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المحمد والمبارك استقبال ماجد

استقبل س���مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد امس العب النادي العربي لكرة القدم 
حمود ماجد بحض���ور النائب خلف دميثير وقد 
أهدى الالعب سمو رئيس الوزراء درعا تذكارية 
مبناسبة اعتزاله الذي سيقام 9 اجلاري. كما استقبل 
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك الالعب حمود ماجد حيث اهدى 

سموه درعا تذكارية مبناسبة اعتزاله.
ويقام مهرجان اعتزال الالعب على هامش لقاء 
العربي والكويت بس���تاد صباح السالم في إطار 
منافس���ات الدوري املمتاز، برعاية النائب خلف 
دميثير الذي اشاد مبا قدمه حمود ماجد من عطاء 
خالل مسيرته الرياضية سواء مع نادي الصليبخات 
أو مع العربي وما يتمتع به من أخالق رياضية.

طالل المحطب
يحتدم الصراع على لقب بطولة االحتاد للطائرة 
غدا بني كاظمة والكوي���ت، حيث يتقابل االول مع 
القادسية فيما يتقابل الثاني مع العربي في اجلولة 
اخلامسة من املربع الذهبي، وكان كاظمة قد جنح 
في تعزيز صدارته بالفوز على العربي 3-1، ومتكن 
»األبيض« من قلب موازين املنافسة ورد اعتباره من 
القادسية »حامل اللقب« وهزمه 3-2، وبذلك احكم 
كاظمة قبضته على »املربع الذهبي« منفردا بالقمة 
برصيد 8 نقاط من دون هزمية يطارده الكويت وله 
6 نقاط مقابل 5 نقاط لكل من العربي والقادس���ية 

اللذين تأكد خروجهما من سباق البطولة.
 ويحتاج كاظمة فوزا واحدا من مباراتيه املتبقيتني 
وبخ���الف ذلك م���ع مواصلة الكوي���ت انتصاراته 
فسيتس���اويان في الرصيد وعليه جترى بينهما 

مباراة فاصلة لتحديد البطل ووصيفه. 
وقد اكدت جولة اول من امس الدور املهم للمحترفني 
فقد عزز االنغولي بالل موقف الكويت وأبقى على امله 
في البقاء بدائرة املنافسة باملقابل خذل الكونغولي 

انكوكا فريقه العربي ف���ي وقت حرج فيما حالت 
اصابة التونسي نور الدين حفيظ دون مشاركته 
مع فريقه القادسية ما كشف »األصفر« خصوصا 

مع غياب جنمه سعد صالح للسبب ذاته.
جاءت مباراة كاظم���ة والعربي عامرة بالندية 
واالثارة على حساب اجلوانب الفنية خصوصا في 
االش���واط الثالثة االولى فيما الرابع جاء برتقاليا 
خالص���ا بعد حالة االنهيار املفاج���ئ الذي اعترى 
العربي وظهر مستس���لما للخسارة، وكان مفتاح 
السر في فوز كاظمة هو جنمه صانع األلعاب موسى 
بحروه بعد مشاركته في الشوط الثالث والنتيجة 
11-9 ملصلحة العربي فق���د متكن بحروه بخبرته 
من قلب موازي���ن اللعب ملصلحة فريقه كمعد من 

الطراز االول.
وتباين اداء العربي على مدار االشواط االربعة 
وظهر منافسا قويا في الشوط االول الذي شهد تألقا 
غير مسبوق على املستوى احمللي لنجمه عبدالرحمن 
العتيبي، اما احملترف انكوكا فلم يظهر مبس���تواه 

املعهود من بداية اللقاء حتى نهايته

تدخل البطولة العربية التاسعة للرماية يومها 
الثاني حيث يبدأ الرماة اليوم التنافس على تسجيل 
اسمائهم في الئحة األبطال في هذه البطولة التي 
يشارك فيها حوالي 350 راميا ورامية ميثلون 16 
دولة وتقام على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 

االوملبي للرماية وتستمر حتى 11 اجلاري.
وستبدأ املنافسات مبسابقة البندقية الهوائية 
للرجال ومسابقة التراب رجال وناشئني على 50 
طبقا ومسابقة التراب سيدات وناشئات على 75 

