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الزمالك يتراجع 
عن إعارة إمام للفيصلي

العبداهلل تثمن الرعاية األميرية 
لبطولة املعاقني

اليرموك يوقع اتفاقية توأمة مع 
االحتاد السكندري

احلمد: مدرسة ميالن الكروية 
بذرة للتعاون مع إيطاليا 

»مزدهر« يفوز بكأس »تنظيفكو«

ريڤر »املليونير« يسقط 
وبوكا يتوج بطاًل

الهالل لتخطي الشعلة

العازمي يفوز بخليجية الدامة

استقر اجلهاز الفني للفريق االول لكرة القدم بالنادي األهلي 
على الس����فر إلى قطر عقب االنتهاء من لقاء الفريق أمام طالئع 
اجليش، واملقرر إقامته يوم 5 يناير املقبل، حيث يتوجه الفريق 
من امللعب إلى مطار القاهرة مباشرة ألداء مباراته الودية أمام 
بايرن ميونيخ األملاني، واحملدد لها الس����ابع من نفس الش����هر 
بالدوح����ة، على أن تعود البعثة إل����ى القاهرة في اليوم التالي 
للمباراة، ليبدأ االستعداد للقاء اإلنتاج احلربي في األسبوع ال� 
13 من مس����ابقة الدوري املصري املمتاز، والذي تأجل 24 ساعة 
ليقام يوم 11 يناير املقبل، بناء على طلب األهلي الحتاد الكرة.

م����ن جهة أخرى، ورغم األحداث الت����ي متر بها البالد حاليا 
واالشتباكات الدائرة بني املعتصمني وقوات اجليش والشرطة 
في منطقة قصر العيني، إال أن االحتاد املصري لكرة القدم أصر 
على استئناف مس����ابقة الدوري احمللي، رافضا تأجيل اجلولة 
التاس����عة، التي تنطلق اليوم بث����الث مواجهات، يلتقي خاللها 
االنتاج احلربي مع االحتاد الس����كندري وسموحة مع اجلونة 
وطالئع اجليش مع الداخلية. الى ذلك، تراجع مجلس إدارة نادى 
الزمالك املعني برئاس����ة املستشار جالل إبراهيم عن قرار إعارة 
حازم إمام ظهير أمين الفريق لصفوف الفيصلي السعودي ملدة 

6 اشهر مقابل 75 ألف دوالر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

كان ريڤر باليت يحاصر منافس����ه في نصف ملعبه في أول 
الشهر اجلاري، دون أن يتمكن من هز شباكه. وفي الوقت بدل 
الضائع أخطأ حارس فريق »املليونيرات« لياندرو تشيتشيزوال، 
ليستغل املهاجم كريستيان نونيز الفرصة ويسجل. »املليونيرات« 
خس����روا بهدف أمام بوكا أونيدوس في دوري الدرجة الثانية 
األرجنتيني. لم يكن ذلك كل شيء، ففي اليوم التالي كان بوكا 
جوني����ورز يتوج بطال للدرجة األول����ى على ملعبه. ليس ذلك 
سيناريو وضعه مخرج سينمائي متشائم. بل كان فصال آخر من 
الكابوس الذي يعيشه ريڤر باليت في أسوأ عام عبر تاريخه.

وقال الصحاف����ي أندريس بورغو، مؤلف كت����اب »االنتماء 
لريڤ����ر«، »يبدو األمر كطرفة. لكن ذلك ال يقارن في ش����يء مع 
جحي����م الهبوط. هن����اك بدت املعاناة احلقيقي����ة. اآلن البد من 
االحتم����ال«. ويعلق املؤلف »في الكتاب هناك حكايتان. واحدة 
كتبتها كمش����جع، واألخرى كصحافي. كلتاهما مرتبطة بنقطة 
مشتركة: احتضار ريڤر، ألن االنهيار املؤسسي تبعه آخر رياضي 

وثالث شخصي«.

