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الغريب بطل تنس الخليج
فاز بطل الكويت واملصنف 
األول في اخلليج محمد الغريب 
بلق���ب بطول���ة كأس اخلليج 
للتن���س التي اقيمت باإلمارات 
للم���رة الثامنة بعد فوزه على 
منافسه التقليدي املصنف الثاني 
في اخلليج والبطولة اإلماراتي 
عمر بهروزيان 7 � 6 و6 � 4 في 
مباراة قوية استمرت ساعتني 
ونصف الساعة ومتيزت بالندية 
ب���ني الطرفني. فبع���د أن تقدم 
بهروزيان في املجموعة األولى 
5 � 4 وس���نحت له عدة فرص 
حلس���م املجموعة لصاحله اال 

ان الغريب أبى إال ان يحسمها لصاحله 7 � 6. وفي املجموعة الثانية 
استطاع الغريب ان يكسر ارسال خصمه بهروزيان ويتقدم 4 � 2 ثم 
حافظ على تقدمه وحس���م املجموعة لصاحله 6 � 4 ليفوز باملباراة 
ويتوج بطال للخليج للمرة الثامنة منذ عام 1999 حيث فاز بها ألول 
مرة وهو في الثامنة عش���رة من عمره ولم يخس���ر اللقب اال مرتني 
فقط خالل السنوات اإلحدى عشرة املاضية علما أن البطولة لم يتم 

تنظيمها في عام 2009.
وفي مش���واره الى نهائي البطولة ف���از الغريب على البحريني 
يوسف قائد في الدور الثاني 6 � 1 و6 � 2 وعلى السعودي فهد السعد 
في الدور ربع النهائي 6 � 1 و6 � 4 وعلى االماراتي محمود البلوشي 

في الدور نصف النهائي 6 � 2  و6 � 2.
وأهدى الغريب فوزه بالبطولة الى صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء والى الشعب الكويتي وشكر 
كل من سانده ووقف الى جانبه خالل السنوات املاضية للحفاظ على 
هذا اللقب املهم، وخص بالش���كر احتاد التنس وعلى رأسه الشيخ 

أحمد اجلابر والهيئة العامة للشباب والرياضة.

العربي يجدد طلب فريح والمحترفون بانتظار الكاظمي
مبارك الخالدي

جددت ادارة النادي العربي 
مفاوضاته����ا م����ع ادارة نادي 
الس����احل لالستعانة بخدمات 
جنم الفريق واملنتخب الرديف 
محمد فريح لالنضمام رسميا 
الى صفوف األخضر خالل فترة 

االنتقاالت الشتوية.
وكانت اإلدارة العرباوية قد 
أمتت االتفاق مع الالعب لالنتقال 
الى األخضر وشغل مركز الظهير 
األمين إال ان املفاوضات توقفت 
بسبب عدم موافقة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على انتقال 
اإلدارات  إب���ان تولي  الالعبني 
املعينة من قبلها ادارة دفة األمور 
في األندي���ة، ولكن بعد عودة 
النادي املنتخب  إدارة  مجلس 
برئاسة فهد ثالب جددت ادارة 
االخضر مفاوضاتها مع الالعب 
وبشكل مباشر، حيث ستشهد 
املقبلة اجتماعا  القليلة  األيام 
يض���م رئيس مجل���س ادارة 
العربي جمال الكاظمي وثالب 
حلسم مسألة انتقال فريح الى 

العربي على سبيل اإلعارة.
ومن املقرر ان حتسم عودة 
الكاظمي املتواجد خارج البالد 
حاليا في إجازة خاصة مسألة 
التعاقد م���ع العبني محترفني 
تدعيما لصف���وف الفريق في 
الفترة الثانية النتقال الالعبني 
حيث جرب اجلهاز الفني لالخضر 
بقيادة البرازيلي مارسيللو كابو 
ومساعده فاضل مطر عددا غير 
قليل من الالعبني وصل الى 7 
العبني من مختلف اجلنسيات 

الرئيس���ي لصفقة  انه املمول 
التعاقدات اجلديدة.

