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اخلبير النيوزيلند 
فحص عينات من 

التربة واملياه نقلت 
 D.H.L إليه عبر الـ

وأوصى بتغييرها

حديث الساعة
مبارك الوقيان

خالد الفضلي.. 
تاريخ يحتاج التكرمي

أيعقل اال يجد خالد الفضلي حارس مرمى منتخبنا الوطني 
لكرة القدم سابقا ونادي الكويت حاليا االهتمام من احتاد الكرة 

لتخصيص يوم واحد القامة مباراة اعتزاله؟! حيث مازال يحاول 
بشكل شخصي ان يكمل االستعداد خلتام مسيرته الرياضية 

واقامة حفل اعتزاله دون ان يلقى اي مساعدة او مساندة من احد، 
اللهم اال ممن احبوا هذا احلارس اخللوق والنجم املتميز الذي 

قدم خدمات جليلة لناديه واملنتخب الوطني لكرة القدم ولعب اكثر 
من 90 مباراة دولية، وسيطول احلديث اذا ما حاولنا ان نكمله 
في مناقب هذا الالعب النجم، لكننا نقف متأسفني ومقهورين 

في الوقت نفسه حني ال يجد جنم مثل الفضلي من يقوم بأعباء 
مهرجان اعتزاله وتوفير مباراة مع احد املنتخبات الكبيرة، وهي 

املهمة التي يجب ان يقوم بها احتاد كرة القدم باالضافة الى النادي 
رغم ان االحتاد يتحمل اجلزء االكبر من مهمة تكرمي الالعب 

مبباراة تليق باسمه وتاريخه الرياضي وتوازي اجلهود واخلدمات 
التي قدمها.

وقد منى الى علمي ان خالد الفضلي سعى قبل فتره القامة 
مباراة اعتزاله امام منتخب مصر، لكن سمير زاهر رئيس االحتاد 

املصري اكد انهم سيطلبون مائة الف دوالر للمشاركة في هذه 
املباراة، وان كان املبلغ يعتبر زهيدا مقابل خدمات الالعب التي 

قدمها خالل مسيرته الرياضية، فاملفترض ان يقوم احتاد الكرة 
بتحمل كل النفقات وليس الالعب، السيما انه يستحق ذلك نظير 
خدماته الطويلة، ونحن نعلم ومتأكدون من أن االدارة الرياضية 

في االحتاد ونادي الكويت حريصة كل احلرص على مستقبل 
ابنائهم الرياضيني ولن تتوانى في اداء مهمة اخيرة لالعب مازال 

يقدم جهده وعرقه في سبيل وطنه، ولن تكون املهمة منوطة 
باالحتاد والنادي فقط بل باالعالم الرياضي ايضا وكل من 

يستطيع ان يقدم خدمة لهذا الالعب في ختام مشواره الرياضي 
ليعرف ان جهده لم يذهب هباء وان اجلميع يقف معه ويسانده في 

اليوم الذي يعلن خالله تسليم املهمة الى آخرين لتكملة املشوار 
وليعلم الباقون ايضا ان جهودهم ستتم مكافأتها وان بلدهم ال 

يبخل عليهم.
لقد قدم النجم خالد الفضلي الكثير فال تبخلوا عليه بالوقوف معه 

وتذليل كل الصعاب التي تواجه اقامة مباراة اعتزاله.
آخر الكالم: بو مرزوق يستاهل.

اليرموك يفوز ببطولة الكراتيه

»مهابة« تفوز بكأس احلويلة

60 جوادًا في سباق »الصيد«

انتزع فريق اليرموك للكراتيه لقب بطولة االحتاد األولى والتي 
اختتمت أول من امس على صالة االحتاد، وحل ثانيا فريق الشباب 
وثالثا الساملية، وحضر النهائي أمني السر العام في احتاد الكراتيه 
خلف السعيدي وأمني الصندوق املس���اعد مناحي الفضلي، ومدير 
الكراتيه بنادي اليرموك وليد مال اهلل ومدير اللعبة في نادي الشباب 

محمد العازمي.
وقام السعيدي بعد ختام منافسات البطولة بتقليد فريق اليرموك 
امليداليات الذهبية وكأس املركز األول والفضية للشباب والبرونزية 

للساملية.
وقال الس���عيدي عقب مراس���م التتويج ان املنافس���ة على لقب 
البطولة كانت على أش���دها بني الفرق حيث حس���م اليرموك اللقب 
لصاحله في املنافس���ات األخيرة، وهو األمر الذي يدل على ارتفاع 
مس���توى الفرق وتقدميها أفضل ما لديها في البطوالت التي يشرف 

عليها احتاد الكراتيه.
وبني السعيدي ان مستوى اللعبة في تقدم مستمر مما ينعكس 
إيجابا على مس���توى املنتخبات الوطنية في مشاركاتها اخلارجية. 
وشكر السعيدي جميع األندية التي ساهمت في إجناح بطولة االحتاد 

األولى ووصولها إلى أفضل مستوى لها.

