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»االنتقالية« تبحث التجربة االحترافية السعودية

العامر مطلوب في األهلي السعودي

تقي يوزع المكرمة على األندية

ختام بطولة ولي العهد للكراتيه اليوم

البطول���ة حتمل اس���م عزيز 
على الرياضيني وأهل الكويت 
وعودنا سموه سنويا على دعم 
مميز وال محدود بإقامة البطولة 
التي تعتبر تشجيعا وحافزا 
كبيرا ملنتسبي لعبة الكراتيه 
من أجل التنافس والتألق لنيل 
شرف الفوز بإحدى امليداليات 

امللونة.
وأش���ار العب���داهلل إلى أن 
االحت���اد فضل ختام نش���اط 
املوسم بهذه البطولة الغالية 
التي حتظى باهتمام اجلميع 
ليكون ختام النش���اط مسكا، 
مؤك���دا أن جمي���ع البطوالت 

الت���ي نظمها االحت���اد جاءت 
ناجحة بشهادة اجلميع وبرز 
بها عدد من الالعبني املميزين 
الذين سيتم اختيار عدد منهم 
لتمثيل املنتخب بكافة مراحله 
في البطوالت اخلارجية، مشيدا 
ب���دور األندي���ة وتعاونها مع 
اللجان العاملة باالحتاد إلجناح 

املوسم الرياضي.
العب���داهلل بتقدمي  وختم 
الش���كر إلى محاف���ظ حولي 
الفريق متقاعد عبداهلل الفارس 
الذي سينوب سمو ولي العهد 
الفائزين،  باحلضور وتكرمي 
الفارس سباق  إلى أن  مشيرا 
لرعاية أبنائه العبي الكراتيه 
كما كان في مناسبات سابقة.

من جانبه، قال املدير الفني 
الحتاد الكراتيه محمد السلطان 
أن بطول���ة س���مو ولي العهد 
لها أهمي���ة خاصة في نفوس 
الفنية  الالعب���ني واألجه���زة 
واإلداري���ة كونها للناش���ئني 
والش���باب فإن أنظار مدربي 
إلى املشاركني  املنتخب تتجه 
العناصر للمشاركة  الختيار 
ف���ي بطولتي اخلليج والعالم 
للناش���ئني والشباب الصيف 

املقبل.

العهد  برعاية س���مو ولي 
الشيخ نواف األحمد وحضور 
محافظ حولي الفريق متقاعد 
عب���داهلل الف���ارس نيابة عن 
سموه ورئيس احتاد الكراتيه 
الشيخ خالد العبداهلل تختتم 
السادسة والنصف مساء  في 
اليوم بطولة ولي العهد الثالثة 
للناشئني والشباب للكراتيه 
على صالة االحتاد بالساملية 
الرابع من  والتي انطلقت في 
مايو اجلاري مبش���اركة 350 
ال� 14  العب مثل���وا األندي���ة 

املشاركة بنشاط االحتاد.
وتقام ف���ي اليوم اخلتامي 
القتال  للبطول���ة منافس���ات 
»كومتيه« جماعي والتي على 
باللقب  الفائز  ضوئها يتحدد 
الغالي، كما تتضح املنافس���ة 
النهائية للفائز بكاس التفوق 
البطولة ختام  العام باعتبار 

املوسم الحتاد الكراتيه.
أع���رب رئيس  من جهته، 
احتاد الكراتيه الش���يخ خالد 
العبداهلل عن شكره لسمو ولي 
العهد لدعمه الكبير للرياضة 
والرياضيني وشموله برعايته 
الكرمية للبطول���ة اخلتامية 
لنش���اط االحت���اد، مؤكدا أن 

الفحيحيل يهزم الكويت ويتصدر »ممتاز اليد«

الهجومي للفريق ليجتهد فهد ربيع 
من خالل بعض التصويبات الى 
جانب فيص����ل العازمي، وحاول 
صانع االلعاب احمد سرحان تنفيذ 
الهجمة السريعة ملباغته الكويت 
قبل رجوعه وجن����ح احيانا في 
ذلك ولك����ن عودة العبي االبيض 
السريعة الى الدفاع ادت الى تخلف 

الفحيحيل في الشوط االول.
الثاني واصل  الش����وط  وفي 
الكويت تفوقه ولعب محمد شناوة 
على الدائرة وجنح في تش����كيل 
خطورة وصن����ع فجوة في دفاع 
الفحيحي����ل الى جان����ب القيادة 
اجليدة من اخلميس وهذا ما فرض 
تقدم الكويت بفارق هدفني حتى 
الدقائق االخيرة، ولكن من دون 
مبررات استعجل محمد الغربلي في 
تصويباته ووقع بعض الالعبني 

في اخطاء هجومية.

