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العربي يتعثر أمام التضامن ويواصل مسلسل التعادالت في الدوري الممتاز

بجدارة.. القادسية يفوز على النصر وينفرد بالصدارة
موناكو وجيرمان يتوجان

 بلقبي العاصمة واألحمدي

»اليد« يعلن تشكيلة »الشباب« لكأس آسياآرثر حضر تدريب األبيض
 أعل���ن احتاد ك���رة اليد عن 
تشكيل املنتخب الوطني للشباب 
الذي يبدأ تدريباته اليوم استعدادا 
خلوض منافسات بطولة كأس 
آسيا التي ستقام في ايران من 23 

يوليو الى 6 اغسطس املقبلني.
وأوض���ح امني س���ر االحتاد 
املنتخبات  الذياب ان جلنة  بدر 
الوطنية بقيادة رئيسها ناصر 
الصالح واجلهاز الفني ملنتخب 
الشباب بقيادة املدرب البحريني 
نبيل طه وق���ع اختيارهما على 
املنتخب بعد متابعة  تش���كيلة 
العام  ال���دوري  دقيقة ملباريات 

ودوري الشباب.
وقال ان بطولة كأس آس���يا 
املقبل���ة في ايران س���تكون في 
الوقت نفس���ه تصفيات مؤهلة 
العالم للشباب،  لنهائيات كأس 
مش���يرا الى ان منتخب الكويت 
حامل لقب آسيا في العام املاضي 
باألردن سيعمل بكل جهد من اجل 
احلفاظ على اللقب والتأهل الى 

كأس العالم مجددا.
وأشار الذياب الى ان اجلهاز 
الفني ملنتخب الش���باب حرص 
على االستعداد مبكرا للبطولة 
حيث يب���دأ اول تدريباته اليوم 
على صالة االحتاد بالدعية بقيادة 
املدير الفني نبيل طه ومساعده 

املدرب الوطني محمد مبارك.
وبني ان تدريب���ات املنتخب 

ستس���تمر خالل فت���رة توقف 
الدوري بسبب استعداد املنتخب 
االول لبطولة آسيا التي ستقام في 
لبنان فبراير املقبل، مشيرا الى ان 
منتخب الشباب سيجري بعض 
التجريبية مع االندية  اللقاءات 
احمللي���ة خالل فترة االعداد قبل 
التوجه الى املعس���كر اخلارجي 

الذي سيسبق البطولة.

والالعبون املختارون هم: فهد 
العميري وراكان يوسف ومحمد 
الصالل وجراح مشاري )الساملية( 
ويوسف ناصر ومطلق الدوسري 
وصالح هاني )اليرموك( وفهد 
الهاجري وعلي بستكي ومبارك 
اخلالدي وعلي بدر )القادسية( 
وباسل املطيري وجابر العازمي 
)النصر( ويوسف حيدر وابراهيم 

االمير وصالح الصالح )كاظمة( 
ومشعل املطيري وجعفر الصادق 
وحم���د العن���زي وعبدالرحمن 
عبدالعزيز )الش���باب( وحسن 
الرشدان وخالد الغربللي )الكويت( 
ووليد القالف وعبداهلل اخلياط 
)العربي( واحمد سرحان وادهم 
العنزي )الفحيحيل( وعبدالعزيز 

جاسم )خيطان(.

المضف: استقالة أبل لم ُتقبل حتى اآلن

الخليفة يشارك في »أفضل الالعبين«

 مبارك الخالدي
قال امني السر العام بالنادي العربي عبدالرزاق املضف ان االستقالة 
املقدمة من عضو مجلس االدارة ياسر ابل لم تقبل حتى االن، مشيرا 
الى ان هناك خط���وات اجرائية يجب اتخاذها في مثل هذه االحوال 