وكان اجلهاز الف�ني لألخضر 
قد استغنى في وقت سابق عن 
البرازيليني نيلسون ولويزنهو 

البرازيلية والنيجيرية والغانية 
إال ان مس�ألة االتفاق الن�هائي مع 
من وقع عليهم االختيار تنتظر 
ع���ودة الكاظمي م���ن إجازته، 
حيث تشير جميع الدالئل الى 

لتواضع مس���توييهما وعدم 
االس���تفادة منهما بالرغم من 
تصدر األخضر بطولة الدوري 
بعد مرور 6 ج�والت منه برصيد 
15 نقط���ه إال ان اجلهاز الفني 

لديه طموح كب�ير ملواصلة 
االحتفاظ بالقمة ش����ريطة 
القادرين  الالعب���ني  تواف���ر 
على حتقيق حلم اجلماهير 

العرباوية.

اكد العب وسط نادي الشباب 
محمد اش���كناني ان فريقه قادر 
على الصعود الى دوري الدرجة 
املمتازة بعد تصدر ترتيب دوري 
الدرجة االولى بفارق نقطتني عن 
التضامن، وه���ذا ما يدفعنا الى 
تقدمي مستوى افضل وحصد نقاط 
اكثر على امل ان يكون الفريق في 
املوسم املقبل ضمن فرق الدوري 
املمتاز. وقال اشكناني ل� »األنباء« 
ان سبب تذبذب مستوى الفريق 
في كأس االحتاد هو ان البطولة 
نعتبرها فرصة لالعداد للبطوالت 
االخرى والوقوف على مستوى 
الالعبني وتركيزنا منصب حاليا 
على الدوري وكأس سمو االمير 
وكأس س���مو ولي العهد، الفتا 
الى ان الفريق يعاني من بعض 
االخطاء التي تكون سببا وعامال 
كبيرا في االه���داف التي تدخل 
مرمانا ومعظمها اخطاء من خط 

الدفاع وقلة خبرة احلارس.
وع���ن مس���توى الالعب���ني 
احملترفني، قال اشكناني ان الفريق 
يضم محترفني على مستوى عال، 
مؤكدا ان امل���درب الوطني خالد 
الزنكي يعتبر من افضل املدربني 
احلاليني وميتلك فكرا جيدا ساعد 
في ظهور الشباب مبستوى افضل 

متمنيا استمراره ملواسم عدة.
ولفت الى ان قرار حل مجلس 
ادارة النادي انعكس سلبيا على 
نتائج الفريق وادى الى تشتته 
ولك���ن م���ع ع���ودة االدارة عاد 

االستقرار للفريق.
مضيف���ا ان االدارة بص���دد 
التعاق���د مع مهاجم محترف في 
يناي���ر الق���ادم لتدعيم خطوط 

الفريق الذي ال ميتلك س���وى 
مهاجم واحد.

وعن استمراره مع الشباب 
قال اش���كناني ان���ه في حال 
الدوري  ال���ى  الفريق  صعود 
املمت���از سيس���تمر مؤكدا ان 
فكرة االعتزال تراوده في الفترة 
االخيرة ورمبا في عام 2012 في 

ناديه السابق العربي.

إدارة األخضر أتمت االتفاق مع الالعب

محمد فريح مع األزرق الرديف في لقائه مع سنغافورة

محمد اشكناني

رمزي رورو مع حصة السويدان وناهد التونسي وأمل العنزي وهالة سامح

ولي العهد يشمل برعايته مهرجان سباق الهجن

»األصفر« يفوز على اليرموك في »اليد«

القادسية وكاظمة يواصالن تصدرهما للطائرة

أشكناني: الشباب عائد إلى »الممتازة«

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته 
مهرجان سباق الهجن الذي يقيمه نادي سباق الهجن، 
وقد أناب سموه محافظ حولي الفريق متقاعد عبداهلل 

عبدالرحمن الفارس حلضور حفل تسليم كأس سمو 
ولي العهد في الثالث���ة والنصف عصر اليوم على 

مضمار الشهيد فهد األحمد في مقر النادي.

دّشن القادسية موسمه اجلديد 
في كرة اليد بفوز مس����تحق على 
اليرموك 28-26 في ختام مباريات 
االسبوع األول من بطولة الدوري 
العام في مباراة كان خلبرة العبي 
القادسية الدور األكبر في انهائها 
لصاحلهم. بدأت املباراة بداية قوية 
ومتكافئ����ة من الفريق����ني اللذين 
يزخران بنخبة من أفضل الالعبني 
ولكن خبرة العبي القادسية بقيادة 
ناصر أبوخضرة ومبارك اخلالدي 
وفهد الهاجري ومن خلفهم احلارس 
املبدع سلمان املزعل حققت األفضلية 

لألصفر وسمحت له بالتقدم عند 
الدقيقة ال� )16( 5-9.

