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الشيخ خالد الفهد والشيخة نعيمة األحمد يسلمان الكأس حملمد مرداس وإلى جانبه ساير العويد الفائزون على منصة التتويج

املدرب آرثر يصافح عبدالعزيز املرزوق

)عادل يعقوب(سباق لالستحواذ على الكرة بني البحريني احمد املطوع وعبدالعزيز الربيعة

الكويت يعتلي صدارة »السلة« بفوز ثمين على كاظمة

 السالمية يدّشن انتصاراته على حساب الصليبخات 

ختام مهرجان سوق شرق القادسية يحافظ على لقب اختراق الضاحية

اختتمت انشطة مهرجان سوق شرق الرياضي 
احلادي عشر السنوي بحفل مميز أقيم مساء أمس 
األول في فندق املوڤنبيك باملنطقة احلرة برعاية 
الش���يخ طالل الفهد والذي أناب عنه الشيخ خالد 
الفهد. من جهته قال مدير إدارة العقار في الشركة 
الوطنية العقارية اسماعيل البناي: ان مهرجان سوق 
ش���رق الرياضي شهد منافسات قوية لهذا املوسم 
استفاد منها املتنافسون ليرفعوا مستوى أدائهم 
حيث انها جمعت أبطال اللعبة احملليني واإلقليميني 

في مجموعة من الرياضات املثيرة.
 ومن جانبه أشار رئيس قسم التسويق في سوق 
شرق جمال الفيشاوي إلى أهمية املهرجان الذي يتم 
تنظيمه سنويا، مؤكدا انه يأتي كل عام مبشاركة 
مؤثرة من مختلف اجلهات اخلاصة واحلكومية وقد 
تضمن املهرجان هذا املوسم 6 العاب مميزة هي كرة 
القدم الشاطئية وكرة الطائرة الشاطئية وسباقا 
اجلري للكبار واألطفال باإلضافة إلى البطولة الدولية 

للعبة الشطرجن وبطولة الكيك بوكسينغ.

حافظ فريق ألعاب القوى بنادي القادسية على 
املركز االول لبطولة اختراق الضاحية خالل البطولة 
الثانية التي اقيمت منافساتها في منطقة حتريج 
الشدادية غرب ضاحية عبداهلل املبارك برعاية من 
القادسية  الوطنية لالتصاالت.واستطاع  الشركة 
احملافظة على مركزه الذي حققه في البطولة االولى 
5 ديسمبر اجلاري. وجنح العبو الكويت في حتسني 
ادائهم وحققوا املركز الثاني بكل جدارة واستحقاق 
فيما تراجع الفحيحيل الى املركز الثالث بس���بب 

غياب اهم عناصره الع���ب املنتخب الوطني عمر 
الرشيدي، وقام امني السر املساعد في االحتاد محمد 
العتيبي بتتويج الفرق الفائز باملراكز الثالثة االولى 
بحضور عضوي مجلس االدارة فهد ثامر وسيف 
الدوسري. من جانبه هنأ مدير العالقات العامة في 
الشركة الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول فريق 
القادس���ية بحصوله على املركز االول، مشيرا الى 
ان الشركة الوطنية لن تبخل على ابنائها االبطال 

في توفير جميع االمكانيات.

مبارك الخالدي 
فاز الساملية على الصليبخات 
2-0، في املباراة التي جمعتهما 
عصر امس على ملعب االخير في 
نقاط اجلولة الثالثة من الدوري 
املمتاز لكرة القدم، وبذلك حقق 
الس���املية اول فوز ل���ه وارتفع 
رصيده ل���� 4 نق���اط فيما بقي 
رصيد الصليبخ���ات خاليا من 
النقاط س���جل للساملية كل من 
السنغالي دميبا )د. 14( واضاف 
الهدف الثاني النيجيري اميانويل 
في الدقيقة االولى من الوقت بدل 

الضائع الشوط االول )د. 46(.
 وقدم الساملية عرضا متوازنا 
في شقني الدفاع والهجوم كلله بهذا 
الفوز الذي انعكس ايجابيا على 
مدربه البلجيكي توماس ليتنفس 
السعداء بعد اجلولتني املاضيتني 
واللتني لم يقدم خاللهما الفريق 
ما يشفع للمدرب والعبيه وبدأ 
السماوي الشوط االول ضاغطا 
على خصمه عبر اجلبهة اليسرى 
املتأل���ق عبداهلل  التي ش���غلها 
البريك���ي مبعاون���ة اميانويل 
واحلركة الدؤوبة ملشاري العازمي 
واختراقات���ه م���ن العمق والح 
اول مؤش���رات خطورة للفريق 
بإحراز دمبا ه���دف )د.6( الغاه 

