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 ثالثة لقاءات في ختام الجولة الثانية لكأس االتحاد 

 االصفر يضرب «بالخمس» وهاترك لدهش الجهراء 
 العفاسي يطالب بإنهاء دراسة 

تعارض القوانين المحلية مع الدولية

 تأجيل رحلة أزرق الناشئين
  إلى معسكر ماليزيا

 الفضلي ينقذ السالمية وتعادل اليرموك والقادسية 

 المال ضيف «سكوب» اليوم

 شامخ: ظلم «اآلسيوي» وراء اعتزال جطلي

 البدر والعيسى لبطولة الجت سكي 

 «تخفيضات» بعمومية السلة

 خالص العزاء 

 «عبدالوهاب» ترعى أبطال الرجل الحديدي

 طالب وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي 
امس اللجنة املكلفة بدراســــة اوجه التعارض بني القوانني 
الرياضية احمللية والقوانني األوملبية الدولية باالنتهاء من 

بحث التعارض بالسرعة املمكنة.
  واوضح العفاسي في تصريح صحافي عقب اجتماعه مع 
هذه اللجنة انه يجب االنتهاء من بحث هذا التعارض ووضع 
التصورات النهائية ملناقشتها مع اعضاء اللجنة االوملبية 
الدولية خالل االجتماع املقرر معها في نهاية اكتوبر اجلاري 

من اجل اغالق هذا امللف نهائيا.
  وكان اعضاء اللجنة قد ناقشوا في االجتماع الذي عقد 

مع العفاسي امس موضوع متديد عملها.
  وحضر االجتماع الوكيل املساعد للشؤون القانونية جمال 
الدوسري ونائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة عبد الوهاب البناي وبعض اعضاء اللجنة. 

 مبارك الخالدي
  قــــرر اجلهــــاز االداري للمنتخــــب الوطني للناشــــئني إلغاء ســــفر 
املنتخــــب الــــذي كان مقــــررا لــــه اليــــوم الى معســــكره فــــي ماليزيا 
الــــى منتصــــف ليــــل األحــــد املقبــــل اســــتعدادا خلــــوض التصفيات
اآلسيوية املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا املقررة في أوزبكستان ٢٠١٠.

  وقال مدير املنتخب علي الديحاني لـ «األنباء» ان تأجيل السفر 
الى املعســـكر االعدادي في ماليزيا جاء بناء على عدة اسباب من 
بينهـــا الرغبة في تقليص مدة املعســـكر الى ٨ ايام قبل انطالق 
منافسات املجموعة املقررة ١٩ اجلاري، األمر الذي يتيح لالعبني 
االســـتفادة من متابعة حتصيلهم العلمي في مدارسهم املختلفة 
األيـــام املاضية. واضاف ان من االســـباب التي فرضت التأجيل 
هو عدم توافر احلجوزات الى ماليزيا للوفد بشـــكل كامل ونحن 
كجهاز اداري وفني نرفض فكرة الســـفر علـــى دفعات وفضلنا 
الســـفر كمجموعة واحدة حتقيقا لتنفيذ برنامج املعسكر دون 
عوائق الســـيما ان هناك مباراتني وديتني نسعى خلوضهما قبل 

انطالق التصفيات.
  وأشار الديحاني الى ان االزرق سيستعيض عن ذلك بالتجمع 
ايام اخلميس واجلمعة والســـبت الجـــراء التمارين على ملعب 

النصر ـ ٢.
  وستنطلق املنافســـات في ١٩ اجلاري وتستمر حتى ٢٩ منه. 
وكان اجلهاز الفني قد اعلن بشكل رسمي القائمة النهائية لألزرق 
واملكونة من ٢٣ العبا وهم عبداهللا السبيعي وعبداهللا الشمري 
ومحمد الســـرهيد وعبداهللا املسبحي وحمد الفهد وعبداللطيف 
اخلياط واحمد املنصور وسعود العنزي وسعود اجلناعي واحمد 
عبداهللا ومحمد القبندي ومرزوق العجمي ونادر العنزي وعبداهللا 
الرشيدي وعبدالعزيز املطيري ومحمد العنزي ونواف املطيرات 
ونواف العنزي وسلمان احلسيني وثامر العنزي واحمد الشمري 

ومتعب الشمري وعبداهللا هاني. 

