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ناصر العنزي

»نبيها على ستاد جابر«
بانتظار مواجهة القادسية والعربي يوم اجلمعة املقبل في 
اجلولة 17 لـ »دوري ڤيڤا« إلحياء التفاعل اجلماهيري بعد 

عزوف واضح من اجلماهير كافة عن حضور املباريات، لذلك 
نوجه رسالتنا الى جلنة املسابقات بنقل املباراة الى ستاد 

جابر الدولي لالحتفال مرة أخرى في يوم جماهيري يتزامن 
واحتفاالتنا بأيام فبراير، ونحن على ثقة ان جماهير الفريقني 

الكبيرين ستمأل مدرجات امللعب كامال وستكون مباراة ذات 
طابع وخاصية تختلف عن كل مواجهاتهما السابقة، دعوا 
الفرصة جلماهيرنا حتتفل وتشجع ودعونا نتابع ونكتب 

ونقيم بنفس مفتوحة، واألكيد ان العربي صاحب االستضافة 
لن ميانع في نقل املباراة الى ستاد جابر بل انه سيرحب بذلك 

من اجل الفائدة الفنية واجلماهيرية.
مدرب القادسية الكرواتي ستاركيڤتش ميلك حلوال كثيرة 

في املنافسة على لقب الدوري بفضل العناصر اجلاهزة ومع 
عودة بدر املطوع اصبح للفريق قائد ميداني يجمع عليه 

اغلب الالعبني، ومن الواضح ان مدرب األصفر ال يرغب في 
احملترفني السابقني وطلب سرعة التعاقد مع املهاجم ايڤان بعد 

ان ساهموا في عدم استقرار الفريق في الفترة املاضية، من 
جانبه فإن األخضر مع عودة مدربه السابق بوريس بونياك 

ارتفع منسوب األداء الى نحو مرض وستكون املواجهة 
املقبلة مع القادسية محطة مهمة في استمرارية األخضر في 

املراكز املتقدمة، والعربي رقم صعب في كل البطوالت وميكنه 
املنافسة إذا استفاد من اخطائه.

٭ القناة الثالثة اصبحت محط اهتمام املشاهدين لتنوع 
برامجها ومتيزها، وطالبنا اكثر من مرة بفتح باب الرأي 

والرأي اآلخر وملسنا ذلك في البرامج احلوارية، ويوجد في 
احلقيقة اكثر من برنامج يستحق اإلشادة لتوافر عوامل 

النجاح فيها، ولنا مالحظة على كثرة احملللني في االستديو 
التحليلي للمباريات الذي فاق العدد السابق بكثير.

تعادل الهالل واألهلي 
مع الفتح واخلليج

ميدو يتوعد بخطة هجومية للفوز 
ومصاحلة جماهير الزمالك

الرياض ـ خالد المصيبيح 

في يوم مثير للدوري السعودي سقط املتصدر الهالل بالتعادل 
في ملعبه وأمام جماهيره امام الفتح الس����ابع ولم يستفد األهلي 
الثاني من نتيجة منافس����ه فس����قط هو اآلخر، ايضا على ملعبه 

وأمام جماهيره بالتعادل مع اخلليج الثامن.
ففي الرياض قدم الفتح اجمل مبارياته امام الهالل وتقدم بهدفني 
عن طريق جنمه البرازيلي ايلتون املبدع في تنفيذ األخطاء من خارج 
منطقة اجلزاء 6 وأضاف مواطنه، فالكون الهدف الثاني 58 وجنح 
اله����الل في تقليص الفارق ثم التعادل عن طريق مدافعه الزوري 
64 وناصر الش����مراني 75 قبل ان يعود ايلتون للفتح ويضيف 
هدف����ا ثالثا للفتح وأيضا من خطأ خارج منطقة اجلزاء 79 اال ان 
الزوري اعاد الهالل للمباراة مرة اخرى بإدراكه لهدف التعادل 90 
واستمر الهالل في الصدارة برصيد 37 نقطة والفتح سابعا ب� 21 
نقطة. ولم يستفد االهلي من هذه النتيجة عندما سقط بالتعادل 
مع اخلليج بهدف لهدف وتقدم األهلي بهدف العبه عقيل الصحبي 
11 وتع����ادل للخليج الكاميروني امينو بوبا 33 وظل األهلي ثانيا 