احلكم بداعي االحتكاك مع حارس 
الصليبيخات عل���ي طالب فيما 
كانت حتركات مهاجمه فرج لهيب 
ايجابية حيث خلخلت دفاعات 
الصليبخات وخلقت الفرص فيما 
اعتمد صاحب االرض على الكرات 
املرتدة ملهاجمة مشعل ذياب الذي 
لم يجد املساعدة الكافية من زميلة 
البطيء مشعل عناد فيما امتاز 
البرازيلي آرثر بتمريراته اال انه 

لم يجد من يس���عفه من العبي 
الوس���ط ليبق���ى دوره محدودا 

وغير مؤثر.
الثاني نشط  الش���وط  وفي 
الصليبخات وكان االخطر على 
املرمى بعد ان اجرى مدربه ثامر 
عن���اد تبديال تكتيكيا باش���راك 
عبدالرحمن ماجد وحمد العازمي 
لتزداد الكثافة الهجومية للفريق 
واستطاع مشعل ذياب ان يتحصل 

عل���ى ركلة جزاء )د.87( بعد ان 
تالعب بدفاعات السماوي ما اجبر 
مدافع السماوي يوسف دندن على 
اسقاطه وسددها ارثر بيد احلارس 
حميد الق���الف. ادار اللقاء حمد 
بوجروة وعاونه على اخلطوط 
يعقوب املطيري ويوسف العنزي 
وانذر كل من سعد سرور ويوسف 
دندن من الساملية ومشعل عناد 

من الصليبخات.

الكويت يلتقي القادسية بدوري الشباب
مبارك الخالدي

تنطلق اليوم اجلولة التاسعة من دوري الشباب ب� 7 مواجهات، 
حيث س���تكون هناك مواجهة من العيار الثقيل مبواجهة الكويت 
املتصدر مع القادس���ية اخلامس على س���تاد الصداقة والسالم، 
ويلتقي العربي الثالث مع الشباب التاسع على ستاد علي صباح 
السالم، ويلعب التضامن الس���ابع مع اجلهراء الثاني على ستاد 
الكويت، وكاظمة الثاني عشر من الصليبخات االخير على التضامن 
والفحيحيل احلادي عشر مع النصر الرابع على الساحل، وخيطان 
السادس مع الس���احل العاشر على ستاد ثامر، واليرموك الثالث 
عشر مع الساملية الثامن، وتقام املباريات بنفس التوقيت في ال� 

4 عصرا.

»اليد« يعلن قائمة »الناشئين« األولية 
أعلن احت���اد كرة اليد امس القائمة األولية بأس���ماء الالعبني 
املختارين للمشاركة في البطولة اآلسيوية الثانية للناشئني املؤهلة 
لكأس العالم التي ستستضيفها مدينة دبي االماراتية خالل الفترة 
م���ن 3 الى 18 يوليو املقبل )تصفي���ات كأس العالم(.  من جانبه 
أعرب امني س���ر االحتاد بدر الذياب عن أمله في أن يواصل العبو 
منتخب الناشئني أداءهم القوي الذي توجوه بنيل لقب البطولة 
الس���ابقة والتأهل الى كأس العالم. مشيرا الى ان املدرب الوطني 
محمد مبارك سيتولى مهمة تدريب املنتخب حتى نهاية شهر فبراير 
املقبل.  ولفت الى أن اجلهاز الفني للمنتخب استغل فترة توقف 
بطولة الدوري العام للدرجة األول���ى لتجهيز الالعبني للبطولة 
االسيوية ليبدأ االستعداد املبكر للبطولة »وذلك لضمان حتقيق 

