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وراء إفشال الصفقة بعد أن أبلغت إدارة 
نادي الدفاع اجلديدي بان العربي ال يلتزم 
بدفع املبالغ املالية لالعب وإدارة النادي فما 
كان منه���م إال ان خاطبونا بأنهم يريدون 
حتويل املبلغ مباشرة فور وصول اجليالني 
إلى أرض املطار، الفتا إلى أنه أصر على 
التعاقد مع اجليالني لعدة اعتبارات أهمها 
إصرار الالعبني واملدرب على التعاقد معه 
وحتى يرد عل���ى كل من يريد اللعب من 
خلف ظهر األخضر بأن العربي كشف جميع 
أساليبهم وخير دليل انضمام اجليالني 
للفريق. وبني الكاظمي ان اجليالني هو آخر 
صفقات األخضر هذا املوسم بعد اكتمال 
نصاب احملترفني وهم البرازيليون واالس 
إلى  وفابيو سانتوس وجوني باإلضافة 

اجليالني.

خاصة انه اصبح هداف العالم، وذكر 
البس���ام انه بعد التش���اور واخذ موافقة 
اجلهاز الفني ونظرا ملا قدمه الالعب لناديه 
وملنتخبنا الوطني خالل مشواره الرياضي 
احلافل باالجنازات ولقناعة مجلس ادارة 
نادي القادسية بعدم الوقوف في مصلحة 
الالعب خاصة انه من الالعبني الذين يتحلون 
العالية واالمكانيات  الرياضية  باالخالق 
الفنية الرائعة، فقد وافق مجلس االدارة 
على انتقال بدر املطوع الى صفوف نادي 

النصر السعودي.
وتعتبر الصفقة مبثابة خطوة جيدة 
للمطوع في درب االحتراف الس���يما انه 
مهاجم مميز ويستحق ان يلعب في االندية 

الكبرى.

عبدالعزيز جاسم 
أكد رئيس النادي العربي جمال الكاظمي 
أن احملترف املغربي عبداملجيد اجليالني 
سيصل فجر الي��وم وسي��نضم لصفوف 
األخضر إال انه لن يتم��كن من املشاركة في 
مواجهة اجلهراء الي���وم نظرا لعدم وصول 
بطاق��ته الدول��ية حتى اآلن، م���شيرا إلى 
أن نادي الالعب الدفاع اجلديدي املغربي 
وافق أخي��را عل��ى انض��مامه لألخضر بعد 
أن طلب زي���ادة القي��مة املادية للعقد 20 
ألف يورو على املب���لغ األص���لي املتفق 
عليه سل��فا الذي يب���لغ 200 أل��ف يورو 
مع مميزات السكن والس���يارة وتذا����كر 
الفوز  إلى مكاف���آت  الطي���ران باإلضافة 

بالبطوالت. 
وأش���ار إلى انه كانت هناك أياد خفية 

أعرب أمني السر املساعد بنادي القادسية 
بسام البسام عن خالص شكره وتقديره 
الدارة نادي النصر السعودي على التعامل 
الراقي الذي مت بني الطرفني المتام صفقة 
املط���وع للنادي  القادس���ية بدر  مهاجم 
السعودي اعتبارا من هذا الشهر حتى نهاية 
املوسم احلالي، وقال البسام خالل اخلطاب 
الذي تلقى القسم الرياضي نسخة منه ان 
نادي القادسية غني بعناصره املميزة التي 
متأل الفراغ الذي سيتركه ابناؤه احملترفون، 
متمنيا للبدر التوفيق والسداد مع ناديه 
اجلديد ومس���اندة اجلماهير القدساوية 
والنصراوية لهذا الالعب املميز لكي يستمر 
في مواصلة مشواره الرياضي بهذا املستوى 

الفني.

أرشيد العنزي

جمال الكاظمي

بسام البسام

فهيد العجمي 

الوفد البحريني يتفقد ستاد جابر الدولي

الشيخ فيصل املالك يصافح سمير عبدالرؤوف

الشيخ ضاري الفهد والشيخ علي احلمود يسلمان الكأس

ختام دورة الشامية اليوم برعاية الخرافي »كوون وبس«
يفوز بكأس الخرافي

يصل قطار دورة جمعية الشامية والشويخ لكرة القدم التي 
تقام على مالعب مركز شباب الشامية إلى محطته األخيرة اليوم، 
وذلك بإقامة املباراة النهائية للبطولة التي انطلقت مبش���اركة 
64 فريقا ميثلون جم��يع مناط���ق الكويت في الثامن ع��شر من 
الشهر اجلاري ويق���ام املهرج���ان اخل���تامي واللق�����اء النهائي 
برعاية جاس���م اخلرافي رئيس مجلس األمة وبحضور رئيس 
مجلس إدارة جمعية الشامية والشويخ طالل اللحدان وأعضاء 
مجل���س اإلدارة ولفيف من الش���خصيات العامة والرياضيني 