 حامد العمران
  أخرج حارس الســــاملية يوسف الفضلي 
عصارة خبرته في آخر ثواني املباراة ليتصدى 
بنجاح لتصويبة العب الشباب يوسف الشاهني 
من رمية جزاء ليحفظ الفضلي ماء وجه فريقه 
ليفوز الساملية على الشباب ٢٩-٢٨ (الشوط 
األول ١٠-١٢) فــــي أول لقــــاءات دوري الدمج 
لكرة اليد الذي يقام على صالة الشــــهيد فهد 
األحمد في الدعية. وبذلك حصل الساملية على 
أول نقطتني فيما بقي الشباب دون رصيد من 
النقاط. من جانب آخر تعادل القادســــية مع 
اليرموك ٢٣-٢٣ في ثاني لقاءات الدوري وبذلك 

يضع الفريقان نقطة في رصيدهما.
  قدم الشباب مستوى الفتا لألنظار خالل 
الشــــوط األول بعد ان دافع بطريقة ٢/٤ في 
محاولــــة إلرباك مهاجمي الســــاملية وخطف 
الكرة لتنفيذ الهجوم املرتد وجنح الشباب في 
الوصول الى مبتغاه وساعده على ذلك ارتباك 
الساملية ومدربهم عمر عازب الذي لم يستقر 
على طريقة دفاعية، حيث طبق العبوه ٣ طرق 
ومنها دفاع ٣/٣ وهذا ما أفقد الالعبني التركيز 
ليتألق ثالثي اخلط اخللفي في الشباب بقيادة 
صانع األلعاب علي البلوشي الذي قدم مستوى 
جيدا الى جانب الباكني عبداهللا جنف ومشعل 
املطيري اللذين خلقا فجوات كبيرة في الدفاع 
السماوي وضعت احلارس حسن دشتي في 
موقف محرج مبواجهة مهاجمي الشباب خاصة 
عبداهللا جنف الذي سجل ٤ أهداف جميلة، الى 
جانب جنــــاح اجلناح األمين مبارك الزيد في 

خاصة العب اخلط اخللفي عبدالعزيز جنيب 
مع عودة الدفاع الى اخللف وهذا ما أغلق املنافذ 
على العبي الشباب، الى جانب التألق الصريح 
من احلارس الدولي يوسف الفضلي الذي أعطى 
ثقة أكبر لزمالئه ليتقدم الساملية للمرة األولى 
٢١-٢٠ في منتصف الشوط الثاني مع عودة 
الفريق لهوايته في تنفيذ الهجوم املرتد ليواصل 

الساملية تقدمه الى نهاية املباراة.
  أدار اللقاء الدوليان علي عباس ووليد ابل. 
تقام اليوم مباراتان حيث يتقابل الصليبخات 
مع التضامن في الـ ٥:٠٠ مساء ويتقابل العربي 

مع الساحل في الـ ٦:٣٠ مساء. 

تشــــكيل جبهة هجومية جيدة، وجنح العب 
الدائرة مشعل نشمي في عمليات احلجز املجدية 
لزمالئه مما اعطى التفوق للشباب الذي تقدم 
طوال الشوط األول خاصة بعد التألق الصريح 
من احلارس الناشئ عبدالرحمن املشاري الذي 

فاجأ السلماوية مبستواه اجليد.
  من جانبه، بدا الساملية تائها في الشوط 
األول ولم يقدم املســــتوى املطلوب وهذا ما 
جعل بعض الالعبــــني يعتمدون على اللعب 
الفردي للحفاظ على فارق األهداف الضئيل 

