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)أسامة البطراوي( مشعل العيار متوسطا أعضاء مجلس إدارة اجلهراء والالعبني املكرمني

بدر احلسيني يرد الكرة وليد الراشد يصافح العماني خليفة عايل بعد توقيع العقد

فريق كويت إكسترمي سبورت حامال علم الكويت على قمة جبل »البروز«

الفريق على أعلى قمة في أوروبا

في حفل تكريم الجهراء المتأهل للدوري الممتاز

العيار: سنواصل الدعم لكرة القدم
وطموحنا المراكز الثالثة األولى 

مبارك الخالدي
في حفل حاشد بديوان العيار أقام مختار منطقة الواحة 
مشعل العيار حفال لتكرمي أعضاء فريق اجلهراء املتأهل إلى 
الدوري املمتاز للموسم املقبل وصاحب املركز الثالث لبطولة 
كأس ولي العهد حيث حضر التكرمي رئيس اللجنة املؤقتة 
إلدارة النادي احمد الظفي����ري وأعضاء اللجنة كما حضره 
رؤساء مجالس إدارات النادي السابقون عوض السهو وخالد 
اجلار اهلل ونواف جديد ونائب الرئيس السابق خلف السهو 
واملدرب السابق غليفيص العجمي والالعبون فالح محسن 
ومطير شرغاط وفالح دبشة وحمد السهو واحلكمان الدوليان 
ناصر العنزي ومحمد باجي����ة.  وقال العيار: نحتفل اليوم 
لتكرمي ابطالنا مبناسبة تأهلهم الى الدوري املمتاز للموسم 
املقبل وحصدهم املركز الثالث لبطولة كأس ولي العهد والذي 

مت بجهود الالعبني واإلدارات السابقة واحلالية وكلها ساهمت 
بجهود فاعلة لدعم الفريق وهو امتداد طبيعي لتكامل هذه 
اجلهود.  واضاف انه من الصدف فوزنا قبل عش����رين عاما 
ببطولة الدوري وهانحن نتأهل الى الدوري املمتاز وهي سنة 
احلياة الطبيعية نتفاءل به����ا وال نطمح الى حتقيق اللقب 
للموسم املقبل ولكن على األقل ان نظل ضمن الثالثة األوائل 
للبطولة. من جهته قال رئيس اللجنة املؤقتة لنادي اجلهراء 
احمد الظفيري لقد سعدنا بتلقي دعوة كرمية وليست بغريبة 
على عائلة العيار الداعمة لنادي اجلهراء حيث كان املرحوم 
طالل العيار رئيسا فخريا للنادي ونحن بدورنا نهدي رئاسة 
النادي الفخرية كإرث مستحق لهذه العائلة الكرمية لدعمها 
لألخ مش����عل العيار واضاف الظفي����ري ان املجلس املؤقت 

سيقوم بتكرمي ال محدود لالعبني على اجنازهم.

 فادية السعد توقع عقد استضافة بطولة العالم لإلسكواش
توقع الشيخة فادية السعد عقد استضافة بطولة العالم الدولية 
لالس���كواش التي حتمل اس���م األمير الوالد املغفور له الشيخ سعد 
العبداهلل وذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي س���يقام في السادسة 
من مساء اليوم على هامش حفل ختام بطولة جنى العقارية الدولية 
لالسكواش الذي سيش���هد املباراة النهائية في السابعة مساء على 

مركز االسير يوسف املشاري بنادي القادسية.
ويحض���ر املؤمتر الصحافي الرئي���س التنفيذي لالحتاد الدولي 
اليكس جو واملستشار الفني لبطولة جنى العقارية والرئيس الفخري 
لالحتاد الدولي جهاجنير خان وستعلن الشيخة فادية راعية بطولة 
األمير الوالد كل التفاصيل املتعلقة بتنظيم البطولة في الكويت والتي 
حققت جناحات كبيرة في السنوات املاضية مما دفع االحتاد الدولي 
الى جتديد ثقته في قدرات اللجنة املنظمة والرعاية الكبيرة من قبل 
الشيخة فادية التي لعبت دورا كبيرا في وضع الكويت على خارطة 
االس���كواش الدولية من خالل تنظيم أكبر البطوالت واملساهمة في 

اتساع قاعدة عشاق اللعبة في الكويت.
في الوق���ت ذاته تختتم اليوم منافس���ات بطولة جنى العقارية 

للرجال.
وكانت منافس���ات البطولة قد شهدت تألقا الفتا للبطل عبداهلل 
املزي���ن حامل اللقب الذي تأهل للدور نص���ف النهائي بتغلبه على 
الباكس���تاني وقار محبوب بثالثة أش���واط مقابل شوط في مباراة 

