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 الشباب إلى نهائي «تنشيطية اليد»
 بعد فوزه على الكويت

 (عادل يعقوب)  العب الكويت مشعل عباس يحاول اختراق دفاع الشباب 

 تأهل الشـــباب الى املبـــاراة النهائيـــة للبطولة 
التنشيطية لكرة اليد بفوزه على الكويت ٣٢-٣٠.

  وكان اللقـــاء مثيرا منذ بدايته وســـيطرت عليه 
التعادالت ولكن خبرة جنوم الشـــباب ساعدت على 
التأهل الى املباراة النهائية. غلب على الشوط األول 
طابع احلماس والرعونة بني الفريقني، وسيطرت على 
أغلب فتراته التعادالت، لعب الكويت بأسلوب دفاع 
٦-صفر جيد ولكن حارس املرمى أحمد الفرحان لم 
يوفق في التصدي لتصويبات جنم الشـــباب سعد 
احليدري والعب الدائرة أحمد سالم. وجنح الشباب 
بعد آخر تعادل ٧-٧ في ان يتقدم ١٠-٧، في منتصف 
الشـــوط أجرى مدرب الكويت اجلزائري كمال عقاب 
تغييرات موفقة بتحريك عبداهللا اخلميس من مركز 
صانع األلعاب الـــى مركز الباك األمين وادخال خالد 
البرك كالعب ســـنتر وحتويل مشـــعل عباس ملركز 

اجلناح األمين ليعادله ١٣-١٣ في آخر ٦ دقائق.
  وتعمد العب الكويت خالد الغربللي القوة الضاربة 
في اخلط اخللفي اللعب اخلشـــن مع العب الشباب 
املدافع محمد علي أسد ليشـــهر احلكم الدولي احمد 
املطوع البطاقة احلمـــراء في وجه الغربللي ليحول 
الشـــباب دفاعه الى ٦-صفر لعدم وجود خط خلفي 
ضارب عند األبيـــض. ولعب حارس األبيض البديل 
حسن صالح دورا في ترجيح فوز فريقه في الشوط 
األول ١٥-١٤ بجانـــب دقة تصويبـــات العب الدائرة 

عبدالرحمن البالول الذي أجاد في لم الكرات الساقطة 
والتسجيل ببراعة واجلناح جاسم شاكر الذي أجاد 

في إحراز األهداف من الزاوية الصعبة.
  وفي بداية الشوط الثاني رفع الكويت النتيجة الى 
١٨-١٥ بفضل تصويبات واختراقات الباك جاسم شاكر 
وجنومية احلارس حسن صالح واستطاع ان يرفع 

الفارق الى ٥ أهداف ٢٠-١٥ في الدقيقة ١٠.
  هذا الفارق أفقد الشباب التركيز وغلب على هجومه 
اللعب الفـــردي لتعديل النتيجة، وكان من املفترض 
على مدرب الشباب يوسف غلوم طلب وقت مستقطع 
لضبط إيقاع فريقه، ولكن الشباب استغل أخطاء هجوم 
الكويت الساذجة في التمرير والتسلم ونفذ الهجوم 
املعاكس قبل ان يتمكن دفاع الكويت من العودة ليقلل 
الفارق الى هدف ٢١-٢٢ في الدقيقة ١٤ ليطلب مدرب 

الكويت عقاب وقتا مستقطعا.
  ولم يســـتطع حارس األبيض حســـن صالح من 
التصدي لتصويبات احليـــدري من على بعد ٩ و١٠ 
أمتار ليعادله ٢٤-٢٤ ويتقدم عليه ٢٦-٢٤ بعد جناح 
صانع األلعاب علي البلوشي في ضبط إيقاع فريقه في 
األوقات احلرجة. وقلب الكويت دفاعه الى ٢/٤ ملراقبة 
احليدري وعمار الرامـــزي ليعادله ٢٧-٢٧ وبفضل 
املهارات العالية للرامزي في املنافسة واالختراق عاود 
الشباب التقدم ٣٠-٢٧ في آخر دقيقتني ليحافظ على 

تقدمه وينهي املباراة لصاحله. 