قبل االعالن عن أي اسم مرشح خلالفة العضو املستقيل.
واضاف املضف في تصريح ل� »األنباء« ان مجلس االدارة سيعقد 
اجتماعه الدوري االسبوع املقبل اذ ستتم مناقشة االسباب التي ادت 
الى تقدمي ابل استقالته ثم يتخذ مجلس االدارة القرار املناسب بشأنها 
سواء بالقبول او الرفض حسب ما سيسفر عنه االجتماع وبالتالي 

فإنه من الناحية القانونية فان االستقالة ليست نافذة حتى اآلن.
 واشار الى انه في حال اصرار العضو على االستقالة فان املجلس 
سيبدأ في فتح باب الترشح جلميع ابناء النادي خلوض االنتخابات 
التكميلية لشغل املكان الشاغر مع االعالن عن تلك اخلطوة كإجراء 

واجب وفق النظام االساسي املعمول به.

اعلن الشيخ دعيج اخلليفة عن مشاركته في مهرجان افضل الالعبني 
والذي يقام حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون 
االسكان، شاكرا الشيخ الفهد على كل الدعم الذي يقدمه لرياضة الكويت، 
خاصة انه ذو اياد بيضاء في مختلف االنشطة واملجاالت. واشار اخلليفة 
الى ان املس����اهمة ستكون عبارة عن اوبريت غنائي من كلماته واحلان 
عادل فرحان، حيث س����يكون عبارة عن 3 لوحات مبشاركة العديد من 
فناني وفنانات الكويت اضافة الى االطفال، متمنيا ان يواكب هذا العمل 

مستوى احلدث.
وثمن اخلليفة دور مدير عام املهرجان حسني عاشور الفاعل مؤكدا 

ان املهرجان يعتبر فكرة رائدة.
واوضح عاشور ان التصويت في مهرجان افضل الالعبني مبرحلته 
االولى مازال مستمرا على ان يتم االعالن عن اخلمسة األوائل في احدى 

وعشرين لعبة املختارة في 28 اجلاري.

الظفيري يفوز  ببطولة الراليات

68 جوادًا وفرسًا في االجتماع 
التاسع لـ »الصيد«

أشاد رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات االلية 
الشيخ احمد الداود باداء جميع املتسابقني املشاركني في اجلولة 
الثاني���ة من بطولة الكويت املفتوح���ة للراليات التي اختتمت 

اول من امس.
وجاءت النتائ���ج النهائية للرالي بفوز مش���اري الظفيري 
ومساعده فارس الظفيري على منت سيارة ميتسوبيشي )النسر 
ايفو 9( باملركز األول بتوقيت 53 دقيقة و51 ثانية وحل ثانيا 
ميشيل صالح ومساعده خالد خليفة بسيارة )سوبارو امبريزا( 
بتوقي���ت 54 دقيقة و32 ثانية وج���اء باملركز الثالث علي املال 
ومس���اعده ناصر املطيري بسيارة )ميتسوبيشي النسر ايفو 

3( بتوقيت 57 دقيقة و19 ثانية.

يقام في الثالثة بعد ظهر اليوم االجتماع التاسع لسباق اخليل 
بنادي الصيد والفروس���ية الذي قيد فيه 68 جوادا وفرسا من 
مختلف الدرجات منها عش���رة جياد من أقوى اجلياد تتنافس 

على كأس الشركة الوطنية للميادين على مسافة 1800 متر.
كما تتنافس تسعة جياد من الدرجة الثانية على الكأس املقدم 

من ورثة املرحوم حمود الدبوس على مسافة 2400 متر.

