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الزمالك يتمسك بـ »ميدو« وسعيد في أميركا

الشرقية في الدوري األميركي 
إلى جانب 6 أندية أخرى. 

من جانبه، اكد س���عيد أنه 
يتمنى أن يقدم نفسه في هذا 
القوي بش���كل جيد،  الدوري 
موجها الشكر الى مدرب حراس 
املرمى في املنتخب األميركي 
الفتاح، والصحافي  زكي عبد 
هيثم عرابي املقيم في الواليات 

املتحدة. 

اتصاال هاتفيا به.
من ناحية ثانية، اقترب جنم 
األهلي والزمالك واالسماعيلي 
الس���ابق إبراهيم س���عيد من 
االنضمام إل���ى فريق تورنتو 
إف سي الكندي، والذي يشارك 
في دوري احملترفني األميركي 
لكرة القدم، ويعد تورنتو هو 
الوحيد غير األميركي  النادي 
الذي يلع���ب ضمن املجموعة 

اجلمهورية حتت 18 سنة في 
اإلسماعيلية، مشيرا الى انه لن 
يكون هناك اي تهاون مع الطرف 
املخطئ، بعدم���ا قيل ايضا ان 
املهدي بادر باالعتداء على مدرب 
حراس املرمى في االبيض عادل 
املأم���ور، وان كان لديه يقينا 
ان هذا االدعاء ليس صحيحا، 
مؤكدا أن مدير قطاع الناشئني 
في الزمالك محمود سعد، أجرى 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
نفى املنسق العام لفريق كرة 
القدم في الزمالك إبراهيم حسن 
وجود نية للتخلي عن املهاجم 
احمد حسام »ميدو« لالحتراف 
في فترة االنتقاالت الشتوية 
احلالية، لتمسك اجلهاز الفني 
بقيادة حسام حسن بالالعب 
حتى نهاية املوسم، مؤكدا ان 
اجله���از الفني عق���د اجتماعا 
مع ميدو مس���اء اول من أمس 
بحضور عضو مجلس االدارة 
حازم إمام الذي أكد هو اآلخر 

متسك املجلس مبيدو .
واكد حسن ان اجلهاز الفني 
سيعقد اجتماعا تنسيقيا بني 
املجلس ومي���دو حلل األزمة 
األخي���رة، وبق���اء االخير مع 
الفريق لنهاي���ة فترة إعارته .  
مؤك���دا أنه ال توج���د أي نية 
لالستغناء عن الالعب .  اما فيما 
يخص مستحقات الالعب املالية 
فسيقوم مجلس ادارة الزمالك 
بتوفير باقي مستحقات ميدو 
خالل هذا األس���بوع لتوفير 

االستقرار للفريق . 
من جانب آخر، ابدى حارس 
مرمى اإلسماعيلي محمد صبحي 
سعادته بالتوقيع على جتديد 
عقده مع ناديه ملدة 4 مواسم، 
مؤكدا أنه اتخذ القرار املناسب 
بعدما تأكد أنه لن يس���تطيع 
اللع���ب ألي ناد في مصر غير 
اإلسماعيلي الذي ترعرع فيه.

 م���ن ناحي���ة ثاني���ة، فاز 
اإلسماعيلي على اجلونة 0-1 
في مباراة ودي���ة على ملعب 
فيكتوريا بالهرم. أحرز الهدف 
الوحيد محمد أبوجريشة من 

ركلة جزاء في الدقيقة 41.
على صعيد آخر، أكد رئيس 
جلنة احلكام في االحتاد املصري 
لكرة القدم محمد حسام الدين أن 
هناك حتقيقا دقيقا سيتم فتحه 
خالل الساعات القليلة املقبلة 
في واقعة اشتباك مدرب حراس 
مرمى الناشئني في الزمالك عادل 
املأمور مع حكم الدرجة األولى 
مبنطقة السويس أشرف املهدي، 
والت���ي حدثت أثن���اء مباراة 
الزمالك م���ع القناة في بطولة 

