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الكاظمي واملضف اتصال من خارج البالد لالطمئنان عليه

عبدالرحمن يقود الكويت لتحقيق فوز مثير على كاظمة

جراغ يتماثل للشفاء بعد ارتفاع نسبة الدم

ارتفاع عدد املباريات املؤجلة في »دمج السلة«

العربي يتغلب على الفحيحيل في »الطائرة«
حافظ العرب���ي على آماله 
الضئيلة في بطولة احتاد الكرة 
الطائرة السادسة بتغلبه على 
نظيره الفحيحيل بنتيجة 3 � 1 
ضمن مباريات األسبوع الثامن 

للبطولة في مب���اراة امتلكها 
العبو الفريق الفائز.

وجاءت املباراة قوية وقدم 
العب���و الفحيحيل مس���توى 
طيبا الى حد م���ا أحرجوا به 

انتزاع  خصمهم ومتكنوا من 
الش���وط الثالث اال ان خبرة 
العبي العربي هي التي أنقذتهم 
وأسهمت في حتقيقهم للفوز 
وجاءت نتائج األشواط 25 � 21 

و25 � 12 و22 � 25 و25 � 9.
وفي املباراتني األخريني، فاز 
في األول���ى الصليبخات على 

الشباب بنتيجة 3 � 1
وجاءت نتائج األشواط 23 

� 25 و25 � 17 و25 � 21 و25 � 
الساملية على  15، فيما تغلب 
اجله���راء 3 � 0 وجاءت نتائج 
15 � � 18 و25   األش���واط 25 

و25 � 20.

بدأت احلالة الصحية للنجم 
الدولي السابق والعب النادي 
العربي لكرة القدم محمد جراغ 
في التحسن بعد تسجيل األطباء 
ارتفاعا ملحوظا في نسبة دمه 

بلغ 20% حتى يوم امس.
وكان ج���راغ قد ادخل احد 
املستش���فيات اخلاصة مساء 
اخلمي���س املاضي لش���عوره 
بال���دوران وهبوط ع���ام في 
النشاط وبعد إجراء التحاليل 
املخبرية اخلاصة لوحظ ان هناك 
نقصا حادا في نسبة الدم في 
جسمه ما استدعى نقله الى احد 
املستشفيات اخلاصة وتزويده 
بكيسني من الدم كمرحلة أولى 
من الع���اج لتبيان مدى تقبل 
اجلسم للدم املنتقل اليه وتأثيره 
على احلالة العامة لاعب حيث 
دلت نتائج الفحوصات املخبرية 
بعدها على حتسن ملحوظ في 

حالته الصحية.
املتوق����ع ان ميكث  وم����ن 
ج����راغ األيام القليل����ة املقبلة 
الطبية قبل ان  الرعاية  حتت 
ي����زود بتقرير طب����ي مفصل 
يتضمن التش����خيص الدقيق 
حلالت����ه واملقترحات اخلاصة 
بالعاج سواء داخل الباد أو 

خارجها.
اجلدير بالذكر ان جراغ تخلف 
عن تدريبات الفريق قبل نحو 
اس����بوع وبشكل مفاجئ األمر 
الذي اثار استغراب اجلهازين 

فرنسا بذوي الاعب ومرافقيه 
لاطمئنان عليه، كما اتصل امني 
السر العام عبدالرزاق املضف 
املتواجد في لندن بزيارة خاصة 

لاطمئنان على جراغ.
وبدا اجلناح املتضمن الغرفة 
التي يرقد بها جراغ خلية نحل 

حيث تواجد وفد من العاقات 
العامة بالن����ادي تقدمه حامد 
اخلشاوي وأمني الصندوق احمد 
العمران وأمني الس����ر املساعد 
عادل اخلليفة وش����خصيات 

أخرى.
مبارك الخالدي  ٭

الفني واالداري للفريق.
في غضون ذلك، تفاعل عدد 
الرياضيني مع خبر  كبير من 
دخول جراغ الى املستش����فى 
حيث اتص����ل رئيس مجلس 
إدارة الن����ادي جمال الكاظمي 
وحسني معرفي املتواجدين في 