القدامى.
من جانبه، أكد محمد العدس���اني رئيس منطقتي الشامية 
والشويخ ورئيس اللجنة املنظمة العليا للدورة أن اللجنة املنظمة 
للبطولة قد أعدت برنامجا خاصا للمهرجان اخلتامي يستهل في 
اخلامسة والنصف مبباراة استعراضيه لقدامى العبي منطقة 
الش���امية احدى الروافد املهمة ألبرز العبي االندية واملنتخبات 

على مر العصور ومن ثم يقام اللقاء النهائي للدورة.
وأضاف العدساني أن اللجنة املنظمة للبطولة ستقوم بتكرمي 
الفريقني صاحبي املركزين األول والثاني، حيث سيحصل كل 
العب بالفريق صاحب املركز األول على مبلغ 150 دينارا بينما 
سيحصل كل العب باملركز الثاني على مبلغ 100 دينار باإلضافة 
إلى كأس ألفضل العب ومكافأة مالية وكأس ألحس���ن حارس 

ومكافأة مالية مبجموع جوائز يصل إلى 2600 دينار.

واصل اسطبل النصف انتصاراته في 
سباقات اخليل بنادي الصيد والفروسية 
وجنح اجل���واد كوون وب���س بقيادة 
كليمنس في الفوز بكأس املرحوم محمد 
عبداحملسن اخلرافي واملفتوح جلميع 
الدرجات على مسافة 2000 متر برقم 
قياسي جديد قدره 2/10/04ق وبفارق 
طول ونصف عن اجلواد الزرجد ملساعد 

الهويدي بقيادة روميل.
وقام الش��يخ ض��اري الفهد باالنابة 
عن ورثة املرحوم محمد عبداحملسن 
اخلرافي بتس���ليم الكأس الى اسطبل 
بالف���وز والرقم  النص���ف وهنأه���م 

اجلديد.
وعلى كأس املغفور له الشيخ خليفة 
العبداهلل املخصص للمبتدئات من النتاج 
احمللى على مسافة 1200 متر جنحت بنت 
االصول لدسمان بقيادة دو في الفوز 

باملركز االول بزمن 1/18/08 ق.

فوز كاظمة على الساحل في »ممتاز السلة«

الكويت يتخطى العربي والقادسية يتغلب على الجهراء
جنم الفريق عبدالعزيز ضاري 
واألميركي ديريك ترافر، ويعيب 
الفري���ق بصفة عام���ة اضاعة 
الرميات احلرة حيث أضاعوا 
17 رمية حرة كانت س���تكون 
كفيلة لقلب املوازين في نهاية 
اللقاء. وقابل هذا التوهان في 
اجلهراء تأل���ق واضح جلميع 
العبي القادسية الذين شاركوا 
في اللق���اء حيث قدموا جهودا 

كبيرة دفاعية وهجومية.
املباراة بقوة  وبدأ اجلهراء 
في الربع األول الذي أنهاه 19-
15، ومتكن األصفر من معادلة 
النتيجة في الثانية األخيرة من 
زم���ن الربع الثاني بعد ثالثية 
رائعة للمتألق عبداهلل املطيري 
42-42، وتفوق األصفر بعد ذلك 
في الربع الثالث 65-61، واستمر 
بأفضليته حتى نهاية املباراة 

بفارق 9 نقاط )79-88(.
وس���اهم املطيري في فوز 
القادسية بصورة مباشرة بعد 
تسجيله 23 نقطة منها 3 رميات 
ثالثية، فيم���ا أضاف عبداهلل 
الص���راف 21 نقطة واألميركي 
دميتريك شاو 18 نقطة ومواطنه 

مايكل كريستنسن 21 نقطة.
وللجهراء كان ديريك األفضل 
بتسجيله 31 نقطة فيما أضاف 
ضاري 18 نقطة ومحمد املطيري 

14 نقطة.
إل���ى ذل���ك، تق���ام اليوم 3 
الدرجة  مباريات ضمن دوري 
األولى، حيث يلعب الساملية مع 
النصر في ال� 5، والصليبخات 
مع الشباب في ال� 7، والتضامن 
مع اليرموك في ال� 8.30، وذلك 

في صالة نادي التضامن.