 ذهبية وفضية للكويت بالجت سكي 
  في «اآلسيوية الشاطئية»

 «المبارزة» أنهى معسكره في ألمانيا

 مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين
  اقتنص بطل اجلت ســـكي 
يوسف عبدالرزاق أول ميدالية 
ذهبية للكويت في دورة األلعاب 
اآلسيوية الشاطئية في مسقط، 
بعد ان حل في املركز األول في 
سباق ٨٠٠ سي سي، فيما جاء 
زميله عبداهللا فاضل في املركز 
الثاني ليحصـــل على امليدالية 
الفضية. وخسر منتخبنا لكرة 
اليد من املنتخب العماني ٢ ـ ١ 

بعد تعادلهما في الوقت األصلي 
ليحتـــل منتخبنا املركز الثاني 
ويتأهل الى دور األربعة بجانب 

املنتخب العماني.
بـــدأ منتخبنا    إلـــى ذلـــك، 
للتزحلـــق على املـــاء واملؤلف 
من الالعبة جينـــي الفيلكاوي 
وفالح الفالح وصالح الدويسان 
الدورة  وبدر اجلهيم منافسات 
بالتصفيـــات املؤهلـــة لألدوار 
النهائية. وحل منتخبنا للشراع 

في املركز السادس بعد منافسات 
استمرت ملدة ٤ أيام قدم العبو 
منتخبنـــا واملكـــون من محمد 
احلمدان وعبداهللا جوهر وأحمد 
عبداهللا وعبدالعزيز قمبر أداء 
طيبا، حيث شارك في مسابقة 
الشـــراع ١٧ ميدالية استطاعت 
تايلند والصني ان يهيمنا على 
السباق وميدالياته بعدما تقاسما 
امليداليـــات الذهبيـــة بـ ٣ لكل 

منهما. 

 تنطلق منافســات البطولة العربية بعد غد 
اجلمعة برعاية نائب مجــلس الوزراء للشؤون 
االقتصاديـــة ووزير الدولة لشـــؤون التنمية 
واإلســـكان الشيخ احمد الفهد بإقامــة منافسات 
الفردي ألسلحة ســـيـــف املبارزة (اإليبــيه) 
والسيـــف العــربي (السابر) وسالح الشيش 
(الفلوريه) تعـــقبها منافســـــــات الفــرق في 

كل اختــصاص.
  وتستمر البطولة التي تستضيفها الكويت 
حتى ٢١ اجلـــاري على صالة احتـــاد اجلودو 
والتايكوندو مبشـــاركة منتخبـــات اإلمارات 
وقطر والبحرين والعراق وســـورية واألردن 
وليبيا ومصر، باالضافـــة إلى الكويت الدولة 

املضيفة. 

 الحضري يطالب الزمالك
   بالمرونة لرحيله للمريخ

  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  عرض نادي املريخ الســـوداني ضم حارس مرمي الزمالك 
واملنتخب املصري عصام احلضري بصفة نهائية مقابل ٦٠٠ 
ألف دوالر، لكـــن ادارة الزمالك رفضت مبدأ االســـتغناء عن 
احلضري نهائيا بناء على طلب اجلهاز الفني للفريق بقيادة 
حسام حسن وتنازل عن املقابل املادي املعروض سابقا، وأخبر 
الوفد السوداني أن املبلغ النهائي للصفقة هو بيع احلضري 
مقابل مليون دوالر، وقد طلب مســـؤولو املريخ مهلة لعرض 
األمر على إدارة النادي والرد على الزمالك خالل الساعات القليلة 
املقبلة. من جانبه، اكد عصام احلضري أن نادي املريخ تقدم 
بعرض بلغت قيمته ٦٠٠ ألف دوالر باإلضافة إلى حتمل الفريق 
السوداني مبلغ الغرامة املنصوص عليه في التعاقد املبرم بني 
احلضري والزمالك والبالغ ١٠٠ ألف دوالر من إجمالي الغرامة 
املوقعة عليه. وطالب احلضري إدارة «القلعة البيضاء» باملرونة 
في التفاوض مع املريخ ضاربـــا املثل مبفاوضاته لالنضمام 
لسيون السويســـري والتي لم تستغرق سوى ساعة واحدة 

على حد تعبيره.