وواصل العبو القادسية بقيادة 
أبوخضرة والدوس����ري تسيدهم 
للقاء ولم تفلح محاوالت اليرموك 
التي قادها الدوليان نصير حسن 
ومطلق الدوسري في كبح جماح 
الفريق القدساوي الذي متكن من 
انهاء الشوط األول لصاحله 14-

.11
ومع انطالقة الشوط الثاني قدم 
العبو اليرموك بقيادة نصير حسن 
ومحمد العوض ومطلق الدوسري 

أداء مغاي����را وجنحوا في مجاراة 
خصومهم بصورة كبيرة ومتكنوا 
من تعديل النتيجة عند الدقيقة ال� 
)13( 17-17 ما أش����عل اللقاء وزاد 

من حماسته.
وفي الدقائق املتبقية من اللقاء 
قدم العبو القادسية اداء قويا رجح 
كفتهم بصورة واضحة مستغلني 
خبرتهم بقيادة صالح اجليماز الذي 
متكن بنزوله من اعادة األفضلية 
لفريق����ه بصورة واضحة ليخرج 
األصفر فائ����زا باللقاء بكل جدارة 

واستحقاق.

واصل القادسية وكاظمة تصدرهما للقسم األول 
من بطولة االحت����اد للكرة الطائرة الرابعة بفوزهما 
أول من امس على الش����باب واجلهراء على التوالي 
بالنتيجة ذاتها 3 - 0 ضمن مباريات األسبوع اخلامس 

من البطولة.
وجاءت نتائج أشواط القادسية والشباب 25 - 11 
و25 - 19 و25 - 22 فيما جاءت نتائج أشواط مباراة 

كاظمة واجلهراء 25 - 18 و25 - 21 و25 - 20.
القادس����ية وكاظمة  الفوزي����ن يواصل  وبهذين 

تصدرهما للبطولة برصيد 12 نقطة.
وفي مباراة أخرى تغلب الكويت على الفحيحيل 
3 - 0 وجاءت نتائج األش����واط 25 - 15 و25 - 15 

و25 - 14 فيما تغلب العربي على الساملية بالنتيجة 
ذاتها وج����اءت نتائج األش����واط 25 - 9 و25 - 16 
و25 - 17. وتغلب الس����احل على اليرموك 3 - 1 في 
أكثر املباريات تكافؤا وجاءت نتائج األشواط 17 - 
25 و25 - 21 و25 - 23 و25 - 22 فيم����ا تغلب في 
املباراة األخيرة التضامن على الصليبخات بالنتيجة 
ذاته����ا وجاءت نتائج األش����واط 25 - 17 و17 - 25 

و25 - 15 و25 - 9.
وتنص قوان����ني البطولة على ان الفرق صاحبة 
املراكز األربعة األولى ستلعب بعد ختام الدور التمهيدي 
مباريات من دور واح����د يحدد من خاللها بطل هذه 

البطولة.

ُأسس »اليد« في »نائلة المتوسطة«

أقام���ت مدرس���ة نائل���ة 
المتوسطة بنات ندوة بعنوان 
»قان���ون كرة اليد واألس���س 
والقواع���د التطبيقية في كرة 

اليد«.
حاضر فيها المدرب رمزي 
رورو، وشهدت حضورا كبيرا 

من الطالبات.

وكان من بين الح��اضرين 
مديرة المدرسة حصة السويدان 
والموجهة الفنية ناهد التونسي 

وأمل العنزي وهالة سامح.

اتحاد الكرة العربي يجتمع في الدوحة
يعتزم تنظيم عدة بطوالت العام المقبل

يجتم���ع المكتب التن�فيذي لالتحاد العربي 
لك���رة القدم يومي الثامن والتاس���ع من يناير 

المقبل بالعاصمة القطرية )الدوحة(.
وذكر اتحاد الكرة الجزائري في موق�عه على 
االنترنت أن عدة نق��اط مدرجة في جدول األعمال 

منها نشاطات االتحاد العربي لعام 2011.
وكانت لجنة المس���ابقات باالتحاد العربي 
التي يرأس���ها الجزائري محم���د روراوة أقرت 

خالل اجتماعها بالعاصمة السورية دمشق في 
13 و14 الجاري إقامة كأس االتحاد العربي لكرة 

القدم بداية من موسم 2012/2011.
ويعت���زم االتح���اد ال�عرب���ي تن�ظيم عدة 
بط�والت العام الم�قب���ل، منها بط�ولة ال�عرب 
لألمم وب��طولة الناشئ�ين )تحت 18 عاما( التي 
تستضيفها الجزائر وبطولة العرب للمنتخبات 

األولمبية. 

