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 نجم األزرق والقادسية 
بدر المطوع إضافة جديدة 

للدوري السعودي
 

 جيرار في «سلة العنابي»

 «ملحم» يظفر بكأس جمعية فروسية األحمدي

 ٢٤٠ ذلوًال في سباق كأس الهجن

 يحيى حميدان
  تعاقدت ادارة نادي النصر مع احملترف االميركي 
آلن جيرار لتدعيم صفوف الفريق األول لكرة السلة 
بالنادي فيما تبقى في منافســـات دوري الدرجة 

األولى والتي يتصدرها العنابي حاليا.
  والتحـــق جيرار الذي يلعـــب في مركز صانع 

االلعاب بـ «ســـلة العنابي» رسميا بعد قدومه من 
اوكرانيا حيث خاض جتربة احترافية هناك.

  وتأمل ادارة النصر في االســـتفادة من خدمات 
جيـــرار لتعزيز حظوظ الفريق في احملافظة على 
صدارته لدوري الدرجة األولى في ســـبيل التأهل 

الى الدوري املمتاز في املوسم املقبل. 

 متكن اجلواد «ملحم» السطبل اخلالد والسالم 
بقيادة اخليال سيســـليو من الفوز بكأس جمعية 
فروسية محافظة األحمدي بعد منافسة قوية مع 
أطايب الدرجة الثانية والسيما «الغالي محسن» 
الذي حاول مالحقته في الطريق املستقيم ليحسم 

النتيجة لصاحله في النهاية.
  كمـــا أثبت اجلواد «غال جود» الســـطبل خالد 
العتيبي بأنه أحد أبطـــال مضمار األحمدي وذلك 
عندما تفوق على جياد املبتدئات في الشوط الثالث 
وذلك في االجتماع اخلامس عشر لسباق اخليل الذي 
أقيم عصر أمس على مضمار املغفور له الشـــيخ 

عبداهللا اجلابر في فروسية األحمدي.
  وأشـــاد د.هايف احلويلة رئيس مجلس ادارة 
فروسية األحمدي باملســـتويات الفنية لألشواط 

التي متيزت باإلثارة والندية.
  وقال ان ســـباقات فروســـية األحمدي تعتبر 
األفضل وخير دليـــل على ذلك اجلماهير الغفيرة 
التي تتابع الســـباقات األسبوعية وتابع يقول ان 
رياضة الفروسية حتتاج الكثير لكونها من الرياضات 
املكلفة ماديا. وفي ختام حديثه ناشـــد املسؤولني 
القائمني على الرياضة بزيادة االهتمام برياضة اآلباء 

واألجداد لكي ترتقي لألفضل في الفترة املقبلة. 

 يشهد مضمار الشهيد فهد االحمد لسباقات الهجن 
في منطقة جويهل بكبد في الواحدة من بعد ظهر 
اليوم املهرجان التاسع لسباقات املوسم الذي قيد 
فيـــه ٢٤٠ ذلوال من اصناف حقايق ابكار وحقايق 
قعدان على مسافات ٣ و٤ كيلو منهم ٤٠ ذلوال من 
حقايق قعدان تتنافس على كأس النادي مبناسبة 
رفع علم الكويت وبدء احتفاالت الكويت الوطنية. 

واعرب امني الســـر العام للنادي الكويتي للهجن 
وعضـــو اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 
ربيح فراج العجمي عن سعادته لتزامن مهرجان 
اليوم مع رفع علم الكويت وبدء االحتفاالت الوطنية 
التي تتضمن مناســـبات تاريخية غالية على اهل 
الكويت وهي مرور ٥٠ عاما على استقالل الكويت 

و٢٠ عاما على حترير االرض والوطن. 