الذي انتهى عليه الشوط األول.
  وفي الشــــوط الثاني حتسن أداء الساملية 

 يستضيف برنامج «مع التقدير» الذي يذاع على قناة 
سكوب في العاشرة مساء اليوم النائب صالح املال مقرر 
جلنة الشباب والرياضة مبجلس األمة وعضو اجلمعية 
العمومية بالنادي العربي، وذلك للحديث عن املستجدات 
التي طرأت على الساحة الرياضية والسياسية بجانب 

مناقشة أوضاع النادي العربي في الفترة األخيرة.
  البرنامج من تقدمي احمد الفضلي ومن إعداد الزميل 

احمد عبداللطيف واخراج محمد طالل السعيد. 

 أبدى أمني ســــر نادي الفحيحيل حمد شامخ استغرابه 
الشديد من جتاهل رئيس وأعضاء اللجنة االنتقالية وجلنة 
احلكام للحكم الدولي عطــــااهللا جطلي الذي أعلن اعتزاله 
التحكيم مؤخرا، رغــــم ما قدمه جطلي للكرة الكويتية في 
األعوام السابقة عندما كان العبا في صفوف اجلهراء ومن 

بعدها التحاقه مبجال التحكيم. 

 يشــــارك متســــابقا الدراجات املائية عبدالرحمن البدر 
وعبدالوهاب العيسى في بطولة العالم للجت سكي املقررة 

١٠ اجلاري في والية أريزونا األميركية وتستمر ٩ ايام.

 يحيى حميدان
  وافقت اجلمعية العمومية الحتاد كرة السلة خالل اجتماعها 
العادي الذي عقد مساء امس في مبنى االحتاد، على مقترح 
ناديي القادسية واليرموك بشأن تخفيض رسوم تسجيل 
الالعب احملترف واالداري واملدرب لتصبح الرسوم لالعب 
احملترف ٥٠ دينارا، وفي حال اســــتبداله بالعب آخر ال يتم 
دفع املبلغ، واالداري ٥ دنانير واملدرب ومساعده ٢٥ دينارا 
لكل منهما، كذلك وافقت العمومية على جعل مبلغ ٥٠ دينارا 
رسوم للمشاركة بكل املسابقات وجلميع املراحل السنية، 
هذا باالضافة الى جعل مبلغ ٥٠ دينارا كأقصى عقوبة على 
الالعــــب واملدرب واالداري. ومتــــت املوافقة على عدم ضم 
الالعب املعاقب من قبل ناديه لصفوف املنتخب مع اعتماد 
فترتني لتســــجيل الالعبني احملترفني مع االندية، وتنتهي 

الفترة الثانية لهذا املوسم في ١٥ فبراير املقبل. 

 يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من الزميل بجريدة 
«النهار» حافظ ضاحي لوفاة والده، تغمد اهللا الفقيد بواسع 
رحمته واسكنه فســــيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. إن هللا وإنا إليه راجعون. 

 قامت شركة علي عبدالوهاب 
وأوالده وشركاهم برعاية فريق 
أبطال الكويت «كويت اكسترمي 
سبورت» والذي شارك في البطولة 
الدولية الشهيرة التي تعرف باسم 
الرجل احلديدي التي جرت في 
بلجيكا حيث استطاع البطل أحمد 
املاجد والذي مثل الفريق حتقيق 
إجناز عاملي عندما حل في املركز 
٨٦ بني أكثر من ألف بطل عاملي 

شاركوا في البطولة.
املدير في    وقال علي املطوع 
شركة علي عبد الوهاب تعليقا 
على هذا اإلجناز إن ما حققه املاجد 
يعتبر بحق فخرا للكويت وشبابها 
ويؤكد قدرة الطاقات الشابة على 
حتدي الصعاب واملشـــاركة في 
العاملية  االنشطة واملســـابقات 
واملنافســـة على احتالل مراكز 

