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عصام جعفر يقدم شيكا بقيمة 10 آالف دينار الى عبداهلل الثويني بحضور الشيخ خالد البدر وجاسم يعقوب

 يستضيف بطولة الخليج للناشئين وتدريبات األزرق األسبوع المقبل

جعفر: التقرير الفني لـ »فيفا« شهادة صالحية لستاد جابر
ونُعد لمفاجأة في حفل االفتتاح يوم 25 فبراير المقبل

مبارك الخالدي
أعلن مدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة باإلنابة عصام 
جعفر ان التقرير الفني لوفد االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الذي 
تفقد ستاد جابر مؤخرا، اثبت ان الستاد اصبح جاهزا إلقامة املباريات 
عليه، وقال ان الهيئة ملتزمة مبوعد االفتتاح الذي اعلنته سابقا وهو 
25 فبراير املقبل. وكشف جعفر في مؤمتر صحافي عقده في الهيئة 
ان اولى املناسبات الرسمية التي سيحتضنها الستاد هي بطولة كأس 
مجلس التعاون اخلليجي ملنتخبات الناشئني املقررة الشهر املقبل، 

كما ان األزرق سيباشر تدريباته على الستاد األسبوع املقبل.
ولفت الى ان حفل افتتاح الس���تاد سيس���تمر على مدار يومني، 
وسيش���هد حضور احد املنتخبات او االندية العاملية ذات الشعبية 
اجلارفة، وسيشكل ذلك مفاجأة للجمهور.وقال جعفر: ان التقرير الذي 
وصل من وفد »فيفا« اثر زيارته للستاد في 16 اجلاري لالطالع على 
مدى جهوزيته ومواءمته من الناحية الفنية، اثبت انه ال يعاني من 
مشاكل تعيق اقامة املباريات عليه، باستثناء بعض املالحظات غير 

املؤثرة، الفتا الى ان زيارة الوفد جاءت بناء على طلب الهيئة.
وأضاف: ان التقرير فند األمور الفنية، واعتبر ان الس���تاد جاهز 
للمباريات، وهناك بعض املالحظات البسيطة التي ال تذكر وال تؤخر 
االفتتاح، و»فيفا« هو م���ن يقرر صالحية املالعب من عدمها، وهذه 
ش���هادة نعتز بها ووس���ام نفخر به. وأكد ان الهيئة ملتزمة مبوعد 
االفتتاح في 25 فبراير املقبل، وهو وعد قطعناه على انفس���نا امام 

سمو األمير، ونحن ملتزمون به.
وأشار جعفر الى انه وبحسب نصيحة الوفد الفني ل� »فيفا« سيتم 
جتربة الستاد على مراحل، وعليه تقرر استضافة بطولة الناشئني 
لدول اخلليج الشهر املقبل، ونحن نواصل العمل ليال ونهارا ملواكبة 
احلدث، والتقرير قطع الشك باليقني، واثبت جهوزية الستاد. وتقدم 
بالشكر الى وزارة األشغال، قائال: لقد بذل الوكيل م.عبدالعزيز الكليب 

46 و26 ثانية في سباق 50 مترا ظهر.
وقد منحت الهيئة الثويني مكافأة مالية قدرها 10 آالف دينار، 
وقال جعفر ان الهيئة مس���تعدة لتبني الس���باح، وكل الالعبني 
املميزي���ن اصحاب االجنازات للكويت ونتعه���د بتذليل العقبات 

التي تواجههم.
 بدوره، منح البدر الس���باح الثويني مكافأة االحتاد وقدرها 6 
آالف دينار، وعلق البدر على االجن���از قائال: هذا االجناز والرقم 
اجلديد هو من بركات الش���هر الفضيل والذي نهديه الى القيادة 
السياسية واجلماهير الوفية التي فاجأتنا مبتابعتها وهذا دليل 
على اهمية احلدث، كما انني اشكر العبنا البطل واسرته ونطالبه 
باملثابرة والتطور، وحتقيق مراكز افضل في املستقبل، كما نشكر 

الهيئة على هذه املبادرة اجلديدة ونتمنى ان تستمر.
وناش���د البدر املس���ؤولني في البالد على س���رعة حل األزمة 
الرياضية، وطيها بش���كل نهائي، كي ال يتس���بب ذلك في حرمان 
الشباب الكويتي من املشاركات اخلارجية املقبلة السيما ان دورة 
األلعاب اآلسيوية على األبواب ويحز في انفسنا ان يتوج اجناز 
كويتي برمز غير كويتي، في اش���ارة لغياب العلم الكويتي اثناء 

مراسم تتويج الثويني.