طبقا والبندقية الهوائية للسيدات.
وكان امني عام اللجان الوطنية العربية عثمان 
السعد والش���يخ عبدالعزيز آل خليفة قد وصال 
حلضور منافسات البطولة واجتماع مجلس ادارة 

االحتاد العربي للرماية.
من جانبه، أوضح أمني عام االحتاد السعودي 
للرماية ورئيس الوفد السعودي رياض الرشيد 
أن البطولة العربية يتوقع لها ان تشهد منافسات 
قوية وغير عادية للرماة املشاركني، وقال الرشيد 

انه يطمح في ان يحقق رماة الس���عودية نتائج 
جيدة.

وكان املنتخب الوطني ادى تدريبه الرس���مي 
صباح امس وظهر مبس���توي جيد ومن املتوقع 
ان تشهد مسابقة التراب منافسة قوية بني رماة 

الكويت وقطر ولبنان واالمارات.
من جهته قال رئيس جلنة حكام اخلرطوش 
حمد الرويسان ان مس���ابقة اليوم سوف تشهد 
مش���اركة اول حكمة كويتية في الرماية )سلوى 
القالف( والتي من املتوق���ع ان تكون من أفضل 

احلكمات على املستوى الدولي.
واكد الرامي خالد املضف ان البطولة العربية 
احلالية تعتبر من اقوى البطوالت العربية وانه 
يتوقع ان تكون املنافس���ة قوية مع رماة لبنان 
وقط���ر. وقال الرامي ناص���ر املقلد انه يتوقع ان 
تنحصر املنافسة مع رماة قطر ولبنان واالمارات 
واضاف انه ينافس على ذهبية التراب ويأمل في 

حتقيقها.

ملن يشاء من الطرفني.
وقد حضر الشيخ طالل الفهد 
جلس���ة األمس وترافع شفاهة 
قائال: لقد حرصت على حضور 
هذه اجللس���ة ألنها تهم الوطن 
واملواطن حيث انها متس %70 
من الشعب الكويتي. وقدم شرحا 
كامال لتفاصيل األزمة الرياضية 

في الكويت.
ويتزام���ن تاري���خ ق���رار 
احملكمة للحكم في االستئنافني 
مع اجللس���ة املرتقبة للمحكمة 
الدس���تورية للحكم في الطعن 
بعدم دستورية الفقرة األخيرة 
من املادة رقم 5 من القانون )5( 
لس���نة 2007 واملتعلقة بعزل 
الطاع���ن )الفهد( م���ن منصبه 
كنائب مدير عام للهيئة العامة 

للشباب والرياضة.
اما في صالة عبدالعزيز اخلطيب 
بالنادي العربي، فيحل الس����احل 
الراب����ع برصيد 14 نقط����ة من 8 
مباريات ضيفا ثقيال على العربي 
الس����ادس برصيد 13 نقطة من 8 
مباريات. وتبدو املباراة في غاية 
الصعوبة بالنسبة ألصحاب األرض 
خاصة ان الساحل لديه وفرة من 
األوراق الرابحة التي يجيد املدرب 
الداود استغاللها بالصورة  سالم 
األمثل لتحقيق الفوز. وس����تكون 
الهزمية مرفوضة متاما بالنسبة 
لألخضر الذي تلقى الهزمية في 3 
مناسبات سابقة وخسارته في لقاء 
اليوم قد تقوض كثيرا من فرص 

بلوغه املربع الذهبي.
وفي اللقاء اآلخر، متيل الكفة 
ملصلحة كاظمة اخلامس برصيد 13 
نقطة من 7 مباريات على حساب 
النصر الس����ابع برصيد 12 نقطة 
من 8 مباريات وذلك قياس����ا على 
التي يقدمها  املستويات املرتفعة 

البرتقالي في دوري هذا املوسم.

