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األصفر ُيسقط كاظمة في »ممتاز السلة«
فوز ثاٍن للكويت والساحل

نادٍ يدخل مع العربي على خط »أسامواه«

النصر يواجه الفحيحيل في »اليد«

بورسلي يقود األهلي للفوز

عبدالمنصف: إنما للصبر حدود يا زمالك

حامد العمران
تقام اليوم 3 مباريات في بداية انطالق األسبوع 
الرابع ل���دوري الدمج لكرة اليد حيث يلتقي على 
صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية كاظمة )4 نقاط( 
مع التضامن في الرابعة والنصف، فيما س���تكون 
املباراة الثانية قمة في اإلثارة حيث جتمع النصر 
مع الفحيحيل املتساويني برصيد 4 نقاط وذلك في 
السادسة مساء، فيما يلعب القادسية )4( مع الساحل 
)نقطتان( في السابعة والنصف. وستكون املباراة 
الثانية التي جتمع الفحيحيل مع النصر محط أنظار 
عش���اق اللعبة لتقارب مستوى الفريقني وتشابه 

الطموح بالتأهل ولكن في مثل هذه املباريات ال تأتي 
النتيجة االيجابية إال بالقراءة الصحيحة للجهازين 
الفنيني وهما املدربان اجلزائريان رش���يد شريح 
)النصر( وسعيد حجازي )الفحيحيل( ويعتبران 
من أفضل املدربني وفنيا، فالكفتان متس���اويتان 
وإن كان���ت الطريقة في اللعب متيل قليال باجتاه 
الفحيحيل الذي يعتمد بشكل كبير على تسريع رمت 
اللعب باالعتماد بشكل أساسي على الهجوم املرتد 
في محاولة الس���تغالل الفجوات في دفاع اخلصم 
قبل اغالقها وهذا ما س���يضع رش���يد العنابي في 

األذهان وسيحاول النصر إغالق الفجوة.

المنامة ـ ناصر محمد
بقيادة مدربه فيصل بورسلي تخطى االهلي 
البحريني فريق احلالة في الدورة السداس���ية 
بكأس فريق البحرين لكرة السلة بعد مباراة جيدة 
املستوى انتهت لصالح االهلي 85 – 75 وشهدت 
استمرار صحوة احلالة بعد ان تخطى االزمة التي 
تعرض لها في القسم االول من الدوري وتسلم 

قيادة الفريق املدرب الوطني صالح احلداد، جاءت 
نتائج االشواط جميعها لصالح االهلي 27 – 22، 
والثاني 48 – 41 والثالث 61 – 58 وتألق الشاب 
ميثم جميل باالضافة لدور االميركي جمال هولدن 
وحسني ش���اكر فيما تألق من احلالة االميركي 
سميس���ون، وقد س���جل ميثم 25 نقطة منها 5 

رميات ثالثية.

أك���د العب الزمالك الس���ابق محمد عبداملنصف 
حارس فريق اجلونة احلالي أنه تعرض لظلم شديد 
بسبب استشكال الزمالك في وقف قرار جلنة شؤون 
الالعبني بعدم قيد الالعبني في صفوف االبيض في 
فترة االنتقاالت الشتوية بسبب املستحقات املالية. 
وأضاف أن هذا الق���رار يخالف لوائح »فيفا« بعدم 
أحقية الزمالك في قيد الالعبني اجلدد، وأكد أن هناك 
الئحة مرسلة من االحتاد املصري لكرة القدم يجب 
تطبيقها على اجلميع وأنه لم يتسلم املبالغ املستحقة 

منذ 7 أشهر، وأنه صبر على الزمالك بسبب ظروف 
النادي ولكنهم قاموا بشراء العبني جددا باإلضافة 

إلى صرف مستحقات الالعبني.
وأكد منصف أن نادي اجلونة قد طبق عليه قرار 
عدم قيد العبني جدد بسبب مستحقات العب أجنبي 
سابق في اجلونة، وأضاف أنه في حال قامت جلنة 
ش���ؤون الالعبني بقيد الالعبني اجلدد للزمالك فإنه 
سيتقدم بشكوى إلى االحتاد الدولي بسبب مخالفة 

احتاد الكرة للوائح.