يحيى حميدان
الكويت سلس���لة  واص���ل 
انتصاراته في الدوري املمتاز 
لكرة السلة بعدما تغلب بسهولة 
على العربي 75-49 في املباراة 
التي جمعتهما أمس األول في 
صالة فجح���ان هالل املطيري 
بنادي القادسية ضمن مباريات 
التي شهدت  السادسة  اجلولة 
أيضا فوز القادسية على اجلهراء 
88-79، وكاظمة على الساحل 

.52-62
وارتقى األبيض برصيده الى 
12 نقط���ة متربعا على صدارة 
الترتي���ب بفارق نقط���ة أمام 
القادسية، فيما يحتل اجلهراء 
الثالث برصيد 9 نقاط  املركز 
أمام كاظمة والساحل 8 نقاط 
لكليهما والعربي األخير برصيد 
6 نقاط من هزميته في جميع 

مبارياته.
في مواجهة الكويت والعربي، 
وجد األبيض صعوبة نسبية في 
الربع األول الذي انتهى لصالح 
األخضر 18-17، وأيضا في الربع 
الثاني الذي أنهاه الكويت متفوقا 
بصعوبة بفارق 3 نقاط 35-
32، اال انه متكن من توس���يع 
الفارق في الربع الثالث 45-58، 
ولم يجد األبيض أي صعوبة 
في الرب���ع الرابع األخير الذي 
انهار فيه األخضر متاما وسجل 
العبوه فق���ط 4 نقاط ليخرج 

الكويت فائزا 49-75.
وفي املب���اراة الثانية، عاد 
كاظمة بقوة بعد تخلفه في الربع 
األول 12-21، وجنح في فرض 
سيطرته على الربع الثاني بعد 
أن زج مدرب كاظمة البحريني 

20 يوما. وذكر ان املعسكر الذي 
يعتبر احملطة االعدادية االخيرة 
للمنتخب استعدادا لهذا االستحقاق 
الكبير كان ناجحا بكل املقاييس 
بعد ان خض����ع الالعبون لثالث 
فترات تدريبية يوميا، ما ساهم 
في وصولهم ملعدل لياقة ممتاز كما 
انه خاض ست مباريات جتريبية 
مع عدد من أفضل الفرق التشيكية 
استفاد منها الفريق كثيرا باعتبارها 

االميز على الصعيد االوروبي.
العجم����ي بالرعاية  وأش����اد 
الكبيرة التي حظي بها املنتخب 
الش����يخ ناصر احملمد  من سمو 
التي  ال����وزراء  رئيس مجل����س 
س����اهمت بالنجاح الالفت ملعظم 
مش����اركاته الدولية معتبرا دعم 
سموه ألبنائه الرياضيني احد أهم 
أسباب تفوق الرياضة الكويتية 

في احملافل الدولية.

مبارك الخالدي
قال امني س����ر اجلهراء ارشيد العنزي ان مجلس االدارة وافق على 
مش����اركة فريق املبارزة ف����ي بطولة االندية اخلليجي����ة االبطال التي 
س����تقام في مدينة بني ياس االماراتية خالل الفترة من 23 وحتى 26 
املقبل، مشيرا الى موافقة املجلس على البرنامج االعدادي للفريق الذي 

يسبق البطولة.
وقال العنزي ان االدارة تهدف الى احملافظة على اجناز الفريق كونه 
احد ابطال العرب ويعتبر منافس����ا قويا على اللقب في كل املشاركات 
السابقة، مشير الى ان اجلهاز الفني للفريق طلب اقامة معسكر داخلي 
وآخر خارجي يسبق البطولة بعشرة ايام مبينا ان الوفد مكون من 6 

العبني ومدرب واداري ومشرف.
واضاف ان مجلس االدارة وفي س����بيله لدع����م الفرق املتفوقة في 
النادي وافق على اقامة معسكرات داخلية لفرق املراحل السنية للكرة 

وهي 12 و16 و18 سنة.