متقدمة.
  وأضـــاف انه معـــروف عن 
هذه النوعية من املسابقات أنها 
قـــدرات خاصة ولياقة  تتطلب 
بدنية وذهنية عالية ومجهودا 
متواصال خلوض حتديات تزيد 
مدتها عن ٨ ساعات، حيث يبدأ 
الســـباق بالســـباحة ثم سباق 
الدراجات الهوائية وأخيرا سباق 

اجلري املاراثوني.
  وحول رعاية الشركة لفريق 
كويت اكسترمي ســـبورت قال 
املطوع ان هـــذه الرعاية والتي 
بدأت منذ عام ٢٠٠٤ تأتي ثقة من 
الشركة في دعم الشباب الكويتي 
القادر على رفع اسم الكويت عاليا 

في مختلف احملافل الدولية مؤكدا 
أن الشركة لن تتوانى في تقدمي 
الدعـــم للرياضيـــني الكويتيني 
واملســـاهمة في خدمة املجتمع 
إلعالء اسم الكويت في األوساط 

الدولية.
  وأشار املطوع إلى أن رعاية 
شركة علي عبدالوهاب وأوالده 

وشركاهم جاءت عن طريق واحدة 
من أبرز وكاالتها وهي «ايســـت 
باك» التي تعتبـــر من كبريات 
الشـــركات التي اكتسبت شهرة 
عاملية بني الرياضيني والالعبني 
احملترفني وذلك جلودة منتجاتها 
من مالبس واكسسوارات وخاصة 

حقائب الظهر. 

 ناصر العنزي ـ عبداهللا العنزي ـ مبارك الخالدي
  سجل القادســـية فوزا كبيرا على اليرموك 
قوامه خمســـة اهداف مقابـــل هدفني في مباراة 
هجومية مفتوحة وخصوصا من جانب الفائز 
وذلك ضمن مباريـــات املجموعة األولى لكأس 
االحتـــاد لكرة القدم في اجلولـــة الثانية ورفع 
االصفر رصيده الى ٤ نقاط من مباراتني وبقي 

اليرموك على نقطة واحدة.
  سجل للفائز سعود املجمد ١٠ وجهاد احلسني ١٤ 
و٦٢ وفراس اخلطيب ٧٥ وفيصل العنزي ٨٨ وسجل 

للخاسر علي عادل ومبارك النمش ٣٢ و٨٠.
  وفاز النصر على الساملية بهدف وحيد سجله 
احملترف البرازيلي جونس الندرينو ٤٢ ليصبح 

رصيد العنابي ثالث نقاط من مباراته األولى.
  وقاد املهاجم محمد دهش فريقه الى الفوز على 
الشباب وسجل ثالثة اهداف «هاتريك»  ١ و٧٤ و٨٥ 
مقابل هدف للخاسر سجله البرازيلي اندريه واصبح 

للجهراء ٤ نقاط مقابل نقطة للشباب.
  وفي مباراة القادســـية واليرموك كان املجال 
مفتوحا لتسجيل عشرة اهداف وليس خمسة فقط 
للقادسية بعدما قاد الثنائي فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني الهجمات القدساوية الى جانب تعاون بقية 
الالعبني في تغليف كراتهم باخلطورة وخصوصا 
في الشوط الثاني، واشرك املدرب محمد ابراهيم 
عناصر شـــابة مثل عمر بوحمد وســـعود املجمد 
وبدر بوحمد وفيصل العنزي ومحمد القطان الى 
جانب عناصر اخلبرة مثل نهير وفراس واحلسني 
والســـالمة، وجاء سير املباراة ملصلحة القادسية 
متاما بعدما حفظ الالعبون الدرس جيدا، في حني 
اليرموك اعتمد على الكرات املرتدة وجنح في تسجيل 
هدفني بعدما اخترق دفاع القادسية وواجه دفاعه 
وحارس مرماه محمـــد املطيري ضغطا متواصال 

على مدار الشوطني.
  أدار املباراة احلكم الدولي ناصر العنزي وأحسن 

في قيادتها وأنذر محمد جاسم من اليرموك.