الثويني: سعيد باالنجاز والتكريم

من جهته، شكر السباح املكرم عبداهلل الثويني مسؤولي الهيئة 
وأسرة االحتاد، وقال: ان هذا التكرمي هو حافز ملزيد من االجنازات، 
لقد كان بيني وبني الفضية جزء من الثانية، وكنت أمتنى رفع علم 
بلدي في هذه املناس���بة، لكن منظمي البطولة رفضوا ذلك وهذا 

ما ال نتمناه مستقبال.
يذكر ان الكويت شاركت في اوملبياد الشباب حتت العلم االوملبي 

وليس العلم الكويتي.

جهدا طيبا، ومشكورا جتاه الستاد أدى الى سرعة االجناز.

الهيئة تمنح الثويني 10 آالف دينار

ومن جه���ة اخرى، كرم عصام جعفر بحض���ور رئيس احتاد 

السباحة الش���يخ خالد البدر وامني س���ر اللجنة االوملبية عبيد 
العنزي واعضاء احتاد السباحة، السباح عبداهلل الثويني احلائز 
على امليدالية البرونزية في دورة االلعاب االوملبية األولى للشباب 
التي اقيمت في سنغافورة مؤخرا، بعد ان حقق زمنا قياسيا بلغ 

  »الهيئـة« تكـرم السـباح الثوينـي بــ 10 آالف دينـار.. والبـدر: ال نريـد تتويجـاً بغير رمـز الكويت

العماني اسماعيل العجمي محترف األبيض في صراع على الكرة مع العب الساحل خالد القحطاني

ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز

فوز سهل للقادسية.. والساحل »عرقل« الكويت
ناصر العنزي - فهد الدوسري

القادسية فوزا سهال  حقق 
على اجلهراء 4 � 0، فيما خطف 
الساحل نقطة مهمة في مشواره 
ببطولة ال����دوري املمتاز لكرة 
القدم بعد انتزاعه تعادال ثمينا 
من الكوي����ت 1 � 1 وذلك ضمن 
مباريات اجلولة الثانية للدوري 

التي أقيمت امس االول.
وسجل لألصفر في مباراته 
امام اجله����راء بدر املطوع )6( 
والسوري فراس اخلطيب )17 
و18( وحمد العنزي )80 من ركلة 
جزاء(، وأصبح للقادسية 3 نقاط 
في املرك����ز الثاني مؤقتا وبقي 
رصيد اجلهراء خاليا من النقاط 

بعد خسارته في مباراتني.
وفي املباراة األخرى، سجل 
للكويت وليد علي )77( وللساحل 
محمد أحمد )92( ليرتفع رصيد 
األبيض ال����ى 4 نقاط ورصيد 

الساحل الى نقطتني.

فوز سهل للقادسية

أنهى القادس����ية املباراة في 
الش����وط األول بعد ان س����جل 
ثالثة اه����داف تباعا مكنته من 
السيطرة على املباراة متاما ولم 
يدع األصفر مضيفه يتمكن من 
انفاسه واثخن شباكه  التقاط 
مبكرا باألهداف، وبدا التسجيل 
بدر املطوع من كرة بينية من 
فراس اخلطيب )6( ثم اضاف 
اخلطيب الهدف الثاني بضربة 
رأس����ية )17( وس����جل فراس 
اخلطيب ايضا الهدف الثالث من 
كرة انفرادية لم يجد صعوبة في 
اسكانها مرمى سطام احلسيني 
)18(، وفي الشوط الثاني أضاف 
البديل حمد العنزي الهدف الرابع 
من ركلة جزاء صحيحة )80(.