العتيبي ف����ي النصف الثاني من 
الشوط االول وجنح في الوصول 
الى مرمى الفحيحيل 3 مرات وظهر 
اجلناح االمين مش����عل طه على 
فترات وسجل وهذا يؤكد ان جميع 
مراكز االبي����ض فعالة مما احرج 

دفاع الفحيحيل وحارسهم.
الفحيحيل  املقابل فق����د  وفي 
ميزة وجود سعد سالم في الدفاع 
واس����تغالل انطالقاته السريعة 
لتنفيذ الهجوم املرتد وكان مدرب 
الفحيحيل سعيد حجازي يشرك 
ف����ي الدفاع الناش����ئ عبدالعزيز 
الش����مري وهذا ما جعل االحمر 
يلعب عل����ى جبه����ة واحدة في 
الهجوم املرتد ليس����يطر الكويت 
على االوضاع الى جانب ان دخول 
سعد سالم في الهجوم فقط جعله 
غير جاهز بش����كل كبي����ر وأثر 
ذلك على حتركات����ه وعلى االداء 

حامد العمران
الفحيحيل صدارة  اس����تعاد 
الدوري املمتاز لكرة اليد بعد ان 
فقدها ساعة ونصف الساعة فقط 
العربي ولكن الشياطني  لصالح 
احلمر كانت لهم كلمة امام الكويت 
بالفوز 33-31 )الشوط االول 14-
16( في اللقاء الذي جمعهما اول 
من امس على صالة الشهيد فهد 
االحمد في الدعية ضمن مباريات 

اجلولة السابعة.
ورفع الفحيحيل رصيده بهذا 
الف����وز الى 12 نقط����ة، فيما بقي 
الكويت في املركز الثالث برصيد 7 
نقاط مستفيدا من خسارة الساملية 

امام العربي.
الثان����ي واصل  اللق����اء  وفي 
الصليبخات  انطالقته وتغلب على 
الشباب 29-27 )14-10( ليحقق 
بذلك ف����وزه الثاني على التوالي 
رغم النقص الكبير في صفوفه، 
وهذا يؤكد انه يستحق اطالق لقب 
الشجعان على الفريق فيما يحتاج 
الشباب الى مراجعة حساباته في 

املباريات املقبلة.
وبذلك رفع الصليبخات رصيده 
الى 6 نقاط ودخل بقوة منافسا 
الكويت  الثال����ث مع  املركز  على 
والس����املية فيما ضمن الشباب 
البقاء في املرك����ز االخير بعد ان 

ظل رصيده خاليا من النقاط.
وبالع����ودة الى اللق����اء الذي 
جم����ع الفحيحيل م����ع الكويت، 
استطاع االبيض أن يفرض نفسه 
بقوة من خ����الل اداء متوازن في 
الدفاع والهج����وم وهذا ما منحه 
االفضلية في التقدم بعد املستوى 
املميز الذي ظهر به ثنائي اخلط 
اخللفي عبداهلل ومحمد الغربللي 
بتصويباتهما الرائعة التي ارهقت 
احلارس مبارك سلطان خاصة ان 
جناح الفحيحيل املتقدم 3-3 لم 
يحسن احكام قبضته الى جانب 
االعداد الصحيح من العبي االبيض 
بقيادة صانعي االلعاب عبداهلل 
اخلميس وخالد البراك، وكان العب 
الدائرة عبدالرحمن البالول حاضرا 
بقوة من خالل استالمه الصحيح 