 مبارك الخالدي
وصل الى البالد فجر امس املدرب البرازيلي ارثر بيرنانديس 
بدعوة من ادارة نادي الكويت وذلك الستكمال املفاوضات التي 
بدأها اجلانبان لالتفاق على قيادة االبيض للمرحلة املقبلة، وكان 
في استقبال املدرب املدير االداري للنادي ثامر عبدالعال وعدد من 
أفراد العالقات العامة. وقد حضر ارثر تدريب الفريق مساء امس 
بحضور كل الالعبني مسجال انطباعه االول عن احلالة البدنية 
والفنية للفريق الذي سيتولى قيادته ما تبقى من استحقاقات 
للموسم في حال جناح املفاوضات بينه وبني ادارة النادي ممثلة 

برئيس مجلس االدارة عبدالعزيز املرزوق.
وميتلك ارثر سيرة ذاتية جيدة بالقياس الى معرفته بالالعب 
اخلليجي عن قرب لقيادته فريق الش���باب الس���عودي 2001، 
محققا معه بطولة كأس اسيا وكذلك الوصل االماراتي موسمي 

1996 و1997.

فاز فريق موناكو للس���فريات ب���كأس بطولة محافظة العاصمة 
لكرة القدم للكبار ضمن بطولة احملافظات حتت رعاية وزير الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح األحمد، بعد فوزه على فريق املنيع بعد 
انتهاء الوقت األصلي للمباراة بالضربات الترجيحية 5 � 4، وأقيمت 
املباراة على ساحة النزهة النموذجية الرياضية التابعة للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة وبهذا الفوز لقب موناكو للسفريات بالزعامة 

بطال حملافظة العاصمة.
حضر املباراة رئيس اللجنة املنظمة العليا جاسم يعقوب واعضاء 
اللجان العاملة في البطولة وعدد من اجلماهير التي حضرت لالستمتاع 
مبش���اهدة املباراة النهائية، وجاءت املباراة قوية وحماسية من كال 
الطرفني، وبعد انتهاء املباراة تسلم قائد موناكو كأس البطولة وميداليات 

املركز األول فيما تسلم العبو املنيع ميداليات املركز الثاني.
كما فاز فريق الش���هيد جيرمان املطيري بلقب محافظة األحمدي 
بع���د فوزه على فريق ش���يرمان 2 � 1 بالضربات الترجيحية، حيث 

انتهى الوقت األصلي بالتعادل من دون أهداف.
واك���د حامد الهزمي عضو اللجنة املنظمة للبطولة ان جميع هذه 
البطوالت واملباريات تزيد من الروح الرياضية بني الالعبني وأثنى 
على فك���رة دوري احملافظات ووصفها بأنها م���ن أجنح البطوالت 
واالنشطة الرياضية في جميع احملافظات الست، فكل الشكر والتقدير 
للش���يخ ناصر صباح األحمد على الدعم الكبير واهتمامه بالشباب 

الكويتي ورعايته.
ويقام غ���دا النهائي على زعامة محافظت���ي اجلهراء والفروانية 
في الرابع���ة عصرا على مالعب الهيئة العامة للش���باب والرياضة 

باحملافظتني.

 فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي
انفرد القادسية بصدارة الدوري 
املمت����از بعد ف����وزه بجدارة على 
اللقاء  النصر بثالثية نظيفة في 
الذي جمعهما على س����تاد محمد 
احلمد امس ضمن منافسات اجلولة 
الثالثة، ليرفع األصفر رصيده الى 
9 نقاط فيما جتمد رصيد العنابي 
عند 6 نقاط، وف����ي اللقاء الثاني 
العربي والتضامن سلبيا  تعادل 
في اللقاء الذي جمعهما على ستاد 
السالم ليواصل األخضر  صباح 
مسلس����ل تعادالت����ه من����ذ بداية 
الدوري، رافعا رصيده الى 3 نقاط 
فيما حصد التضامن أولى نقاطه 

في املوسم.
بدأ الش����وط األول م����ن لقاء 
القادسية والنصر وبرغبة جامحة 
من العبي األصفر لتحقيق نتيجة 
ايجابية وكثف خلف السالمة وبدر 
املط����وع من زياراتهم����ا املتكررة 
ملرم����ى محمد الصالل وظهر خط 
وس����ط النصر في أسوأ حاالته، 
حي����ث تراجع العبوه الى منطقة 
جزائه����م مما س����هل مهمة العبي 
األصفر من خالل حتركات صالح 
الش����يخ ومحمد راشد من اجلهة 
العارضة تسديدة  اليمنى وعلت 
الس����المة الرأسية )6(، ولكن في 
النسخة املكررة من الهجمة ذاتها 
متكن السالمة من تسجيل هدف 
الس����بق بعد ان ح����ول عرضية 
املطوع لتس����كن الزاوية اليمنى 