استغرقت 46 دقيقة.
وسيقابل املزين املصري اندرو شكري الذي تخطي عقبة الالعب 

االجنليزي جيمي هيكوكس بثالثة أشواط مقابل شوطني.
في حني انتهت مغامرة بدر احلسني الذي لفت األنظار في األدوار 
األولى قبل ان يودع املنافسات على يد دناش أطلس خان الباكستاني 

بشوطني مقابل ثالثة.
واس���تقبل رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد في مكتبه 
رئيس االحتاد الدولي لالسكواش جهاجنير خان واملنسق العام علي 
الرندي ورئيس جلنة العالقات العامة احمد الدوسري وماجد احمد 

جمعة مدير البطولة.
واكد الفهد دعم بطوالت االسكواش التي تقام بدعم ورعاية الشيخة 
فادية السعد، مش���يرا الى ان اللعبة شهدت تطورا كبيرا من خالل 
تلك املشاركات الواسعة، متمنيا ان يوفق اجلميع في احتالل مراكز 
متقدمة وان يستفيد العبو والعبات الكويت في حتسني تصنيفهم 

العاملي.

عايل انضم إلى الكويت مقابل 400 ألف دوالر المزين تأهل الى الدور نصف النهائي لبطولة جنى

»األولمبي« مع السعودية واإلمارات

بن سليم: إشهار »الربع ميل« دعم لـ »السيارات«

متعب في »ورطة« بتوقيعه لستاندرلياج 

مبارك الخالدي
تعاقد نادي الكويت مع املدافع العماني املميز 
خليفة عايل ملدة سنة قابلة للتجديد مببلغ وصل 
الى 400 الف دوالر وكان عايل قد وصل الى البالد 
فجر أمس االول بعد انته���اء مفاوضاته مع ادارة 
األبيض التي استمرت أسبوعني اتسمت بالسرية 

التامة حفاظا على جناح الصفقة.
وقد أش���اد مدير الكرة في الن���ادي عادل عقلة 
بصفقة التعاقد مع عايل وقال الش���ك انه من أميز 
الالعبني في منطقة اخلليج وعمان حيث يجيد عايل 
اللعب في مركزين هما قلب الدفاع والوسط املتأخر 
وهذا ما يحتاجه مدرب الفريق اجلديد البرتغالي 
جوزيه روماو، وأضاف عقل���ة: لقد كانت أعيننا 
تراقب الالعب منذ فترة ليس���ت بالقصيرة طمعا 
في الظفر بضم العب مميز باس���تطاعته ان يفيد 
األبيض املوس���م املقبل كما يستفيد منه العبون 

احملليون المتيازه بالروح العالية باألداء والفكر 
العالي واملهارة الفردية.

وأوضح عقلة ان ادارة الكويت ال ميكن ان تنسى 
جهود الالعبني اندريه ماكنغا وعبداهلل املرزوقي 
طوال السنوات التي خدما فيها العميد حيث ساهمت 
جهودهما في اجنازات ال حتصى واضافا الى رصيد 
الفريق قاريا ومحليا الش���يء الكثير وكانا سببا 
رئيسيا لالجنازات التي حققها الفريق ولكن هذه 

هي سنة احلياة وهذا هو عالم االحتراف.
وأشار عقلة الى ان مدرب الفريق اجلديد جوزيه 
كانت له رؤية فنية بعدم التجديد ملاكنغا واملرزوقي 
والبح���ث عن العب مبواصف���ات عايل وهذا ما مت 

حتقيقه.
ومتنى عقلة ان يش���كل الثنائي العماني عايل 
وزميله اسماعيل العجمي ثنائيا مثاليا يعيد الروح 

ألداء الفريق.

أسفرت قرعة بطولة اخلليج الثانية للمنتخبات 
االوملبية التي تستضيفها الدوحة من 28 يوليو حتى 
7 اغس����طس املقبلني والتي سحبت في الدوحة عن 
وقوع الكويت مع السعودية حامل اللقب واالمارات 
في املجموعة الثانية، وقطر في املجموعة االولى مع 

عمان والبحرين.
ويصعد أول وثاني كل مجموعة الى نصف النهائي 

لبطولة اخلليج.
وستقام مباريات البطولة للمرة االولى مبلعب 
مقفل في اكادميية اسباير بسبب ارتفاع درجة احلرارة 
في فترة اقامة البطولة، واكد سعود املهندي األمني 
العام لالحتاد القطري لكرة القدم ان »اقامة مباريات 
البطول����ة في امللعب املغطى جترب����ة جديدة للكرة 

اخلليجية نتمنى لها النجاح«.