برصيد 35 نقطة ثانيا واخلليج ثامنا ب� 20 نقطة.
وفي ردود فعل غاضبة من ادارتي الهالل واالهلي جتاه التحكيم 
وما صاحبه من احداث مثيرة في اللقاءين ذكر رئيس نادي الهالل 
األمير نواف بن سعد ان فريقه تعرض لظلم حتكيمي وأن جوائز 
االحتاد اآلسيوي للحكم فهد املرداسي متثل االساءة له فيما برر رئيس 

االهلي مساعد الزويهري تعادل فريقه الى سوء التحكيم.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

غادر العب����و األهلي الى مدينة االس����كندرية مبكرا، هربا من 
االولتراس الذين هددوا باقتحام مران الفريق، متحدين قرار مجلس 
ادارة االهلي برئاسة محمود طاهر مبنع دخولهم الى النادي في أي 
نشاط، فغادر الفريق بقيادة عبدالعزيز عبدالشافي صباح أمس 
الى االس����كندرية، وأدى مرانه بالفعل هناك في السادسة مساء، 
ويواصل تدريباته حتى موعد لقاء القمة 111 املرتقب مع الزمالك 

بعد غد الثالثاء، مبلعب برج العرب.
وبعد هذا التصرف من ادارة االهلي اصدرت صفحة اولتراس 
اهالوي بيانا اهانت فيه ادارة االهلي بش����دة.. وفي الوقت نفسه 
شهدت الس����اعات األولى من صباح أمس تعزيزات أمنية كبيرة 
وكردونا أمنيا مت فرضه حول مقر النادي األهلي باجلزيرة ومقر 
احتاد كرة القدم، حتسبا ألي محاوالت شغب من جانب »أولتراس« 
النادي األهلي. وشهد املران األخير لألهلي مبلعب التيتش، طرد 
قائد الفريق عماد متعب من املران وحرمانه من التواجد مع الفريق 
في لقاء القمة، بعدما قام متعب بالتشابك لفظيا مع احدث العبي 
االهلي صالح جمعة، ورفض متعب نصائح زيزو بالتزام الهدوء 
واس����تمر في ثورته فطرده املدير الفني من امللعب امام اجلميع، 
وأكد زي����زو ان العفو عن متعب مرهون باعت����ذاره امام اجلميع 
خلروج����ه عن النص. واعتذر صالح جمعة العب وس����ط النادي 
األهلي هاتفيا بعماد متعب مهاجم الفريق، لتهدئة األجواء، وأكد 
متعب لصالح جمعة أنه ليس غاضبا منه، مشددا على أن مشكلته 

مع زيزو الذي قام بطرده وإهانته أمام الالعبني.
وفي القلعة البيضاء يواصل الفريق تدريبات، ومن املتوقع 
ان يغادر مساء اليوم الى االس���كندرية، رغم حتديات مرتضى 
منص���ور بعد اللعب في برج الع���رب.. وكان رئيس الزمالك قد 
اجتم���ع بعد املران بالعبي الفريق ب���دون حضور اعضاء جهاز 
الكرة وبحضور بعض اعضاء مجلس االدارة. وش���دد مرتضى 
منصور خالل اجللس���ة على أنه راض بنس���بة كبيرة عن أداء 
الفريق، مؤكدا أن الالعبني بذل���وا قصارى جهدهم في مباراتي 

اإلسماعيلي وسموحة األخيرتني.

درعاوي بطل كأس ولي العهد
في فروسية الفروانية

جعفر وبوشيبة واملسلم
يحرزون املراكز األولى في بطولة 

الكويت لـ»موتو.كروس«

برعاية نائب األمير سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الذي 
ناب عن سموه الشيخ فيصل احلمود املالك محافظ الفروانية 
وبحضور املدير العام للرياضة الشيخ احمد املنصور وهامد 
الهزمي مدير ادارة الرياضة للجميع وجماهير غفيرة من محبي 
رياضة اآلباء واألجداد وفي مهرجان اكثر من رائع توج اجلواد 
درعاوي السطبل الشالحي بقيادة سبق بطال لكأس سمو ولي 
العهد للقروب الثاني على مسافة 1600م بزمن 26-45-1ق بعد 
منافسة قوية ومثيرة مع العديد من اجلياد الذين تناوبوا التقدم 
قبل ان يخط���ف درعاوي الصدارة في االمتار االخيرة ويدون 
اسمه في سجل االبطال كأول بطل لكأس سمو ولي العهد في 
عام 2016 وجاء اجلواد عكاش���ة للعضيلة بقيادة جيفري في 
املركز الثاني واجلواد غطفان للس���يحان بقيادة س���تيف في 