وترجمة التمريرات الى اهداف.
ولعب اجلناح االيسر مشاري 

مبارك الخالدي
تعكف اللجن���ة االنتقالية الحتاد الكرة على 
دراس���ة التجربة االحترافية لالحتاد السعودي 
لكرة القدم متهيدا الستخالص النتائج االيجابية 
لتطبيقها في الكويت خالل املوس��م 2011 � 2012. 
وقد وصل الى البالد مساء امس عدد من مسؤولي 
جلنة االحتراف باالحتاد السعودي لعقد سلسلة من 
االجتماعات مع رئيس واعضاء اللجنة االنتقالية 
لبي���ان تاريخ ونتائج التجربة الس���عودية في 

االحتراف الكامل والتي استمرت لسنوات حققت 
قفزة نوعية للكرة السعودية.

كما تأتي الزيارة تتويجا جلهود نائب مدير 
عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة د.حمود 
فليطح ال���ذي اخذ على عاتقه ه���ذا امللف املهم 
فور توليه مهام منصب���ه حيث قام بزيارة الى 
الس���عودية في أكتوبر املاضي واطلع على آخر 
ما وصلت اليه جلان االحتراف وامللفات األخرى 

املصاحبة لها.

عبدالعزيز جاسم 
بدأت العروض تتوالى على العبي األصفر قبل ان 
ينتهي موسمه، اذ تلقى العب الوسط املتألق طالل 
العامر عرضا من األهلي الس����عودي عن طريق احد 
املتعهدين لينضم الى صفوفه املوسم املقبل، إال ان 
املعلومات تش����ير الى ان العامر ارجأ هذا املوضوع 
الى حني انتهاء املوسم ثم يوكله الى مجلس اإلدارة 
واجلهازي����ن الفني واإلداري ليبتا في األمر، كما انه 
ينتظر عروضا خليجية أخرى رمبا تكون أفضل من 
عرض االهلي. كما ينتظر بدر املطوع عرضا رسميا من 
ملقة االسباني خالل األسبوعني املقبلني بعد ان أبدى 
رئيس النادي ومدرب الفريق خوان مونيز رضاهما 

عن التجربة القصيرة التي خاضها في اسبانيا مع 
ملقة وأكدا في اكثر من تصريح لهما أنهما يرغبان 
في ضم املطوع خ����الل فترة الصيف، علما ان ملقة 
يصارع من اجل البقاء في الدوري االسباني وتنتظره 
مباراة حاسمة امام ريال مدريد في اجلولة األخيرة 

من الدوري االسباني السبت املقبل. 
كما ان الصورة لم تتضح حتى االن بشأن املدافع 
مساعد ندا مع فريق الشباب السعودي بشأن التجديد 
معه او انتهاء فترة اعارته مباشرة بعد انتهاء مباريات 
املوس����م احلالي أمس في دوري أبطال آس����يا، وقد 
علمت »األنباء« ان هناك عددا من أندية الوسط في 

السعودية ترغب في التعاقد مع ندا.

وزع نائ����ب رئيس اللجنة املؤقتة املكلفة بإدارة 
شؤون احتاد الكرة أسد تقي مكرمة سمو ولي العهد 
على املراقبني والطاقم التحكيمي الذي أدار املباراة 
النهائية لكأس سموه واألندية الثالثة الفائزة حيث 
مثلهم أمني س����ر نادي الكويت وليد الراشد واملدير 
التنفيذي للنادي العربي عبد الرس����ول كرم ونائب 

رئيس اجلهراء منير املعتوق.
وكل م����ن املراقب����ني واحلكام ومذيع����ي االذاعة 
والتلفزيون وهم: حس����ني ش����عبان وحسن احلداد 

)مراقبا املباراة( واحلكم ناصر العنزي ومساعداه 
ناصر الش����طي وهاني معرفي واحلكم الرابع حمد 
بوجروة، وحمد بوحمد )مذيع التلفزيون( وحامد 
كميل )مذيع االذاعة(. وأعرب تقي عن شكر واعتزاز 
اجلميع ملكرمة سمو ولي العهد والذي يقدمها سموه 
كل موسم رياضي دعما للشباب والرياضيني وحافزا 
له����م لبذل مزيد من اجلهد والعطاء خلدمة الكويت، 
مؤكدا وفاء ووالء الرياضيني للقيادة السياسية، متمنيا 

لألندية الرياضية التوفيق في شتى املنافسات.

