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مهاجم العربي القادم السوري محمد زينو

عاشور: سعداء لنجاح مهرجان أفضل الالعبين
أعلن حس���ن عاشور مدير عام مهرجان افضل 
الالعب���ن لعام 2009 الذي يقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير االس���كان الش���يخ احمد الفهد عن 
نهاية املرحلة االولى واغالق التصويت اجلماهيري 
للمهرجان املتضمن 21 لعب���ة مختلفة بن فردية 

وجماعية.
واشار الى ان النتائج س���تفرز خالل اليومن 
املقبل���ن ليتم االعالن عن الثالث���ة االوائل في كل 
لعبة ليفتح باب التصويت اجلماهيري من جديد 
عليهم ملدة 10 ايام قبل عرض النتائج النهائية بعد 
انتهاء املرحلة الثانية على اللجنة الفنية املختصة 

التي بدورها ستمنح نسبة 30% وهي املقررة لها 
من قبل ادارة املهرجان.

وابدى عاشور س���عادته للنجاح الفائق الذي 
يحقق���ه املهرجان خاصة انه ش���هد اقباال متميزا 
من اجلماهير حس���ب أعداد االصوات التي سيتم 
اعالنها بعد الفرز خالل اليومن املقبلن، موضحا 
انه ومن خالل الفرز فان املنافسة على اشدها في 
اغلب االلعاب مبا يؤكد جن���اح املهرجان كما كان 
متوقعا. وشكر عاشور الش���يخ احمد الفهد على 
رعايته ودعمه الالمحدود للمهرجان وكذلك جميع 
اللجان العاملة في املهرجان من الناحية االعدادية 

والتنظيمية.

السالمية إلى نصف نهائي »الطاولة العربية«

بوسكندر: بالتشي باق مع البرتقالي 
ساالس غادر كاظمة والصربيان فالديمير وألكسندر في التدريبات

تأهل الساملية الى الدور نصف 
النهائي ببطولة األندية العربية 
21 لكرة الطاولة املقامة في مدينة 
تطوان املغربية بعد تغلبه على 
فريق البشمركة العراقي ثاني 
املجموع���ة الثانية 3-1 وبذلك 
يالقي االحتاد السعودي. وكان 
الساملية تأهل الى دور الثمانية 
وتصدر املجموعة األولى بعد 
تخطيه كال من تونس اجلوية 
3-0 وفريق ش���باب اخلروب 
اجلزائري 3-1 والبقعة األردني 
3-1 والرياضي املكناسي املغربي 
3-2، هذا ويطمح جنوم الساملية 
الى احملافظة على لقب البطولة 
العربي���ة للم���رة الثانية على 

التوالي.

عبدالعزيز جاسم
اوضح أمن س���ر نادي كاظم���ة ان املدرب 
الروماني ايلي بالتش���ي باق مع الفريق وانه 
اجتمع مع االدارة وبن لهم س���بب رحيله عن 
الفريق اليومن املاضين، حيث انه كان غاضبا 
جدا من سوء التحكيم ما دعاه الى التفكير في 
ترك الفريق في حلظة غضب لكنه تراجع عن 
ق���راره بعد ان هدأ وق���اد تدريبات البرتقالي 

يوم أمس. 
وأكد بوسكندر ان اإلدارة أنهت التعاقد مع 
املهاجم البرازيلي ماوريسيو ساالس من خالل 
تسوية العقد وبرضاء الطرفن ،الفتا الى  ان 
مواطنيه العبي الوسط ارنستو فريرا وتياغو 
سانتوس سيتخ���ذ مع��هما اإلجراء نفسه اي 
انهما على نفس اخلط من خالل عمل التسوية 
أيضا ،مبررا ذلك بان كاظمة لم تعد عليه اي 
ف���ائدة منهم ،كم���ا ان املدرب الروماني ايلي 
بالتش���ي ال يرغب في إش���راكهم، وكذلك هم 
ال يرغبون في اجللوس عل���ى مقاعد البدالء 
ويريدون العودة اما لبلدهم او االحتراف في 

أندية اخرى.
وأش���ار بوس���كندر الى انه سيتم جتربة 
عدد من احملترفن للتوقيع معهم خالل فترة 
االنتقاالت الش���توية وقد وص���ل منهم اثنان 
صربيان يلعبان في خط الوسط وهما الكسندر 
انغيتش وسبق له اللعب في املنامة والرفاع 
وفالدميير ميتيتش،  وتدربا مع الفريق وسيتم 
جتربتهما قبل التوقيع ،ولن نتعجل بضمهما 
إال بع���د التأكد من إمكانياتهم���ا، الفتا الى ان 
هناك العديد من الالعبن األجانب سيصلون 
خالل األيام القليلة املقبلة من اوروبا وأفريقيا 
متهيدا للتوقيع معهم ،مبينا ان الكيني جمال 
رشيد اليزال مع الفريق وبانتظار قرار اإلدارة 

واملدرب بالتوقيع معه.

