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اجلنفاوي ينفي إعارة 
زايد وملفي إلى العربي

»يد« اليرموك جتتاز برقان

»طائرة« كاظمة تعبر الكويت

االجتماع الـ 20 لفروسية األحمدي اليوم

أحمد السالمي

نفى املنسق اإلعالمي لفريق الكرة بنادي اجلهراء صالح 
اجلنفاوي الشائعات التي مت تداولها خالل األربعة والعشرين 
س����اعة املاضية حول موافقة إدارة النادي على إعارة جنمي 
الفريق فيصل زايد وحمود ملفي إلى نظيره اجلهراء قائال: 
ال صحة ملا مت تداوله حول 
إعارة الالعب����ن إلى النادي 
العرب����ي، ولم تك����ن هناك 
مفاوضات حت����ى يتم البت 
فيها أو مناقش����تها من قبل 
مجل����س اإلدارة الذي يعمل 
بكل ج����د واجتهاد من أجل 
تطوير مستوى أداء الفريق 
لضمان استمراره في املنافسة 
على الدوري، إذ يقف الفريق 
في املركز اخلامس بواقع 37 
نقطة متساويا مع الساملية 
صاحب املركز الرابع بالنقاط 
وبفارق نقط����ة واحدة عن 
القادسية صاحب املركز الثالث، وبفارق نقطتن عن الكويت 

صاحب املركز الثاني.
وأضاف: األخبار التي يتم تداولها الهدف منها هو التأثير 
بشكل مباشر على الفريق ومشاركاته احمللية واخلارجية، 
وال تعدو أكثر من ش����ائعات ال قيمة له����ا، خاصة وأن باب 
االنتقاالت الش����توية قد أغلق في 31 يناير املاضي، مش����يرا 
إلى أن الفريق س����يخوض 3 لقاءات مهمة أمام فرق كاظمة 

والساملية والقادسية.
ولفت اجلنفاوي إلى أن الفريق سيغادر البالد يوم السبت 
متوجها إلى مملكة البحرين ملالقاة فريق الرفاع الشرقي ضمن 
منافس����ات بطولة األندية اخلليجية أبطال الدوري والكأس 
في نس����ختها الثالثن، ونتطلع إلى أن نواصل مشوارنا في 

البطولة بثبات واتزان طامحن أن نحقق لقبا خليجيا.

تغل����ب اليرموك على نظيره برقان بنتيجة 30 - 27 في ختام 
مباريات األسبوع ال� 13 لبطولة دوري كرة اليد ال� 49. 

وبهذا الفوز يرفع اليرموك رصيده الى 12 نقطة ليبقي آماله في 
املنافسة على مقعد في الدوري املمتاز فيما جتمد رصيد برقان عند 
النقاط اخلمس.  وفي مباراة أخرى تغلب الشباب على التضامن 
بنتيجة 29 - 18 ليرفع رصيده الى 11 نقطة فيما ظل التضامن بال 
رصيد من النقاط خلسارته مبارياته جميعا.  ومن املقرر ان تقسم 
الفرق بعد ختام الدور التمهيدي للبطولة الى قسمن حيث تلعب 

ثمانية فرق في الدوري املمتاز وستة في دوري الدرجة األولى.

تغلب كاظمة على نظيره الكويت بنتيجة ثالثة أش���واط 
مقابل ال شيء في افتتاح مباريات )املجموعة األولى( لبطولة 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة ال� 49 في مباراة لم يواجه الفائز 

صعوبة في إنهائها لصاحله. 
وجاءت نتائج أشواط املباراة )25 - 17( و)25 - 23( و)25 
- 15( بعد تألق معظم العبي كاظمة بقيادة عبدالعزيز شاكر 

وناصر الرفاعي وعبداهلل بوفتن ومشعل العمر. 

 يقام في الس���اعة الثالثة من عصر اليوم سباق االجتماع 
العشرين على مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر بفروسية 
االحمدي والذي يش���تمل على خمسة أشواط قيد فيها اربعة 
وخمسون جوادا من مختلف الدرجات للمنافسة على كؤوس 

مهرجان املرحوم عبدالعزيز جالي غامن اجلريد.
وستنطلق في الشوط االول املخصص جلياد الدرجة االولى 
مبسافة 1٦00 متر وقيد فيه خمسة رؤوس وخصص الشوط 

الثاني جلياد الدرجة الثالثة مبسافة 1٦00 متر.
ويعتبر الش���وط الثالث املخصص جلياد الدرجة الثالثة 
مبس���افة 1800 متر أقواها على اإلطالق حيث يضم نخبة من 

األبطال التي لها سجل سباقي مميز.