 د.هايف احلويلة يسلم الكأس للفائز بالسباق

 سبقه مروي وبشار والهويدي وندا والرشيدي وعباس

  المطوع النجم الكويتي الـ ١١ 
المحترف بالدوري السعودي

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  وصل جنم االزرق ونادي القادسية املهاجم 
بدر املطوع الى الرياض امس على ان يبدأ اولى 
مبارياته رسميا امام الشباب في ١٢ فبراير 
املقبل مع فريقه اجلديد النصر الســـعودي 
الذي سيلعب له خالل ما تبقى من منافسات 
هذا املوســـم والذي سيشهد مراحل احلسم 
في الدوري الســـعودي واملسابقات املتبقية 
احمللية اضافة الى املشاركة في بطولة دوري 

احملترفني اآلسيوية.
  واذا كانت جميع االندية السعودية تبحث 
ومازالت عن دعم فرقها الكروية بأفضل الالعبني 
ومن جنسيات مختلفة كان للمطوع دور في 
االستقطاب فمنذ عودة قرار االستعانة بالالعب 
غير الســـعودي عام ١٩٩٣ لم يدم طويال في 
االختيار فكان الالعب السابق علي مروي اول 
العب كويتي يحترف في الدوري السعودي 
عام ١٩٩٥ عن طريق النادي االهلي حيث جاء 
اختياره بعد ان تألق في مباراة اعتزال جنم 
االهلي السابق محمد عبداجلواد فلعب لالهلي 
بقية ذلك املوسم مقابل مبلغ مادي جيد ولم 
يقدم مروي اداء مقنعا والزمه سوء حظ ولم 
يكمل مع فريقه ذلك املوسم ثم كان العب نادي 
الكويتي السابق عادل عباس الالعب والثاني 
وان كان قـــد لعب لدوري الدرجة االولى مع 
فريق اخلليج اال انه لم يشارك اال في لقاءين 
بعد تعرضه الصابة بالغة انهت معه آماله 

وطموحات فريقه باالستفادة منه.
  وفي العاصمة حيث كان اشهر فرقها الهالل 
على موعد مع وجود الالعب الكويتي ضمن 
قائمته فسجل اختيارين متتاليني جنح بهما 
بشكل رائع كان االول عبر الالعب بشار عبداهللا 
في موسم ١٩٩٨ ثم جلاسم الهويدي في املوسم 
الذي يليه وان كان االخير قد ترك اثرا اكبر 
بعد حتقيقه مع الفريق اجنازا ال ينسى وهو 
كأس املؤسس وتسجيله هدفا في ذلك اللقاء 

النهائي امام االهلي.
  واذا كانت االصابة قد حالت دون استمرار 
عادل عباس مع اخلليج فانها ايضا لم تكن 

الالعب فرج لهيـــب من اكمال مهمته مع 
االتفاق التي لم تـــدم طويال وعودة الى 
العاصمة مرة أخرى عندما لعب للشباب 
العب كاظمة السابق بدر حجي اال انه في 
ظل توفر جنوم محليني واجانب في ذلك 
املوسم للشباب لم يستطع بدر املشاركة اال 

في عدد قليل من املباريات.
  واذا كان لـــدوري الدرجة االولى نصيب 
عبر عادل عباس فـــان العب العربي مالك 
القالف كان له نصيب مماثل عندما شارك 
مع فريق الرائد موسم ٢٠٠٣ وقدم معه 

اداء جيدا.
  ويعتبر الالعب الكويتي االبرز في 

الدوري السعودي هو مساعد ندا 
من خالل حضوره حيث كانت 

النصر عام ٢٠٠٥  االولى مع 
ثم عاد عن طريق الشباب 
املوسم املاضي الذي فضل 
ايضا هذا املوســـم اعادته 
مرة اخرى وكان املوســـم 

املاضي قد شهد ايضا مشاركة 
الالعب احمد عجب مع الشباب 

اال ان االصابة حالت دون ان يكمل 
مهمته.

  ومـــن وجهة نظـــر خاصة، 
فــــان الالعب فهد الرشـــيدي 
الذي لعب للحزم موسم ٢٠٠٧ 
فانه اكثر العب كويتي خدم 
فريقه عندما ساهم وبقوة في 
بقائه ذلك املوسم وتسجيله 
لعدة اهداف ومنافسته على 

لقب الهداف.
  ووفقا لتلـــك االحصائية 
املطـــوع يعتبر  بـــدر  فـــان 
الالعـــب الكويتـــي رقم احد 
عشـــر في الدوري السعودي 
وتأمـــل جماهيـــر النصر ان 
يقـــدم لها املطوع ما يرضي 

طموحاتها. 