حسني عاشور

العبو الساملية مع مسؤولي النادي البرازيلي ساالس أول احملترفني الراحلني عن كاظمة

الفهد يهنئ القيادة السياسية بالعام الجديد الغانم يشيد بدور ماجدالقبندي يدعو الروضان العتزاله 
رفع رئيس اللجنة االوملبية 
الكويتية رئيس املجلس االوملبي 
الفهد  الش���يخ أحمد  اآلسيوي 
باس���مه وباسم اعضاء مجلس 
ادارة اللجنة االوملبية ومنسوبي 
احلركة الرياضية الكويتية برقية 
تهنئة مبناس���بة حلول السنة 
الى صاحب  امليالدية اجلديدة 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد فيما يلي نصها: حضرة 
صاحب الس���مو الشيخ صباح 
األحمد اجلاب���ر الصباح، أمير 
الكويت حفظكم اهلل ورعاكم. 
يش���رفني ان أرفع الى مقامكم 
السامي، باسمي واسم اعضاء 
اللجنة االوملبية  ادارة  مجلس 
ومنس���وبي احلركة الرياضية 
الكويتي���ة، أص���دق التهان���ي 
واخلص التبريكات مبناس���بة 
حلول السنة امليالدية اجلديدة 
2010، سائال املولى العلي القدير 
ان يجعلها س���نة خير وجتدد 
وعطاء ويعيدها على سموكم 
وعلى وطننا الغالي وعلى االمتن 
العربية واالس���المية باخلير 
واليمن والب���ركات، وان يدمي 

على دولتن���ا احلبيبة الكويت 
وأهلها الكرام االوفياء نعمة االمن 
واالس���تقرار والرخاء، والعزة 
والرفعة في ظل قيادتكم احلكيمة 

ورعايتكم السامية الكرمية.
واننا لن���ود ان نغتنم هذه 
املناسبة السعيدة لنعبر لسموكم 

مع الشباب الرياضي الكويتي عن 
عميق اعتزازنا مبا حتقق لبلدنا 
العزيز من اجن���ازات تنموية 
ومكاسب حضارية هي موضع 
االعجاب والتقدي���ر، وهي بال 
شك مصدر فخر واعتزاز شعب 
الكويت الوفي، معاهدين سموكم 

على البق���اء على العهد اوفياء 
للوطن، ساعن الى حتقيق املزيد 

من االجنازات في كل موقع.
ونس���أل اهلل س���بحانه ان 
يحفظكم ويوفقك���م في كل ما 
تسعون اليه من نهضة وتقدم 
ومناء للوط���ن الغالي وألمتنا 
العربية واالس���المية، متمنيا 
لسموكم موفور الصحة ومتام 
العافية، وان يسدد سبحانه على 
طريق اخلير خطاكم، وكل عام 
وسموكم بخير، ودمتم بحفظ 
اهلل ورعايته والس���الم عليكم 

ورحمة اهلل وبركاته.
كما بعث الشيخ احمد الفهد 
ببرقيات مماثلة الى سمو ولي 
العهد الش���يخ ن���واف االحمد 
الوزراء  وسمو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملم���د، والى 
رئيس واعض���اء مجلس االمة 
والس���ادة الوزراء، واحملافظن 
وكبار املسؤولن في الدولة، والى 
اشقائه رؤساء اللجان االوملبية 
والقيادات الرياضية في الدول 
الش���قيقة واالجنبية  العربية 

الصديقة.

اش���اد وزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء روضان الروضان 
بالعب نادي التضامن أحمد القبندي وما قدمه لناديه طوال مسيرته 
الرياضية مع نادي التضامن وكذلك مع نادي الكويت ومتنى الروضان 
للقبندي مواصلة مش���واره بعد اعتزاله سواء في اإلدارة أو االجتاه 
للتدري���ب خاصة أنه ميلك اخلبرة الرياضية الكافية، جاء ذلك بعد 
دعوة القبندي للوزير الروضان ملهرج���ان اعتزاله املزمع إقامته 4 
فبراير املقبل في املباراة التي جتمع فريقي الكويت والتضامن ضمن 

منافسات الدوري املمتاز.