الفحيحيل يكرم
العبي الصاالت واليد 

خالص العزاء

الفحيحيل  قدم رئيس نادي 
وليد الفليج مكافآت لالعبي فريق 
كرة الصاالت بعد حصولهم على 
املرك���ز الثال���ث ببطولة دوري 
الصاالت التي نظمها احتاد الكرة، 
كما قدم مكافآت لالعبي الفريق 
األول لكرة اليد بعد فوزهم على 
الكويت أمس األول ومواصلتهم 

صدارة الدوري املمتاز.
وق���ال الفلي���ج: دائما نحفز 
الالعبني ماديا ومعنويا ملواصلة 
عطائهم والعبي فريق الصاالت 
يستحقون منا الكثير للمجهود 
الكبير الذي بذلوه طوال املوسم 
وتوج���ه بحصولهم على املركز 
الثالث مع العلم انهم كانوا على 
بعد خط���وة واح���دة فقط من 
الوصول ال���ى النهائي ولكن لم 
يحالفن���ا التوفيق وكلنا أمل ان 

يحافظ الفريق على مستواه.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من عضو احتاد كرة القدم 
الس���ابق هايف حسني املطيري 
لوفاة والده، سائلني املولى عز 
وجل ان يتغمده بواسع رحمته 
ويله���م أهل���ه وذوي���ه الصبر 

والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«

الشيخ خالد العبداهلل

املدرب البرازيلي مارسيلو كابو في الطريق لتدريب العربي

فهد ربيع قدم عرضا جيدا امام الكويت

خالد عبدالقدوس جاهز  
للمشاركة أمام القادسية

النصر يتعاقد مع 4 برازيليين وجوني على الئحة االنتظار

 كابو يقترب من تدريب العربي

انها تعاقدت بنفس الوقت  كما 
مع رباعي برازيلي جديد اثنان 
في خط الوسط واثنان في خط 
الهجوم وسينضمون الى معسكر 

جوني ورودريغو سيلفا وباتريك 
فابيانو وارنس���توا فيريرا، اال 
العماني  املدافع  ابقت على  انها 
الثالث،  عصام فايل للموس���م 

الفريق في الصيف املقبل، ورفض 
املصدر الكشف عن اسمائهم حتى 
التوقيع النهائي والذي س���يتم 
خالل اليومني املقبلني علما بأن 
3 منهم يلعبون حاليا بالدوري 
البرازيلي وس���بق لهم خوض 
جت���ارب اوروبي���ة، اما الالعب 
الراب���ع فهو محت���رف االن في 
الدوري االرميني ولديه عرض 
من احد اندي���ة الدرجة الثانية 

في ايطاليا. 
وكانت ادارة النصر مترددة 
بشأن التخلي عن املهاجم جوني 
الرباط  الذي تعرض لقطع في 
الصليبي بداية املوس���م، لكن 
اللجنة الفنية رأت ان يعود الى 
الدوري  ان  البرازيل خصوصا 
البرازيلي يبدأ مبكرا وبالتالي 
الوقوف على مستواه  امكانية 
تكون افضل م���ن خالل بعض 
املباريات وان ظهر مبس���تواه 
املعهود س���ينضم الى العنابي 
في فترة االنتقاالت الشتوية من 
املوسم املقبل. وكان العنابي قد 
تعاقد مع مدرب الشباب السعودي 
البرازيل���ي بيريرا ليكون خلفا 
ملواطنه كابو وسيحضر بيريرا 
لتوقيع العقد فور انتهاء اجراءاته 

مع الشباب.

    عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنباء« من مصادر 
موثوقة أن مدرب النصر السابق 
البرازيل���ي مارس���يلو كابو قد 
اقترب بصورة كبيرة من التعاقد 
مع إدارة العربي لتدريب الفريق 
األول املوسم املقبل بعد النتائج 
السلبية التي قدمها املدرب احلالي 
الكرواتي دراغان سكوسيتش مع 
االخضر، وان لم تتم صفقة كابو 
مع العربي فانه بال شك سيكون 
محط انظار العديد من االندية 
االخرى التي س���بق ان طالبت 

بالتعاقد معه مثل الساملية.
ولم يج���دد كابو تعاقده مع 
النصر بعد طلبه مضاعفة املبلغ 
املال���ي الذي فاق ال���� 300 الف 
دوالر، وهو م���ا اعتبرته ادارة 
النصر مبلغا كبيرا، ويبدو ان 
مبالغة كابو ف���ي زيادة املقابل 
املادي جاءت بسبب تلقيه عرض 
العربي منذ الربيع املاضي والتي 
اثناء  اتفق خاللها مع االخضر 
رئاسة جمال الكاظمي على اغلب 
الشروط ولم يتبق اال االجراءات 

الرسمية.
ألغت  الس���ياق نفسه  وفي 
ادارة النصر جميع عقود العبيها 
البرازيليني احلاليني وهم الرباعي 

الكاظمي يحضر لمفاجأة عرباوية
علم���ت »األنب���اء« من مص���ادر مقربة م���ن الرئيس

السابق للنادي العربي جمال الكاظمي انه بصدد حتضير 
مفاجأة جلماهير االخضر سيكشف النقاب عنها في مؤمتره 
الصحافي الذي س���يعقده بالنادي اذا م���ا ايدت احملكمة 

االسبوع املقبل عودته للنادي.
وبينت املصادر ان املفاجأة ستكون بالتعاقد مع العب 
محلي بارز جدا، وعلى االرجح سيكون حارس املرمى 
خالد الرشيدي ليكون بديال لشهاب كنكوني 
الذي تنتهي فترة اعارته هذا املوسم بعد 

رفض ناديه كاظمة التجديد له.

سكوسيتش يعلن قائمة مباراة القادسية اليوم 
والحمود يعد بمكافآت مجزية 

عبداهلل العنزي
يدخ���ل العربي بعد تدريب اليوم معس���كره الداخلي بفندق 
»هوليداي ان« الساملية استعدادا للقاء القادسية اجلمعة املقبل 
في الدور نصف النهائي لكأس سمو االمير، وسيستدعي مدرب 
االخضر الكرواتي دراغان سكوس���يتش 22 العبا لالنضمام الى 
املعسكر يختارهم بعد تدريب اليوم مباشرة، والالعبون املتوقع 
انضمامهم هم »ش���هاب كنكوني، يوسف الثويني، محمد غامن، 
روك، احمد الرشيدي، عبدالعزيز فاضل، مساعد عبداهلل، مبارك 
البلوش���ي، احمد عبدالغفور، علي مقصيد، عبداهلل الش���مالي، 
فهد احلشاش، نواف ش���ويع، محمد جراغ، احمد موسى، خالد 
عبدالقدوس، امير سعيود، فالكا، خالد خلف، محمد زينو، جراح 
الزهير، علي اشكناني«، وسيغيب عن الفريق كل من البرازيلي 

فالكو وحسني املوسوي وعبداهلل احلداد بسبب االصابة.
وسيجد سكوسيتش نفسه للمرة االولى امام وفرة عددية من 
الالعبني خاصة في خط املقدمة، وان غاب عنه حسني املوسوي 
فان هناك خالد عبدالقدوس وخالد خلف، ويدرك سكوسيتش ان 
الفوز وحده بالبطولة الغالية هو الورقة الوحيدة التي سيدخل 

بها مفاوضات جتديد عقده حتى ميلي شروطه على االدارة.
وقد اعط���ى اجلهاز الطبي للعربي الض���وء االخضر الى كل 
من عبدالقدوس وخلف للعب 90 دقيقة كاملة وهو ما س���يدفع 
بسكوسيتش للزج بخلف من البداية ليكون بجانب زينو في خط 

املقدمة على ان يكون امير سعيود ومحمد جراغ »علي مقصيد« 
خلفهما في حني ستكون التغطية الدفاعية لكل من فهد احلشاش 
وعبداهلل الشمالي، وهذا االمر هو الظاهر جليا في تدريبات العربي 
االخيرة التي ش���ارك فها خلف حيث اولى املدرب اهتماما كبيرا 
به من خالل خوضه بعض التمارين اخلاصة مثل التسديد على 

