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األمير عبدالرحمن بن مساعد

محمد املطير يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي بحضور نهير الشمري

جانب من مباراة منتخبنا للهوكي أمام قيرغيزستان

عميد إسطبل الرويس يتسلم الكأس

رئيس نادي النصر األمير فيصل بن تركي مع املطوع بعد املباراة بدر املطوع يقود احدى هجمات النصر 

الوحدة يطلب فاضل رسميًا

المطوع يبدأ مشواره مع النصر بهدف في القادسية

استانة ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
أعل���ن رئيس جلن���ة هوكي 
اجلليد فهيد العجمي عن موافقة 
الكويت  الدول���ي مبنح  االحتاد 
ش���رف اس���تضافة كأس آسيا 
للتحدي للرج���ال في 24 ابريل 
املقبل مبشاركة 8 منتخبات بعد 
منافسة قوية مع ماليزيا وهونغ 
كونغ بينما انس���حبت تايلند، 
الكويت انتصارا  وبذلك تسجل 
مهما للعبة آس���يويا وللكويت 
التي وضع فيها االحتاد الدولي 
ثقته وسيساندها في االستضافة 
بينما التنظيم سيكون على عاتق 

الكويت واللجنة.
وقال العجمي رئيس الوفد في 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة من كازاخستان ان نيل 
الكويت شرف االستضافة يعتبر 
اجنازا للجنة واللعبة رغم حداثة 
انضمامها الى األس���رة الدولية 
في مايو 2009، متمنيا ان يكون 
جميع املس���ؤولني في الرياضة 
والشركات األهلية واحلكومية 
على قدر من املساندة الظهار وجه 
بلدنا احلضاري في البطولة التي 

تنظمها الكويت للمرة األولى.
الى ذلك، يلتقي منتخبنا اليوم 
مع البحرين في آخر مبارياته في 

دورة األلعاب الشتوية.
وكان منتخبنا الوطني لهوكي 
اجلليد فقد فرصة املنافسة على 

اال انه حتامل على اصابته وكان 
عونا لالعبني باالضافة الى ذكاء 
مشعل العجمي وقدرته على قطع 
»الباك« من العبي قيرغيزستان 
احملترفني في الدوري الروس���ي 
األقوى أوروبي���ا لكن املنتخب 
اخلصم كان له ما أراد بتسجيله 

4 أهداف.
الثاني حاول  الش���وط  وفي 
العبونا مجاراة اخلصم ولم يقدم 
بعض الالعب���ني املطلوب منهم 
لفارق اللياقة البدنية واملهارات 
واالحتراف من العبي روس���يا 
املجنس���ني وس���جلوا 4 أهداف 
في املقابل س���جل العبونا هدفا 
لينتهي الشوط لصالح املنتخب 
القيرغيزي بنتيجة 8–4، وتعرض 
العجمي ويوسف  العبنا محمد 
الكن���دري لاليقاف دقيقتني مما 
اثر على األداء لكن الالعبني قدموا 
ما عندهم، وحاول علي ومحمد 
الظهور مبستوى طيب  املراغي 
اال ان الفارق الكبير كان لصالح 
اخلصم، بينما كان حمد الشايجي 
بعيدا عن مس���تواه، فيما ظهر 
حارس املرمى جاس���م الصراف 
بصورة رائعة ومنع الكثير من 
األهداف احملققة للخصم، وجاء 
الشوط الثالث لصالح املنتخب 
القيرغيزي الذي ضغط بكل قوته 
وأنهى الشوط واملباراة لصاحله 

بنتيجة 15–4.

العوضي الذي وصل الى استانة 
اول من امس.

وجاءت أح���داث املباراة في 
شوطها االول لصالح منتخبنا 
وجنح في تس���جيل هدفني عبر 
محمد العجمي الذي اختير أفضل 
العب في املباراة رغم مشاركته 
وهو مص���اب في كتفه ورجليه 

أفضل حاالت���ه اال ان االصابات 
أبعدته ع���ن مجاراة البطل رغم 
احملاوالت املستميتة من العبي 
املنتخب املخضرمني أمثال محمد 
العجمي ومشعل العجمي باالضافة 
الى احملاوالت اجليدة من سالم 
وأحمد العجمي كما شهدت املباراة 
مشاركة الالعب املوهوب جاسم 

الفئ���ة »املمت���ازة« للعبة  لقب 
في ال���دورة التي تختتم غدا في 
استانة واملاتا بعد تلقي املنتخب 
اخلسارة اخلامسة امام منتخب 
قيرغيزستان 4-15، وتوج باللقب 
بفضل محترفيه الروس املجنسني 
حديثا في املنتخب القيرغيزي.