صالح اجلنفاوي

يستضيف البرنامج الرياضي االذاعي اليومي »عاملكشوف« 
في حلقته اخلاصة مساء اليوم اخلميس املدرب الوطني والعب 

نادي القادسية ومنتخبنا الوطني السابق لكرة القدم راشد 
بديح.  ودلك للحديث عن مشواره الكروي مع » األصفر« و» 
األزرق« ومشاركاته على صعيد النادي واملنتخب، ومشواره 

التدريبي أيضا.
كما سيتطرق ضيف 

»عاملكشوف« للحديث 
عن املسابقات احمللية، 

واملنافسة املشتعلة 
في املوسم احلالي، 
ومشاركات أنديتنا 
اخلارجية، اضافة 

للحديث عن مشاركات 
منتخبنا الوطني األخيرة، 

واستعداداته األخيرة 
بقيادة املدرب نبيل 

معلول.

بديح ضيف »عاملكشوف« اليوم

راشد بديح

لبنان يحتضن أول ألعاب شتوية لألوملبياد اخلاص
)محمود الطويل( أعضاء اللجنة العليا املنظمة لأللعاب اإلقليمية الشتوية األولى لألوملبياد اخلاص اللبناني ملنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في فندق »جفينور ـ روتانا« احلمرا  

س���كرتيرته دين���ا جالل 
م���ن ذوي االعاقة الفكرية 
)التوصيف املعتمد(، والتي 
الرئيس املصري  اختارها 
عبدالفتاح السيسي للعمل 
في فري���ق عمله في قصر 

االحتادية.
الدمج   وش���دد عل���ى 
ب���ن ذوي االعاقة الفكرية 
واألس���وياء، مش���يرا الى 
قدرة اجلميع على االنتاج. 
الوزير مرهج  ثم تن���اول 
جتربت���ه وزوجت���ه م���ع 
االوملبياد اخلاص، فرئيس 
مركز رعاية اليتيم في صيدا 
د.سعيد مكاوي عن »فتاة من 
ذوي اإلعاقة الفكرية تعمل 
في املرك���ز، وباتت املعيلة 
الرئيسية لعائلتها اثر توقف 
والدها عن العمل«. كما شرح 
مصمم شعار البطولة جميل 
حشاش الفكرة التي ترجمها، 
وختاما وثائقي عن االوملبياد 

اخلاص اللبناني.

على االشتراك في االلعاب 
هي: االردن، العراق، سورية، 
فلس���طن، مصر، تونس، 
املغرب، ليبي���ا، اجلزائر، 
البحرين، قطر، السعودية، 

ايران، االمارات، لبنان. 
ويبلغ عدد الالعبن 370 
العبا والعب���ة، و70 مدربا 
و30 إداريا و٦0 من أصحاب 
املبادرات. وتتضمن البطولة 
4 ألعاب شتوية هي: التزلج 
األلبي وس���باق الضاحية 
وهوكي ارض���ي واجلري 
على الثلج. وأش���ارت الى 
عمل اللجنة الذي يتضمن 
التحضي���ر للح���دث الذي 
الفن���ان عاصي  يفتتح���ه 
احلالني. وتالها عبدالوهاب، 
متحدثا »عن أهمية احتضان 
بيروت باك���ورة االلعاب 
الشتوية في منطقتنا، بعد 
جناح االلعاب الصيفية التي 

انطلقت في 199٦«. 
لتجرب���ة  وع���رض 

املنظمة لاللعاب ورؤساء 
جمعيات تعنى باالوملبياد 

اخلاص وإعالمين.
وقالت احلسيني ان 15 
دولة أعطت موافقة مبدئية 

ايلي ش����اهن،  والرياضة 
وبطلتا السباحة والبوتشي 
في االوملبياد اخلاص سارة 
خليف����ة وه����ال عبدوني، 
وأعض����اء اللجن����ة العليا 

بيروت ـ ناجي شربل 

اعلنت مديرة االوملبياد 
اخل����اص اللبنان����ي ه����ال 
احلسيني في مؤمتر صحافي 
عقد في فن����دق »جفينور 
روتانا« احلمرا، استضافة 
لبنان االلع����اب االقليمية 
الش����توية االولى ملنطقة 
الشرق االوس����ط وشمال 
أفريقيا في االوملبياد اخلاص 
الدول����ي بن 30 يناير201٦ 
و5 فبراير في فاريا ومدينة 

كميل شمعون الرياضية.
وحضر رئيس االوملبياد 
اخل����اص ملنطقة الش����رق 
أفريقيا  االوسط وش����مال 
م.أمين عبدالوهاب، والوزير 
الس����ابق بش����ارة مره����ج 
الرئيس السابق لالوملبياد 
اخل����اص اللبناني، رئيس 
اللبناني للتزلج  االحت����اد 
على الثلج ش����ربل سالمة، 
املستشار في وزارة الشباب 