املرمى وغيرها من تدريبات املهاجمني.
الى ذلك وعد رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون 
العربي الشيخ سلمان احلمود الفريق مبكافآت مجزية اذا ما حقق 
الفريق الفوز على القادس���ية، مذكرا اياهم بأنها املباراة االهم في 

املوسم.
من جهته وجه مدير الكرة احمد الناصر باسم كل الفريق الشكر الى 
احلمود على دعمه طوال الفترة املاضية، مشيرا الى ان هذه املكافآت 
التي وعد بها ليست باالمر الغريب عليه، كما شكر الرئيس السابق 

جمال الكاظمي الذي تكفل بإقامة املعسكر الداخلي للفريق.
وابدى الناصر تفاؤله الكبير بتحقيق الفوز، متمنيا ان تساند 
اجلماهي����ر العرباوية الفريق بكثافة لك����ي تكون الالعب رقم 1 في 
الفريق، فالعربي يدخل هذه املباراة مكتمل الصفوف للمرة االولى 
هذا املوس����م ولن يحول بيننا وبني الف����وز اال احلظ، فنحن قدمنا 
مستويات في الفترة االخيرة تشير الى ان االخضر من افضل الفرق 
فنينا بالكويت، ولوال الظروف التي اصابته طوال املوس����م لنافس 

على بطولة الدوري. 

الكويت يجتاز النجم في »السلة العربية«

اليرموك أول بطل لـ »الصاالت«

ختام بطولة اإلمارات للدراجات الجمعة

انتزع الكويت فوزا مثيرا على حساب النجم الساحلي
التونس���ي 88-87 في اللقاء ال���ذي جمعهما أمس ضمن 
املجموعة األولى من الدور ثمن النهائي لبطولة األندية العربية 
املقامة في مدينة اإلسكندرية املصرية. وجاءت نتائج االرباع 
)17-23(، )23-16(، )23-27(، )25-21(. وحص���د الكويت 
أول نقطتني له في املجموعة األولى التي تضم أيضا املتحد 
اللبناني واحملرق البحريني. ولم يأت انتصار األبيض على 
النجم الساحلي سهال بل حتقق بعد مجهود مميز من جميع 
عناصر الفريق وفي الثواني األخيرة عندما أحرز الصربي 
ستاني يوفيتش س���لة الفوز بعد أن كان الفريق التونسي 

متقدما بفارق نقطة واحدة قبل 5 ثوان من نهاية املباراة.

أحرز اليرموك لقب دوري الصاالت في نسخته االولى 
بعد فوزه العريض على الشباب 9-4 في املباراة النهائية 
التي أقيمت أول أمس بصالة نادي اليرموك وسط حضور 
جماهيري غفير، وبتلك النتيجة فقد تأهل اليرموك للمشاركة 
في البطولة األسيوية لألندية األبطال بصفته بطال للدوري 
احمللي. وقام نائب رئيس اللجنة االنتقالية باحتاد الكرة أسد 
تقي وأمني السر ناصر الطاهر بتقدمي درع البطولة للفريق 
الفائز وتوزيع اجلوائز الفردية على املتألقني حيث نال العب 
القادسية عمر اجلاسر جائزة أفضل العب في الدوري، فيما 
حصل جنم الفحيحيل ش����اكر املطيري على جائزة الهداف 
ومحمد الشمري من الشباب على جائزة أفضل حارس فيما 

حصل الفحيحيل على جائزة الفريق املثالي.

غادر البالد متوجها الى دبي الفريق الكويتي للدراجات 
املائية، للمشاركة في سباق اجلولة السادسة واألخيرة لبطولة 
االمارات للدراجات املائية للموسم احلالي والذي سيقام بعد 

غد اجلمعة وسط مشاركة خليجية ودولية واسعة.
وستتوجه األنظار بشكل كبير الى التنافس الكويتي � 
الكويتي املثير في فئة الس����توك 1600 سي سي بني البطل 
العاملي وحام����ل اللقب محمد بوربيع م����ن فريق »صفوة 
الكويت« واملتصدر مبجموع 286 نقطة، وبني زميله البطل 
املتألق محمد الباز من فريق »برو رايدر« الذي يحتل املركز 

الثاني مبجموع 274 نقطة،