أفضل النتائج واحلفاظ على اللقب بجدارة واستحقاق«.
 والالعبون املختارون هم: بش���ار تقي ونواف سعد وفيصل 
عبداهلل وجاسم الغريب )الساملية( عبدالعزيز الهاجري وعبداهلل 
احلمادي وعبدالعزيز التتان وعبدالوهاب املزين وعيسى البناي 
وسعود جاسم )القادسية( وأحمد البلوشي وعبدالعزيز الفرحان 
وعب���داهلل العتيبي )خيطان( ومطلق املطي���ري وأحمد الصالل 
)النصر( ويوسف الرويح ومحمد العلي ويوسف احلداد )كاظمة( 
مش���عل طه وعبدالرحمن البالول وعب���داهلل اخلميس وعبداهلل 
الغربللي ومشعل الشطي وعبدالعزيز محسن )الكويت( وجراح 
س���الم وأحمد عبدالكرمي وفهد األحمد وفهد العجمي وصقر الفهد 
)الفحيحيل( وسعود الضويحي وعلي صالح ويوسف احلمدان 
)التضامن( وعبداهلل احلجرف ومحمد العنزي )اجلهراء( وسعود 
اجلاراهلل وعلي عباس )اليرموك( اضافة الى الالعب يوسف القطان 

)العربي( والالعب عبداهلل جنف )الشباب(.

األنصاري يفوز ببطولة
البحرين للموتوكروس

ش���هدت اجلولة االولى من بطول���ة البحرين للموتوكروس 
مشاركة 3 كويتيني وهم معاذ االنصاري وناصر الربيع، ومحمد 
الزيدان وذلك على مضمار نادي الدراجات النارية الواقع بالقرب 
من حلبة البحرين الدولية، مساء امس االول مبشاركة عدد كبير 

من املتسابقني من البحرين ودول اخلليج.
وشملت اجلولة االولى سباقني كل سباق 20 دقيقة، ومتكن 
املتس���ابق توني باركر من حتقيق الفوز على منافسه عبداهلل 
اجلودر في منافسات فئة 450 سي سي، ليحل اجلودر في املركز 

الثاني، أما املركز الثالث فكان من نصيب جون كوت.
أما في منافسات فئة 250 سي سي، فحقق اللقب معاذ االنصاري، 
وجاء بعده بارث ريبنسن وفي املركز الثالث على البلوشي، وشهد 
س���باقا اجلولة االولى تنافسا قويا بني املتسابقني الذين اعربوا 

عن سعادتهم النطالق املوسم اجلديد للموتوكروس.

البرازيلي أندرو انضم
 إلى صفوف النصر 

عبدالعزيز جاسم 
وصل محترف النصر املهاجم البرازيلي اندرو )25 عاما( مساء 
امس الى البالد، وشارك في تدريبات الفريق، بناء على طلب مدرب 
العنابي البرازيلي مارس���يلو كاب���و التعاقد معه لتعويض غياب 

مواطنه جوني املصاب بالرباط الصليبي.
ويض���ع النصر آماال على احملترف اجلديد اندرو، الس���يما انه 
كان العبا ضمن صفوف فريق فالمينغ���و البرازيلي. وقد علمت 
»األنباء« أن قيمة الصفقة بلغت 100 ألف دوالر حتى نهاية املوسم 

احلالي.
ويعق���د النصر اليوم مؤمتر صحافي في النادي، لتقدمي اندرو 

في الساعة ال� 5:30 مساء.

برنامج »الشوط الثالث«
يستعرض الجولة الثالثة 

يس����تعرض برنامج الشوط الثالث في حلقته اجلديدة في 
الثامنة من مس����اء اليوم اجلولة الثالثة م����ن الدوري املمتاز 
لكرة القدم، كما س����يع���رض البرنامج مجموعة من التقارير 
املنوع����ة واالخبار احلصري���ة الى جان�������ب اختي���ار فري��ق 

االسب��وع.
ويستضيف الشوط الثالث محلل الثالثة الرياضية طارق 
اجلالهمة واحلكم الدولي السابق ابراهيم االنصاري في ضيافة 
نادر ك����رم، البرنامج من اعداد محمد س����الم وحمد الديحاني 

واخراج اسماعيل احلميدي وعبداهلل السيف.