ملرمى الصالل )14(.
وواص����ل العب����و القادس����ية 
ضغطهم على مرمى النصر بحثا 
عن هدف ثان في ظل تردي اوضاع 
العنابي الذي عانى كثيرا بسبب 
غياب البرازيليني باتريك وجوني 
وأطلق املطوع تسديدة قوية ابعدها 
الص����الل ركني����ة بصعوبة )20( 
وس����اهمت كثرة سقوط الالعبني 
من الفريقني لتلقي العالج في هدوء 
وتيرة اللعب وانطفأ معه حماس 
الالعبني وحتديدا في النصف الثاني 
من الشوط األول باستثناء بعض 

احملاوالت الفردية ملهاجم النصر 
س����عود فريدون الذي ظل وحيدا 

بني مدافعي األصفر.
لم يتغير احلال في الش����وط 
الثاني كثيرا بينما شكل العنابي 

خط����ورة اكثر وأم����ام املدافعني، 
وواصل فريدون مشاغباته لكن 
كراته س����رعان ما تفقد فاعليتها 
الدفاعية لألصفر،  الكثرة  بسبب 
وأشرك محمد ابراهيم عبدالعزيز 

املشعان وفراس اخلطيب بدال من 
طالل العامر وخلف السالمة ومتكن 
بدر املطوع من تس����جيل الهدف 
الثاني لفريقه بعد ان استثمر الكرة 
»املقش����رة« التي حولها له جهاد 

احلسني بعد اختراقه لدفاع العنابي 
من اجلهة اليس����رى )69(، وعاد 
بنو قادس ليفرضوا س����يطرتهم 
بشكل اكبر من خالل تالعب العبيه 
بدفاع النصر وأضاف البديل فراس 

الثالث لفريقه  اله����دف  اخلطيب 
بعد ان انف����رد مبرمى النصر اثر 
الذكية أودعها على  متريرة كيتا 
ميني احلارس الصالل )81(، ورغم 
الثالثية ظل فريدون يعزف منفردا 
حيث تصدى له القائم األمين في 
آخر محاوالته قب����ل نهاية اللقاء 
)88(، أدار املب����اراة علي محمود 
وأنذر من النصر طالل نايف ومن 

القادسية كيتا وطالل العامر.

العربي والتضامن

وفي مباراة العربي والتضامن 
التي جمعتهما على ستاد صباح 
السالم بالنادي العربي كان اداؤها 
مثل نتيجتها سلبيا، وشهد اللقاء 
تكرمي الع����ب التضامن ومنتخب 
الشباب حسن اديلم الذي شارك 
ملدة 5 دقائق غير محسوبة من عمر 
املباراة. وجاء الشوط االول فقيرا 
من الناحي����ة الفنية من الفريقني 
وغابت عن ادائهما مالمح كرة القدم 
التركيز وكثرة  احلقيقية لغياب 
التمريرات املقطوعة من الطرفني، 
ولم تكن هناك اي فرص حقيقية 
باستثناء رأسية مهاجم التضامن 
البرازيلي رفائيل )23(عندما تلقى 
متريرة متقنة من زميله صالح وليد 
ورد مهاجم العربي حسني املوسوي 
برأسية اخرى )43( أمسكها حارس 

التضامن وليد وارد. 
وفي الشوط الثاني حاول مدرب 
العربي دراغان تغيير نهجه حيث 
قام بإشراك فهد باشا وحمد حربي 
بدال من علي عمر وعلي اشكناني 
اال ان ذلك لم يثمر كثيرا اذ تواصل 
الرمت البطيء للفريق، فيما لم يكن 
التضامن افضل ح����اال منه وكاد 
حمد امان يضع فريقه التضامن 
في االمان حيث تالعب بدفاعات 
االخضر )64( اال انه سدد خارج 
املرم����ى، كما انه اط����اح بانفراده 
بيوسف ثويني )89( وسط ذهول 
كل م����ن تابعها. ادار اللقاء ناصر 
العن����زي وان����ذر كال من عبداهلل 

عثمان ووليد وارد.