يتوجه وفد املنتخب الوطني 
لهوكي اجلليد الى كازاخس����تان 
اليوم اس����تعدادا للمشاركة في 
منافسات مسابقة الهوكي ضمن 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة التي تقام قي الفترة من 
30 يناي����ر اجلاري وحتى الثامن 

من فبراير املقبل.
وقال رئيس الوفد املشارك فهيد 
العجم����ي ان الالعبني يتطلعون 
الى متثيل مشرف لبلدهم الكويت 
في هذه الدورة املهمة، السيما انه 
املمثل الوحيد للرياضة الكويتية 
فيها، علما ان الدورة تعتبر ثاني 
أهم ح����دث في أجن����دة املجلس 
االوملبي اآلس����يوي بع����د دورة 
التي  االلعاب االوملبية الصيفية 
أقيمت نسختها االخيرة في مدينة 

غوانزو الصينية العام املاضي.
وأضاف العجمي الذي يشغل 

وافق الشيخ فيصل املالك الس����فير السابق لدى األردن على رعاية 
مهرجان اعتزال العب العربي سمير عبدالرؤوف والذي سيقام على هامش 
مباراة العربي والكويت 7 فبراير املقبل في ستاد صباح السالم بالنادي 
العربي حيث اثن����ى عبدالرؤوف على املبادرة الطيبة للمالك وموافقته 
على رعاية مهرجان اعتزاله. جاء ذلك خالل استقبال املالك لالعب حيث 
أشاد مبس����يرته وعطائه واجنازاته الكبيرة ومتثيله لناديه على أكمل 

وجه خالل الفترة التي ارتدى فيها الفانيلة اخلضراء.

االجتماع����ات واملرافق الرياضية 
والترفيهية. واستمع الوفد خاللها 
الى شرح واف عن االستخدامات 
املتعددة لهذه املرافق، كما قام الوفد 
ايضا بزيارة لستاد جابر االحمد 
الدولي حيث اس����تقبلهم كل من 
م.حسني تقي وس����عد جوهر من 
قطاع اإلنشاءات والصيانة وقام 
الوف����د برفقتهم بجول����ة تعرفوا 
خاللها على ه����ذا الصرح الكبير 
وم����ا يقدمه من خدم����ة للرياضة 
الكويتية وما ميثله من تطور في 
مجال املنشآت الرياضية.  وأبدى 
البحريني  الشبابي  الوفد  أعضاء 
إعجابهم بالنهضة احلضارية التي 
تشهدها الكويت في مجال املنشآت 

الرياضية والشبابية.

الطاقة االستيعابية له.

الوفد البحري

من جانب آخر، وضمن برنامج 
زيارة الوفد الشبابي البحريني قام 
الوفد بزيارة الى مقر املعسكرات 
الش����بابية الدائم التاب����ع للهيئة 
العامة للشباب والرياضة مبنطقة 

الصليبية. 
وكان في استقبال الوفد الزائر 
مدير ادارة الهيئات الشبابية طارق 
احلسون ومدير ادارة شؤون االعالم 
والنشر توفيق العيد حيث رافقا 
الوف����د في جول����ة تعريفية على 
مختلف مرافق املعسكر وشملت 
اجلولة الفندق، واملسرح، وحمام 
الس����باحة االوملب����ي، وقاع����ات 

جانبها القامة عرض رياضي في 
يوم االفتت����اح مصحوبا بلوحات 
لفرق شعبية تضفي اجواء احتفالية 

على املناسبة الكبرى.
اجلدي����ر بالذك����ر ان الس����تاد 
استضاف بطولة اخلليج السابعة 
ملنتخبات الناش����ئني في سبتمبر 
املاض����ي ومجموعة من املباريات 
الدولية الودية لالزرق واملنتخب 
االوملبي قبل ان يستضيف نهائي 
كأس االحتاد اآلسيوي بني الكرامة 
الس����وري والقادسية في نوفمبر 
املاضي حي����ث اعتبرت املباريات 
الس����ابقة جتارب عملية الختبار 
الس����تاد علم����ا أن وفد  مكونات 
البالد  ال����ذي زار  الدولي  االحتاد 
طالب بافتتاحه تدريجيا الختبار 

مبارك الخالدي
يسابق مسؤولو الهيئة العامة 
للشباب والرياضة الزمن لالنتهاء 
من التحسينات املطلوب اجراؤها 
على امللحقات اخلاصة بستاد جابر 
الدولي متهيدا الفتتاحه رس����ميا 
الشهر املقبل بالتزامن مع االحتفاالت 
بالذكرى ال� 50 الستقالل البالد وال� 
20 لعيد التحرير، حيث باشر قطاع 
الهندسة بالهيئة العمل على إعادة 
تأهيل املقصورة األميرية للستاد 
مبا يتناسب واهميتها باعتبارها 
الواجهة األساس����ية لكبار الزوار 
اذ بدأت اعمال التوس����عة الالزمة 
واعادة تركيب األرضيات املوائمة، 
كما باش����ر القطاع اجراء عمليات 
الالزمة لع����الج األرضية  احلقن 
بالسماد املعالج واجراء عمليات 
التهوية الالزم����ة نظرا لصعوبة 
اجراء التبديل الكامل لها بس����بب 
ضيق الوقت من جهة وتزامن فصل 
الشتاء من جهة اخرى، االمر الذي 
رجح فكرة املعاجلة احلالية بدال 