دورة جمعية كيفان تنطلق اليوم

عبدالنبي: مهاجمان »سوبر« في »األخضر«
مبارك الخالدي

قال مشرف العربي عبدالنبي حافظ ان اجلهازين الفني واالداري 
للفريق قد تقدم���ا بطلب الى مجلس االدارة بض���رورة التعاقد مع 
مهاجمني من طراز عال حلل مش���كلة العق���م التهديفي التي يعاني 
منها الفريق، وقال ان اجلميع مستاء من العرض الذي قدمه االخضر 
امام التضامن والذي انتهى بالتعادل، مشيرا الى ان اجلميع يلتمس 
العذر للمهاجمني حسني املوسوي وعلي اشكناني النهما صغار السن 
ويحتاجون للخبرة. وناش���د عبدالنبي اجلماهير ملواصلة تشجيع 
الفري���ق. من جانب آخر تعرض الالعب محمد جراغ خللع في كتفه 
خالل مباراة فريقه مع التضامن اول من امس ومن احملتمل أن يغيب 

عن صفوف فريقه في لقاء القادسية باجلولة الرابعة.

اليوم مباريات دورة  تنطلق 
جمعية كيفان التعاونية لكرة القدم 
املقامة على ملعب ساحة كيفان 
النموذجية، برعاية رئيس مجلس 
االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف، 
الي���وم مباريات  حيث س���تقام 
املجموعة االولى وسيلتقي احلاي 
مع مش���عل تيفوني، وابراهيم 
املال مع شتوتغارت، والراشد مع 
ديوانية تيفوني، والشريدة مع 
احلسن، واملرحوم محمد تيفوني 
م���ع الغدي���ري، والوطني���ة مع 
الشرقاوي، واملجرن مع السامبا، 

والبشير مع العتيبي، وسيتأهل 
الفائزون الى الدور التالي حسب 
نظام البطولة الذي يقضي بخروج 
املغلوب، بينما تأهلت فرق مان 
يونايت���د وديواني���ة بوعيدان 
وبرش���لونة والرندي الى الدور 

التالي بالقرعة.
 من جانبه ذكر رئيس اللجنة 
املنظم���ة للبطولة صالح العبيد 
ان رئيس واعضاء جمعية كيفان 
التعاوني���ة س���يحضرون حفل 
االفتتاح اليوم مضيفا ان اللجنة 
قد اتخذت كافة الترتيبات لضمان 

جناح البطولة دون اي خلل.

آرثر وقّع رسمياً لألبيض

وّقع امس رسميا مدرب الكويت اجلديد البرازيلي آرثر على العقد 
لقيادة الفريق االول هذا املوسم وقد حضر توقيع العقد رئيس النادي 

عبدالعزيز املرزوق وامني السر وليد الراشد.
وسيبدأ آرثر من اليوم قيادة تدريبات الفريق.

يحيى حميدان
اقتنص الكويت فوزا ثمينا على 
حساب كاظمة 77-72 في املباراة التي 
جمعتهما امس االول في صالة نادي 
الكويت ضمن اجلولة العاشرة لدوري 

كرة السلة.
والقى االبي���ض صعوبة كبيرة 
لتحقيق فوزه بعدما انهى الربعني االول 
والثاني ملصلحته )16-20(، )35-37(، 
فيما استطاع كاظمة قلب الكفة عند 
نهاي���ة الربع الثالث )53-52(، وفي 
الربع االخير متكن الكويت من انهاء 
املباراة منتصرا بفضل خبرة العبيه 
ومتيز محترفيه في كيفية التعامل في 

الثواني االخيرة من املباراة.
ووضح تأثر الكويت بعدما أخرج 
املدرب الصربي زوران زوبيسيفيك 
احملترف األميركي ايرا كالرك الرتكابه 
3 أخطاء ش���خصية في الربع األول، 
حيث كان لكالرك دور بارز من خالل 
الس���لة والتقاطه  حتركاته حت���ت 
الكرات العائدة من السلة في الدفاع 

والهجوم.
وبذلك ارتقى االبيض الى صدارة 
ترتيب فرق ال���دوري بعدما اصبح 
رصيده 12 نقطة، وعلى اجلانب االخر 
حصل كاظمة على نقطته التاسعة. 
قاد اللق���اء طاقم حتكيمي مكون من 
العميري  الس���بتي ومحمد  عبداهلل 

وسعود اليوسف.
وفي مباراة اخرى، انتزع اجلهراء 
نقطتني ثمينتني امام العربي بعدما 
تغلب عليه 95-86، ليرفع اجلهراويون 
غلتهم من النقاط الى 12 نقطة مشاركني 
الكويت في صدارة الترتيب، واصبح 
رصيد العربي 10 نقاط من هزميتني 