اس���تقبل النائب مرزوق الغامن  رئيس جلنة الشباب والرياضة  
مبجلس االمة العب الفريق االول لكرة القدم بالنادي العربي حمود 
ماجد، حيث اش���اد مباجد وما قدمه لناديه طوال مشواره الرياضي 
وطالبة باملزيد خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الرياضة الكويتية، 
وعدم االبتعاد عن املجال الرياض���ي واالجتاه الى العمل االداري او 
الفني. ووجه ماجد الدعوة للغ���امن حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام في 9 يناير املقبل  على هامش اللقاء الذي يجمع العربي مع 

الكويت في الدوري املمتاز بستاد صباح السالم.

الشيخ أحمد الفهد
النائب مرزوق الغامن يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجدروضان الروضان يتسلم درعا تذكارية من أحمد القبندي

جراغ والبريكي يشاركان في تدريبات األزرق
القاهرة ـ حسين المطيري 

 موفد جمعية الصحافيين
اكتملت صفوف املنتخب الوطني لكرة 
القدم الذي يقيم حاليا معسكرا خارجيا في 
القاهرة استعدادا للقاء املنتخب االسترالي 
6 يناير املقبل ضمن مباريات املجموعة 
الثانية بالتصفي���ات املؤهلة لنهائيات 
كأس آسيا 2011 بقطر، وذلك عقب وصول 
الالعبن محمد جراغ وعبداهلل البريكي 
مساء امس، حيث من املقرر ان يشاركا 

في تدريب اليوم.
وكان العب���و االزرق ق���د أدوا امس 
تدريبا على فترتن صباحية ومسائية 
شارك فيه جميع الالعبن واشتمل تدريب 
الفترة الصباحية على متارين للتقوية 
والس���رعات وعقبها تقس���يمة اتسمت 
بالسرعة ولعب الكرة من ملسة واحدة 
خالل زمن محدد وق���د اظهر الالعبون 
حماسا كبيرا طوال فترة التدريب. أما 
بالنسبة للفترة املسائية فكانت مخصصة 
للجمل التكتيكية والفنية، حيث حرص 
امل���درب الصربي غوران على تقس���يم 
الالعبن ال���ى مجموعات لكل منها دور 
محدد ال يتجاوزه مثل املراقبة اللصيقة 
وقطع الكرات من منتصف امللعب، وكذلك 
متريرها من نقلة واحدة وبدقة والتسديد 

على املرمى من بعيد.
وأعرب غوران عن سعادته ألداء العبيه 
خالل املعسكر، حيث يؤدون ما هو مطلوب 
منهم بكل تفان، كما انهم متفاهمون مع 
بعضهم البعض لذلك سيس���عى خالل 
الفترة احلالية الى التركيز فنيا وبدنيا 
استعدادا للقاء استراليا الذي لن يكون 

سهال لكال الطرفن. 
واش���ار غوران الى ان تأخر وصول 
الفريق الروماني للعب مباراة ودية مع 
االزرق 31 اجل���اري بدال من 29 ال يؤثر 
كثيرا على اخلطة التي وضعها، فهو يريد 
فقط اداء مباراة واحدة خالل املعس���كر 
كما هو معد س���ابقا وم���ع فريق يلعب 
بالطريقة االوروبية التي تشابه طريقة 

استراليا.
واض���اف ان هناك بع���ض الالعبن 
االسترالين يلعبون في الدوري الروماني 
وكذلك العكس لذلك جتد طريقة لعبهم 
متشابهة، وهذا االمر مهم للغاية في الوقت 
احلالي لكي يس���تعد العبونا بصورة 

افضل للقاء استراليا.
واشار غوران الى انه يرفض اللعب 

مع منتخب افريقي في الوقت احلالي ألن 
هذه املنتخبات يتميز العبوها باللعب 
اخلش���ن الذي قد يجعلنا نخس���ر احد 
العبينا في هذا الوقت القصير الذي ال 

ميكن التعويض خالله.
من جهته، اوضح اس���امة حسن ان 
حجوزات الطيران في الدول االوروبية 
أربكت االحتاد الروماني الذي يشرف على 

هذه املباراة، فقد مت االتفاق معهم على 
لعب مباراة ودية مع املنتخب الروماني 
الردي���ف وليس فريق غلوريا وجاءتنا 

املوافقة الرسمية امس. 
واضاف ان هذه الفترة هي فترة اعياد 
الكريسماس واغلب املطارات مزدحمة 
القاهرة وكذلك رومانيا  وخاصة مطار 
لذلك سيصل الفريق الروماني مساء الغد 

ويلعب مع االزرق يوم اخلميس.