يكتمل اليوم عقد فرق دور ربع النهائي ملس����ابقة كأس ولي 
العهد السعودي باقامة اربع مباريات، فيحل الهالل حامل اللقب 
ضيفا على فريق الشعلة باخلرج وال ميكن اطالقا وضع مقارنة 
بني امكانات الفريقني، حيث إن تأهل الهالل مسألة وقت فقط، اال 
انه يخشى ان يكون ضحية مفاجأة غير متوقعة. وفي االحساء، 
يلع����ب االهلي مع هجر وهو يضع في حس����اباته انه خرج من 
املسابقة قبل موس����مني على يد الفتح من االحساء ايضا. وفي 
جدة وعلى ذكرى خروج االحتاد املوسم املاضي على يد جنران، 
سيحاول االحتاد اليوم عدم تكرار ذلك عندما يالقي الرائد. وآخر 
لق����اءات اليوم يلتقي فيها التعاون مع جنران. من جهة اخرى، 
مازال العب الشباب عبده عطيف يبحث عن ناد آخر بعد ان رفض 

ناديه جتديد عقده بسبب عدم االتفاق على قيمة العقد.

الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

حصد الالعب س���الم العازمي املرك���ز االول في البطولة 
اخلليجية الثانية للدامة التي اختتمت اول من امس. وجاء 
تتويج العازمي في ختام البطولة التي اشترك فيها اضافة 
ال���ى قطر والكويت مملكة البحرين واس���تمرت يومني بعد 
منافسة شرس���ة مع الالعب القطري محمد البوعينني الذي 

احتل املركز الثاني يليه في املركز الثالث موسى.
وقال س���الم العازمي ل� »كون���ا« ان البطولة اخلليجية 
الثانية للدامة تعد م���ن البطوالت املميزة التي تقيمها قطر 
الشقيقة التي »اعطتنا الكثير من اخلبرات التي تضاف الى 

اخلبرات السابقة«.
من جانبه، اشاد سفيرنا لدى قطر علي الهيفي بالنتائج 
التي حققها الفريق الكويتي. وأكد ان تلك البطولة اتس���مت 
بالروح الرياضية العالية وهي احد االوجه الناصعة للتالحم 

الشعبي اخلليجي على كل املستويات.

ثّمنت الرئيس����ة الفخرية لنادي املعاقني الش����يخة شيخة 
العبداهلل الرعاية السامية لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد للبطولة الدولية أللعاب القوى للمعاقني التي تس����تعد 
الكوي����ت الحتضانها خالل الفترة م����ن 17 حتى 21 يناير املقبل 

على مضمار وميادين احتاد ألعاب القوى بكيفان.
وقالت العب����داهلل ان الكويت 
قطعت ش����وطا كبيرا في تطوير 
املعاق����ني واالهتمام بها،  رياضة 
الكبيرة  النجاحات  إلى  مش����يرة 
التي حتققت عب����ر األبطال الذين 
رفعوا اسم الكويت عاليا في احملافل 
الدولية، الفتة إلى أن نادي املعاقني 
يسعى من خالل هذه البطولة إلى 
تطوير رياضة املعاقني واملساهمة 
في نشرها من خالل التعاون مع 
العربية  الرياضي����ة  االحت����ادات 
والدولية. من جانبه، كشف مهدي 
العازمي رئيس مجلس إدارة النادي 

أن بطول����ة الكويت الدولية الثاني����ة أللعاب قوى املعاقني رغم 
عمرها القصير الذي ال يتعدى العامني أصبحت البطولة الكبرى 
دوليا في تاريخ هذه البطوالت حيث ستشتمل منافسات البطولة 
على 95 منافسة في مختلف مس����ابقات ألعاب القوى لكل فئة 

ومستويات املعاقني.

الشيخة شيخة العبداهلل

وقع نادي اليرم����وك ونادي االحتاد الس����كندري املصري 
بروتوكول توأمة بحضور رئيس مجلس ادارة اليرموك فهد غامن 
ونائب رئيس االحتاد السكندري د.سمير عبداحلميد، وشملت 
االتفاقية 7 بنود متثلت في اوجه التعاون بني الناديني ووسائل 
تعزيزها. وتشكيل جلنة مشتركة، اضافة الى التخصيص في 
املجال الرياضي ودراس����ة التكاليف اخلاصة وتنفيذ التعاون 
ومدة س����ريانه، حضر التوقيع اعضاء مجلس ادارة اليرموك 
احمد اجلاركي وخليفة اجلناع واحمد االنصاري واحمد الرومي 
وعبداحلميد بندر اضافة الى منسق االتفاقية د.حسني املكيمي 
مدي����ر عام الكرة بنادي اليرموك ومدير عام احتاد العاب غرب 
آس����يا. بدوره، متنى فهد غامن ان تعود هذه االتفاقية باخلير 
والفائدة على الناديني من خالل التعامل املباشر بينهما وتبادل 