 مشاركة قياسية لبطولة
  العالم للسباحة في دبي

  تنطلق اليوم بطولة العالم العاشـــرة للسباحة داخل حوض 
صغير (٢٥ مترا) التي تستضيفها دبي حتى ١٩ اجلاري مبشاركة 
٧٩٢ سباحا وسباحة ميثلون اكثر من ١٤٨ دولة وهو رقم قياسي 

غبر مسبوق في تاريخ البطولة.
  تقام املنافسات في مجمع حمدان بن محمد بن راشد، الذي شيد 
خصيصا للحدث الذي تستضيفه االمارات ومنطقة الشرق االوسط 
للمرة االولى في تاريخها، ويتســـع لنحو ١٥ الف متفرج ويضم ٣ 
مسابح اوملبية، وستكون املنافســـة محتدمة مجددا بني سباحي 

الواليات املتحدة واستراليا. 

 علي بن الحسين يطالب بإقامة 
مونديال قطر في الشتاء 

  طالب رئيس االحتـــاد األردني لكرة القـــدم األمير علي بن 
احلســـني بإقامة كأس العالم لكرة القدم ٢٠٢٢ الذي تستضيفه 
قطر في شهر يناير لتجنب درجات احلرارة املرتفعة التي تتسم 

بها الدولة اخلليجية في شهري يونيو ويوليو.
  وبـــات األمير األردني أول شـــخصية عربية تؤيد االقتراح 
الذي أطلقه العديد من املشاهير في عالم كرة القدم، من بينهم 
األملاني فرانتس بكنباور والفرنســـي ميشيل بالتيني رئيس 
االحتاد األوروبي لكرة القدم (يويفا) ويرفضه االحتاد الدولي 

للعبة (فيفا) بشكل قاطع. 
  وطلب األمير علـــي، الذي كان يطمح إلى شـــغل مقعد في 
اللجنـــة التنفيذية لـ «فيفا»، خـــالل زيارة يقوم بها حاليا إلى 
أســـتراليا أيضا عدم قصر مباريات مونديال ٢٠٢٢ على قطر، 
حيث اقترح إقامـــة بعضهـــا في البحــــرين واإلمــــارات ورمبا 

السعودية. 

 «الجزيرة الرياضية» تحافظ 
  على حقوق بث «األبطال» حتى ٢٠١٥

  
  سيتمكن عشاق دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا من متابعة املسابقة القارية على 
قنوات اجلزيرة الرياضية القطرية بني عامي ٢٠١٢ و٢٠١٥، بحسب 

ما أعلن االحتاد االوروبي للعبة على موقعه االلكتروني. 
  كما حصلت شـــبكة قنوات اجلزيرة على حق بث مباريات 
الدوري االوروبي «يوروبا ليغ» وهي املسابقة الرديفة لدوري 

األبطال.
  وجاء في بيان االحتاد االوروبي: «بعد عملية مزايدة مفتوحة، 
مت منح القناة الرياضية الرائدة في الشـــرق األوســـط وشمال 
أفريقيا احلقوق احلصرية للبطولتني. لقد أثبتت قناة اجلزيرة 
الرياضية لنا خالل الفترة املاضية تفانيها وإخالصها سواء من 

ناحية التغطية أو البرامج». 

 المقلد والرشيدي أول رماة آسيا
  أعلن االحتاد اآلسيوي للرماية التصنيف العام لرماة القارة 
اآلسيوية في رماية األطباق الطائرة بعد انتهاء النصف الثاني 

من العام ٢٠١٠.
  وتضمـــن التصنيف تتويج الرامي البطـــل ناصر املقلد 
باملركز األول وجاء ترتيب الرامي خالد املضف باملركز الثالث 
والرامي عبدالرحمن الفيحان باملركز التاسع لرماية التراب، 
وفي رماية السكيت توج مقدمة التصنيف اسم الرامي البطل 
عبداهللا الرشيدي باملركز األول متقدما على الرامي القطري 
حمد مسعود الذي جاء ترتيبه ثانيا وصنف الرامي القطري 
ناصـــر العطية باملركز الثالث وباملركـــز الرابع الرامي زيد 

املطيري.
 