مبارك الخالدي
التعاقدات  حصل���ت جلن���ة 
اخلاص���ة بالالعب���ني احملترفني 
املنبثقة عن مجلس إدارة النادي 
العربي على موافقة مجلس اإلدارة 
ممث���ال بالرئيس جمال الكاظمي 
وأمني الس���ر الع���ام عبدالرزاق 
املضف على دعم كل املقترحات 
التي وضعته���ا اللجنة لتدعيم 
خطوط الفريق قبل اس���تئناف 
منافس���ات الدوري املمتاز، جاء 
ذلك خالل االجتماع املشترك الذي 
ضم الكاظمي واملضف بعضوي 

اللجنة جاسم عاش���ور واحمد 
العمران مساء أمس األول.

وأي���د الكاظم���ي املقترحات 
املتعلقة بتجربة ثالثة محترفني 
جدد منهم برازيلي وغاني ومدافع 
يوناني قبل التوقيع رسميا معهم، 
وكان من الالفت استعراض السيرة 
الذاتية ملدافع يوناني لم يسبق 
له االحتراف في املنطقة ويجيد 

اللعب في مركز قلب الدفاع.
واتفق اجلانبان على ان مصير 
الالعبني البرازيليني فابيو وواالس 
مرتبط بكفاءة احملترفني اجلدد فإذا 

ما ثبت علو كعب القادمني اجلدد 
فان للجنة التعاقدات احلرية في 

فسخ عقدي البرازيليني.
من جهت���ه عبر رئيس جلنة 
التعاقدات جاس���م عاشور عن 
استيائه وأعضاء اللجنة من دخول 
احد األندي���ة الكبيرة على خط 
املفاوضات التي يجريها األخضر 
مع الغاني اليكس اسامواه وقال: 
قطعنا شوطا كبيرا مع اسامواه 
إال انن���ا فوجئنا بدخ���ول احد 
األندي���ة للتفاوض م���ع الالعب 

عبر وكيله. 

)عادل يعقوب(األميركي مايكل سونال مينع عبداهلل املطيري من التسجيل

املغربي عصام العدوة يقود الدفاع القدساوي أمام مهاجمي النصر

مبارك دحل من العناصر املميزة في الفحيحيل

يحيى حميدان
حقق القادسية فوزا مهما على 
كاظمة 76-71 ف���ي املباراة التي 
جمعتهما أم���س األول في صالة 
الش���اهني بنادي كاظمة  يوسف 
ضمن مباري���ات اجلولة الثانية 
للدوري املمتاز لكرة السلة، والتي 
شهدت حتقيق الكويت والساحل 
فوزهما الثاني على التوالي بعد 
الفوز األول على حساب اجلهراء 
86-84 والثاني على العربي 70-

62، ورفعت الفرق الفائزة رصيدها 
إلى 4 نقاط، فيما حصلت الفرق 
املهزوم���ة على نقطته���ا الثانية 
بعد هزميتها للمرة الثانية على 

التوالي.
وفي مباراة األصفر والبرتقالي، 
املباراة باإلث���ارة منذ  اتس���مت 
انطالقها بع���د أداء رجولي قدمه 
الطرف���ان خاصة ف���ي النواحي 
الدفاعية، ومتكن األصفر من إنهاء 

الربع األول16-17.
وفرض القادسية سيطرته في 
الربع الثاني بعدما متكن من رفع 
الفارق إلى 13 نقطة عند نهاية الربع 
الذي انته���ى 40-27، وفي الربع 
الثالث، ع���اد كاظمة بقوة بفضل 
التنظيم الدفاعي اجليد الذي طبقه 
املدرب البحريني سلمان رمضان 
بعدما أجبر العبي القادسية على 
التصويب من اخلارج دون توفيق 
لتطبيق العب���ي البرتقالي خطة 
دف���اع املنطقة بنج���اح وأغلقوا 
كل الطرق للوصول إلى س���لتهم 
ومتكنوا أيضا من االستفادة من 
املرتدة مس���تغلني بذلك  الكرات 
البدنية والتي  ارتفاع لياقته���م 
كانت س���ببا في التعادل 56-56 
بعد تس���جيل أمني عبدالرحمن 
س���لة ناجحة من اختراق رائع، 
القادسية ليحافظ على  لكن عاد 
تقدمه بفارق نقطتني 58-56 عند 

نهاية الربع.
وقلب البرتقالي الطاولة عند 
بداية الربع األخير 61-59 بعد أن 
سجل أحمد البلوشي سلة ناجحة، 
إضافة إلى حصول���ه على رمية 
حرة سجلها بنجاح بعد أن ارتكب 
دفاع القادس���ية خطأ ضده قبل 
تس���ديده الكرة، وسارت املباراة 
بعد ذلك بتقارب شديد في النقاط 
قبل أن يحسمها األصفر 71-76 

عند صافرة النهاية.