اخلبرات سواء في املجال الرياضي أو الثقافي واالجتماعي.
واضاف غ����امن ان هذه االتفاقية تؤك����د على عمق الروابط 
الكويتية � املصرية ليس في اجلانب الرياضي فحسب بل في 
جميع املجاالت التي تخدم مس����يرة وتطور البلدين، الفتا الى 
ان اليرموك س����يعمد الى تنفيذ بنود االتفاقية لالستفادة منها 
بش����كل يخدم ابناءه ومحبيه ومنتسبيه من الناحية العملية 

التي تصب نهاية في مصلحة النادي.

التقى القنصل العام للكويت في ميالنو س����امي عبدالعزيز 
احلمد برجل األعمال ونائب رئيس نادي ميالن لكرة القدم االيطالي 
أدريانو غالياني )67 سنة( الذي يعد من ابرز رجال األعمال في 
ايطاليا ويحظى بعالقات واسعة وكبيرة على املستويني التجاري 
واالقتصادي في اجلمهورية االيطالية، ويشغل عدة مناصب منها 
مستشار امبراطورية »مدياسيت« اإلعالمية التي ميتلكها رئيس 
الوزراء الس����ابق سيلفيو بيرلسكوني، ورئيس شركة صناعة 
االلكترونيات االيطالية احملدودة، ومستشار مجموعة اعالمية 
وتلفزيونية اس����بانية، ونائب رئيس ن����ادي ميالن. جاء ذلك، 
في اطار التعاون االقتصادي والتجاري بني ايطاليا والكويت، 
وسعي القنصلية العامة للكويت في ميالنو لتطوير العالقات 

والعمل على تعزيزها في مختلف املجاالت. 
وأوضح احلمد ان ايطاليا والكويت ترتبطان بعالقة صداقة 
قوية ومتينة على املس����تويني الرس����مي والشعبي، وأشار الى 
صداقة رئيس الوزراء السابق بيرلس����كوني والعالقة املتينة 
الت����ي تربطه بالقيادة الكويتية. وأمل����ح احلمد الى ان الرياضة 
بش����كل عام ميكنها ان تقوي من اواصر الترابط والصداقة بني 
البلدين، وان انشاء نادي امليالن في وقت سابق مدرسة لتدريب 
األش����بال في الكويت ميكن ان يكون بذرة للتعاون مس����تقبال 
وتوثيق أواصر الصداقة بني البلدين خاصة في قطاع الشباب، 
كما ان الكويت مهتمة بتعريف االيطاليني بالكويت وكان ذلك هو 
الدافع لتنظيم القنصلية العامة ملباراة ايام كويتية في ميالنو 
خ����الل الفترة من 10 الى 14 اكتوبر املاضي. بدوره، اكد غالياني 
على كلم����ات القنصل العام، موضحا ان هن����اك فرصا لتدعيم 
وتطوير العالقات بني ايطاليا والكويت بصفة عامة خاصة في 
املجال التجاري واالقتصادي، وابرز اهتمام الشركات االيطالية 
بالكويت وتزايده يوما بعد ي����وم نتيجة التطورات املتالحقة 
التي تشهدها خاصة ما يتعلق منها باملشروعات الضخمة التي 
تنوي الكويت تنفيذها. كما بحث القنصل العام مع غالياني مدى 
امكانية ترتيب زيارات مستقبلية متبادلة بني الكويت وايطاليا، 
ووعد غالياني مبتابعة العمل املشترك لدعم وتعزيز العالقات 
بني البلدين ودراس����ة مدى امكانية زيارته للكويت على رأس 
وفد جتاري ورياضي لبحث فرص التعاون املشترك وااللتقاء 

باملسؤولني في القطاعني التجاري والرياضي.