املركز الثالث.
وقام الشيخ فيصل احلمود والشيخ احمد املنصور ومبارك 
الديحاني بتسليم اسطبل الشالحي الكاس وتهنئة اسرة نادي 

فروسية الفروانية بالنجاح الكبير للمهرجان. 
وأعرب الشيخ فيصل احلمود عن سعادته وتشرفه باالنابة 
عن س���مو ولي العهد بتسليم الكأس وحضور املهرجان الذي 
يدل على دعم سموه واهتمامه برياضة الفروسية بشكل عام 

وبفروسية الفروانية بشكل خاص. 
وأضاف ان املهرجان جاء مميزا في فقراته وشاهدنا تنافسا 
شريفا وقويا في كل السباقات وان الكويت كانت رائدة في هذه 
الرياضة واألمل في استعادة مكانتها ومواصلة النجاح الدائم 
حتت رعاية صاحب الس���مو األمير وس���مو ولي عهده األمني 

وسمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال الشيخ احمد املنصور مدير عام الهيئة العامة للرياضة ان 
رياضة الفروسية تعتبر من تراث أهل الكويت واخلليج العربي 

والتي كانت تشكل جزءا مهما في حياة اآلباء واألجداد.
وقام رئيس نادي فروسية الفروانية مبارك الديحاني بتكرمي 
الشيخ فيصل احلمود والشيخ احمد املنصور وشكرهم على 
الدعم وان الش���كر موصول الى وزير االعالم الش���يخ سلمان 
الصباح وأسرة الهيئة العامة للرياضة وإلى وزارة الداخلية 
على املش���اركة والتواصل مع النادي من اجل حتقيق النجاح 

املنشود لرياضة الفروسية.

اختتمت منافسات بطولة الكويت ل� »موتو.كروس« التي 
نظمه���ا النادي الكويتي للس���يارات والدراجات بالتعاون مع 
الهيئة العامة للرياضة على حلبة املوتو.كروس بحلبة جابر 
األحمد التي تقع على الدائري السادس في محافظة الفروانية 
ومبشاركة واسعة من أبطال الكويت ودول خليجية كاإلمارات 

والبحرين.
وجاء التنافس خالل اجلولة شديدا في الفئات األربع وهي: 
MX2 وفئة OPEN وفئة CLUBMAN، وفئة ATV، حيث لم حتسم 
منصات التتويج إال في األمتار األخيرة في ظل الصراع الكبير 
بني املش���اركني، ففي فئة MX2 تفوق املتس���ابق محمد جعفر 
وأحرز املركز األول متفوقا عل���ى معاذ األنصاري الذي حقق 
املركز الثاني اما املركز الثالث فحل به املتس���ابق بندر البحر، 
وفي فئة OPEN حقق مشاري بوشيبة املركز األول، فيما حقق 
املركز الثاني محمد البلوش���ي، بينما خطف الدراج الكويتي 

عبداهلل الشطي املركز الثالث.
أما في CLUBMAN، فقد شهدت منافسة حامية خالل السباق، 
حيث حقق املتس���ابق مايكل ديس���بارو املركز االول، متفوقا 
على املتسابق مارتن الذي حل ثانيا، ومحمد احلسون صاحب 

املركز الثالث.
وجاءت فئة ATV بإحراز املتسابق فهد املسلم املركز االول 
ومحمد اخلليفي املركز الثاني واملتسابق عبدالعزيز العويشر 

ثالثا.
من جانبه، أعرب رئيس النادي الكويتي للسيارات الشيخ 
احمد الداود عن سعادته بنجاح البطولة، مشيرا إلى أن األجواء 

كانت مثيرة، والتنافس كان على أشده في مختلف الفئات.
وقال الشيخ احمد، في تصريح صحافي، إن املنافسات تزداد 
قوة وإثارة من بطولة إلى أخرى، متوقعا أن تش���هد اجلوالت 

والبطوالت املقبلة املقررة في الشهر املقبل إثارة كبيرة.
وأش���اد باملشاركة املميزة من الالعبني الناشئني في بطولة 
الكويت للدراجات النارية، خاصة انهم مستقبل رياضة املوتو.
كروس في دول اخلليج، مشيرا إلى ان النادي يركز دائما على 
بناء قاعدة كبيرة من الناشئني في مختلف رياضات السيارات 
والدراجات النارية وغيرها من األنشطة التي تنظم حتت مظلته 
لالرتقاء مبستوى رياضة السيارات والدراجات، كما قدم شكره 
للهيئة العامة للرياضة التي تعاونت مع إدارة النادي في اقامة 

البطولة جلذب الشباب وصقل مواهبهم.