القادسية يفاوض
ربيع »عمان«

علمت »األنباء« أن نادي
يج���ري  الق��ادس���ية 
مفاوضات جدية مع املدافع 
العماني محمد ربيع العب 
نادي السد القطري سابقا 
ال���ى صفوف  لالنضم���ام 
االصفر في فترة االنتقاالت 

الشتوية احلالية.

الهيئة تدعو األندية 
لسداد اشتراكاتها

العامة  الهيئ���ة  دع���ت 
للشباب والرياضة أعضاء 
اجلمعيات العمومية باالندية 
الى ضرورة املسارعة في 
تسديد االشتراك السنوي 
حتى يتمكنوا من حضور 
اجتماع اجلمعية العمومية 
العادية الس���نوية القادمة 
املزمع انعقاده خالل شهري 

مايو ويونيو املقبلني.

رئيس وزراء منغوليا 
يزور مجمع الرماية

وزراء  رئي����س  ق���ام 
منغوليا سوكاباتار باتبولد 
والوف���د املرافق له بزيارة 
الى مجمع ميادي�ن الشيخ 
صب���اح االحم���د االومل�بي 
للرماية وكان في استقباله 
الش���يخ س���لمان احلمود 
رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي ونائب رئيس 
االحت���اد الدول���ي للرماية 
العتيبي  واملهندس دعيج 
العربي  رئي���س االحت���اد 
للرماية وعض���و مجلس 
ادارة االحتاد الدولي وعبيد 
العام  االم���ني  العصيم���ي 

لالحتاد العربي.
س���وكاباتار  واطل���ع 
الوف���د عل���ى  واعض���اء 
منش���آت ومرافق ميادين 
الرماية حي���ث قام بجولة 
تفقدي���ة ش���ملت ميادين 
الرصاص بداي���ة مبيدان 
10 امت���ار وميدان 25 مترا 
النهائيات وميدان  وميدان 
50 مترا كما قام بجولة في 
ميادين اخلرطوش وميدان 
السبورتنج وميدان القوس 

والسهم االوملبي .

ولم يوفق طاقم حكام املباراة 
املكون من سالم الهزاع وعبدالرحمن 
العنزي وعبداهلل السبتي في إدارة 
املباراة بالشكل املطلوب، خاصة 
السبتي الذي تناسى صافرته في 

كثير من األخطاء الواضحة.
وفي مباراة اجلهراء والكويت، 
لم يتمكن األول من احلفاظ على 
النتيج���ة في األرباع  تقدمه في 
الثالث���ة األولى )23-25(، )44-
39(، )62-60(، بع���د أن ارتكب 
العبوه العديد م���ن األخطاء في 
التمرير في الربع األخير احلاسم 
وأضاعوا العديد من الكرات السهلة 

مبارك الخالدي
رفع القادسية والنصر وتيرة استعداداتهما لنهائي كأس االحتاد 
الذي سيقام بعد غد رغم اجنذاب كال الفريقني إدارة والعبني وجهازين 
فنيني إلى منافسات كأس آسيا اجلارية حاليا بقطر ومتابعة مباريات 

األزرق.
ففي املعس���كر القدساوي يعكف اجلهاز الطبي على إعادة تأهيل 
العبيه املرهقني واملصابني على حد سواء إذ لم يدخل تدريبات الفريق 
اليومني املاضيني كل من نهير الشمري واحمد البلوشي وخلف السالمة 
وعلي الشمالي لشعورهم باإلجهاد والتعب، حيث فضل املدير الفني 
محمد إبراهيم منحهم راحة إجبارية قبل دخولهم التدريبات بشكل 
رسمي، كما اليزال علي النمش خارج حسابات اجلهاز الفني الرتباطه 