حقق اجلواد زوين السطبل النش���اما فوزه الثاني على 
التوال���ي عندما تفوق على اطايب اخليول العربية االصيلة 

مبسافة 1600 متر ليفوز بكأس نادي الصيد والفروسية.
فيم���ا اعاد اجلواد مزدهر اس���طبل النص���ف الى طريق 
االنتصارات عندما تغلب على ابطال الدرجة االولى وخصوصا 
هال طالل وبكيل اللذين حاوال منافسته في الطريق املستقيم 
ليحس���م النتيجة في النهاية لصاحله ويفوز بكأس شركة 
تنظيفكو وذلك في سباق االجتماع السادس الذي اقيم عصر 

اول من امس على مضمار نادي الصيد والفروسية.
من جانبه، اشاد عضو جلنة املعتمدين يوسف الكندري 
باملستويات الفنية جلميع االشواط الستة التي اقيمت عصر 
اول من امس، وقال ان كثرة اجلياد املش���اركة في س���باقات 
االجتماع الس���ادس ساهمت بشكل ايجابي بتطور وحتسن 
املستوى الفني العام لرياضة السباقات، واضاف ان رياضة 
الفروسية تشهد قفزة نوعية في اآلونة االخيرة للتخطيط 
الس���ليم واجلهود الكبيرة من اجلميع وفي مقدمتهم رئيس 

نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد.

فهد غامن ود.سمير عبداحلميد يوقعان االتفاقية

القنصل العام في ميالنو سامي احلمد يقدم هدية الدريانو غالياني

عميد إسطبل النصف يتسلم الكأس

كأس سمو ولي العهد 27 اجلاري. 
وكان حاج قد غاب عن التدريبات 
لفترة تقارب الش����هر وهي فترة 
كبيرة حتتاج إلى تكثيف التدريبات 

حتى يسترد لياقته.
وكانت جلنة الكرة بالقادسية 
عقدت اجتماعا ناقشت من خالله 
س����بل تطوير عملها س����واء مع 
الفريق االول او مع قطاعات املراحل 
السنية وحضر نائب رئيس النادي 
الشيخ خالد الفهد وعضو مجلس 
االدارة حس����ن ابو احلسن جانبا 
من االجتماع وناقش املجتمعون 
احتياجات القطاع الكروي وملفات 
الالعبني احملترفني بعد التشاور مع 

اجلهاز الفني للفريق األول.

عبدالعزيز جاسم  ٭

حال موافقة رادان فسيتم مناقشة 
املوضوع في اجتماع مجلس اإلدارة 
الذي أعلن سابقا عن عدم انتقال 
أي العب، ورمبا ستسبب املوافقة 
على انتقال العنزي مش����كلة بني 
صفوف الفريق الن مجلس االدارة 
س����بق أن رفض أكثر من عرض 

ألكثر من العب.
من جانب اخر قدم رئيس النادي 
فواز احلس����اوي مكاف����أة لالعبي 
الفريق تقدر ب� 15 ألف دينار بعد 
فوزهم ف����ي جميع مباريات كأس 
سمو ولي العهد ووصولهم للمباراة 
النهائية. إلى ذلك شارك احملترف 
اجلزائري لزهر حاج عيس����ى في 
تدريبات الفريق إال أنه يتدرب حاليا 
على رفع اللياقة البدنية حتى يكون 
جاهزا ملواجهة العربي في نهائي 

بات في حك����م املؤكد انضمام 
الس����وري فراس اخلطيب مهاجم 
القادسية السابق وأم صالل القطري 
حاليا إل����ى األصفر خالل اليومني 
املقبلني بعد تأكيدات من مصادر 
موثوق����ة في ام صالل بأن املدرب 
اجلديد الفرنس����ي جيرارد جيلي 
يسعى لضم البحريني محمد حسني 
ليكون الالعب اآلس����يوي ضمن 
الفريق بدال م����ن فراس اخلطيب 
الذي يفضل عرض القادسية على 
أكثر من عرض تلقاه من اكثر من 
ناد محلي آخر. م����ن جهة أخرى 
ينتظر املهاجم حمد العنزي وصول 
املدرب الكرواتي رادان غاسانني لكي 
يحدد مصيره بشأن العرض املقدم 
من القادس����ية السعودي والبالغ 
200 الف دوالر ملدة 4 أشهر، وفي 