اصابة الطاهر

من جانب اخر يعاني الالعب يعقوب 
الطاهر من كدم���ة خفيفة حتت الركبة 
ويقوم د.عبداملجيد البناي على عالجها 
خالل الفت���رة املاضية، وأوضح البناي 
ان اصابة الطاهر قدمية وهي عبارة عن 
جتمع دموي حتت الركبة مباشرة وال 
ميكن املجازفة بحقنه في الوقت احلالي 
لسحب الدم النه سيحتاج الي فترة من 

الراحة.
واضاف البناي ان يعقوب العب كبير 
ومجتهد يس���تطيع حتمل االصابة في 
الوقت احلالي وهي ليس���ت خطيرة او 
جتعله يشعر باأللم فكل ما هناك نوع 
من الصدمة الكهربائية ولكنها ليس���ت 

قوية.

جلطة للوبيش

وقد استنفر اجلهاز االداري والطبي 
للمنتخب فجر امس بعد تعرض املدلك 
لوبيش جللطة خفيفة في الرأس اضطروا 
خاللها لنقله الى املستش���فى حيث مت 
وضعه ف���ي العناية املركزة وهذه املرة 
الثانية الت���ي يتعرض لها املدلك ألزمة 
صحية، ففي املعس���كر السابق تعرض 
الزمة قلبي���ة مفاجئة.وق���د مت توفير 
مبل���غ مالي لعالجه بناء على تعليمات 
الشيخ احمد اليوسف الذي اجرى اتصاال 
هاتفيا مع مدير املنتخب أسامة حسن 
يستفسر فيه عن حالة لوبيش الصحية 

وعالجه.

غوران: تأخر وصول الفريق الروماني ال يؤثر على الخطة

ٍ

العربي والقادسية 
سلبيان في »الشباب« 

مبارك الخالدي 
تعادل العربي والقادس��ية 
س��لبا في انط��اق مباريات 
اجلول��ة العاش��رة من دوري 
الش��باب كما تأجل��ت مباراة 
الكوي��ت مع اجلهراء بس��بب 
رف��ض األبيض اللع��ب على 
ملعب فرعي وهو امللعب الثاني 
بنادي القادس��ية ألن س��تاد 
محمد احلمد حتت الصيانة ما 
املسابقات واحلكام  دعا جلنة 
املوافق��ة على طل��ب الكويت 
وأجل��ت املب��اراة ال��ى اليوم 
على ستاد علي صباح السالم 
في ال� 5:30 وف��ي حال فوز 
األبيض فإنه س��يتوج رسميا 

بطا للمسابقة.

 الناصر: العربي تعاقد رسميًا مع السوري زينو 
 أكد أنه ال توجد نية للتخلي عن إيغور وداباك 

عبدالعزيز جاسم 
اعلن مدير الكرة في النادي 
العربي احمد الناصر ان الفريق 
االول قد تعاقد رسميا في صفقة 
ل���م يعلن قيمتها م���ع مهاجم 
املنتخب السوري محمد زينو 
والذي س���يتم تس���جيله فور 
فتح باب التسجيل باالنتقاالت 
الشتوية مشيرا الى ان زينو كان 
هداف الدوري السوري املوسم 
املاضي مع نادي املجد وسجل 
17 هدفا واحترف هذا املوس���م 

في ايران.
واشار الناصر الى ان زينو 
سينضم لالخضر بعد مباراة 
منتخب سورية والصن 6 يناير 
التصفيات اآلس���يوية  ضمن 
املؤهلة الى النهائيات الفتا ان 
هناك املزيد من التعاقدات في 
الطريق وكلها في خط الهجوم 
والذي م���ن احملتمل ان يكون 
من ضمنهم الغابوني بارانش 
املتواجد حالي���ا في تدريبات 

الفريق للتجربة.
وبن الناصر انه ال توجد نية 
للتخلي عن احملترفن الكرواتين 
ايغور وداباك وانهما باقيان مع 
الفريق الرتباطهما بعقد حتى 
نهاية املوسم لكن ما ستفعله 
االدارة هو التعاقد مع عدد آخر 
الفريق  من احملترفن لتدعيم 
حتس���با لهبوط مستوى اي 

محترف.

 بشار يقترب

م���ن ناحية اخ���رى علمت 
»األنباء« ان ادارة النادي العربي 
اقترب���ت كثيرا من التعاقد مع 
مهاجم الساملية بشار عبداهلل 
الذي ابدى موافقته ولم يتبق اال 
االمور املالية وبعض االجراءات 
املتعلقة مبراسالت  الروتينية 

ناديي العربي والساملية.

أحمد العيدان وفهد العنزي خال تدريبات األزرق في القاهرة