قال املدير الفني لكرة الطاولة بنادي الس���احل إسحاق 
الكن���دري ب���أن أداء الالعبن باملب���اراة النهائية مع نادي 
الفحيحيل والفوز بنتيج���ة 3 � 1 يعد إجنازا عظيما لكرة 
الطاولة بالنادي ألن هذا الفوز باختصار س���اهم بتحقيق 
الس���احل بطولة الدوري بعد غي���اب 12 عاما عن منصات 

التتويج في الدوري.
وأثنى الكندري على جهود الالعبن والتزامهم بالتدريبات 
األمر الذي س���اهم بتحقيق هذا اإلجناز، معربا عن شكره 
لنجوم الفريق الذي���ن حصلوا على اللقب، وهم: منصور 

العنزي وأحمد مندني وفهد مجري.
م���ن جهته، أعرب مدرب الفريق أحمد مس���لم عن بالغ 
سعادته بهذا اإلجناز الذي لم يأت من فراغ إمنا جاء بتعب 
الالعبن وحضورهم والتزامهم في التدريبات وأيضا من 
خالل متابعة اجلهاز الفني واإلداري وأعضاء مجلس اإلدارة، 
مشيرا الى ان هذا اإلجناز سيكون بداية املشوار إلجنازات 

قادمة للنادي في كرة الطاولة.

م.أمين عبدالوهاب خالل االجتماع 

فريق الساحل نال لقب الطاولة عن جدارة واستحقاق

اسحاق: اللقب جاء بعد غياب 12 عاماً

طاولة الساحل يحرز لقب الدوري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تعاقد مجلس إدارة احتاد كرة القدم املصري 
م����ع األرجنتيني هيكتور كوب����ر لتولي مهام 
املدير الفني ملنتخب الفراعنة ملدة عامن خلفا 
للمدرب السابق شوقي غريب الذي متت إقالته 
عقب اإلخفاق في بل����وغ نهائيات كأس األمم 
األفريقية التي أقيمت مؤخرا بغينيا 
االس����توائية وتوج منتخب كوت 

ديڤوار بلقبها.
وس����بق لألرجنتيني هيكتور 
كوبر البالغ من العمر 58 عاما أن 
قاد فريق ڤالنسيا اإلسباني للوصول 
إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتن 
ولكن فريقه أخف����ق في احلصول على 

اللقب.
وفي شأن منفصل، يواصل العبو األهلي 
تدريباتهم بقيادة اإلسباني جاريدو استعدادا 
ألولى مباريات الفريق في بطولة أفريقيا لألندية 
األبطال أمام اجليش الرواندي أحد أيام 14 و15 
و1٦ مارس في العاصم����ة كيجالي، حيث من 
املتوقع ان يسبق البعثة مدير الكرة وائل جمعة 
لالطمئنان على كل ترتيبات اقامة وتدريبات 
الفريق، حيث يسعى األهلي للعودة من كيجالي 

بنتيجة إيجابية قبل مباراة اإلياب في مصر، 
والتي لم يتحدد لها ملعب حتى اآلن.

واستقر مجلس إدارة النادي األهلي، برئاسة 
محمود طاهر، على س����فر عماد وحيد عضو 

املجلس رئيسا لبعثة الفريق.
وشهد املران مشاركة الثنائي محمود حسن 
»تريزجيه« وحسام غالي بتدريبات تأهيلية 

متهيدا للدخول في تدريبات الفريق.
وأعلن اجلهاز الطب����ي للفريق األول لكرة 
القدم بقيادة الدكت����ور خالد محمود جاهزية 
محمد ناجي »ج����دو« مهاجم الفريق خلوض 
لقاء اجليش الرواندي بعد تعافيه من اإلصابة 
التي تعرض لها بقط����ع في الرباط الصليبي 
وأجرى على اثرها جراحة في أملانيا وان كان 
من الصعب ان يشارك في هذه املباراة، حيث 
يفضل اجلهاز الفني ان تكون مشاركته تدريجية 

في مباريات الدوري.
وفي ش����أن منفصل، تلقى ن����ادي الزمالك 
املصري خطابا رس����ميا من االحتاد األفريقي 
لكرة القدم، يعلن فيه املوافقة على نقل مباراة 
الذهاب لدور ال� 32 في كأس االحتاد األفريقي، 
املقرر لها يوم 13 اجل����اري أمام فريق رايون 
سبورت الرواندي من ستاد اجلونة لتقام على 

ستاد اجليش الثالث بالسويس.