)أحمد باكير( خلف السالمة حلظة تسجيله الهدف األول للقادسية   

)عادل يعقوب( البرازيلي آرثر مع ثامر عبدالعال في تدريب أمس  

الشيخ ناصر صباح األحمد مكرما بعض األشبال في بطولة سابقة

السالمية والصليبخات لتحقيق الفوز األول
 يحل الساملية في 2:50 عصر اليوم ضيفا 
على الصليبخات في ختام اجلولة الثالثة، حيث 
يسعى الفريقان لتحقيق الفوز االول لهما في 
املسابقة.ويدخل السماوي املواجهة وفي رصيده 
نقطة وحيدة من تعادل مع العربي سلبا وخسارة 
من الكويت 1-2، ورمبا تكون املباراة الفرصة 

االخيرة للمدرب البلجيكي وليام توماس، السيما 
انه يلتقي الفريق متذي��ل الترتيب، وبالتالي 
فالفرصة مواتية للحص��ول على ال�3 نقاط، 
وسيعاني السماوي من غياب احد ابرز العبيه 
وهو ناصر العثمان، ولكنه استعاد مهاجمه فرج 
لهيب والعب وسطه بدر اجلاسر بعد ان غابا عن 

املباراة السابقة بسبب االيقاف.اما الصليبخات 
فان الطموح نفسه يراوده، خاصة انه خسر 
مباراتني على التوالي االولى امام القادسية 4-1 
والثانية امام النصر 0-1، ولكنه سيتأثر بغياب 
اثنني من عناصره املهمة وهما البرازيليان دانلو 

لاليقاف وبرونو لالصابة.

مطلق الدوسري من العناصر البارزة في منتخب الشباب

تعادل االتحاد والحرس مع إنبي وغزل المحلة
 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تع����ادل حرس احلدود مع غ����زل احمللة 0-0 
ف����ي املباراة التي جمعتهم����ا اول من امس ضمن 
منافسات األسبوع ال� 15 في ختام مباريات الدور 

األول للدوري املصري لكرة القدم.
وارتفع رصيد احمللة إلى النقطة 18، فيما ارتفع 

رصيد احلدود إلى 17 نقطة.
وجاءت املباراة متوس����طة املستوى وفرض 
حرس احلدود س����يطرته على مجريات الشوط 
األول وضغط العبوه على الغزل في وسط ملعبه، 
وشن أكثر من هجمة عن طريق عبد السالم جناح 
وأحمد عبد امللك وأحمد عبد الغني بدون خطورة 
حقيقية، في املقابل هاجم العبو الغزل على فترات 
متباعدة عن طريق أحمد حجاج وصالح سليمان، 
ودف����ع محمد رضوان املدي����ر الفني لغزل احمللة 
باحلارس البديل سامح علي بعد إصابة إبراهيم 
فرج، وينتهي الش����وط األول بالتعادل الس����لبي 

بني الفريقني.
وفى الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة، 
وحاول العبو احلرس إحراز هدف القتناص نقاط 
املباراة، ولكن بدون خطورة في الوقت الذي ظهر 

فيه العبو الغزل بش����كل سيئ وبادرت جماهير 
الفريق بتوجيه الس����باب ملجل����س إدارة النادي 

بسبب سوء أداء الفريق.
وفي مباراة اخرى، تعادل االحتاد السكندري 
وإنب����ي 1-1 في املب����اراة التي جمعتهما بس����تاد 
اإلس����كندرية. وأحرز هدف إنبي أحمد احملمدي 
من ركلة ج����زاء في الدقيقة 29، فيما أحرز هدف 