وحاول منتخبنا ان يكون في 

أشاد النائب محمد براك املطير بالعب نادي 
القادسية واملنتخب الوطني سابقا أحمد البلوشي 
ومبستوى الالعب طوال الفترة املاضية، مؤكدا 
أنه س���يدعم الالعب في يوم اعتزاله 6 الشهر 
اجلاري أمام العربي في القسم الثاني من الدوري 
املمتاز. وطالب اجلماهير باحلضور ودعم الالعب 

معنويا في يوم املباراة. 
من جانبه شكر البلوشي املطير على استقباله 
ودعمه ومس���اندته له في مباراة اعتزاله التي 
سوف تقام حتت رعاية الشيخ تركي اليوسف 
كما قدم البلوشي بطاقة دعوة للمطير حلضور 

املباراة. 

خطف اجلواد البرقاوي السطبل الرويس بقيادة 
جيفري الفوز بصعوبة م����ن جياد الدرجة الثالثة، 
السيما سويد الذي انقض بقوة في الفورلينغ االخير 
ليكسب كأس الشيخ خالد االحمد اخلالد، كما متكن 
اجلواد صدوق السطبل الهادي بقيادة اخليال كامو 
من الفوز بكأس ش����ركة البترول الوطنية وذلك في 
االجتماع السادس عشر لس����باق اخليل الذي اقيم 
عصر اول من امس على مضمار املغفور له الشيخ 

عبداهلل اجلابر الصباح بفروسية االحمدي.

حضر الس����باق جماهير غفي����رة وفي مقدمتهم 
الشيخ خالد االحمد اخلالد وحسني صادق ممثل شركة 
البترول الوطنية وهايف احلويلة رئيس فروسية 

االحمدي وحمد القحطاني مدير عام السباق.
من جانبه، اش����اد الش����يخ خالد االحمد اخلالد 
باملس����تويات الفنية لكل اشواط االجتماع السادس 

عشر الذي اقيم عصر اول من امس.
وقال ان رياضة الفروسية من الرياضات العربية 

الشعبية التي تستحق كل االهتمام من اجلميع.

قال مقرر جلنة البلياردو والس���نوكر محمد 
السليمان انه يتطلع الى أن يحقق املنتخب الوطني 
نتائج أفضل في بقية مباريات بطولة اخلليج ال� 

15 للسنوكر املقامة حاليا في دبي.
وع���ن نتائج املنتخب اول م���ن أمس فقد فاز 
الع���ب املنتخب عبداهلل الكندري في منافس���ات 
فردي رجال على البحريني حبيب صباح حيث 
سيطر الكندري على مجريات املباراة وحقق فوزا 

غاليا 0-4.

وقال الس���ليمان انه بالنسبة ملباريات الفرق 
فقد خسر املنتخب امام البحرين 3-0.

وفي منافسات الناشئني حتت 21 عاما خسر العب 
املنتخب أحم���د أبل من العب املنتخب البحريني 

علي سعيد 4-2.
وبنينّ انه بالنسبة لنتائج الفرق بشكل اجمالي 
فإن فرصة املنتخب في حتقيق ميداليات التزال 
كبيرة، مشيرا الى ان هذا يتطلب تركيزا وجهدا 

أكبر من الالعبني.

خالد المصيبيح
ق���اد الالعب بدر املطوع املنتقل حديثا الى النصر الس���عودي فريقه 
الى التأهل للدور ربع النهائي لكأس ولي العهد الس���عودي والفوز على 
القادس���ية 5-1، وتألق املطوع خالل املباراة واحرز هدفا، وفضل مدرب 
النصر الصربي دراغان اإلبقاء عليه طوال ال� 90 دقيقة، رغبة في تفهم 
الالعب���ني لطريقة ادائه، وايضا إليجاد ن���وع من التفاهم مع زمالئه في 