أشاد نائب رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات االماراتي محمد بن سليم 
بالدور االيجابي حلكومة الكويت من 
خالل اشهار نادي الربع ميل برئاسة 
الشيخ باسل الصباح ومن املؤكد انه 
سيكون اضافة لرياضة احملركات، 
ومما ال شك فيه ان الشيخ باسل 
كان ومازال وسيستمر داعما حقيقيا 
لرياضة السيارات والدراجات سواء 

على املستوى احمللي أو من خالل 
منطقة اخللي���ج ملا يتمتع به من 
خبرة كبيرة ونحن على يقني بأنه 
سيكون عنصرا داعما لنا في منطقة 
الشرق االوسط نحو تطوير رياضة 
السيارات. وأكد سليم اثناء اجتماعه 
مع مدير النادي صالح بن عيدان 
بدبي ان الكويت هي أساس رياضة 
السيارات في املنطقة وسباقة في 

تقدمي الدعم في ش���تى املجاالت، 
خاصة املجال الرياضي، ولعل اشهار 
النادي للربع ميل خير دليل على 
ذلك، وأش���عر اليوم بان رياضة 
الس���يارات في الكويت قد عادت 
من جديد بعد انقطاع طويل ولدي 
ايضا شعور قوي بان هذه العودة 
ستكون قوية بقوة االداء سواء من 

اجلانب االداري أو الفني.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تفاقمت حدة التصريحات بني مهاجم األهلي 
واملنتخب املصري عماد متعب ومسؤولي القلعة 
احلمراء، عقب عودة الالعب إلعالن انتقاله رسميا 
لنادي س���تاندرلياج البلجيكي ملدة موسمني، 
وكان متعب قد عقد أكثر من جلسة مع مسؤولي 
األهل��ي خ��الل الساعات القليلة املاضية لتجديد 
عق��ده، لك��ن ه��ذه احملاوالت فش���لت، فأعلن 
الالعب انتقاله رسميا للنادي البلجيكي.. عند 
ذلك اتهم مسؤولو القلعة احلمراء متعب بأنه 
استغل األهلي استغالال سيئا ليرفع العرض املقدم 
له من النادي البلجيكي من 500 ألف يورو إلى 
750 ألف يورو، وأن الالعب بذلك لم يكن جادا 

في مسألة التجديد مع ناديه احلالي.
فى املقابل خرج متعب بتصريحات عديدة 
اته���م خاللها إدارة األهلي بالتقليل من ش���أنه 
بعد ان عرضت علي���ه مبلغا ضئيال للغاية ال 
يتناس���ب مع وضعه احلالي كمهاجم أساسي 
في املنتخب املصري األول من أجل التجديد.. 
واصفا العرض الذي قدمه له مدير التعاقدات 
باألهلي عدلي القيعي خالل جلستهما معا كان 

سيئا للغاية، وهو ما دفعه التخاذ قرار التوقيع 
للنادي البلجيكي.. وتبقى االمور معلقة حلني 
عودة نائب رئيس األهلي محمود اخلطيب من 
فرنس���ا واجتماعه مع الالعب، املقرر انعقاده 

مساء اليوم.
من جهة أخرى يبدو أن صفقة انضمام املهاجم 
العراقي عماد محمد إلى الزمالك تواجه بعض 
التعثر إلمتامها بشكل نهائي، رغم سابق وج��ود 
اتف��اق مبدئي بني الطرفني على معظم التفاصيل 
اخلاص��ة بهذا التعاقد، ويأتي مقدم التعاقد الذي 
سيحص��ل علي��ه الالع��ب كأب��رز بنود اخلالف 
بي��ن الالع��ب ومجلس الزمال��ك، حيث اشترط 
األخي��ر بع��د تدخ���ل إداري الفريق وليد بدر 
في األمر بن���اء على توجيهات من املدير الفني 
حسام حسن، عدم منح الالعب أي مقابل مادي 
إال بعد إمتام الصفقة وتوقيع اللعب على عقود 
انضمامه رس���ميا، ثم وصول بطاقته الدولية 
للنادي، حتى يحصل عماد على مقدم التعاقد، 
وهو األمر الذي رفضه الالعب وطلب أن يحصل 
على نصف قيمة الس���نة األولى من عقده قبل 

التوقيع رسميا.