توج الذلول مهابة ملش���رف العجمي بطال لكأس النائب د.محمد 
احلويلة املخصص للقايا ابكار على مسافة 5 كيلومترات بعد سباق 
مثير تصدره الذلول ذيبه لسعد اجلباري في البداية ونافس الظبي 
حلسني الدواس حتى الطريق املستقيم لينطلق الذلول مهابة ويفوز 
بالكأس بجدارة، واحتل الظبي للدواس املركز الثاني وحربه لناصر 
الفضلي املركز الثالث، وقام د.محمد احلويلة بتس���ليم الكأس الى 
مشرف العجمي، واعرب عن سعادته لرعاية مهرجان رياضة التراث 

وانه وجد تطورات عديدة بالنادي.

يقام في الثالثة عصر اليوم االجتماع السادس لسباق اخليل على 
مضمار نادي الصيد والفروسية الذي يشتمل على 6 اشواط قيد فيها 
60 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات ابرزها الشوط اخلامس حيث 

تتنافس اخليول العربية االصيلة على كأس النادي.
فيما سيشهد الشوط السادس قمة االثارة والتحدي، حيث سيحتدم 
الصراع بني ابطال الدرجة االولى على مسافة 1600 متر للفوز بكأس 

شركة تنظيفكو.
وفي الشوط االول جلياد املبتدئات على مسافة 1400 متر قيد فيه 14 
فرسا هي: عسوف السطبل دسمان، االعتر وكحيلة السطبل النشاما، 
وحقان السطبل بومتر، ومجهام السطبل الفريبان، والسلطة السطبل 
الرشيدي، وكرباج السطبل العرين، ومثالي السطبل الصادر، وفايلوت 
راي السطبل املسايل، وكوزين ولفلي بوي السطبل بورسلي، وهال 
جابر والفجري الس���طبل االبرق وصفيناز وبس ومتجمل السطبل 

النصف.

اعتراف دولي ببطولة الكويت 
الدولية للمعاقني

أكد أمني سر نادي املعاقني ش���افي الهاجري أن البطولة الدولية 
أللعاب القوى للمعاقني التي تستعد الكويت الحتضانها خالل الفترة 
من 17 حتى 21 يناير املقبل قد اكتسبت زخما كبيرا واهتماما واسعا 
بعد الرعاية الكرمية التي ش���رفها بها صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد لفعاليات البطولة. وكشف الهاجري أن البطولة ستقام 
حتت إشراف مراقبني رياضيني دوليني 
بعد أن جنح التنظيم اجليد واملتميز في 
النسخة األولى في انتزاع االعتراف الدولي 
بالبطولة وإدراجها ضمن البطوالت املؤهلة 
لدورة األلعاب االوملبية في لندن 2012.

وأشار إلى أن النادي استقبل العديد 
من طلبات املش���اركة ف���ي البطولة من 
أكثر من عشرين دولة، األمر الذي جعل 
إدارة البطولة حريصة على التنس���يق 
مع عدة جهات من أجل إجناح البطولة 
وإخراجها بالش���كل الذي يليق بسمعة 
الكويت الدولية، وتأتي هيئة الش���باب 
والرياضة على رأس اجلهات التي تقدم 
كافة التس���هيالت والدعم املادي واملعنوي املطلوب إلبراز البطولة 
وجناحها، كذلك س���اهم احتاد ألعاب القوى بشكل كبير في تكوين 
السمعة الدولية املمتازة التي حتظى بها البطولة منذ نسختها األولى 
من خالل توفيره الطواق���م التحكيمية املتخصصة أللعاب املعاقني 
واحتساب النتائج واألرقام التأهيلية املباشرة الوملبياد لندن2012.