»ميدو« باق في صفوف الزمالك

رزوقي والوقيان
ضيفا »غول«

السالمية يكرم 
المشجع الفجي

يس���تضيف برنامج »غول« 
على قن���اة »الصباح« في ال� 10 
مساء اليوم رئيس نادي القادسية 
محمود رزوقي والزميل مبارك 
الوقي���ان للحدي���ث ع���ن آخر 
الرياضية،  القضايا  مستجدات 
وتن���اول آخر ما وصل���ت اليه 
التي  الرياضية  أزمة االحتادات 
مت تعليق انشطتها اخلارجية، 
الى جانب تسليط الضوء على 
القسم االول للدوري احمللي املمتاز 

لكرة القدم.
البرنامج م���ن تقدمي الزميل 
سطام الس���هلي، واخراج نواف 

القريشي.

الس���املية  كرم رئيس نادي 
د.عبداهلل الطريجي وبحضور 
أمني الصندوق سامي اجلدعان 
وجمهور ومحبي النادي املشجع 
املخلص حسني الفجي )املراقب 
الس���املية  الع���ام مبوقع نادي 
أبوعلي(، ويأتي هذا التكرمي من 
االدارة السلماوية تثمينا ملواقفه 
م���ع النادي واعط���اء جل وقته 
ملتابعة ومؤازرة فريق الساملية 

بكل اخالص.

العربي يستعد لالحتفال باليوبيل الفضي بحفل حاشد
مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي

يعك���ف مجلس ادارة الن���ادي العربي 
على اعداد برنامج حاشد ومميز لالحتفال 
باليوبيل الفضي ومرور 50 عاما على تأسيس 
»القلعة اخلضراء«. وعلمت »األنباء« ان ادارة 
»االخضر« قررت االستعانة بخالد الروضان 
لدعوة احد الفرق العاملية ملباراة ودية مع 
العربي ي���وم االحتفال وذلك ملا يتمتع به 
الروضان من عالقات مميزة وروابط قوية 

مع ادارات الفرق االوروبية العاملية.
وس���يتضمن برنام���ج االحتفال تكرمي 
الش���خصيات العرباوية التي كان لها اياد 
بيضاء على مسيرة النادي وسجلت بأحرف 
من ذهب تاريخه املميز في الكرة الكويتية 
كأحد اكبر رواف���د املنتخب الوطني طوال 

السنوات املاضية.
كما س���يضمن احلفل معرضا للصور 
يضم لقطات نادرة لش���خصيات عرباوية 

والعبني وفرق عاملية ومنتخبات سبق ان 
واجهها »االخضر« طوال مسيرته الزاخرة 
بالتفاعل مع االح���داث الرياضية احمللية 

والعاملية.
ومن املقرر ان تتولى احدى الشخصيات 
البارزة في الب���الد رعاية املهرجان تقديرا 
للدور االجتماعي للنادي. ومن املتوقع ان يتم 
توجيه الدعوات لكبار الشخصيات العاملية 
والعربية واخلليجية ومدربني سابقني والعبني 
حلضور املهرجان الذي سيخرج بصورة الئقة 

تتناسب ومكانة العربي في املنطقة.

»إيزي« يتدرب

على صعيد آخر، شارك املهاجم النيجيري 
ايزينوا املش���هور ب� »ايزي« في تدريبات 
العربي امس وذلك للوقوف على قدراته قبل 
التوقيع معه، حيث اشترط ايزي البقاء في 
البالد الى يوم االثنني املقبل، فإما ان يوقع 

على عقده او ان يغادر حيث يوجد اكثر من 
عرض لالعب، وقد اكد مصدر عرباوي ان هناك 
اتفاقا مع الالعب على اخلطوط العريضة من 
توقيع العقد وال يتبقى سوى موافقة اجلهاز 
الفني عليه، نافيا ان يكون هناك ضغط من 