من اإلحالل والتبديل.
كما باش����رت الف����رق التابعة 
للقطاع الهندسي عمليات الصيانة 
لألبواب ومداخل ومخارج الستاد 
واع����داد مجموعة م����ن اللوحات 
واجلداري����ات اخلارجي����ة متهيدا 
لوضعها في أماكنها املالئمة لتكون 
مهيأة من الناحي����ة العملية قبل 

االفتتاح الرسمي.
من جهة اخرى التزال اللجنة 
املش����كلة من احتاد الكرة وادارة 
الهيئة تعك����ف على املفاضلة بني 
اقام����ة دورة رباعي����ة او ثالثية 
ملنتخب����ات او فرق عاملية على ان 
يكون االزرق طرفا فيها، او اقامة 
مباراة واحدة ايضا يكون االزرق 
طرفا فيها شريطة ان يكون املنتخب 
او الفريق املقاب����ل يحمل الصفة 
العاملية، كما تس����تعد الهيئة من 

أيضا منصب رئيس جلنة الهوكي 
في اللجنة االوملبية الكويتية ان 
املنتخب مستعد متاما للمنافسة 
على لقب هذه البطولة بعد عودته 
اخيرا من معسكره التدريبي الذي 
أقيم في التش����يك واستمر قرابة 

أما في املباراة الثالثة، التي 
القادسية مع اجلهراء  جمعت 
فخيب األخير اآلمال بعد األداء 
الضعيف ألغلب العبيه باستثناء 

نقطة واحمد فالح 11 نقطة. قاد 
اللقاء احل���كام اإليراني جعفر 
محمد واللبناني فوزي عشكوتي 

وعبداهلل السبتي.

سلمان رمضان باألميركي الرون 
فونتني الذي كان نقطة التحول 
ف���ي املباراة بفض���ل مجهوده 
الكبير وس���رعته في حتريك 
اللعب ومترير الكرات لزمالئه 
وباألخص حملمد أشكناني الذي 
تألق في التسجيل حتت السلة 
لينهي الرب���ع الثاني 32-33، 
وحاول الساحل تدارك الوضع في 
الربع الثالث من خالل حتركات 
أحمد فالح واألميركي انتوني 
غرين وش���ايع مهنا وعبداهلل 
الشمري ولكن اجتهاداتهم لم 
جتد نفعا للتألق الواضح من 
جانب العبي كاظمة أشكناني 
وفونتني وابراهيم عبدالرحمن 
البلوش���ي خاصة في  وأحمد 
التألق في التسجيل حتت السلة 
مستغلني بذلك هشاشة دفاع 
الس���احل ليحافظ كاظمة على 

تقدمه 44-48.
الرابع األخير  الرب���ع  وفي 
وضح التع���ب واالرهاق على 
العبي الس���احل الذين أنهكوا 
متاما في ح���ني قابلهم العبو 
كاظمة بلياقة مرتفعة لينهوا 
املب���اراة لصاحلهم على الرغم 
من احملاوالت اخلجولة للساحل 
الصالح ما ميكن اصالحه دون 

فائدة.
وبرز في التسجيل من كاظمة 
أشكناني بتسجيله 14 نقطة، 
واضاف األميركي مايكل سونال 
12 نقطة والرون 8 نقاط وأحمد 
البلوش���ي 7 نق���اط وابراهيم 
السالم  عبدالرحمن وعبداهلل 
6 نقاط.ومن اجله���ة املقابلة، 
كان غرين األب���رز باحرازه ل� 
13 نقطة وسجل شايع مهنا 12 

العنزي: معسكرات لفرق المراحل السنية 

الجهراء يشارك في بطولة الخليج للمبارزة

أشار إلى وجود أياٍد خفية وراء إفشال الصفقة

ثّمن التعامل الراقي للنصر السعودي

الكاظمي: الجيالني وصل العربي

البسام: انتقال المطوع مكسب كبير

فيصل المالك يرعى اعتزال عبدالرؤوف

هوكي الجليد يتوجه إلى كازاخستان

إقامة دورة لمنتخبات أو فرق عالمية
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