وأضاف أن البطولة التي ستضم هذا العام 95 مسابقة، لن تقتصر 
فقط على ألعاب القوى للميدان فقط بل مت إدراج ألعاب املضمار أيضا 

لتكون ضمن منافسات البطولة في نسختها الثانية.
وأعرب الهاجري عن أمله في أن يحرز أبطال الكويت لقب البطولة 
هذا العام للمرة الثانية على التوالي حيث اس���تطاعوا في النسخة 
األولى إحراز 29 ميدالية متنوعة كان منها ثماني ذهبيات و11 فضية 

و10 برونزيات.

شافي الهاجري

»السيارات« يرعى 
فريق مغامري الصحراء

النادي البحري نظم 
البطولة الشتوية للقدم

في إطار سعي نادي السيارات والدراجات اآللية لنشر الوعي 
برياضة السيارات والدراجات املنظمة وجذب الشباب لالنضمام 
حتت مظلته لتنظيم ممارسة هوايتهم وتقدميهم كواجهة حضارية 
للكويت وليكونوا مثاال يحتذى لش���باب املجتمع بجميع فئاته 
العمرية، وبدعم مباش���ر من رئيس النادي الشيخ أحمد الداود، 
مت إطالق برنامج التعاون مع فريق مغامري الصحراء من مالكي 
س���يارات همر ذات الدفع الرباعي، في بادرة طموحة جلذب فرق 
اخرى لها نفس األهداف والتطلعات بالتميز ولتغيير نظرة املجتمع 
الس���لبية التي تكونت بسبب التصرفات اخلاطئة لبعض مالكي 
الس���يارات الرياضية في الكويت من تس���ابق بالشوارع العامة 

والتسبب في حوادث راح ضحيتها عدد كبير من الشباب.
وكان فريق مغامري الصحراء قد تأس���س كأول فريق منظم 
يرتقي بالوعي الثقافي واالجتماعي لقيادة السيارات في الطرق 
الوعرة من خالل تنظيم رحالت ملالكي س���يارات همر ذات الدفع 
الرباع���ي والتي تتميز باملرونة في احلركة وقوة األداء والتحمل 
على الطرقات الصحراوية الوعرة، هذا ويستخدم أعضاء الفريق 
أحدث ما وصلت إليه التقنية احلديثة من أجهزة املالحة املتطورة 

واالتصاالت الالسلكية.
من جهته، أعرب الشيخ احمد الداود عن شعوره بالفخر بوجود 
هذه الكوكبة من الشباب الكويتي احملب لرياضة السيارات مشيدا 
باألنش���طة التي يقدمها هذا الفريق، وناش���د اجلهات احلكومية 
وشركات القطاع اخلاص دعم مثل هذه التجمعات واألنشطة مما 
سيساهم في نشر الوعي برياضة السيارات والدراجات املنظمة، 
وأض���اف أن النادي لن يألو جهدا في دعم األنش���طة التي تخدم 

طموح شباب الكويت للتميز بهذه الرياضات.

نظمت اللجنة الرياضية بالنادي البحري دورة كرة القدم الشتوية 
لألعضاء وابنائهم ش����اركت فيها ثمانية فرق، أشرف عليها هيف 
محمود املشرفة الرياضية في النادي فيما قام بتحكيم مبارياتها 
فريد البلوشي. وقد فاز بالبطولة فريق البحري 5 الذي ضم بدر 
السعيد وضاري عبداهلل العنزي وعبداحملسن املنصوري ويوسف 
عطا وعلي بوش����هري وذلك عقب اللقاء ال����ذي جمعه في النهائي 
مع فريق البحري 2 وأعقب املباراة النهائية تسليم اجلوائز على 

الفريق الفائز.
من جانبه، أشار عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة الرياضية 
في النادي فيصل القصير الى أن اللجنة ستواصل تنظيم بطوالت 
أخرى على مستوى البنني والبنات ومن ضمنها بطوالت الرميات 
احلرة في كرة السلة وضربات اجلزاء في كرة القدم على مستوى 

الكبار والصغار.

مجموعة من سيارات فريق مغامري الصحراء

الفريقان األول والثاني مع املشرفة هيف محمود

عشب أرضية امللعب »مال« حدائق!