االدارة على املدرب الختياره.
وميلك ايزي س���يرة ذاتية جيدة، حيث 
كانت املفاوضات العرباوية معه صعبة جدا 
في البداية لرفضه اخلضوع للتجربة لكنه 

وافق اخيرا عليها.
م���ن جانبه، وصل الى القاهرة اول من 
امس العب االهلي املصري اجلزائري امير 
سعيود قادما من بالده بعد ان تعذر قدومه 
الى البالد خالل اليومني املقبلني، واكد مدير 
اعمال الالعب عالء محمود ان فترة بقائه مع 
سعيود في القاهرة ستكون ملدة يومني النهاء 
بعض االمور املتعقلة بناديه االهلي قبل 

القدوم الى الكويت للتوقيع مع العربي.

االستعانة بالروضان لدعوة فريق عالمي لمواجهة األخضر.. و»إيزي« يشارك في التدريب

املهاجم النيجيري إيزي لدى وصوله إلى املطار

عبدالكرمي عبدالرضا مع طالب األكادميية األولى لكرة القدم
فريق بنك الكويت الدولي

االتحاد العربي للرماية يشكر األمير

تنظيم ورشة عمل لمدربي الكرة

 رفع رئيس االحتاد العربي للرماية دعيج العتيبي برقية شكر الى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد، عبر فيها باسمه واسم 
اعضاء االحتاد وجميع ممثلي الدول العربية املش���اركة في البطولة 
العربية التاس���عة للرماية التي استضافتها الكويت عن أسمى آيات 
الشكر والعرفان على ما حظوا به من حفاوة وتكرمي في بلدهم الثاني 
الكويت وعلى دعم سموه لهذه االنشطة الرياضية، متمنني لسموه 
موف���ور الصحة والعافية، وللكويت املزيد من التقدم واالزدهار في 

ظل قيادة سموه احلكيمة والرشيدة.

قررت اللجنة الفنية في االحتاد تنظيم ورش���ة عمل تعويضية 
ملدربي كرة القدم الذين تخلفوا عن حضور ورشة العمل الثانية التي 
اقيمت خالل الفترة من 10 وحتى 15 يناير اجلاري في مركز عبداهلل 

السالم إلعداد القادة.
وشدد مدير اللجنة الفنية والتطوير بدر عبداجلليل على ضرورة 
التحاق جميع املدربني الذين لم تس���مح لهم الظروف بااللتحاق في 
الدورة السابقة لتعويض ما فاتهم وااللتحاق بالدورة احلالية التي 

ستقام يومي 23 و24 اجلاري في مركز عبداهلل السالم.
كما أوضح عبداجلليل أنه سيتم رفع اسم كل متخلف عن ورشة 

العمل من كشف املدربني املعتمدين في املوسم املقبل.

عبد الرضا يطلع على برامج
األكاديمية األولى لكرة القدم

استقبلت األكادميية األولى 
القدم بالتعاون مع نادي  لكرة 
ايڤرتون لكرة القدم املوجه العام 
للتربية البدنية بنني في وزارة 
التربي���ة عبدالكرمي عبدالرضا 
مبقر األكادميية مبركز حسن أبل 
الرياضي، لالطالع على البرامج 
التدريبية لألكادميية، ومستوى 
أداء الالعبني املشاركني في هذه 

البرامج. 
وقد تناولت النقاش���ات بني 
املوجه العام ومدربي األكادميية 
الرياضة في  أس���اليب تطوير 
الكويت وخاصة في كرة القدم، 

وأهمية الترويج حلياة عصرية 
صحية وضرورات املش���اركة 
الفعلية في النشاطات الرياضية 
للشباب في الكويت، وقد تابع 
املوجه العام بع���د ذلك مناذج 
من فقرات تدريبية شارك فيها 
العبون تتراوح أعمارهم بني 3 
و14 عاما، ثم تلتها مشاهدة تدريب 