)األزرق. كوم( حمد العنزي ينتظر رد األصفر على عرض القادسية السعودي  

الشيخ أحمد الداود يقدم درعا تذكارية لشكيب البراهمي

العنزي ينتظر عودة رادان اليوم لتحديد مصيره في االحتراف

انضمام اخلطيب للقادسية »مسألة وقت« 

وصول املنتخبات املشاركة في بطولة جابر األحمد للسيارات 

ابدى مس���ؤولو االحتاد العربي 
إعجابهم باملستوى الذي جهزت 

به احللبة.
وأعلنت اللجنة الفنية للبطولة 
عن االنته���اء من جتهيز احللبة 
باملطابقة مع املقاييس واملواصفات 
الدولية، وبدأت املنتخبات املشاركة 
بالتدريب على مس���ار البطولة 
وجتهيز الدراجات تقنيا لتوائم 
طبيعة مس���ار احللبة، وسيتم 
االجتماع باملتسابقني والطواقم 
الفني���ة للمنتخبات املش���اركة 
إلطالعهم على التفاصيل الفنية 
والشروط والقوانني التي ستطبق 
خالل التجارب التأهيلية والسباق 

اجلمعة املقبل.
ه���ذا ويس���تمر املعس���كر 
الوطني  التدريب���ي للمنتخ���ب 
املش���ارك بالبطولة داخل حلبة 
جابر األحمد للوقوف على مدى 
جهوزية الالعبني الذين يتوقون 
إلحراز مركز مشرف باسم الكويت 
وذلك بعد أدائهم املميز في بطولة 
فرنس���ا لألمم التي شاركوا فيها 

مؤخرا.

العربي للدراجات النارية شكيب 
البراهمي عن بالغ تقديره للحفاوة 
وحسن االستقبال لكافة الوفود 
املش���اركة بالبطولة مشيرا الى 
أن هذا ليس غريبا على االخوة 
بالكويت الشقيقة الذين ميلكون 
س���معة تنظيمية مشرفة على 
املس���توى اإلقليمي والدولي في 
جميع البطوالت التي نظمت على 
أرضها، وتقدم بالش���كر لرئيس 
مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف عل���ى رعايته للبطولة 
ودعمه الكبير إلجناحها، كما أشاد 
باجلهود الكبي���رة التي قام بها 
واليزال رئيس نادي السيارات 
وعضو املكتب التنفيذي باالحتاد 
العربي للدراجات النارية الشيخ 
أحم���د الداود وأعض���اء مجلس 
إدارة الن���ادي، من خالل توفير 
التي س���تضمن  كل اإلمكانيات 
البطولة على املس���توى  جناح 
الفني واإلداري وهذا كان ملموسا 
خالل زيارة حلبة جابر األحمد 
الدولية مكان إقامة البطولة، حيث 

تتواصل االستعدادات الفنية 
الس���يارت  واإلداري���ة بن���ادي 
والدراج���ات اآللية الس���تضافة 
بطولة جابر األحمد للس���يارات 
والدراجات والتي اعتمدها االحتاد 
العربي للدراجات النارية لتكون 
العربية  البطولة  احدى جوالت 
للدراجات، حيث بدأت املنتخبات 
الرس���مية املش���اركة بالبطولة 
بالوصول استعدادا خلوض غمار 
أنشطتها التي ستقام خالل الفترة 
من 22 الى 24 اجلاري على حلبة 

جابر األحمد الدولية.
من جهته، أعرب رئيس االحتاد 

دخلت بطولة البولينغ املفتوحة مراحلها النهائية واملقامة في مول 
360، حيث مت اإلعالن عن نتائج املرحلة األولى للبطولة، حيث احتل 

علي البلوشي املركز األول في املجموعة األولى في حني احتل إبراهيم 
الدبيان املركز األول في املجموعة الثانية. وتنافس في املرحلة الثانية 

والنهائية 32 العبا والعبة في مسابقة الزوجي، وسيتأهل نفس الالعبني 
في مسابقة الفرق، وستختتم فعاليات البطولة مبسابقة الفردي اجلمعة 

املقبل في صالة »ذا بول رووم« في مول 360. جتدر اإلشارة الى 
أن صالة »ذا بول رووم« ميكنها ان تستقبل عددا كبيرا من محبي 

هذه الرياضة كونها تضم 16 ممرا للبولينغ وصالة VIP مميزة تسمح 
للمجموعات والشركات باالستمتاع بهذه الرياضة.

البلوشي والدبيان يتصدران
 »البولينغ املفتوحة«

مجموعة من الالعبني املشاركني في البطولة

احلساوي يكافئ 
الالعبني بـ 15 ألف 

دينار