مبشاركة 12 ناديًا.. والتضامن ثانيًا والقادسية ثالثًا

خبير نيوزيلندي يفجر قنبلة في ستاد جابر

الكويت يتوج ببطولة الشهيد األولى ألثقال الناشئني

ابنائهم وتشجيعهم لاللتزام 
مبواعيد التدريب واملشاركة 
في البطوالت املختلفة، الفتا 
الى ان ادارة الكويت تبحث 
تكرمي الالعبني الطلبة قريبا 
تشجيعا من النادي البنائه 
الطلبة وللمحافظة على تفوق 

الالعبني.
واثنى العدواني على ادارة، 
النادي وق���ال ان االجنازات 
ل���ن تتوقف بفض���ل الدعم 
الكبير م���ن مجلس االدارة 
النادي  وفي مقدمته رئيس 
عبدالعزيز املرزوق ونائبه 
خالد الغامن وامني الصندوق 
فهد الغامن وامني السر العام 
وليد الراشد الذين يقومون 
بتس���هيل مهام الالعبني كل 
من موقعه وكذل���ك توفير 
متطلب���ات اجلهازين الفني 

واالداري للعبة.
مبارك الخالدي  ٭

تفيد مبا ذه���ب اليه تقرير 
اخلبي���ر النيوزيلندي لكن 
فريق العمل تريث في اتخاذ 
اي خطوة بش���أن االرضية 
وق���رر اللجوء ال���ى خبراء 
اجانب للفصل في هذا االمر 
بهدف حتقيق احليادية، حيث 
جاءت الترشيحات في جانب 
النيوزلندي املؤهل  اخلبير 
علميا كأحد االختصاصيني 
العل���وم واجليولوجيا  في 
وصاحب خب���رة كبيرة في 
تصميم وتنفيذ االرضيات 
للمالع���ب القطري���ة والتي 
حظي���ت باعج���اب جميع 
رياضيي العالم وس���اهمت 
في االرتقاء بالكرة القطرية 
على جميع الصعد االقليمية 
والقارية، وقد رحب بالتعاون 
م���ع الكويت لف���ك معضلة 
احدى املشاكل التي ساهمت 
الس���تاد  افتتاح  في تأخير 
ووجه���ت بالنقد من العديد 

من املختصني.
وعلم���ت »األنب���اء« ان 
التقرير ضرب جميع خطط 
فريق العمل املقترحة حول 
االفتت���اح ف���ي مقتل حيث 
تقرر ارجاء االفكار املتعلقة 
ال���ى املوس���م  باالفتت���اح 
املقبل بعد االنتهاء  الكروي 
من املشاريع املطروحة، كما 
اوصى فريق العمل بضرورة 
استعجال اجلهات احلكومية 
ذات العالق���ة للتغلب على 
البيروقراطية في املراسالت 
االدارية بينها لتتمكن الهيئة 
من االيفاء بوعودها املتكررة 

حول االصالحات املزمعة.
مبارك الخالدي  ٭

عبداهلل في املركز االول وفي 
وزن 62كجم حل محمد فالح 
اوال وزميله نواف عبداهلل 
في املركز الثاني، وفي وزن 
69 كغم ج���اء عبدالصاحب 
اشكناني في املركز االول وحل 
عبداهلل فرحان رابعا لوزن 77 
كغم واحتل احمد خالد املركز 
الثاني ل���وزن 85 كغم وفي 
وزن 94 كغ���م جاء عبداهلل 
عباس في املركز الرابع كما 
اشرك الكويت الالعب مساعد 

سامي كالعب احتياط.
من جهته، اشاد مدير اللعبة 
احمد العدواني بالدور الكبير 
الولياء االمور في تش���جيع 
ابنائه���م والوق���وف خلف 
النادي في حتقيق االجنازات 
وقال لق���د حتققت نتائجنا 
بفض���ل التعاون الالمحدود 
بني ادارة النادي واولياء امور 
الالعبني الذين سهلوا من مهام 

الثقيل  العيار  قنبلة من 
فجرها خبي���ر نيوزيلندي 
عاملي مختص بتصميم وتنفيذ 
ارضيات املالعب، حيث اثبتت 
نتائج الفحوصات التي قام بها 
ان العشب )الثيل( املستخدم 
في ارضية ستاد جابر »مال 
حدائق« وال يصلح ملمارسة 
الهيئة  الق���دم. وكانت  كرة 
العامة للشباب والرياضة قد 
جلأت بصفة ودية للخبير 
املذكور ال���ذي قام بتصميم 
وتنفيذ ارضيات العديد من 
القطرية الستطالع  املالعب 
رأيه الفن���ي حول االرضية 
املستخدمة، حيث طلب عينات 
التربة واملياه، وبالفعل  من 
مت ارسالها اليه عبر البريد 
املس���تعجل ال� D.H.L وقام 
باجراء االختبارات املطلوبة 
مبختب���ره اخل���اص، حيث 
جاءت النتائج مذهلة بثبوت 
ان العشب الزراعي املستخدم 
حاليا هو للحدائق والزينة 
فقط وال يحمل اي مواصفات 
االعشاب اخلاصة املستخدمة 