ملستوى متطور لالعبني. 
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن 
تعتمد بعض املدارس احلكومية 
وحتديدا املدارس االبتدائية على 
إمكانات األكادميية لتدريب طالبها 
وخاصة النابغني منهم في مجال 

الكرة، متاما كما كان احلال في 
الس���ابق عندما كانت املدارس 
منبعا ومصانع تفريخ لالعبني 
جنبا إلى جنب مع مراكز الشباب 

لتستفيد منهم األندية. 
م���ن جه���ة أخ���رى، تنظم 
األكادميية األولى دورة تدريبية 
 11 العمرية من  للبنات للفئ���ة 
الى 16 عاما كل يوم س���بت من 
الس���اعة ال� 11 حت���ى الواحدة 
بعد الظه���ر، لتنمية مهاراتهن 
الفنية وقدراتهن الفردية، ليتم 
تسخيرها في الواقع العملي من 

خالل املباريات.

الظفيري: زيناد مدربًا للجهراء 
والعصفور مديرًا فنيًا

الشرقاوي يكرم »طائرة األكاديمية«

أعل���ن رئيس نادي اجلهراء الف���ي الظفيري ان املدرب صالح 
العصفور تقدم باستقالته بعد مباراة الفحيحيل، إال اننا لن نقبل 
استقالته، حيث سيتم تكليفه مديرا فنيا لكرة القدم في اجلهراء 
لالستفادة من خبراته وبنفس الوقت يكون مساعدا ملجلس اإلدارة 
في تقييم أداء املدربني، وهذه نظرة ارتأى فيها مجلس اإلدارة ان 

يكون هناك داعم فني ومستشار لألمور الفنية.
وقال الظفيري: نقدر جهود العصفور في ادارة الفريق األول 
وقد تقدم باستقالته واجلهراء في فرق املقدمة في الدور األول من 
الدوري، ولكن يجب ان يعلم اجلميع ان مجلس اإلدارة أيضا له 
رؤى في كيفي���ة تطوير الفريق والنهوض به الى مصاف الفرق 
في الدوري املمتاز، ولذلك مت إسناد مهمة تدريب الفريق األول الى 
املدرب البوسني زيناد وإعطائه كل الصالحيات التي تؤهله الى 
اتخاذ القرارات املناسبة لتطوير الفريق بشكل خاص واستكمال 

مسيرة العصفور.

دعا وكيل وزارة الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب 
باإلنابة اللواء فهد الشرقاوي جميع رجال الشرطة إلى ضرورة 
احلفاظ عل���ى اللياقة البدنية والعلمي���ة، وأال يقتصر ذلك على 

مراحل التعليم والتدريب االكادميي.
جاء ذلك خالل لقاء اللواء الشرقاوي بأعضاء فريق كرة الطائرة 
للطلبة الضباط بأكادميية سعد العبداهلل للعلوم األمنية، وذلك 
مبناسبة فوزهم بكأس بطولة املرحوم اللواء عبداألمير قبازرد 
للكرة الطائرة، حيث هنأ أعضاء الفريق من العبني ومشرفني فنيني 
وإداريني، مؤكدا لهم ان هذا االجناز الرائع يضاف إلى رصيد االجنازات 
الرياضية والعلمية التي اس���تطاع الطلبة الضباط باالكادميية 
حتقيقها عبر مش���اركتهم الفعالة في البطوالت واملسابقات التي 

ينظمها احتاد الشرطة الرياضي محليا وعربيا ودوليا.