  رابطتا تشجيع للقادسية

  وشهدت املباراة حضور رابطتي تشجيع للقادسية 

مطالبا بالتغيير الن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم 
وليس العكس.

  اما الفحيحيل فيسعى لتعويض اخلسارة امام 
التضامن ٠-١ في اجلولـــة االولى لكنه يدرك ان 
الفوز يبدو صعبا امـــام فريق متمرس وصاحب 
اكبر االجنازات محليا لذلك سيعتمد على الكرات 
املرتدة والتي من املمكن ان متنحه التعادل او ابعد 
من ذلك في حال استغاللها بصورة جيدة، ويدرك 
الفحيحيل انه في مرحلة جتديد وان االهم حاليا 
هو االستقرار الن الصعود الى دوري االضواء كل 

ما يشغله في الوقت احلالي.
  يدخل األبيض مباراة اليوم امام خيطان لتكون 
خير اعداد ملباراة جنوب الصني في الدور نصف 
النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي والتي يريد فيها 
محمد عبداهللا تصحيـــح األخطاء والوقوف على 
مكامـــن اخللل في الفريـــق وكذلك جتربة الالعب 
القادر على سد النقص لغياب العماني اسماعيل 
العجمي امام جنوب الصني لإليقاف لذلك سيكون 
اليوم مطالبا بأمرين حتقيق نتيجة ايجابية على 
حساب خيطان بأقل مجهود وخسائر وكذلك التمهيد 

ملا هو قادم من استحقاقات.
  من جهته يعلم خيطان ومدربه فوزي ابراهيم 
ان الفوز على الصليبخات ٢-٠ في اجلولة االولى 
لن يجعلهم يفرطون فـــي الثقة كثيرا الن خصم 
االمس ليس كما هو اليوم لذلك ســـيلعب الفريق 
بواقعية وباتزان اكثر ورمبا يحقق املفاجأة ألنه 
يدرك ان الكويت يخشـــى على العبيه كثيرا من 
االصابة واالجهاد ورمبا يشرك اكبر عدد من الشباب 

امامه.
  مـــن املمكن ان نطلق علـــى مواجهة اليوم بني 
الصليبخات والساحل لقاء اجلريحني حيث خسرا 
في اجلولة االولى وليس امامهما سوى التعويض 
الن اخلاسر اليوم سيكون مفقودا والفائز مولود 
ورمبا تكون املباراة مفتوحة بني الفريقني الن كليهما 
يطمحان الى الفوز لذلك من الصعب التكهن مبن 
سيكون صاحب اليد العليا في املباراة والتي رمبا 
لن حتسم إال قبل النهاية بدقائق معدودة لتكافؤ 

الفريقني في جميع النواحي. 

سكوســـيتش الذي لم يخســـر أي مباراة رسمية 
حتى االن باستثناء مباراة الكرامة بكأس االحتاد 
اآلسيوي ايابا وبركالت الترجيح، ويبدو ان املهمة 
لن تكون صعبة هذه املرة امام الفحيحيل املتجدد 
خصوصا انه تغلب في اجلولة االولى على الساحل 
٣-١ ولكن تبقى مالعب املنطقة العاشـــرة عصية 
علـــى االخضر في الســـنوات املاضية وهو اليوم 

سيلعب على احدها - ملعب الساحل.
  ورغم كل تلك الظروف نالحظ ان العربي هذا 
املوسم يلعب بواقعية اكثر من املاضي حيث يعتمد 
على اغالق املنطقة الدفاعية بأكبر عدد ممكن من 
الالعبني ثم تنظيم الهجمات بأريحية وقد جنح في 
ذلك في أكثر من اختبار ويسعى سكوسيتش الى 
اثبات ان التأمني الدفاعي جانب مهم ألنه ال يغامر 
بالهجوم حتى ان لعب مع فرق اقل منه مســـتوى 
بكثير لكن هذا األداء رمبـــا يعجب اجلماهير في 
الوقت احلالي ورمبا مع اشتداد املنافسة سيكون 

واتخذت األولى موقعها على ميني املنصة الرئيسية 
فيما قاد املشجع هيثم رمضان الرابطة الثانية في 
املـــدرج الهاللي بعدما مت ايقافه من قيادة الرابطة 
من قبل مجلس اإلدارة وعلق احد منتسبي فريق 
اليرموك: «األندية ما عندها مشجعني والقادسية 

عنده رابطتني».