الفريق.
كما هتفت جماهير النصر كثيرا بعد املباراة للمطوع لتألقه وتقدميه 

مستوى جيدا أشاد به الكثيرون.
وقد اكتمل عقد فرق الدور ربع النهائي للبطولة بعد ان انضم الوحدة 

والنصر الى فرق االحتاد والهالل والرياض والرائد واألهلي واالتفاق.
ج���اء تأهل الوحدة لهذا الدور بعد جت���اوزه الفيصلي بفارق ركالت 
الترجيح بعد تعادلهما في الوقتني االصلي واالضافي بهدف لكل منهما، 

بينما تأهل النصر بعد فوزه القوي على القادسية.
وافتتح جنم النصر بدر املطوع اهداف فريقه اخلمس���ة بهدف رائع 
بعد جتاوزه حلارس مرمى القادس���ية منص���ور النجعي بحركة بارعة 
فيما اضاف عبدالرحمن القحطاني هدفني، وهدف لكل من سعود حمود 

واألرجنتيني فيغارو.
وسيالقي النصر فريق الرياض في 17 اجلاري لتحديد املتأهل لدور 
النصف النهائي كما يتقابل الهالل مع األهلي واالحتاد مع االتفاق والوحدة 
مع الرائد، وجاءت مشاركة بدر املطوع األولى له مع النصر وسط ترحيب 
جماهيري كبير له رد عليها املطوع التحية بعد تسجيله للهدف األول.
من جهة اخرى، قدمت ادارة الوحدة الس���عودي خطابا لنظيرتها في 
القادسية تطلب فيه خدمات العب القادسية املدافع حسني فاضل ملدة ستة 
اشهر دون معرفة تفاصيل العرض املادي املقدم وتأتي رغبة الوحدة في 
فاضل كونه اوال العبا آسيويا سيشكل رابع العبي الفريق بقية املوسم 

وثانيا لسد اخللل الدفاعي في الفريق الذي اليزال يعاني منه.
وإذا ما قدر للصفقة ان تتم فسيكون فاضل ثالث العب من القادسية 

يلعب في الدوري السعودي هذا املوسم بعد مساعد ندا وبدر املطوع.
من جهة اخرى، يعود الدوري السعودي غدا لنشاطه بعد توقف استمر 
ألكثر من اربعني يوما وس���تكون البداية غدا بلقاء الكالس���يكو املرتقب 
بني االحتاد والهالل في لقاء سيطر على الشارع الرياضي السعودي في 

الفترة االخيرة.

ان هناك تعمدا وأذى لالعبي 
الهالل وخشونة غريبة رغم اننا 
نعرف ان كرة القدم ال تخلو من 
القوة، ولكن ليست اخلشونة 
املتعمدة، بل ان هناك فظائع 
آخرها إصابة رادوي التي بدأت 
وكأنه العب مضروب ب� »سكني« 

وهذا األمر غير مبرر.
وأكد قائال »ان حفل اعتزال 
الدعيع س���يقام  النجم محمد 
ف���ي يناير املقبل مع أحد فرق 
دوري أبطال أوروبا مستبعدا 
برشلونة أو ريال مدريد، ألنه 
يهمنا اس���تفادة الدعيع ماديا 
وليس ذهاب دخل املباراة الى 
الفري���ق الضي���ف ألنه فريق 
كبير ومرتفع السعر، وهدفي 
حصول الدعي���ع على ثمانية 

ماليني ريال.
واختت����م حديث����ه بقوله 
»سنلعب كل خمسة أيام مباراة 
بدءا من لقاء االحتاد املقبل ألن 
املسابقات ستتداخل من دوري 
زين وك��������أس ول����ي العهد 
ومن ثم دوري أبط����ال آسيا، 
ولكنني أمتنى ان أحصل على 
كأس ولي العهد بأقل مجهود 
وتظ����ل األولوي����ة لدينا في 
الدوري ألنه املقياس احلقيقي 

للقوة.