قرر احتاد كرة السلة تأجيل 
النصر  القادس����ية مع  مباراتي 
والعربي مع الساحل املقررتني 
اليوم ضمن اجلول����ة ال� 18 في 
دوري الدمج ال����ى موعد الحق 
بسبب عدم وجود صالة إلقامة 
املباراتني بعد اعتذار إدارة العربي 
النش����غال صالة الن����ادي، فيما 
نقل االحتاد مباراتي كاظمة مع 
الس����املية في ال� 5 مساء اليوم 
والكويت م����ع الصليبخات في 
ال� 7 الى صالة الشهيد قشيعان 
املطيري بن����ادي النصر بعد أن 
كان مقررا لهما أن يقاما في صالة 

نادي الصليبخات.
وح����اول مس����ؤولو االحتاد 
البحث عن صالة بديلة للمباراتني 
اللتني كانتا مقررتني في صالة 
النادي العربي إال أن محاوالتهم 
لم تثمر بعد اعتذار جميع األندية 
التي متت مخاطبتها عن استضافة 
املباراتني، ليرتفع عدد املباريات 
املؤجلة في الدوري الى 18 مباراة 

لظروف مختلفة.

فوز صعب للكويت

إلى ذلك، قاد حسني عبدالرحمن 
فريقه الكويت لتحقيق فوز مثير 
على حامل اللقب كاظمة 72 � 71 
ضمن اجلولة ال� 18 لدوري الدمج 
التي أقيمت أول من أمس في صالة 

املدرب البحريني سلمان رمضان 
عند امتاك العبي كاظمة الكرة 
وهو ما سبب مشاكل كبيرة لهم، 
لينتهي اللق����اء لصالح الكويت 

بفارق نقطة وحيدة.
ويؤخذ عل����ى مدرب كاظمة، 
األميركي واين مينديزونا »مندو«، 
ع����دم منحه الفرص����ة لعبداهلل 
توفيق من أجل لعب دقائق أكثر 
في املباراة رغم حاجته املاس����ة 

لعنصر الطول حتت السلة.
وسجل لصالح الكويت املتألق 
حسني عبدالرحمن 19 نقطة منها 
رميتان ثاثيتان، وأضاف رياض 
وديزمون����د 13 نقط����ة لكليهما 
واألميركي ماريو اوسنت 9 نقاط 
وأحمد املطيري 7 نقاط والعائد 
الهذال  للفريق بعد غياب سالم 

4 نقاط.
وأح����رز نقاط كاظمة كل من 
البلوشي 17 نقطة وبيترفيلد 16 
نقط����ة وعبدالعزيز الربيعة 12 
نقطة ومحمد اشكناني 11 نقطة 

وأمني عبدالرحمن 7 نقاط.
قاد اللقاء احلكام سالم الهزاع 
وحافظ احللب����ي وعبدالعزيز 

العجيمان.
وس����بق إقامة اللق����اء، فوز 
 العرب����ي على النص����ر 77 � 67.

يحيى حميدان  ٭

من جانب كاظمة، ومتكن األبيض 
من انهاء الربع األول بنتيجة 17 

.13 �
وانتهى الربع الثاني بالتعادل 
32 � 32 وتألق بشكل واضح حسني 
عبدالرحمن الذي سجل عدة نقاط 
حاسمة من داخل القوس وخارجه 
وبدا كأنه وحيدا في مواجهة العبي 
كاظمة الذين شكلوا خطورة على 
السلة الكويتاوية وكانوا قريبني 
من توسيع الفارق لوال تسرعهم 

غير املبرر في إنهاء الهجمة.
وبعد االستراحة، تقدم كاظمة 
41 � 36 عند انطاق الربع الثالث، 
بي����د أن رياض متك����ن من قلب 
الطاول����ة لصال����ح الكويت بعد 
أن سجل 6 نقاط بشكل متتال، 
الفريقان بشكل  وبعدها س����ار 
متق����ارب بالنتيجة ال����ى نهاية 
الذي حسمه عبدالرحمن  الربع 
بتسجيله رمية ثاثية جميلة، 
احتج عليها اداريو كاظمة بصورة 
غير مفهومة، لينتهي الربع الثالث 