األرجنتيني كوبر 
مديراً فنياً ملصر

األهلي يستعد للجيش الرواندي 
والزمالك يلعب في السويس

نقلت مباراة االياب احلادية والعشرين من كأس »دل 
مونتي« الثالثني لالندية اخلليجية لفريق كاظمة مع 

حامل اللقب النصر االماراتي من الكويت الى االمارات 
في نفس التاريخ والتوقيت، حيث كان مقررا لها يوم 
الثالثاء في السابع من ابريل املقبل على ستاد كاظمة 

في الكويت ولكنها ستجري على ستاد املكتوم في دبي.
وأفرز نقل املباراة تكبد إدارة نادي كاظمة تكاليف 
السفر والسكن باالضافة الى مصاريف احلكام في 

االمارات طبقا للقرار الرسمي الذي سبق وتلقته 
إدارة األندية الكويتية املشاركة من اللجنة التنظيمية 
اخلليجية لكرة القدم بدول مجلس التعاون اخلليجي.

ينظم نادي الكويت لأللعاب الذهنية 
بطولة الكويت السادسة للشطرجن 

السريع )الرابيد( بعد غد مبقر النادي 
في منطقة القادسية ومبشاركة 

واسعة تضم فئات الرجال والسيدات 
والناشئني.

وقال احلكم واملنظم الدولي للبطولة 
خلف العازمي لـ »كونا« إن البطولة التي 

تقام يوم واحد تشمل 7 جوالت زمن 
كل منها 15 دقيقة مع زيادة 5 ثوان لكل 
نقلة حسب لوائح االحتاد الدولي للعبة.

وأضاف العازمي انه مت رصد جوائز 
مالية ألصحاب املراكز الـ 5 األولى 

إضافة الى جائزة مالية ألفضل العب 
ناشئ وأفضل العبة بينما ستمنح 

امليداليات ألصحاب املراكز من السادس 
وحتى العاشر في الترتيب.

من جانبه، قال نائب رئيس النادي 
فواز اخلطيب في تصريح مماثل إن 
هناك إقباال كبيرا تشهده الرياضات 

الذهنية ومنها الشطرجن على وجه خاص 
بسبب تكثيف النادي أنشطته وبرامجه 

التدريبية لهواة اللعبة.
وأضاف اخلطيب ان املنتخب الكويتي 

للعبة ميتلك العديد من الالعبني 
املصنفني عامليا ويحتاجون الى املزيد 
من املشاركات في البطوالت اخلارجية 

الكتساب االحتكاك واخلبرة وصقل 
مهاراتهم مع أبطال العالم في البطوالت 

القارية والعاملية.

أعلن نادي كورفيت الكويتي حتقيق أبطاله 5 
كؤوس في بطولة احتاد أندية كورفيت اخلليج 

الثانية التي عقدت في الرياض مؤخرا ونظمها نادي 
كورفيت الساحل الشرقي على حلبة ميدان ديراب 

بالرياض.
وقال نادي كورفيت الكويتي في بيان صحافي ان 
فريق النادي شارك في البطولة التي أقيمت يوم 

اجلمعة املاضي بـ 15 سيارة وهو أقل من ربع عدد 
سيارات املشاركني بالبطولة الذي جتاوز 60 سيارة 

كورفيت خليجية.
وأضاف البيان ان اغلب املتسابقني الكويتيني 
خاضوا في تلك البطولة جتربتهم االولى في 

مضمار حقيقي إذ لم يتلقوا التدريب املناسب 
ملثل هذه البطوالت لعدم توافر حلبة سباق خاصة 

في الكويت. وذكر ان املتسابق قاسم التركماني 

حقق املركز األول في فئة 350 حصانا وأقل في 
حني حقق املتسابق محمد بوعباس املركز األول 

واملتسابق فهد خدادة املركز الثاني في فئة 400 الى 
450 حصانا وفاز املتسابق إسماعيل العطار باملركز 

الثالث في فئة )الستريت( وحصل املتسابق خالد 
الشطي على املركز الثالث في فئة )السوبر ستريت(.

وأفاد بأن سيارة كورفيت اخلاصة باملتسابق بدر 
احلبيل حصلت على كاس اجمل صوت كورفيت من 

بني املشاركني.
يذكر ان البطولة التي أقيمت للمرة األولى بالدوحة 

عام 2014 تقام للهواة واحملترفني من أصحاب 
السيارات الرياضية كورفيت وكانت من تنظيم 
النادي الكويتي عام 2014 بعد اتفاقية تأسيس 
االحتاد اخلليجي ألندية كورفيت بالكويت عام 

.2013

متفرقات رياضية

نقل مباراة كاظمة والنصر 
اإلماراتي إلى دبي

بطولة الكويت للشطرجن السريع في القادسية 5 كؤوس للكويت في بطولة احتاد أندية كورڤيت اخلليج الثانية