لعب القادسية بكامل عناصره 
األساس����ية وجنح أف����راده في 

السبق ليريح األعصاب ولكي 
يطمئ���ن »الكويتاوي���ة« على 
النتيج���ة وضم���ان البقاء في 
صدارة ال���دوري وقابل مدرب 
الكرواتي كوجلانني  الس���احل 
الرغبة اجلامحة  مارينكو تلك 
والضغط الكبير بتحفظ مماثل 
وإغالق جيد للمنطقة اخللفية 
وأعتمد في ذلك على وجود خالد 
اليمنى  ف���ي اجلهة  القحطاني 
ومحمد الفريح في اجلهة اليسرى 
الهجومية  فضال ع���ن األدوار 
املناط���ة بهما وس���عى مدرب 
الكويت البرتغالي جوزيه روماو 
إليجاد حلول مثمرة الختراق 
احلواجز البشرية التي وضعها 
»أبناء أبوحليفة« ولكنه عجز عن 
ذلك، وزاد الضغط على العبي 
األبيض بعد انتهاء الشوط األول 
دون تسجيل هدف وزاد الطني 
بلة تعرض احملترف البرازيل��ي 
كاريكا للطرد بعد قيامة بركل 
محم���د الفريح دون كرة )68(، 
ورغم النقص العددي أنقذ ولي���د 
علي فريقة بتسديدة قوية من 
خارج منطقه اجلزاء سكن��ت 
الزاوية اليسرى للحارس علي 

كاظ��م )77(.
وبينما تلفظ املباراة انفاسها 
األخيرة أطلق العب الس����احل 
محمد أحمد صاروخا أرضيا من 
خالل تسديدة زاحفه لم يتمكن 
الفضلي  حارس األبيض خالد 
من ردها واس����تقرت بالزاوية 

اليمنى )92(.
أدار اللق����اء احلك����م عل����ي 
محمود وعاونه علي ش����هرزاد 
الش����مري، وأنذر  وس����ليمان 
محمود من الس����احل منصور 
مان����ع ومرزوق زك����ي ومحمد 
احمد وعبداهلل فرحان ومحمد 
الفريح ومن الكويت فهد حمود 

وطرد كاريكا.

ف����رض حص����ار هجومي على 
خصمهم وق����ام الرباعي جهاد 
احلسني وصالح الشيخ والعاجي 
العامر  ابراهيما كيت����ا وطالل 
بأدوارهم على اكمل وجه، كما 
كان الثنائي املطوع واخلطيب 
في حضور جي����د ومتكنا من 
ترجم����ة الفرص ال����ى أهداف، 
وساهم أيضا سوء حالة دفاع 
اجلهراء في وصول القادسية الى 
مرماهم كثيرا إلى جانب خبرة 
العبيه في مثل هذه املواجهات، 
الثان����ي ادخل  الش����وط  وفي 
الثالثي  ابراهيم  املدرب محمد 
العنزي وفهد االنصاري  حمد 

وعلي الشمالي لتشيط خطوطه 
القادسية وردت  وهاجم ايضا 
العارضة تسديدة قوية ملساعد 
ندا ووضح����ت قدرات األصفر 
في السيطرة على املباراة ولم 

يتعرض مرماه للتهديد.
اما اجله����راء فقد لعب دون 
العبيه احملترفني لعدم وصول 
بطاقاتهم الدولية، ولم يتمكن 
من صد الهجمات القدس����اوية 
وتباعدت خطوطه وكان لعبه 
فرديا مما صعب مهمته، ووضح 
ف����ارق اخلبرة والق����درات بني 
مدافعيه ومهاجمي القادس����ية 
فراس اخلطيب وبدر املطوع ولم 

يحصل اجلهراء اال على فرصة 
وحيدة في الشوط الثاني سدد 
فيها الكرة سعد نزال وابعدها 

نواف اخلالدي إلى ركنية.
أدار املب����اراة احلك����م حمد 
بوجروة وان����ذر احمد حواس 
وعبدالعزيز الفراج من اجلهراء 
وفهد االنصاري ومساعد ندا من 

القادسية.

نقطة ثمينة للساحل

الس���احل في  وعلى ملعب 
أبوحليفة، ب���دأ األبيض اللقاء 
بضغ���ط كبير عل���ى أصحاب 
الضيافة بغي���ة حتقيق هدف 

كيتا غادر القادسية إلى العني اإلماراتي

عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان
انتق����ل محت����رف القادس����ية 
لكرة القدم العاجي إبراهيما كيتا 
رس����ميا الى صفوف نادي العني 
االماراتي ملدة موس����م واحد على 
سبيل اإلعارة وذلك مببلغ قياسي 
وصل الى مليون و200 ألف دوالر. 
وغادر كيتا البالد الى االمارات في 
س����اعة مبكرة من فجر أمس بعد 
ان خاض مع األصفر آخر مباراة 
له هذا املوسم أمام اجلهراء أمس 
األول، ووق����ع كيتا عق����د انتقاله 
رسميا بعد وصوله وانضم مباشرة 
الى تدريبات الفريق. وس����يكون 
الظهور األول لكيتا مع العني غدا 
أمام ن����ادي دبي ضم����ن املرحلة 
األولى لدوري احملترفني اإلماراتي. 
وكانت املفاوضات قد شهدت شدا 
وجذبا بني اجلانبني حيث رفض 
كيتا العرض األول الذي تقدم به 
العني وال����ذي كان يقل بكثير عن 
املبلغ النهائي الذي وضعته ادارة 
النادي االماراتي )مليون و200 ألف 
دوالر(، وأجبر هذا املبلغ القياسي 
كيتا على املوافقة. ويرتبط كيتا 