القيمة لكل العب س���عودي، 
خصوصا املبالغ الفلكية التي 
يطالب بها الالعبون، واقترح 
ان ت���وزع مبالغ الصفقة على 
س���نوات العقد م���ع ربط كل 
دفعة مبس���توى الالعب أثناء 
املوس���م املاضي، وه���ذا األمر 
تسبب في تعطيل صفقة مدافع 
القادسية الشهراني ألن الالعب 
والقريبني منه يريدون مليون 
ريال للموسم الواحد وهذا أمر 

غير مقبول.
وقد  استغرب رئيس الهالل 
اخلش���ونة التي يتعرض لها 
العب���و الهالل، منذ تس���لمه 
كرسي الرئاسة الهاللي، مؤكدا 

انتقد رئي���س نادي الهالل 
السعودي األمير عبدالرحمن بن 
مساعد في تصريح له في مقر 
النادي الشريك االستراتيجي 
للن���ادي موبايلي، قائال »لدي 
املقبل مع  اجتماع االس���بوع 
التنفيذي لش���ركة  الرئي���س 
موبايلي م.خالد الكاف لوضع 
العديد من النقاط على احلروف، 
خصوصا في بعض املشاريع 
التي نسمع عنها وال نراها، وأحد 
الطيران  تلك املشاريع شركة 
العاملية التي أعلن عنها نائب 
الرئيس للعالق���ات واإلعالم 
حمود الغبيني انها س���ترعى 
النادي ولكن���ه حلم ولم نره! 
لذلك يفترض على موبايلي عدم 
اإلعالن عن أي مشروع إعالميا 
اال بالتنس���يق مع النادي وان 
يكون استكمل على أقل تقدير 
ومنها املنتجر الذي أتوقع انهم 
يقولون انه س���يفتتح االثنني 

املقبل حسب رأيهم.
وطالب بن مساعد الالعبني 
السعوديني بعدم تصديق ما 
يقدم لهم من مبالغ فلكية في 
صفقات انتقاله���م: »يجب ان 
يعرف الالعب الس���عودي ان 
املستويات التي قدمها املنتخب 
في كأس آس���يا انعكست على 

مبارك الخالدي
تتوجه صباح الغد بعثة فريق 
نادي اجلهراء للمالكمة للمشاركة 
في بطولة القائد التي ستقام في 
العاصمة عمان خالل الفترة من 10 
وحتى 15 اجلاري مبشاركة اكثر من 
15 فريقا من دول العالم من بينها 
اوكرانيا وروسيا وتركيا وايران 

واملجر واالردن البلد املضيف.
البعثة عضو مجلس  ويرأس 
الس����عيدي  االدارة عبداحلمي����د 
بعضوية مدير الفريق جاسم الفريح 
واملشرف االداري منصور العجمي 
واملدرب محسن الرزاز اضافة الى 

8 العبني. وقال الس����عيدي ان الفريق سينتظم في معسكر اعدادي في 
عمان حتى انطالق البطولة لتهيئة الالعبني للدخول في اجواء البطولة، 
مشيرا الى ان مستويات الالعبني املشاركني في البطولة مرتفعة للغاية 
بوجود نخبة من العبي الدول املتقدمة في اللعبة ما يوفر فرصة مثالية 
لالعبينا لالحتكاك وكس����ب اخلبرات واالطالع على كل ما هو جديد في 
اللعبة وفنياتها وكذلك القوانني اجلديدة املتعلقة باللعبة. وشكر السعيدي 

مجلس ادارة النادي على اعتماده قرار املشاركة في البطولة.

المطير يشيد بالبلوشي 

»البرقاوي« يخطف كأس خالد األحمد

السليمان: »السنوكر« التزال أمامه فرصة بـ »الخليجية«

العجمي: الكويت تستضيف كأس آسيا للتحدي في أبريل

هوكي الجليد يخسر أمام قيرغيزستان ويلتقي البحرين اليوم

رئيس الهالل: الالعبون السعوديون 
انكشفت أسعارهم الحقيقية بعد إخفاق آسيا

مالكمة الجهراء إلى األردن غدًا

250 ذلواًل في السباق العشرين للهجن
يشهد مضمار الشهيد فهد األحمد مبنطقة جويهل بكبد في الواحدة 
بعد ظهر اليوم الس���باق العش���رين لنادي الهجن لهذا املوسم الذي 
قيد فيه 250 ذلوال من اصناف جذعات ابكار وجذعات قعدان ولقايا 
ابكار ولقيان قعدان منهم 50 ذلوال من لقايا ابكار تتنافس على كأس 

النادي على مسافة 5 كيلومترات.
وقد خصصت االش���واط من األول وحتى الرابع للجذعات ابكار 

وقعدان للتنافس على مسافة 6 كيلومترات.

عبداحلميد السعيدي