يحيى حميدان
يخوض الكويت مواجهة صعبة 
عندما يستضيف اجلهراء 8 مساء 
اليوم ضمن مباريات اجلولة ال� 15 
لدوري كرة الس����لة، والتي تشهد 
أيضا ثالث مباريات جتمع القادسية 
مع التضامن ف����ي صالة فجحان 
هالل املطيري بنادي القادس����ية، 
فيما يحل الساحل ضيفا ثقيال على 
العربي، ويستضيف كاظمة النصر، 
وتقام املباريات الثالث األخيرة في 

السابعة مساء.
يأمل اجلهراء الثالث ب� 15 نقطة 
جمعها من 8 مباريات في احلفاظ 
على املس����توى الكبير الذي قدمه 
في اجلولة املاضية امام القادسية 
عندما يواجه الكويت املتصدر ب� 
16 نقطة جمعها من فوزه في جميع 

مبارياته الثماني التي لعبها.
ويس����عى اجلهراء الى العودة 
من كيفان بنقطت����ي املباراة لكي 
تساعده فيما تبقى من مشوار الدور 
التمهيدي الذي يتأهل منه األربعة 

وفي صالة فجحان هالل املطيري 
يدخل القادسية الثاني برصيد 15 
نقطة من 8 مباريات مواجهته امام 
التضامن التاسع برصيد 11 نقطة 
من 9 مباريات وهو يدرك سلفا أن 
نقطتي املباراة محسومة لصاحله 

نظرا لتواضع مستوى املنافس.

املميزين ويأتي في مقدمتهم يحيى 
البحر وراشد رياض وراشد الرباح 
اندريه بيتس وايرا  واألميركيان 
كالرك، ويسعى الكويت ملواصلة 
الت����ي حققها على  االنتص����ارات 
التوالي في مبارياته الثماني التي 

خاضها حتى اآلن.

األوائل إلى املربع الذهبي خاصة ان 
املنافسة ستكون شرسة بني عدة 
فرق للتأهل وبالتالي فإن العبي 
اجلهراء يدركون حجم املسؤولية 

امللقاة على عاتقهم.
على اجلانب اآلخر، يتس����لح 
األبيض بع����دد كبير من الالعبني 

عبداهلل العنزي
قال امني سر النادي العربي عبدالرزاق املضف ان الساملية لم 
يحترم اصول لعبة كرة القدم خصوصا في مسألة اخلطابات 
الرسمية بني االندية، حيث وافق على انتقال مهاجمه بشار 
عبداهلل الى نادي الكويت على الرغم من ان العربي هو اول 
من طلب انتقال بش���ار اليه من خالل الكتاب الذي بعثه الى 

ادارة الساملية منتصف الشهر املاضي.
واضاف ان الس���املية ارس���ل رده باملوافقة شرط انتقال 
محمد جراغ او خالد خلف اليه وبعد ذلك مباش���رة سمعنا 
وقرأنا عن توقيع بش���ار للكويت حتى من دون انتظار رد 
العربي باملوافقة من عدمها على مقايضة بشار، مشيرا الى 
انه كان من االجدر بعبداهلل الطريجي رئيس الس���املية ان 
يتعامل مببدأ املس���اواة مع جميع االندية خصوصا ان مثل 
هذه االمور تتطلب احترام قواعد اللعبة وفنون عمل االدارة، 
فالطريجي طلب من الكويت مقابل بش���ار العبني من السلة 

واليد ولو كان قد طلب من عندنا ذلك ألعطيناه.
وعم���ا اذا كانت هذه احلادثة س���تؤثر في وجود العربي 
ضمن اندي���ة املعايير اوضح املض���ف ان العربي ليس من 
ضمن اندية املعايير وانه انس���حب من هذه املسميات منذ 
نهاية العام املاضي عندما امر صاحب السمو االمير بإلغائها، 
لذلك نح���ن ال ننتمي الي جهة او مصطلح رياضي، مضيفا 
انه اذا كانت هذه املعايير التي تتعامل بها االندية مع بعضها 

البعض فنحن ال نريدها.
وبني املضف ان العربي اغلق باب االنتقاالت احمللية بعد 
حادثة بشار خصوصا انها ليست االولى حيث سبق ان جرت 
حادثة اخرى مشابهة مع اليرموك في مسألة انتقال احلارس 
حميد القالف، ولذلك نحن س���نكتفي بالتعاقد مع محترف 