في ارضيات املالعب.
وف���ور تلقي مس���ؤولي 
الهيئة تقرير ذلك اخلبير قرر 
فريق العمل في الستاد اجراء 
تغيير كامل الرضية الستاد 
مع اجراء التحسينات الالزمة 
على املناهيل التي مت تركيبها، 
كما شملت التغيرات املضمار 
احمليط باالرضية واملرشات 

املثبتة في االرض.
وكان فريق عمل الستاد 
قد تلقى تقارير س���ابقة من 
بع���ض الش���ركات احمللية 
املختصة بزراع���ة املالعب 

واص���ل فريق االش���بال 
لرفع االثقال بنادي الكويت 
حصاده للبطوالت احمللية، 
حيث اس���تطاع خطف لقب 
الش���هيد االول���ى  بطول���ة 
لالش���بال لرفع االثقال التي 
اقيمت خ���الل الفترة من 10 
وحتى 14 اجلاري مبشاركة 
12 ناديا، وجاء التضامن في 
املركز الثاني وحل القادسية 
ف���ي املركز الثال���ث، ليرفع 
الكويت رصيده الى 16 نقطة 
في املركز االول لسباق االندية 
على كأس التفوق العام للعبة 
علما بأن املتبقي على اجندة 
مسابقات املوسم 10 بطوالت 
منها 6 للرجال و2 لالشبال 

ومثلها للناشئني.
وف���ي بطولة الش���هيد، 
استحوذ العبو االبيض على 
املراكز االولى لفئات البطولة 
ففي وزن 56 كغم جاء حسن 

)محمد ماهر( أرضية ستاد جابر غير صاحلة بشهادة اخلبراء  

فريق األشبال بنادي الكويت متوجا بالكأس

اجلزاف يطالب 
مبضاعفة اجلهود

طالب رئيس مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة 

للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف فريق العمل بستاد 

جابر االحمد الدولي مبضاعفة 
اجلهود لالنتهاء من جميع 

االعمال اخلاصة بتجهيز الستاد 
في اقرب وقت ممكن.

جاء ذلك خالل االجتماع 
االسبوعي الذي يعقده اجلزاف 

مع فريق العمل بالستاد 
بحضور نائب املدير العام 

لشؤون الرياضة )نائب رئيس 
الفريق( د.حمود فليطح 

وبحضور جميع اعضاء الفريق 
للوقوف على خطة سير 

العمل ومناقشة كل االفكار 
واملقترحات املطروحة.

وافادت م.خالدة العطار مقرر 
فريق العمل بالستاد بان 

االجتماع تطرق الى مشاريع 
الصيانة اجلارية بالستاد 

اخلاصة بالكهرباء واملصاعد 
وامللعب الرئيسي واملالعب 
الفرعية، كما مت استعراض 

عدد من املقترحات التي تقدم 
بها اعضاء الفريق ومنها اقامة 
مبنى متكامل للطب الرياضي 

بالستاد وتصميم شعار الستاد 
باالضافة الى االقتراحات 

اخلاصة بالزراعة التجميلية في 
محيط الستاد.

مطلوب للعمـل فــوراً

مدرب بولينغ
النادي الكويتي الريا�صي لل�صم

يف حاجة لتعيني مدرب بولينغ على اأن تتوافر فيه ال�صروط التالية :

1- �صهادة درا�صية يف التخ�ص�ص املطلوب وهو )التدريب يف لعبة البولينغ(.

2- خربة يف جمال التدريب يف اأندية ريا�صية كويتية م�صهورة.

3- �صهادات خربة تو�صح الأندية الريا�صية التي عمل بها مو�صحًا 

فيها الفرتة التدريبية.

4- �صهادة خربة تو�صح الجنازات الريا�صية مع الأندية الريا�صية 

التي عمل بها.

من تتوافر لديه ال�صروط املذكورة يرجى اإر�صال ال�صرية الذاتية على

فاك�ص رقم : 22542256

 k_c_d75@hotmail.com : اأو الربيد اللكرتوين

اأو مقابلة �صخ�صية مبقر النادي مبنطقة غرناطة

لال�صتف�صار : مدير النادي : حممد مطلق الهاجري - ت : 66461279