مبهام خاصة في عمله.
ومن جهة أخرى قال مساعد املدرب احمد دشتي ان األصفر ليس 
لديه استعدادات معينه للنهائي ولكننا سنتعامل مع املباراة بنفس 
السياس���ة التي انتهجها اجلهازان الفن���ي واإلداري في التعامل مع 
مباريات األدوار الس���ابقة من البطولة، حيث اعتمدنا على عدد من 
العناصر من فريق 21 سنة اثبتوا جدارتهم عالوة على الروح العالية 
لالعب���ني التي نعول عليها كثيرا ونعتق���د انها ال تخذلنا خاصة ان 
البطولة تنشيطية لالعبني بالدرجة األولى وفرصة لتعويد الناشئني 

على روح املباريات النهائية.
وفي النصر قال مدرب العنابي علي الشمري اننا بصدد الطلب من 
مجلس اإلدارة املوافقة على معس���كر داخلي قبل املباراة بوقت كاف 
لتأم���ني دخول الالعبني أجواء املباراة النهائية وهي فرصة لتحقيق 

اجناز للعنابي طال انتظاره.
وأض���اف الش���مري ان فريقه مكتمل الصف���وف حتى اآلن ما لم 
يحدث ش���يء في الس���اعات القليلة املقبلة باستثناء إصابة الالعب 
غازي القهيدي الذي اليزال يحتاج مزيدا من الوقت قبل العودة إلى 

التدريبات.
وحول امللف اخلاص باحملترفني، قال الشمري ان هناك عددا من 
الالعب���ني ينتظر جتربتهم األيام املقبلة الختيار احدهم اس���تعدادا 
للبطولة اآلسيوية التي يدخلها النصر ألول مرة في تاريخه، مشيرا 
إلى ان الالعبني من دول عدة من بينها البرازيل وبيرو وغانا ونيجيريا 

والكاميرون. 

انطالق شعلة اآلسياد الشتوية اليوم
يعلن رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد انطالق 
مسيرة شعلة دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة اليوم بالقرب من 
أبراج الكويت وسط حضور جماهيري يتقدمه وزير الشباب والرياضة 
في كازاخستان تيمو خان وعمدة مدينة استانا موكاشيف تليو بيك.  
وقال املدير العام للمجلس حسني املسلم ان األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السادسة التي تستضيفها كازاخستان من 30 اجلاري وحتى السادس 
من فبراير املقبل هي إحدى البطوالت الرئيسية ضمن أجندة املجلس 
االوملبي وتعتبر مس����يرة الشعلة جزءا مهما من عملية التحضيرات 

لهذه األلعاب.
 وأضاف املسلم ان مراسم االحتفال الذي سيقام بجانب أبراج الكويت 
تتضمن إيقاد الشعلة واجلري ملسافة 600 متر تقريبا وسيحمل الشعلة 
ممثلون رياضيون عن كوريا اجلنوبية واليابان والصني بصفتها الدول 
التي س����بق ان نظمت البطولة وممثل عن الرياضة الكويتية الرامي 

عبداهلل الرشيدي وممثل عن كازاخستان. 

ليخرج األبيض منتصرا بفضل 
التألق الالفت حلسني عبدالرحمن 
الذي سجل 26 نقطة منها 5 رميات 
ثالثية، وأحرز األميركي لي روي 
هيرد 16 نقطة وس���الم الهذال 15 

نقطة.
وتقام مساء اليوم 3 مباريات 
ضم���ن اجلولة الثالث���ة لدوري 
الدرجة األولى لكرة السلة، حيث 
النصر م���ع الصليبخات  يلتقي 
في ال� 5 مس���اء، يتبعها مواجهة 
الش���باب مع التضامن في ال� 7، 
وأخيرا يواجه اليرموك الساملية 

في ال� 8:30. 

القادسية ُيعيد تأهيل مصابيه والنصر في معسكر داخلي
رفعا وتيرة استعداداتهما لنهائي كأس االتحاد

يتقدم رئي�س واأع�ضاء جمل�س الإدارة

وجميع العاملني واملنت�ضبني يف

النادي الكويتي للربع ميل ل�ضباق ال�ضيارات

لوفاة الفقيد الغايل املغفــور له بـــاإذن اهلل تعاىل 

باأحر التعازي القلبية واملوا�ضاة من

�ضائلني اهلل العلي القدير اأن يتغمد الفقيد بوا�ضع رحمته

وي�ضكنه ف�ضيح جناته ويلهم اأهله وذويه ال�ضرب وال�ضلوان

العم/ خالـد يو�ضف املرزوق

عائلة املرزوق الكرام