»الدولي« يهزم »الشرق األوسط«

العبوة: »مشروع الهدف« لتطوير الكرة

الشباب والهالل في نهائي كأس فيصل

 أكد ماجد العبوة مس���اعد 
مدير مكتب التطوير لالحتاد 
الدول���ي لكرة الق���دم )فيفا( 
اإلقليمي أن اللجنة االنتقالية 
لالحت���اد الكويتي لكرة القدم 
تبذل جه���ودا كبيرة من أجل 
حتقيق »مشروع الهدف« الذي 
يرعاه ويدعمه »فيفا«، وأوضح 
أن املشروع يهدف إلى تطوير 
الك���رة الكويتية، وتوفير كل 
االمكانات للوص���ول إلى هذا 

الهدف.

 جاء تصريح العبوة بعد 
اجتماع���ه مع عض���و اللجنة 
االنتقالية رئيس اللجنة الفنية 
مبارك املعصب ومدير التطوير 
في االحتاد وبدر عبد اجلليل، 
وناقش املجتمع���ون مراحل 
حتقيق »مشروع الهدف« وما 
حتقق منه حتى اآلن، اضافة 
الى برنامج الدورات التدريبية 
احمللية واالقليمية وكرة القدم 

النسائية.
 وأوضح املعصب أن »فيفا« 

يدعم جهود اللجنة االنتقالية 
نحو الس���ير قدما في طريق 
االحت���راف، وقد ابدى العبوة 
التنفيذية  ارتياحه للخطوات 
الهدف«،  لتحقيق »مش���روع 
وأثنى على العمل الدؤوب الذي 

تقوم به اللجنة.
 من جهته، أشاد عبد اجلليل 
بدعم »فيفا« للجنة االنتقالية 
ومساندة جهود رئيس وأعضاء 
اللجنة ملساعدتهم في تطوير 

الكرة الكويتية.

الرياض ـ خالد المصيبيح
اليوم،  يلتقي الشباب والهالل 
في نهائ���ي كأس األمير فيصل بن 
فهد لكرة القدم وهو اللقاء الثالث 
لهما في املسابقة حيث كانا ضمن 
فرق املجموعة األولى وتأهل الشباب 
أوال والهالل ثانيا وتعادل الفريقان 
ذهابا... وكسب الشباب لقاء االياب 
2-0، وجت���اوزا ف���ي الدور نصف 
النهائي الفت���ح واألهلي بصعوبة 

بعد وقت اضافي.
وتعد أوراق الفريقني مكشوفة 
أمام مدربيهما عبر اللقاءين السابقني 
لهما اال ان وجه االختالف سيكون 
في الدعم من الفريق األول لالعبيه 
اخلمسة حيث س���يعمد كل مدرب 
الى س���د حاالت النقص في فريقه 
باالستعانة بالعبيه اصحاب خبرة 
فيدفع مدرب الهالل باخلماسي محمد 
الش���لهوب وخالد عزيز وعيسى 
احملياني واسامة الهوساوي ورمبا 
ياسر القحطاني مع البقية التي برزت 
في املسابقة امثال نواف عابد وسلمان 

مؤثر وحس���ن خي���رات والزوري 
وغيرهم، بينما في الش���باب يظل 
تركيز مدربه على خط دفاعه عبر 
االستعانة بخمسة العبني من اجل 
دعم هذا اخلط وتالفي السلبيات التي 
حدثت في اللقاءات املاضية ويظل 
نايف القاضي وعبداهلل شهيل وزيد 
املولد وناجي مجرشي ابرز العناصر 
التي سيستفيد منها اضافة الى وجود 
فيصل السلطان وعبدالعزيز يوسف 
وعبداهلل االسطى كعناصر اسهمت 

في تأهل الشباب الى النهائي.
من جهة اخرى، بات الهالل على 
بعد خطوة من حتقيق لقب الدوري 
السعودي حيث يكفيه فقط الفوز 
القادم على احلزم ليتوج بطال دون 
النظر الى نتائ���ج اآلخرين، حيث 
سيرتفع الفارق في النقاط الى عدد ال 
ميكن الوصول اليه، وكان الهالل قد 
جتاوز الرائد األخير بصعوبة 1-2، 
بعد ان س���جل له ياسر القحطاني 
)43( ومحمد الشلهوب من ضربة 
جزاء )56(، فيما سجل للرائد موسى 