مهاجم سوبر بجانب السوري محمد زينو.
وكشف املضف عن مفاوضات مع مهاجم نادي الصفاقسي 
التونس���ي النيجيري اوتو روغير البالغ من العمر 24 عاما 
وقال ان الالعب سيصل الى البالد غدا وسينضم الى تدريبات 
الفريق ومن احملتمل ان يتم التوقيع معه مساء نفس اليوم 
بناء على رغبة اجلهاز الفني الذي شاهد أشرطة لالعب ابدى 

خاللها امكانات جيدة.
ومن جانب آخر قال املضف ان هناك مساعي يبذلها مجلس 
االدارة لثني العضو سامي احلشاش عن االستقالة التي تقدم 
بها، مش���يرا الى ان االمور تبشر باخلير، معربا عن امله ان 
يسحب احلشاش اس���تقالته قبل عقد االجتماع املقبل الذي 
سيتم فيه ايضا مناقشة اس���تقالة العضو اآلخر ياسر ابل 

ومن املتوقع ان يتم املوافقة عليها.

ترافع احملامي السبيعي احلاضر 
القادس���ية. وقررت  عن نادي 
احملكمة حجز االستئنافني جللسة 
18 اجل���اري للحكم، وصرحت 
بتبادل املذكرات خالل أس���بوع 

مؤمن المصري
نظ���رت الدائ���رة اإلداري���ة 
الثالث���ة مبحكمة االس���تئناف 
أمس االستئناف املقدم من رئيس 
القادس���ية  إدارة نادي  مجلس 
بصفته ضد مدي���ر عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بصفته 
ووزير الشؤون بصفته بشأن 
حل األندية وقد حضر عن نادي 
القادس���ية احملامون احلميدي 
السبيعي وراشد الردعان وفهد 
الطني. وحضر  السيار وخالد 
عن احلكوم���ة احملاميان جمال 

اجلالوي وصالح املاجد.
وقد قدمت احلكومة مذكرة 
وحافظة مس���تندات وترافعت 
واس���تأنفت فرعيا بطلب إلغاء 
احلكم فيما تضمن بطالن تعيني 
مجالس اإلدارات ملدة عام. كما 

يستعد العبو منتخب املبارزة لبطولة كأس العالم 
)اجلائزة الكبرى( على كأس الشهيد فهد األحمد في 
سالح )االيبيه( التي ستقام في الكويت في منتصف 
هذا الشهر رغم تعليق النشاط الرياضي الكويتي.

وقال رئيس احتاد املبارزة عبدالرحيم السعيد ل� 
»كونا« ان االحتاد بانتظار نتائج التحركات الكويتية 
وما ستسفر عنه بشأن رفع التعليق الذي فرضته 
اللجنة االوملبية الدولية على الرياضة الكويتية، متمنيا 
ان يحصل ذلك بأسرع وقت. واكد ان االستعدادات 
في االحتاد مستمرة وبشكل مكثف الستضافة هذه 
البطولة، مش����يرا الى ان األمور تسير وفق اخلطط 
املوضوعة س����واء من الناحية التنظيمية واالدارية 
او الفنية او حتضير املالعب واإلعداد الفني لالعبي 

املنتخب. واشار الى ان املسؤوليات والتحديات التي 
مت����ر بها الرياضة الكويتية تتطلب تضافر اجلهود 
س����واء في الداخل او اخلارج لرفع قيد احلظر الذي 
فرضته اللجنة االوملبية الدولية على احلركة الرياضية 
الكويتية، متمنيا ان تتبدد املعضالت ويظهر الشباب 
الكويتي كعادته في أبهى صورة ليؤكد مجددا سمعة 

الرياضة الكويتية الطيبة.
م����ن جانبه، أكد كابنت منتخب الكويت للمبارزة 
قيصر الزامل أن الواق����ع الرياضي احلالي ال يدعو 
للتف����اؤل خصوصا عند الالعبني الذي����ن لم يتأثر 
التزامه����م باحلضور اليومي عل����ى أمل أن يتم رفع 
احلظر املفروض عل����ى الكويت قبل بداية البطولة 

العاملية في وقت كاف.