60 � 59 لصالح األبيض.
الرابع  الرب����ع  ول����م يش����ذ 
واألخير ع����ن الوضع الذي كان 
عليه الفريقان في األرباع الثاثة 
التقارب  األولى، حيث اس����تمر 
في النتيجة، وجنح الكويت في 
ترجيح الكف����ة لصاحله بفضل 
دفاع املنطقة »الزون« الذي فرضه 

يوسف الشاهني بنادي كاظمة.
وجاءت املب����اراة مثيرة منذ 
بدايته����ا، اذ كان التق����ارب في 
النتيجة س����يد املوق����ف طوال 
الدقائ����ق ال� 40 ولم يحس����مها 
النهاية  األبيض اال عند صافرة 
بعد أن كان البرتقالي قريبا من 
قلب النتيجة ل����وال عدم جناح 
امتاكهم  العبيه في اس����تغال 

للكرة آخر 10 ثوان.
وبدأ الفريقان في دخول أجواء 
اللقاء بشكل سريع ومتيز راشد 
ري����اض واألميرك����ي ديزموند 
ماريوس من جانب الكويت في 
التسجيل، فيما كان أحمد البلوشي 
واألميركي داريل بيترفيلد األبرز 

)هاني الشمري( العب كاظمة داريل بيترفيلد يسجل في سلة الكويت 

اختار االتحاد اآلسيوي لكرة 
القدم الحكم الدولي عبدالعزيز 
ام���ان للم�ش���اركة ف���ي ادارة 
منافسات التصفيات اآلسيوية 
المؤهلة إلى كأس العالم، والتي 
س���تقام في العاصمة القطرية 
الدوح���ة بداية م���ن 21 يناير 

المقبل.
ويأتي ه���ذا االختيار نظرا 
للكفاءة الت�ي يتميز بها حكمنا 
امان وهذا ما أهله ليكون واحدا 
من ابرز ح�كام الكرة الشاطئية 
في القارة الصفراء، ومن الذين 
يعتمد عليهم »فيفا« في إدارة 
العالمية، ما  البطوالت  معظم 
يعد إنج�ازا جدي��دا للت��حكيم 
ف���ي الكوي���ت به����ذه اللعبة 

الشهيرة.

الرماية على  ن���ادي  ينظم 
مجمع ميادين الش���يخ صباح 
األحمد األولمبي يوم الخميس 
المقب���ل ولمدة 3 أي���ام كأس 
شركة مصطفى كرم للتجارة 
العامة والمقاوالت بمش���اركة 
رماة ورامي���ات النادي ورماة 
الح���رس الوطني، وقد حددت 
العليا بنادي  الفني���ة  اللجنة 
الرماي���ة مس���ابقات فعاليات 
الكأس بالرماي���ات األولمبية 
التالية )المس���دس والبندقية 
ضغ���ط اله���واء 10م بندقي���ة 
50م راقدا مس���دس حر 50م( 
للرجال والسيدات والناشئين 
والناشئات باإلضافة إلى رماية 

القوس والسهم االولمبية.
وقال أمين الس���ر العام في 
اتحاد الرماية عبيد العصيمي 
ان كأس ش���ركة مصطفي كرم 
العام���ة والمقاوالت  للتجارة 
الكؤوس  تعتبر من مسابقات 
العزي���زة التي ينظمها النادي 
سنويا، كما تقدم بالنيابة عن 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
بالشكر والتقدير لشركة مصطفى 
كرم على دعمها الكبير لرياضة 
الرماية الكويتية ومساهمتهم 
في دعم مس���يرة الرماية، وان 
الش���ركة قام���ت بتقديم دعم 
مادي ومعن���وي كبير ألبطال 
الرماي���ة الكويتية تش���جيعا 
الذي تحقق  لإلنجاز األولمبي 

في اولمبياد لندن 2012.
وقال العصيمي انه يأمل من 
رماة الكويت األبطال بذل قصارى 
جهدهم في هذه الكأس لتكون 
فأل خير لتحقيق اإلنجازات في 

الدورات والبطوالت المقبلة.
التس���جيل  وافتت���ح باب 
للراغبين بالمش���اركة اعتبارا 
من يوم أمس وحتى السادسة 
من مساء يوم الثاثاء المقبل.