  ثالث مبارايات اليوم

  تختم اجلولـــة الثانية لـــكأس االحتاد بثالث 
مباريات حلســـاب املجموعة الثانية حيث يلتقي 
العربي مع الفحيحيل على ملعب الساحل ويفتتح 
الكويت اولى مبارياته مبواجهة خيطان على ستاد 
الصداقة والسالم، اما الساحل فيلتقي الصليبخات 
على ستاد صباح السالم بالنادي العربي، وتقام 

جميع املباريات بنفس التوقيت في الـ ٥:٥٠.
  ويأمل العربي اكمال مشوار النتائج االيجابية 
التي يحققها منذ تســـلم املدرب الصربي دراغان 

 (محمد ماهر)  بشار عبداهللا يحاول اجتياز العب النصر 

 العبو الكويت في السباق

 (عادل يعقوب)  جانب من تدريبات منتخب ناشئي السلة   

 وزارة التربية أبدت تعاونًا مع مسؤولي االتحاد لتفريغ الالعبين

 حضور كبير في انطالق تدريبات ناشئي السلة
  يحيى حميدان

  شـــهدت تدريبات املنتخب 
الوطني للناشـــئني لكرة السلة 
اول من امس حضورا كبيرا من 
الالعبني حيث جرت التدريبات 
في صالة ثانوية حمد الرجيب 
مبنطقة كيفان بحضور ٢١ العبا 
من اصل ٢٨ مختارين في القائمة 
األولية استعدادا للمشاركة في 
البطولة اآلسيوية التي ستقام في 
العاصمة املاليزية كواالملبور من 

١٩ حتى ٢٧ الشهر املقبل.
  هذا واكد مساعد مدرب منتخب 
الناشئني احمد اجلالوي ان نسبة 
احلضور فاقت التوقعات وهذا 
االمر سيســـاعدنا علـــى ايجاد 
خيـــارات عديـــدة قبـــل وضع 
القائمة النهائية التي ستشارك 

في البطولة القارية.
  واشار الى ان اختيار ٢٨ العبا 
في القائمة األولية يساعد على 
خلق روح التنافس بني الالعبني 
حلجز مكان في قائمة الـ١٢ العبا 

النهائية.
  وبني اجلالوي ان التدريبات 
تتركـــز في الفترة احلالية على 
الالعبـــني فنيا خالل  اختبـــار 
التدريبات التي ســـتقام يوميا 
مع اعطاء راحة من التدريب ليوم 
في االسبوع، مشيرا الى انه في 

الفترة القادمة سنسعى لتوفير 
مباريات جتريبية مع االندية قبل 

التوجه الى كواالملبور.
  بدوره، قال مشرف املنتخب 

محمد احلميدان ان وزارة التربية 
ابدت تعاونا كبيـــرا معنا فيما 
يتعلق بتفريغ الالعبني للمشاركة 
في البطولة، مبينـــا ان وزارة 

الفرصة لالعبني  التربية متنح 
لتمثيـــل املنتخبـــات الوطنية 
علـــى اال تتعدى فتـــرة غيابهم 
عن مدارسهم ١٥ يوما، مؤكدا ان 

الرياضية  التفرغات  استخراج 
لالعبني سيتم بعد حصر االسماء 
وتصفية الالعبـــني من القائمة 

االولية.

 (عادل يعقوب)  دفاع قوي من الساملية على العبي الشباب 