فاز العب منتخب البحرين 
للدراجات الهوائية سيد خليل 
باملركز األول في س���باق 8 كم 
ضد الساعة في انطالق املرحلة 
التمهيدية لبطولة طواف اخلليج 
الثالثة للدراجات الهوائية التي 
تستضيفها الكويت، وجاء في 
القطري أحمد  الثان���ي  املركز 
البرديني ثم ثالث���ا اإلماراتي 

بدر مرزة.
ولم يحالف العبو املنتخب 
الوطني احلظ في بداية البطولة 
في سباق ضد الساعة، وجاءت 
مراكزهم متأخ���رة نظرا لقلة 
اخلبرة واالحتكاك، الن اللعبة 

حديثة الوالدة في الكويت.
من جهت���ه، أوضح مدرب 
املنتخب الوطني جمال ارحمة 
الذي قدمه  الفني  أن املستوى 
الالعب���ون خالل منافس���ات 
الي���وم األول للبطول���ة جيد 
مقارنة بالبطوالت السابقة وان 
مس���تواهم يتطور من بطولة 

ألخرى.
وب���ني ارحم���ة أن املنتخب 
يشارك للمرة األولى في الطواف 
والعبونا لم يخوضوا مثل هذه 
التجربة من قبل وتعتبر هذه 
البطولة جديدة بالنسبة لهم، 
متوقعا أن يكون املستوى أفضل 

خالل االستحقاقات القادمة.

تنظيم جيد

وأشاد األمني العام لالحتاد 
العرب���ي للدراج���ات الهوائية 
املستشار جاسم بوعصيبة من 

االمارات بتنظيم البطولة وقال 
ان جلن���ة الدارجات في احتاد 
ألعاب القوى بقيادة محمد علي 
احمد جنح���ت فنيا وتنظيميا 
التنظيم ناجحا بجميع  وكان 

املقاييس.
وأشار إلى أن املرحلة األولى 

تعتبر متهيدية ولم تكش���ف 
جميع املنتخبات أوراقها وتوقع 
أن تكون هناك منافس���ة قوية 
خالل املراحل املقبلة، وأش���اد 
باملنتخب الوطني الذي يظهر 
للمرة األولى متمنيا له التوفيق 
في املراحل املقبل من هذا احملفل 

اخلليجي.
وتختتم اليوم مرحلة الكويت 
لطواف اخلليج الثالث بسباق 
الفرق ملسافة 80 كم في ضاحية 
الصديق مبنطقة جنوب السرة 
مبشاركة منتخبات السعودية 
وقطر والبحري���ن واالمارات 

وعمان والكويت وس���تتوجه 
انتهاء  جميع املنتخبات عقب 
العربية  اململك���ة  إلى  املرحلة 
السعودية خلوض غمار املرحلة 
الثانية وستختتم املراحل في 
االمارات ف���ي األول من يناير 

املقبل.

تتويج أصحاب املراكز الثالثة األولى 

البحرين تفوز بالسباق التمهيدي للدراجات الهوائية

محمد الغريب

عميد أسطبل العذاب يتسلم الكأس

»تستاهل الخير« يفوز بكأس اإلمارات

واصل اجلواد »تستاهل اخلير« السطبل خالد 
العتيبي انتصاراته املتتالية عندما تغلب بسهولة 
على جياد الدرجة االول���ى ليفوز بكأس االمارات 
الش���اهبندر، كما متكن اجلواد »الغالي محس���ن« 
الس���طبل النداب باخليال من الفوز باملركز االول 
بالشوط الرابع الرئيسي املخصص جلياد الدرجة 
الثالثة على مس���افة 1600 متر بعد أن تفوق على 
اجلواد »اذعار« في االمتار االخيرة ليكسب أيضا 

كأس اسواق االمارات الشاهبندر وذلك في االجتماع 
العاشر لسباق اخليل الذي أقيم عصر أمس االول 
عل���ى مضمار املغفور له الش���يخ عبداهلل اجلابر 

بفروسية االحمدي.
وقد حضر الس���باق جماهير غفيرة من محبي 
ومتابعي رياضة الفروس���ية وفي مقدمتهم أحمد 
عادل مدير عام أسواق االمارات وسلطان السويري 

أمني السر العام لفروسية االحمدي.