 اليرموك يتوج 
  بطًال لكراتيه العمومي

  تــــوج اليرموك بطال لبطولة احتــــاد الكراتيه لفئة العمومي 
بحصوله على املركز األول في الترتيب العام برصيد ٢٠ نقطة، 
تاله في املركز الثاني الشــــباب ١٥ نقطــــة، في حني حل الكويت 

ثالثا بـ ١٠ نقاط.
  واقتصرت منافسات اليوم اخلتامي للبطولة التي أقيمت على 
صالة االحتاد في نادي الســــاملية على مسابقة القتال (كومتيه) 
للفرق، حيث حصل القادسية على املركز األول، واليرموك على 
املركز الثاني، فيما تقاســــم الشباب والتضامن املركزين الثالث 

والثالث مكرر على التوالي.  

 فجر مازميبي الكونغولي الدميوقراطي بطل افريقيا مفاجأة 
كبيرة بتأهله الى نهائي بطولة العالم لالندية للمرة االولى 
في تاريخه اثر فوزه على انترناسيونال البرازيلي ٢-٠ في 
نصف النهائي على ملعب نادي اجلزيرة في ابوظبي. وسجل 

مولوتا كابانغو (٥٣) وديوكو كالويتوكا (٨٥) الهدفني.
  وفشل انترناسيونال بطل عام ٢٠٠٦ في املقابل في اعادة 
الكأس الى خزائن فرق اميركا اجلنوبية والبرازيلية حتديدا، 
اذ فاز مواطناه كورينثيانز وســــاو باولو في النســــختني 

االوليني على التوالي.
  وســــيكون انتر ميالن االيطالي بطل اوروبا لكرة القدم 
ومدربه اإلسباني رافايل بينيتيز اليوم أمام منعطف مصيري 
قد يرخي بظالله سلبا او ايجابا عليهما في الساحتني احمللية 
واالوروبية، حني يخوض مباراة مهمة ضد بطل آسيا سيونغنام 

ايلهوا الكوري اجلنوبي في نصف نهائي البطولة.
  ويسعى انتر ميالن الى ضرب عدة عصافير بحجر واحد، 
فهدفــــه يتخطى حاجز نصف النهائي وينحصر حتديدا في 

إحراز اللقب.
  كما انه مطالب بإبقاء الكأس في خزائن القارة العجوز، 
وفرض أفضلية الفــــرق االوروبية على نظيرتها االميركية 

اجلنوبية وحتديدا البرازيلية.
  واألهم من ذلك كله، ان بطل اوروبا يريد استعادة توازنه 
والعودة الى الدوري االيطالي مبعنويات مرتفعة لتقليص 
الفــــارق عن غرميه ميــــالن صاحب الصــــدارة، لعدم اهدار 
فرصة االحتفاظ باللقب الذي يحتكره في األعوام اخلمسة 

االخيرة.
  في اجلانب اآلخر، يتأهب سيونغنام بطل آسيا لتحقيق 
االجنــــاز بالوصول الى املباراة النهائية لكنه يدرك جيدا ان 
منافسه هذه املرة هو بطل اوروبا وبالتالي ستكون مهمته 
صعبة جدا خالفا للمواجهة الســــهلة مع الوحدة االماراتي 

في ربع النهائي.
  وتقام مباراة ثانية اليوم ايضا جتمع الوحدة وباتشوكا 

لتحديد صاحبي املركزين اخلامس والسادس.