واربع انتصارات.
وكان االميركي انتوني كيو جونز 
عامال رئيسيا في حتقيق فريقه الفوز 
بعدما احرز 34 نقطة باالضافة الى 
دوره االيجابي في الدفاع والهجوم، 
واضاف زميله عبدالعزيز ضاري 26 
نقطة وجاء خلفه محمد املطيري 13 

نقطة.
وعل���ى اجلانب اآلخر، كان محمد 
محزم االب���رز في التس���جيل ب� 25 
نقط���ة، ثم فه���د الرب���اح 24 نقطة 
واالميركي مايكل مارش���ال 16 نقطة 
ادار املب���اراة احلكام س���الم الهزاع 
 وحافظ احللبي وعبدالرزاق سليمان.
وف���ي بقية لقاءات اجلولة، حقق كل 
من الصليبخات والتضامن فوزهما 
االول في ال���دوري، حيث فاز االول 
على الش���باب 64-48، والثاني على 

الساملية 32-65.
وارتف���ع رصي���د الصليبخ���ات 
والتضامن الى 8 نقاط، فيما اصبح 

للشباب 7 نقاط والساملية 8 نقاط.

عربيةمتفرقات

فاز الصفاء على الش����باب الغازية 0-1، 
وتعادل الراسينغ بيروت واحلكمة بيروت 1-1، 
والنجمة والعهد 2-2، وخسر التضامن صور 
امام االنصار 0-2 في ختام املرحلة التاسعة 

من الدوري اللبناني لكرة القدم.
اعلن االحت��اد القطري لك��رة القدم جدول 
مباريات بطولة الصداقة الدولية التي تقام خالل 
الفترة من 27 اجلاري الى 2 يناير املقبل مبشاركة 
4 منتخب��ات هي قطر ومالي وكوريا الش��مالية 

وايران.
واصل الريان وقطر االنتصارات وحقق 
كل منهما فوزه الثاني على التوالي عندما 

تغلب االول على الش����مال 3-0، والثاني على 
اخلريطي����ات 3-1 في افتتاح املرحلة احلادية 

عشرة االخيرة من الدوري القطري.
ابتع��د الهالل 5 نقاط ف��ي الصدارة بفوزه 
الصعب على مضيفه جنران 2-1 وسقوط مطارده 
املباشر الشباب في فخ التعادل امام مضيفه الوحدة 
1-1 في ختام املرحلة الثالثة عش��رة من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
شدد الوحدة الثاني اخلناق على اجلزيرة 
املتصدر بعد فوزه على ضيفه بني ياس 
الثالث 1-0 في افتتاح املرحلة التاس����عة من 

الدوري االماراتي لكرة القدم.

الزمالك يواصل انتصاراته واألهلي يغرد وحيداً
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تربع األهلي على قمة الدوري املمتاز لكرة القدم 
في ختام مباريات الدور األول للمسابقة عقب تغلبه 
على االنتاج احلربي 1-0، ليرتفع رصيد أبناء القلعة 
احلمراء إلى 35 نقطة، وكانت باقي نتائج اجلولة 
األخيرة في الدور االول لصالح االهلي ايضا، بعد 
ان ابتعد كل منافسيه عنه بإرادتهم. وخطف الزمالك 
فوزا ثمينا من ضيفه املنصورة 1-0. وأحرز هدف 
الزمالك عمرو الصفتي )89( بعد متابعة كرة أحمد 
جعفر الرأسية املرتدة من القائم ليودعها في املرمى 
اخلالي من حارسه. وأسفرت نتائج باقي املباريات 

عن تعادل اجلونة مع املصري البورسعيدي سلبيا 
واالسماعيلي مع بترول أسيوط بنفس النتيجة، 
وأيضا تعادل طالئع اجليش مع احتاد الش��رطة 

2-2، واملقاولون العرب مع بتروجيت 1-1.
من جهته، أكد املدير الفني لالهلي حسام البدري 
أن الفريق قدم مباراة طيبة أمام االنتاج احلربي وأنه 
حرص على أن تكون هناك زيادة عددية في وسط 
امللعب لزيادة الفاعلية الهجومية. وقال البدري ان 
األهلي أوجد العديد من الفرص والهجمات املرتدة 
في الش��وط الثاني والحت لفرانسيس أكثر من 

فرصة لكن التوفيق لم يكن بجواره.

الجهراء تخطى العربي.. والفوز األول للصليبخات والتضامن

)سعود سالم(العب الساملية عبداهلل البريكي مير من بني العبني من الصليبخات