تنطل���ق في العاش���رة من 
صباح اليوم على صالة الشهيد 
فهد األحمد في الدعية فعاليات 
الموسم الجديد التحاد الشرطة، 
حيث يستهل نش���اطه بإقامة 
بطولة المرحوم العميد محمد 
الحمد لقطاعات وزارة الداخلية 

لكرة اليد.
البطولة  وتستمر فعاليات 
األربعاء المقبل ويشارك فيها 
8 قطاعات من منتسبي وزارة 
التعليم  الداخلية وهي: قطاع 
والتدري���ب واألم���ن الخاص 
واألم���ن العام وأم���ن الحدود 
والمؤسسات اإلصاحية وأمن 
المناف���ذ واإلدارات المعاون���ة 
واألمن الجنائي وتقسم الفرق 
ال���ى مجموعتين  المش���اركة 
وتتنافس بطريقة الدوري من 
دور واحد ويصعد األول والثاني 
م���ن كل مجموعة إل���ى الدور 
الفرق  النهائي وتلتقي  نصف 
ال� 4 بطريق���ة التقاطع )األول 
مع الثاني م���ن كل مجموعة( 
والفائزين يتأه���ان للمباراة 
النهائية للتنافس على اللقب، 
بينما يلعب الخاسران لتحديد 
المركزين الثالث والرابع ويقوم 
بإدارة المباريات حكام معتمدون 

من اتحاد كرة اليد.
المنافس���ات بإقامة  وتبدأ 
مباراتين ضمن لقاءات المجموعة 

األولى من البطولة.
من جانبه، أكد أمين س���ر 
العقيد وليد  الش���رطة  اتحاد 
الغانم أن رئيس االتحاد الفريق 
النواف وأعضاء  الشيخ أحمد 
مجلس اإلدارة يحرصون على 
إحياء ذك���رى رجاالت االتحاد 
الذين قادوا الحركة الرياضية 
الش���رطية إل���ى العدي���د من 
االنجازات واالنتصارات ومنهم 
المرحوم العميد محمد الحمد.

أمان حكمًا
في تصفيات شاطئية 

آسيا يناير املقبل

»الرماية« ينظم بطولة 
مصطفى كرم

»الشرطة« يستهل 
نشاطه ببطولة

»يد« احلمد

غرامات وإيقاف العبني من »االنضباط«

»الصم« يشكر بنك بوبيان

»خليجية املعاقني للسلة«
تدخل مراحلها النهائية

احلمادة يشيد بفروسية األحمدي 

عقدت جلنة االنضباط باحتاد الكرة اجتماعها الدوري مساء 
امس االول حيث اس����تعرضت املوضوعات املدرجة على جدول 
االعمال والتي اتخذ بشأنها القرارات الازمة، فقد قررت توجيه 
انذار لطبيب الصليبخات محمد حسن الرتدائه زيا مخالفا للفريق 
مع اعتباره انذارا نهائيا وذلك خال مرافقته للفريق في املباراة 
التي جمعت كاظمة والصليبخات ضمن مسابقة كأس االحتاد في 
30 نوفمبر املاضي، ومعاقبة القادسية بغرامة مالية قدرها 400 
دينار وذلك لتكرار تأخر الفريق في النزول الى ارض امللعب قبل 
بداية الشوط االول والشوط الثاني، ومعاقبة التضامن بغرامة 
مالية قدرها 200 دينار لتكرار تأخر الفريق في النزول الى ارض 
امللعب قبل بداية الش����وط االول، وذلك في املباراة التي جمعت 
الفريقني في 29 نوفمبر املاضي ضمن مس����ابقة كأس االحتاد.  
كما قررت اللجنة ايقاف العب النصر حمد صقر ومدرب النصر 
مسير العدواني مباراتني مع غرامة مالية قدرها 200 دينار، لكل 
منهما وذلك ملا بدر منهما جتاه حكام املباراة التي جمعت النصر 
والتضامن في 3 اجلاري ضمن مسابقة دوري الشباب 22 سنة، 
وايقاف مشرف الساملية حسني ياسني، ومساعد املدرب حسني 
ناصر والاعب سعد الشعان مباراتني مع غرامة مالية قدرها 
200 دينار ل����كل منهم، وذلك ملا بدر منهم����ا جتاه حكم ومقيم 
احلكام املباراة التي جمعت الساملية والفحيحيل ضمن مسابقة 

دوري الشباب 22 سنة في 26 نوفمبر املاضي.

تقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الرياضي للصم 
الذين تولوا إدارة النادي في الدورة اجلديدة 2016/2012 بخالص 
الش����كر وعظيم التقدير واالمتنان لولي����د الياقوت مدير عام 
مجموعة الشؤون االدارية في بنك بوبيان، وقتيبة البسام مدير 
أول إدارة االتصاالت والعاقات املؤسسية، على حسن املقابلة 
وكرم الضيافة خال املقابلة الطيبة والرائعة التي متت مبقر 
البنك مع وفد مجلس إدارة النادي والذي ضم كا من اسماعيل 
كرم رئيس مجلس اإلدارة، محمد الكندري أمني الس����ر العام، 
مبرافقة مترجم لغة االش����ارة للصم س����عود البارود، يوسف 
الراشد مترجم لغة االشارة للصم. وقد وجد وفد نادي الصم كل 
الترحيب وسعة الصدر من املسؤولني لدى بنك بوبيان، حيث 
كانت من أطيب املقاب����ات التي متت مع مجلس إدارة النادي، 
وقد وعدوا السادة القائمني على إدارة البنك وفد النادي بكثير 
من الوعود التي يطمح الى حتقيقها مجلس إدارة النادي خال 
املرحلة املستقبلية للنادي، كما متت مناقشة موضوعات عديدة 

خال اللقاء تهم وتخص فئة الصم.

دخلت بطولة اخلليج السادس����ة لكرة السلة للمعاقني على 
الكراسي املتحركة مرحلة مهمة مع اقتراب البطولة من نهايتها 
غدا االثنني بعد فوز منتخب االمارات على البحرين 77 � 36 وفوز 
املنتخب السعودي على نظيره العماني 96 � 41 ليحقق االخضر 
الس����عودي فوزه الثاني رافعا رصيده الى اربع نقاط متساويا 
مع منتخبنا بنفس الرصيد والذي لعب مساء امس مباراة مهمة 
مع منتخب االمارات وهي املباراة التي س����تحدد مسار البطولة 

بالنسبة الزرق املعاقني صاحب البطوالت اخلمس املاضية.
فيما تقام في اخلامسة من مساء اليوم مباراة مثيرة جتمع 
االمارات مع املنتخب السعودي او يتوقع ان تشهد اثارة وندية 
بني املنتخبني. ويدير لقاءات البطولة عدد من احلكام االجانب 
من استراليا واليابان وكوريا اجلنوبية اضافة الى وجود طاقم 
حتكيم دولي من الكويت مكون من احملاضر الدولي احمد العصفور 

وعيسى احلمد، وعبدالعزيز العجيمان وعبداهلل السبتي.
وتختتم البطولة غدا االثنني باقامة مباراتني مهمتني االولى 
تقام في اخلامسة وجتمع االمارات مع عمان، فيما يلتقي منتخبنا 
االقرب حلس����م البطولة مع نظيره السعودي في قمة خليجية 

مثيرة.

أشاد سلمان احلمادة مدير شركة مصانع العلم باملستويات 
الفنية التي ظهرت بها اجلياد املشاركة في جميع األشواط ال� 4 
في السباق الذي أقيم أمس األول على مضمار فروسية األحمدي. 
وقال ان رياضة السباقات تشهد تطور ملموسا في الفترة االخيرة 
السيما في فروس����يات املناطق ال� 3 من خال التنظيم الرائع 

للسباقات االسبوعية والتي تستقطب جماهير غفيرة.

تبادل للدروع بعد ختام اللقاء بني وفد الصم ومسؤولي »بوبيان«

شافي الهاجري يهنئ العبي اإلمارات بعد فوزهم

عميد اسطبل الغران يتسلم كأس الشوط الثالث

)األزرق.كوم( اجلمهور العرباوي وبقية األندية يأملون في شفاء جنم األخضر محمد جراغ 

ترتيب دوري الدمج لكرة السلة
النقاطخسرفازلعبالفريق
98117الكويت
97216كاظمة

77014القادسية
86214الساحل

85313الصليبخات
85313العربي
93612اليرموك
93612النصر
83511اجلهراء
82610الساملية
8 *خصم نقطة817التضامن
8 *خصم نقطة909الشباب