 مازيمبي يفجر مفاجأة ويصل إلى النهائي
 

 إنتر يستهل حملته في مونديال األندية بمواجهة سيونغنام
 

 الهولندي ويسلي سنايدر من األوراق 
المهمة في تشكيلة انترميالن 

اإليطالي (أ.ف.پ)
 

 مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم
  حقق النصر فوزا كبيرا على العربي ٤ـ  ٠ في اجلولة 
العاشرة من منافسات املجموعة األولى لبطولة كاس 

االحتاد لكرة القدم التي جرت أمس.
  وأحرز أهداف العنابي احمد الرشيدي (١٠) وبندر 
العجمي (١١) والبرازيلي جوني (١١ و٢٦). وانفرد النصر 
بصدارة املجموعة بعدما رفع رصيده الى ٢٢ نقطة، 

بينما جتمد رصيد العربي عند ١٢ نقطة.
  وتعادل القادسية مع اليرموك ٢ـ  ٢، أحرز لألصفر 
احمد البلوشي (٢ و٦٨) ولليرموك احمد هاني (٨٤) 
وهاشــــم الرامزي (٩٠)، ليرفع رصيده الى ٢١ نقطة، 

بينما أصبح رصيد اليرموك ٥ نقاط.
  وواصل كاظمة دخوله على خط املنافسة حلجز 
إحدى بطاقتــــي التأهل الى الدور نصف النهائي بعد 

ان اكتسح الساملية ٧ ـ ١.
  وسجل للبرتقالي فرج لهيب (٩) ناصر فرج (١٢) 
نــــواف احلميدان (٣٣) والكســــندر (٤٢ و٤٥) وحمد 
ســــلطان (٦٩) وجراح الظفيــــري (٧٤)، بينما احرز 

للسماوي ناصر عثمان (٥٠).
  وارتفع رصيد كاظمة الى ١٩ نقطة، وتوقف رصيد 

الساملية عند ١٣ نقطة.
  وفي مباريات املجموعــــة الثانية واصل الكويت 
الصدارة بعد فوزه على الشــــباب ٢ـ  ١ ورفع رصيده 
الى ١٧ نقطة متقدمــــا على التضامن بفارق األهداف، 
والذي تغلب على الصليبخات بهدف دون رد ليبقى 
اخلاسر على رصيده السابق بـ ١٤ نقطة ويهبط إلى 
املركز الرابع، وقفز الســــاحل الى املركز الثالث بعد 
فــــوزه الكبير على الفحيحيــــل ٤ـ  ١ ليرتفع رصيده 
الى ١٥ نقطة، وظل اخلاسر على رصيده السابق بـ ٩ 

نقاط وفي املركز قبل األخير. 

 الكويت 
 يحافظ على الصدارة  

 فوز كبير للنصر على العربي في كأس االتحاد

 مهاجم كاظمة فرج لهيب
  ينطلق بالكرة بمالحقة مدافع السالمية

  (هاني الشمري) 

 وجه العب الفريق األول لكرة 
القدم بنادي خيطان والعب كاظمة 
السابق فايز النصار الدعوة الى 
حسن أبو احلسن مدير األلعاب 
املائية وعضـــو مجلس اإلدارة 
السابق بنادي القادسية حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي ســـيقام 
في ٢١ فبرايـــر املقبل في اللقاء 
الذي يجمع خيطان مع الكرامة 
السوري على ستاد محمد احلمد 
بنادي القادســـية حتت رعاية 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد. وفي ختام اللقاء أهــدى 
النـــصـــار ألبو احلســـن درعا 
تذكارية. من ناحيته، أشاد ابو 

احلســـن بالنصار وما قدمه طوال مشواره الرياضي وطالبه ببذل املزيد خالل الفترة املقبلة من 
اجـــل خدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد عن املجال الرياضي واالجتاه إلى العمل اإلداري أو 

الفني سواء من خالل ناديه او أي ناد آخر. 

 النصار يدعو أبو الحسن العتزاله

 فايز النصار يقدم درعا تذكارية حلسن أبو احلسن 

 فضية للشريعان في غوانزو
 حققت الالعبة املتألقة مها الشريعان امليدالية 
الفضية في منافســـات دفع اجللـــة في البطولة 
اآلسيوية الباراملبية التي جتري لقاءاتها مبدينة 
غوانزو الصينية أللعاب املعاقني بعد منافســـة 
قويـــة. وهي امليدالية األولى التـــي يحققها وفد 

نادي املعاقني في غوانزو. واهدت الشريعان هذا 
االجناز الى صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي 
العهد والشـــعب الكويتي واسرة النادي معربة 
عن ســـعادتها الكبيرة بهذه امليدالية واعتزازها 

مبا حققت.