االحتاد محمد رجب »ريعو« في الدقيقة 36.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد كل فريق نقطة 
واحدة ليستمر وضعهما في جدول الدوري كما 
هو، حيث بق����ي إنبي في املركز اخلامس برصيد 
21 نقطة، واالحتاد في املركز الس����ابع برصيد 20 

نقطة.
وعق����ب نهاية احداث املب����اراة قامت جماهير 
االحتاد الس����كندري باالعتداء على احلافلة التي 

كانت تقل العبي فريق انبي.
وأصيب عدد من العب����ي الفريق منهم محمد 

إبراهيم وعالء عيسى بإصابات سطحية.
 وتدخل رئيس نادي االحت����اد النائب محمد 
مصيلحي على الفور، وقام بإحضار حافلة اخرى 
عل����ى نفقته اخلاصة، لنقل الفريق البترولي إلى 

القاهرة، على اجلانب اآلخر أصر اجلهاز اإلداري 
بنادي انبي على حترير محضر بالواقعة.

من جهة اخرى، أكد املشرف العام على الكرة 
بفريق اجلونة أحمد الصحيفي أنه مت االتفاق على 
جميع تفاصيل انتقال حارس مرمى الفريق شريف 
إكرامي إلى األهلي خالل فترة االنتقاالت املقرر لها 
الشهر املقبل، مؤكدا ظهور إكرامي خالل مباريات 
الدور الثاني بقميص األهلي. ورفض الصحيفي 
اإلعالن عن القيمة املادية للصفقة وإن كانت الدالئل 
تؤكد حصول اجلونة عل����ى مليونني و750 ألف 

جنيه مقابل االستغناء عن إكرامي لألهلي.
من ناحية اخ����رى، أعلن رئيس جلنة احلكام 
الرئيسية باالحتاد املصري لكرة القدم محمد حسام 
الدين تقدمه باستقالته إلى احتاد الكرة برئاسة 
سمير زاهر، مشيرا الى انه ليس لديه ما يقوله عن 
أسباب االستقالة، ورفض اإلفصاح عن األسباب 

التي جعلته يتولى منصبه في البداية. 
وقال حسام: انني سعيد بالعام الذي قضيته 
في منصب رئيس جلنة احلكام وراض متاما عن 

جميع القرارات التي اتخذتها في هذه الفترة. 
وحول ما إذا كانت هذه االس����تقالة لها عالقة 

باملشكلة التي أثيرت مؤخرا بني الزمالك واالحتاد 
بسبب قرار من جلنة احلكام بإشراك العب حرس 
احلدود احمد عيد عبدامللك في مباراة فريقه ضد 
الزمالك بالرغم من إيقافه، أجاب حسام انه ال توجد 
أي عالقة بني استقالته وهذه القضية، كما اكد ايضا 
ان االستقالة لم تأت بسبب املشاكل التي يعاني 
منها احلكام، حيث إنهم لم يحصلوا على رواتبهم 
حتى اآلن، مشيرا الى ان احلكام سيحصلون على 

رواتبهم غدا أو بعد غد على األكثر.

إنبي يتعاقد مع مالدينوف

أعلن مسؤولو نادي إنبى عن تعاقدهم رسميا 
مع البلغاري س����تويكو مالدينوف ليقود االدارة 
الفنية للفريق األول لكرة القدم بالنادي، وانه مت 
اإلتفاق مع البلغاري بصورة رسمية على توليه 
املهمة بداية الشهر املقبل حتى نهاية املوسم مع 
إمكانية متديد العقد في حال ظهور الفرق بصورة 
طيبة. وفى الوقت نفس����ه متسك مجلس اإلدارة 
باجلهاز الفني احلالي، وبالتالي س����يعود ضياء 
السيد املدير الفني احلالى للفريق البترولي لتولي 

مهمة املدرب العام.