الشيخ فيصل احلمود والشيخ أحمد املنصور يشاركان الشالحي الفرحة 

الشيخ أحمد الداود مع الفائزين في ختام السباق 

تسبق قمة العربي والقادسية وترحيل موعدها ساعتني

املطيري: خيطان األقرب للفوز على كاظمة

مباراة للفنانني برعاية املوج األزرق

مبارك الخالدي

أشاد مدير الكرة بنادي 
خيط���ان فه���د املطيري 
أمام كاظمة  بأداء العبيه 
واخل���روج بتعادل 2-2 
بعد أن كان الفريق متخلفا 

بهدفني.

وق���ال املطي���ري ل���� 
»األنباء« سعادتنا كبيرة 
ب���األداء والروح القتالية 
لالعبني والت���ي تنم عن 
فكر عال يتمتع به أغلب 
العبي خيطان. وأضاف 
الكل يعلم املكانة العالية 
كأداء  كاظم���ة  لفري���ق 

والعبني على صعيد الكرة 
الكويتية وليس من السهل 
التسجيل في مرماه ولكن 
جرأة العبينا وحتررهم 
تفوق الوصف وكنا قريبني 
الفوز  من تسجيل هدف 
ولو حدث ذلك لكانت من 
التي  املثي���رة  املباريات 

تس���جل للتاريخ. وقال: 
من يتابع خيطان يجد أن 
الفريق يسير بذات الرمت 
منذ 6 مباريات س���ابقة 
وحت���ى اآلن وأمتنى أن 
يس���تمر الالعبون على 
هذا املنوال في املباريات 

املقبلة.

مبارك الخالدي

وافقت جلنة املسابقات 
باحتاد الكرة على ترحيل 
موعد انطالق قمة املرحلة 
ال� 17 للدوري بني القادسية 
والعربي لتقام في الساعة 
ال� 6:15 ب����دال من ال� 4:20 
وذلك على س����تاد صباح 
السالم في املنصورية بناء 
العربي  النادي  على طلب 

وموافقة القادسية.
وأعلن نائ����ب رئيس 
مجموع����ة امل����وج األزرق 
مصطف����ي نص����راهلل عن 
إقام����ة مهرجان يس����بق 

املب����اراة يتضم����ن مباراة 
استعراضية بني مجموعة 
من الفنانني ميثلون فريقي 
األصفر واألخضر ومدعمني 
بالعبني من أعضاء رابطة 
الفريقني حتت  مش����جعي 
ش����عار »روحنا رياضية« 
بقيادة احلكم الدولي السابق 
جواد عاش����ور ومساعدة 
منص����ور فريدون على ان 
يقوم بالتعليق على املباراة 
الفن����ان داود حس����ني الى 
جوار شيخ املعلقني خالد 

احلربان.
وأض���اف نص���راهلل 
ان اله���دف م���ن إقام���ة 

املهرجان هو للترفيه عن 
الرياض واألسر  الشباب 
الكويتية بعد سيادة حالة 
اإلحب���اط الت���ي مير بها 
الشارع الرياضي نتيجة 

لإليقاف.
وأشار نصراهلل الى ان 
فريق فناني القادسية يتكون 
من الفنان����ني عبدالرحمن 
العقل وولد الديرة وخالد 
العونان  العجيرب واحمد 
وش����عبوال ومحم����د باش 
وعبداهلل بوشهري في حني 
يقود فنانني العربي الفنان 
علي جمعة الى جوار محمد 
الش����ريف  املؤمن وطالب 

وصال����ح جرمن ومحمود 
بوشهري وابراهيم دشتي 

ومنصور املنصور.
وي����رأس اجلهاز الفني 
الكاب����ن د.أحمد  لألصفر 
الف����رج في ح����ني يتولي 
الفنية لألخضر  القي����ادة 

سلطان الفرج.
وقال نصراهلل: نتمنى 
من إدارة النادي العربي ان 
تخصص امل����درج الهاللي 
بالتساوي جلماهير القلعتني 
لتحقيق الهدف املنشود من 
املهرجان وهو إدخال الفرحة 
الى نفوس الشباب الكويتي 

وأهل الكويت.