استقبل بن عيدان وناقش خطة النادي المستقبلية

السهو مديرًا 
لـ »سلة الجهراء«

طوني يقترب من جنوى

خالص العزاء
ألحمد موسى

يحيى حميدان
عين����ت ادارة نادي اجلهراء 
رسميا العبها والعب املنتخب 
الس����ابق حمد السهو  الوطني 
مديرا للعبة ف����ي النادي ابتداء 
من املوس����م املقبل. وبدأ السهو 
حتركاته منذ اآلن لتطوير اللعبة 
في النادي من حيث التعاقد مع 
مدرب جديد للفريق األول وبقية 
الفرق السنية في حال لزم األمر. 
ويعتبر السهو أحد أعمدة فريق 
اجلهراء واملنتخب الوطني االول 
في تس����عينيات القرن املاضي، 
وكان عنصرا رئيسيا لتحقيق 
فريق����ه اجله����راء العدي����د من 

االجنازات والبطوالت.

ذكرت وسائل اإلعالم اإليطالية 
أن املهاجم لوكا طوني يبدو قريبا 
من العودة إلى إيطاليا عن طريق 
االنضمام لفريق جنوى بعدما 
العمالق األملاني بايرن  فس����خ 
ميونيخ عقده مع مهاجم منتخب 
إيطاليا الس����ابق. وقال طوني: 
»مازالت هناك بعض التفاصيل 
باي����رن وجنوى  العالق����ة بني 
ولكنني قريب جدا من االنتقال 
للنادي اإليطالي«. وأضاف: »لقد 
أوضح رئيس الن����ادي إنريكو 
بريتسيوزي واملدرب جان بييرو 
جاسبيريني لي مدى رغبتهما 

القوية في ضمي للفريق«.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء م����ن العب الفريق األول 
لكرة القدم ف����ي النادي العربي 
أحمد موسى لوفاة املغفورة لها 
ابنته م����رمي، تغمد اهلل الفقيدة 
بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها 

الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

شركة علي عبدالوهاب وأوالده رعت
»كويت إكستريم سبورت« لصعود جبل »البروز« في أوروبا

في الرابع من الشهر اجلاري، 
دفع حب الرياضة واملغامرة وقهر 
الطبيعة فريق الكويت »كويت 
الى تسلق  اكسترمي سبورت« 
أعلى نقطة في اوروبا وواحدة 
من أعلى سبع قمم في العالم،  
انها قمة جبل »البروز« 5642 

مترا في روسيا.
وعلى الرغم من كثرة الصعاب 
التي عاناها الفريق والتي متثلت 
في وعورة اجلبال وشدة البرودة 
حيث بلغت 31 درجة حتت الصفر 
ومع نقص األكسجني في أعالي 
اجلبل، اال ان روح الفريق والعزم 
على الوصول، ساعدت املتسلقني 
على تخطي هذه الصعاب بنجاح 
والوصول الى أعلى القمة في مدة 
استغرقت ما يزيد على 16 ساعة. 
يذكر انه س����بق لفريق كويت 
استرمي تسلق قمم جبلية أخرى 
في العالم حني استطاع الوصول 
لقمة »كليمنغارو« في افريقيا 

والتي تبلغ 5892 مترا.
اجلدير بالذكر ان شركة علي 
عبدالوهاب واوالده وشركاهم 
ومن خ����الل وكالته����ا للعالمة 
التجارية The North Face، قد 
رعت فريق ابطال الكويت »كويت 

اكسترمي سبورت«.
م����ن جانب����ه، عب����ر عل����ي 
املطوع املدير في ش����ركة علي 
عبدالوهاب عن فرحته البالغة 
بنجاح فريق كويت اكس����ترمي 
س����بورت في مهمته الرياضية 
الصعبة، وقال: »اننا فخورون 
بنجاح الفريق، وحريصون دوما 
على تق����دمي العون للرياضيني 
الكويتيني لرفع مستواهم عامليا 
وتصدرهم قائمة التنافس الظهار 
الرياضي بشكل  الكويت  وجه 
مشرف ومرض«، ومن املعروف 
ان رعاية شركة على عبد الوهاب 
واوالده وشركاهم للفريق بدأت 

منذ عام 2004.
ابطال  وقع اختيار فري����ق 
الكويت على العالمة التجارية 
 The North Face العاملي����ة 

الختيار مالبس����هم ومعداتهم 
ومستلزماتهم الرياضية خالل 
جتربته����م الناجح����ة بس����بب 
منس����وجاتها احمليكة بطريقة 

تقني����ة بارعة توفر أقصى قدر 
حماية من الرياح دون التخلي 
عن ابداعات التصميم او اجلودة، 
ومن املعروف ان املاركة العاملية 

The North Face تعنى مبالبس 
الرياضات  ومعدات وأحذي����ة 
اخلارجي����ة كتس����لق اجلبال 

والتزلج وغيرها.