سمو الشيخ ناصر احملمد يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد بحضور النائب خلف دميثير 

بشار عبداهلل انتقل إلى الكويت بتسهيالت كبيرة

ضربة ساحقة من العب كاظمة وحائط صد من العبي العربي

الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي خالل اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للرماية

احملامي احلميدي السبيعي

كاظمة والكويت في صراع على لقب »الطائرة«

الرماية العربية تبدأ بمنافسات البندقية الهوائية

حجز استئناف القادسية إلى 18 الجاري للحكم

»المبارزة« يستعد للمونديال رغم تعليق النشاط

العربي والقادسية يودعان البطولة

الفهد حضر الجلسة وترافع شفاهة

المضف: السالمية لم يحترم أصول اللعبة

مواجهة مثيرة بين الكويت والجهراء في »السلة«

أكد أن مهاجم سوبر في الطريق.. والعربي خارج »المعايير«

الساحل يحّل ضيفًا ثقياًل على العربي في الجولة الـ 15 للدوري

الفلبين يعتذر عن لقاء األزرق
 تلقى احتاد الس��لة كتاب اعتذار رس��ميا من
    نظيره الفلبيني يعتذر فيه من خالله عن عدم 
خوض اللقاء الودي ال��ذي كان متفقا على إقامته 
في 11 اجلاري ضمن اجلولة اخلليجية التي يجريها 
منتخب الفلب��ني للمحترفني خالل األيام القادمة. 
وعل��ل االحتاد الفلبيني اعتذاره لتوصيات تلقاها 
من اللجنة االوملبية الدولية واالحتاد الدولي لكرة 
السلة »فيبا« بعدم خوض اللقاء الودي نظرا إليقاف 

النشاط الرياضي الكويتي.
من جانبه، أبدى أمني سر احتاد السلة ضاري 
برجس أسفه لعدم إقامة اللقاء الذي كان سيخرج 
من خالله املنتخب بفوائد كبيرة نظرا لقوة املنتخب 
الفلبيني الذي يتدرب بشكل يومي وطوال أيام السنة. 
وطالب برجس املسؤولني بسرعة تعديل القوانني 
احمللية لتتوافق مع القوانني الدولية وذلك للخروج 

من النفق املظلم الذي دخلت فيه رياضتنا.

فوز األبيض على المقاولون

»الكويتية« تنظم البطولة الثالثة للتنس

هوكي الجليد يلتقي البحرين الجمعة

العنزي في »مسابقات الكرة«

فاز الكويت على املقاولون العرب املصري 3 � 2 في ختام املعسكر 
التدريبي بالقاهرة، ويعود األبيض الى البالد اليوم. وسجل املهاجم 
البرازيلي كاريكا األهداف ال� 3 لألبيض، وهي املباراة الثانية للفريق 
بعد التعادل مع املنصورة 1 � 1. وأوضح مدير الفريق ورئيس الوفد 
عادل عقلة ان املعس���كر كان »ناجحا وجاء على املستوى املطلوب 

وحقق األهداف املرجوة منه«.

تنظم مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية البطولة الثالثة املفتوحة 
للتنس خالل الفترة من 6 حتى 15 فبراير املقبل.

وقال مدير دائرة العالقات العامة واإلعالم باملؤسسة عادل بورسلي 
ان »الكويتية« تنظم هذه البطول���ة للعام الثالث على التوالي بعد 
النجاح الذي حققه في البطولتني السابقتني وتشمل كل املراحل السنية 
إميانا منها بدعم ومؤازرة جميع األنشطة الرياضية وتشجيع الشباب 

على املشاركة في البطوالت الرياضية احمللية والعاملية.

يلتقي منتخب���ا الكويت والبحرين لهوك���ي اجلليد في الكويت 
اجلمعة املقبل في اول مباراة ودية بني الفريقني استعدادا ملشاركتهما 

في البطولة الدولية املقبلة املقررة في كازاخستان.
وتقام هذه املبادرة برعاية الرئيس الفخري الحتاد هوكي اجلليد 

الشيخ جابر البندر.

انضم منور العنزي الى جلنة املسابقات في احتاد الكرة ويتمتع العنزي 
بخبرة إدارية في مجال اللعبة وس����بق ان أشرف على إدارة فرق الكرة 

لعدة أعوام وحاصل على شهادات في تخصص اإلشراف واإلدارة.
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