الشمري )87(، ورفع الهالل رصيده 
الى 47 نقطة والرائد ظل على نقاطه 
السبع السابقة. وفي جدة عاد االحتاد 
الهدار النقاط بعد ان ادرك التعادل 
مع االتفاق في الدقيقة 88 عن طريق 
ضربة جزاء سجلها طالل املشعل 
بينما كان االتف���اق قد تقدم ايضا 
بضربة جزاء ف���ي الدقيقة الثانية 

سجلها الروماني كريستيان.
وفي مك���ة واصل النصر تقدمي 
عروض���ه املميزة وب���ات طموحه 
اكبر من الوصول واحملافظة على 
مرك���زه الرابع بفوزه على الوحدة 
2-0، وسجل حسني عبدالغني )38( 
وأضاف األرجنتيني فيغارو الهدف 

الثاني )41(.
من جهة اخرى، حالت االنظمة 
بابا  البحريني حسني  التحاق  دون 
بصفوف الشباب من اجل اللعب له 
بقية املوسم احلالي حيث كان بابا قد 
لعب لفريقني خالل مدة اقل من سنة، 
ويعتبر الشباب ثالثا وهو ما مينع 

مشاركته بناء على الئحة دولية.

بالل أصدر »أساسيات السلة للصغار«
أهدى املدرب الوطني في كرة الس���لة عبداهلل بالل القس���م 
الرياضي في جريدة »االنباء« كتابه اجلديد الذي قام باالنتهاء 

منه مؤخرا وحمل عنوان »اساسيات كرة السلة للصغار«.
واشتمل الكتاب على معلومات وفيرة حول لعبة كرة السلة 
منذ نشأتها حتى االن وابرز اجنازات كرة السلة الكويتية، اضافة 
الى شرح مفصل لطرق التدريب احلديثة مدعومة بالصور التي 

توضح كيفية قيام الالعبني بها.
ووعد بالل باصدار كتاب اخر يكون اكثر شمولية وبصورة ادق 

عن كرة السلة وسيتم االنتهاء منه في نهاية العام احلالي.

فاز فريق بنك الكويت الدولي 
لكرة القدم 3-0 على بنك الكويت 
والش���رق االوس���ط في اولى 
مبارياته في دوري املصارف لكرة 
القدم واحرز االهداف فواز غلوم 
هدفني، ثم اض���اف عبدالعزيز 

الشارخ الهدف الثالث.

وقد ظهر بنك الكويت الدولي 
مبس���توى طيب وسيطر على 
املباراة منذ البداية، وحتكم في 
مجريات االداء مقدما عرضا رائعا 
واداء متميزا نال اعجاب جميع 

احلضور.
وكان حلضور ومؤازرة كل 

من مساعد املطوع مدير اخلدمات 
االدارية وطارق العجالن مدير 
التسويق االثر الفعال وااليجابي 
بب���ث احلم���اس ف���ي الالعبني 
وحتقي���ق النصر ال���ذي ميهد 
للفري���ق الطريق للوصول الى 

االدوار التالية.

غالف الكتاب

كميل وشعبان شاركا 
في دورة الحكام

نظم االحتاد اآلس����يوي لكرة 
القدم الدورة السنوية للمحاضرين 
ومقيمي ومراقبي حكام املباريات 
في الفترة من 12 الى 19 اجلاري في 
ماليزيا، وشارك فيها من الكويت 
احلكمان الدوليان السابقان سعد 

كميل وحسني شعبان.
النظري����ة  أدار احملاض����رات 
والعملية خالل الدورة محاضرون 
من اجنلترا وإس����بانيا وحضرها 
نخبة من احملاضرين اآلسيويني.