بعقد مع شركة »ڤيتو« التي ميلكها 
مدير الكرة بنادي القادسية فواز 
احلساوي حتى عام 2013، وسيقوم 
احلس����اوي بتعوي����ض جماهير 
األصف����ر مبدافع أجنبي س����وبر 
س����يلتحق بالفريق خ����الل األيام 
املقبلة ألن مجال التعاقدات متاح 
لألصفر حتى 31 اجلاري وبعده ال 
ميكنه التعاقد مع أي العب محلي 

أو محترف بسبب اإليقاف املفروض 
الدولي  عليه م����ن قبل االحت����اد 
لكرة القدم »فيفا« بسبب القضية 
التي رفع����ت على النادي من قبل 
كاظمة بسبب التعاقد مع الصربي 
ميالدين وحكمت »فيفا« لصالح 
كاظمة بتعويض مادي وبإيقاف 
القادسية موس����ما عن التعاقدات 

يبدأ في يناير املقبل.

األصفر يبحث عن محترف مدافع »سوبر« ليكمل عقد المحترفين

كيتا إلى العين اإلماراتي بصفقة قياسية

»المستعجلة« ترفض إشكال الفالح
العفاسي أصدر قراراً بإعادة الجزاف مديراً لـ »الهيئة«

ختام بطولة »الهيئة« الرمضانية للتنس

مبارك الخالدي 
رفضت الدائرة املستعجلة في احملكمة الكلية 
امس اخلميس دعوى اإلشكال املرفوعة من مدير 
عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح، 
إليقاف تنفيذ احلكم االس���تئنافي الصادر في 10 
اجلاري، والذي قض���ي فيه برفض عودته مديرا 
عاما للهيئ���ة وتأييد قرار رئيس مجلس اخلدمة 
املدنية بإحالته للتقاعد. وكان الفالح قد طعن أمام 
محكمة أول درجه على القرار االداري 2008/1170 
واملؤرخ في 19 نوفمبر 2008 مطالبا بإلغائه، حيث 

اختصم الفالح كال من وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل االس���بق بدر الدويلة بصفته، وأمني عام 
مجلس ال���وزراء بصفته، ورئيس ديوان اخلدمة 
املدنية بصفته، حيث مت تداول الدعوى وفق الثابت 

مبحاضر جلساتها.
وأصدر وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاسي القرار 2010/148 واملتضمن إلغاء القرار 
ال���وزاري 1000/91 وإعادة فيص���ل اجلزاف مديرا 
عاما للهيئة. وسيباش���ر اجلزاف عمله يوم األحد 

املقبل.

نجوم إيران يتألقون في »الجابرية«
أثبت فريق حمزة دشتي أنه يشارك في دورة جمعية اجلابرية 
ال���� 15 لكرة القدم من أجل حصد لقب البطولة، بعد أن قدم عرضا 
مبهرا مكنه من الفوز على فريق الش���هيد احمد االنصاري برباعية 
نظيفة بفضل جنميه االيرانيني داود عباس���ي وحامد حاج مهدي 

وهما من عناصر املنتخب االيراني للصاالت.
وأسفرت نتائج اليوم الثاني التي تقام حتت رعاية رئيس احتاد 
الكرة الش���يخ طالل الفهد، عن فوز فريق احمد قبازرد على فريق 
الش���هيد محمد اشكناني 5-2 وفريق الشهيد عبداللطيف الوهيب 
على فريق الشهيدة ثناء الفودري 3-1 وبنفس النتيجة فاز فريق 

محمد الثنيان على الشهيد عبدالعزيز الكندري.
وتشهد الدورة في اليوم الثالث 4 مباريات، فيلتقي فريق الشهيد 
خليل البلوش���ي مع فريق الشهيد محمد املرزوق، وفريق الشهيد 
صالح الشيحة مع فريق س���امي النصار، ويواجه فريق سليمان 
الشراح فريق عبداحلميد خربيط، ويلتقي فريق منذر السيف مع 

فريق الشهيد يوسف مشاري.
من جهته، كشف رئيس اللجنة املنظمة حسني دشتي عن مفاجأة 
الدورة، إذ نقل عن الش���يخ طالل الفهد حضوره للمباراة النهائية 
لتتويج الفائز، وقدم الشكر لالعبني واجلمهور على االلتزام واألخالق 
الرياضية التي صاحبت املباريات، وقال ان بطولة ضربات اجلزاء 

للناشئني ستقام قبل املباراة النهائية بيوم واحد )22 رمضان(.