مبارك الخالدي

قال احملترف املغربي في الفريق 
االول للكرة بنادي الكويت ياسني 
الصاحلي إنه يشعر بالراحة في 

وجوده مع األبيض 
وأضاف الصاحلي تعليقا على 
ظهوره األول في مباراة الفريق 
أمام النصر ان الصراع على لقب 
الدوري الي���زال متاحا للجميع 
لك���ن املؤكد أن األهم هو جتميع 
النقاط لضمان املركز األول وسط 

هذا الس���باق احملموم من الفرق 
إلى أن هذه  املتنافسة، مش���يرا 
هي حالوة ك���رة القدم وطبيعة 

املنافسة.
وقال: ال يوجد فريق صغير 
وآخر كبير في كرة القدم فانطالق 
املب���اراة يفت���ح كل االحتماالت 
داخل امللعب ولكل فريق أهدافه 
املشروعة، ولكن بالتأكيد الفريق 
األكف���أ هو من يحق���ق النتيجة 
املرجوة وأنا كالعب محترف أسعى 
لتق���دمي األفضل وكل ما لدي مع 

زمالئي ف���ي الفريق ليكون لقب 
الدوري من نصيبنا خصوصا بعد 
أن ملست أن إدارة الفريق وفرت كل 

السبل لتحقيق ذلك الهدف.
وأش���ار إلى أن ش���عوره في 
الراحة أثناء وجوده في الكويت 
مهم ومحفز ل���ه، وقال: غمرني 
االخوة اإلداريني وزمالئي الالعبني 
باحلفاوة والتكرمي ولم أش���عر 
بالغرب���ة بعد االندم���اج معهم، 
متمنيا، أن تس���تمر هذه الروح 

بيننا ملصلحة الفريق.

املصري عمرو عبدالفتاح أثار أزمة كبيرة في خيطان 

عبدالفتاح: معرفش »ازاي« لعبت خليطان!
مبارك الخالدي

فجر املص���ري عمرو 
عبدالفت���اح احملترف في 
فريق خيط���ان مفاجأة 
بتس���جيله  قانوني���ة 
ومش���اركته م���ع فريقه 

خيطان لكرة القدم.
عبدالفت���اح  وق���ال 
في مداخل���ة مع برنامج 
الديوانية »معرفش ازاي 
مت تسجيلي في خيطان« 
وأضاف: الكل يعلم انني 
للن���ادي االهلي  الع���ب 
املص���ري خ���الل ثالثة 
مواسم ومت االتفاق على 
انتقالي للعب في الكويت 
مع النادي العربي ولكن ال 
أعرف كيف مت تسجيلي 

في خيطان.
إزاء ه���ذا  وأض���اف: 
الوضع تقدمت بشكوى 
رسمية في املخفر ولكن 
التنازل  مت إجباري على 
وعلي���ه واجه���ت االمر 
اللعب  الواقع وأكمل���ت 

مع الفريق.

وتابع: مع االسف الكل 
يعلم وضعي ومشكلتي 
في الن���ادي وكذلك في 
احتاد الك���رة، ولكن لم 
أجد من يق���ف معي أو 

ينصفني.
اجلدير بالذكر أن عضو 
جلنة املسابقات باالحتاد 

د.محسن العنزي رد على 
ادعاء الالعب بأن تسجيله 
في خيطان قانوني %100، 
وال تش���وبه أي شائبة، 
نافيا ان تك���ون االوراق 
الرسمية لالعب تتضمن ما 
يشير الى انضمامه ضمن 
كشوفات النادي العربي.

اجلهراء يستضيف كاظمة في »السلة«
تقام مساء اليوم منافسات اجلولة الـ 21 من دوري الدمج لكرة السلة، حيث يلعب الكويت 
مع اليرموك في الـ 5، واجلهراء مع كاظمة في الـ 7 وذلك في صالة نادي اجلهراء.
ويلتقي العربي مع الصليبخات في الـ 5، والقادسية مع الشباب في الـ 7، برصيد 28 نقطة، 
ويأتي خلفه النصر وكاظمة )26(، والعربي )25(، واجلهراء )24(، والقادسية )22(، والساحل 
واليرموك )19(، والشباب )18(، والتضامن )15(، وأخيرا الصليبخات برصيد 14 نقطة.
يحيى حميدان

الصاحلي: »مرتاح« في الكويت بني إخوتي

تنويه
ورد خطأ غير مقصود في اخلبر املنشور حول قيام السيد 
احمد الشحومي بالتكفل بصفقات نادي لوجي السويدي بصفته 
الرئيس الفخري للنادي. والصحيح هو أن الشحومي رئيس 

فخري لنادي ماملو السويدي، لذا اقتضى التنويه.