الطائرة الشاطئية 
تختتم اليوم

 يس���دل الستار في ال� 9 
اليوم اجلمعة على  مس���اء 
البطولة الشاطئية املفتوحة 
الكرة  التي ينظمها احت���اد 
الطائرة على مالعب سوق 
شرق بإجراء مباراتي الدور 
نصف النهائي والنهائي، ثم 
يقوم رئيس اللجنة املنظمة 
أمني سر االحتاد حمد الردعان 
بتوزيع اجلوائز على الفرق 
الثالثة  الفائ���زة باملراك���ز 
األولى.  وكانت البطولة قد 
انطلقت مبشاركة 36 العبا 
ميثلون 18 فريقا بقي منهم 
10 في املنافس���ة، فقد لعبت 
الدور  8 مباري���ات ضم���ن 
التمهي���دي للبطولة بنظام 
خ���روج املغلوب م���ن مرة 

واحدة.

خيطان لمواصلة الصدارة أمام اليرموك
مبارك الخالدي

تقام في ال� 10 مساء اليوم اجلمعة اجلولة الثانية من دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم، ويواجه خيطان املتصدر )3 نقاط( اليرموك )نقطة( 
على ملعب ثامر في الساملية، ويستضيف التضامن )نقطة( الفحيحيل 

)نقطة(، ويلتقي الصليبخات )نقطة( الشباب )نقطة(.
ومن املتوقع ان تس���تمر االثارة في مباريات اليوم، بناء على ما 
قدمته الفرق في اجلولة االولى التي ش���هدت غزارة تهديفية، حيث 
تعادل اليرموك مع التضامن 2-2 والش���باب مع الفحيحيل بنفس 

النتيجة، وفوز خيطان على الصليبخات 2-3.
ويأمل خيطان مواصلة الصدارة بتخطي اليرموك الطامح حلجز 
موقعه ضمن فرق املقدمة مبكرا، وهذا ما يضفي على املباراة احلماس، 

عالوة على تواجد مجموعة جيدة من الالعبني في الفريقني.
وفي اللقاء الثاني، يطمح التضامن باقتناص نقاط املباراة على 
حساب الفحيحيل اجلريح، والذي يفتقد حارسيه األساسي واالحتياطي 
لاليقاف، الس���يما ان التضامن لديه املفاتيح القادرة على ادارة دفة 

اللقاء.
وف���ي املباراة األخيرة، يس���عى الصليبخات للعودة الى س���كة 
االنتصارات، وتعويض خس���ارته األولى، رغم انه يواجه خصما ال 
يستهان به هو الشباب الذي يحدوه األمل بكسب النقاط، واالقتراب 

من املقدمة متهيدا الستعادة مكانته في الدوري املمتاز.

د.مساعد العازمي يكرم ناصر عبدالسالم

اختتمت مس���اء أمس األول 
بطولة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة الرمضانية الثانية 
للتنس والتي انطلقت على مالعب 
احتاد التنس في 17 اجلاري، حيث 
شملت البطولة مسابقتني كانت 
األولى لزوجي الرواد حيث متكن 
الثنائي الفلبيني افرامي غارسيا 
ورينالدو من الفوز باملركز األول 
فيما جاء حسن اليوسفي وتنوير 
حس���ني باملركز الثان���ي، وفي 
مس���ابقة فردي الناشئني حتت 
16 س���نة متك���ن الالعب ناصر 
عبدالسالم من الفوز على زميله 
املباراة  عبداحلميد الشطي في 
النهائي���ة مبجموعتني مقابل ال 

شيء.
البطول���ة قام  وفي خت���ام 
د.مساعد العازمي نائب مدير إدارة 

الرياضة للجميع وعبدالصمد 
العريان نائب رئيس مجلس إدارة 

احتاد التنس بتوزيع الكؤوس 
على الالعبني.

)عادل يعقوب(

 )سعود سالم(


