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عبداهللا الشمري إحدى األوراق الرابحة في تشكيلة «سلة الساحل» 

«األولمبي» يتلقى ضربة باعتذار السليمي

أرجنتيني في تدريب اليرموك اليوم

جعفر يتفقد مبنى «الصم»

 حناشي: روراوة سرق ١٦٠ ألف دوالر 
وصلحه مع المصريين يخدم مصالحه

شلبي يصف التوأم بـ «الصغار»

الفاضل جاهز لبطولة اإلمارات

مبارك الخالدي
تلقى منتخبنا االوملبي ضربة جديدة بعد اعتذار 
جنم النادي العربي واملنتخب عبدالعزيز السليمي 
عن عدم املشــــاركة مع االوملبــــي في املرحلة املقبلة 
ألســــباب عائلية، حيث قدم الالعب اعتذاره بشكل 
رسمي للجهاز االداري للمنتخب قبل التدريب االول 

مساء اول من امس.
وعانى االوملبي من حالة عدم االســــتقرار كثيرا 
في مراحل استعداداته السابقة النفراط عقد العبيه 
خاصة العناصر البارزة فيه ألسباب مختلفة، حيث 
كانت الصدمــــة االولى باحتراف الالعبني حمد امان 
وجابر جازع خارجيا ما حدا باحتاد الكرة الى اتخاذ 
قرار برفع اســــمي الالعبني من كشوفات املنتخب، 
وجاءت الصدمة الثانية بإيقاف احمد ابراهيم ومهدي 
املوسوي وعبدالعزيز كميل كعقاب اثر األحداث التي 

صاحبت مباراة االردن الودية اوائل الشهر اجلاري. 
ويبدو وجه املعاناة اآلخر في اإلصابات التي تالحق 
الالعبني محمد دهش واحلارس حسني كنكوني ومحمد 
القطــــان، الى جانب ارتباط النجمــــني فهد العنزي 

ويوسف ناصر مع املنتخب االول.
ويستعد االوملبي للمغادرة ٢١ اجلاري الى سورية 
للقاء منتخبها ٢٥ اجلاري، على ان يتوجه بعدها الى 
لبنان قبل العودة الى الكويت.اجلدير بالذكر ان االوملبي 
يستعد خلوض مواجهات الدور التمهيدي املؤهل الى 
اوملبياد لندن ٢٠١٢ حيث سيلتقي منتخب بنغالديش 

في مواجهتني خالل فبراير ومارس املقبلني.
وكان املنتخب قد اجرى مرانه االول مساء امس 
االول وكان تدريبا ترفيهيا يهدف الى استعادة احلالة 
اجلماعية لالعبني اضافة الى تسديدات على املرمى 

من زوايا مختلفة.

مبارك الخالدي
يدخل الالعــــب االرجنتيني خوســــيه ماردلس 
تدريبات اليرموك اليوم متهيدا التخاذ القرار النهائي 
بشــــأن التعاقد معه في حــــال اقتناع مدرب الفريق 
احمد عبداحلميد ومساعده مبارك النمش بامكاناته 
وحتديد مدى االستفادة منه قبل انطالق منافسات 
دوري الدرجة االولى. وكان ماردلس قد وصل البالد 

في ساعة متأخرة من مساء امس. اجلدير بالذكر ان 
اجلهاز االداري لليرموك بقيادة د.حســــني املكيمي 
يسعى بقوة لتجديد دماء الفريق من خالل التعاقد 
مع عدد من الالعبني احملليني كان في مقدمتهم العب 
العربي خالد عبدالقدوس الذي جنحت صفقة انتقاله 
والعب القادسية احمد البلوشي ومجموعة من الالعبني 

األجانب مازالوا قيد التجربة.

قال مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
باإلنابة عصام جعفر ان مبنى نادي الصم اجلديد 
ميثل نقلة نوعية كبيرة ملنتسبي النادي، حيث 
يشـــمل العديد من املرافق والصاالت الرياضية 
املتعددة التي تخـــدم العبي الصم ويقودهم الى 

حتقيق العديد من االجنازات.
وقـــال ان هذا الصـــرح يعد مفخـــرة جلميع 
الرياضيني السيما ان هذا النادي يأتي بعد رغبة 
أميرية سامية من صاحب السمو األمير الذي أعطى 

توجيهاته بأهمية انشاء ناد جديد للصم.

جـــاء ذلك خالل الزيارة التفقدية التي قام بها 
جعفر للنادي اول من امس، حيث كان في استقباله 
رئيس مجلـــس االدارة منصور احلربي وأعضاء 
النادي ومديرة املشـــروع م.منال العطار ونائب 
مدير عام شركة املدير الكويتي م.محمد الشلفان، 
بحضور مدير ادارة االنشاءات في الهيئة العامة 
للشباب والرياضة م.عيسى العون ومدير االعالم 
والنشـــر توفيق العيد. وأوضح جعفر ان الهيئة 
تسلمت ابتدائيا هذا النادي، مشيرا الى ان افتتاحه 

رسميا سيكون في ٢٥ فبراير املقبل.

اتهم رئيس نادي شبيبة 
القبائـــل اجلزائـــري محند 
حناشـــي، رئيس احتاد كرة 
القدم في بالده محمد روراوة 
ألف  بحرمان فريقه من ١٦٠ 
دوالر متثل جزءا من منحة 
مشـــاركته في دوري أبطال 

أفريقيا.
ونقلت صحيفة «لوثون 
داجليري» الصادرة بالفرنسية 
عن حناشـــي قوله «روراوة 
ســـرق منا ١٦٠ ألف دوالر، 
ســـأرفع دعوى أمام القضاء 
وسأشـــتكي لوزير الشباب 

والرياضة، لقد اخذ منا جزءا من املكافأة التي منحها لنا االحتاد 
األفريقي لكرة القدم دون تقدمي أي مبرر».

وأضاف «خســـرنا الكثير من األموال نظير مشـــاركتنا في 
دوري أبطـــال أفريقيا، إيرادات املباريات لـــم تتجاوز ٢٥ الف 
يورو في حني أننا دفعنا ٨٠ ألف يورو كغرامات مالية لالحتاد 

األفريقي».
واتهم حناشي روراوة بإقامة الصلح مع املصريني من أجل 
مصاحله الشـــخصية، مشـــيرا الى «انه يريد الفوز مبنصب 
عضوية املكتـــب التنفيذي لالحتاد الدولي لكرة القدم، لكنه ال 

يستحق ذلك ولن ينجح في مسعاه».

هاجم اإلعالمي املصري مدحت شلبي التوأم ابراهيم وحسام 
حســـن على خلفية الفضيحــــة التي صنعهـــا االثنــــان في 
اإلمارات العربيـــة املتحــــدة خالل املعسكر التحضيري لنادي 

الزمالك.
وكان التوأم حسن قد سحبا جميع العبي الزمالك من مباراة 
اصفهان االيراني الودية بدعوى حتيز التحكيم وخشونة العبي 

الفريق املنافس ضد العبي الزمالك.
وقال شلبي في برنامجه «مساء األنوار» على قناة «مودرن 
سبورت» ان هذا التصرف غير احترافي وال يقوم به إال صغار 
العقول، وكان عليهم أن يســـتفيدوا من التجربة كاملة ألنه قد 
يتعرض لكل ما حدث في مباراة رســـمية بالدوري أو بدوري 
أبطال أفريقيا ولن يســـتطيع وقتها االنســـحاب كما فعل في 

اإلمارات في مشهد غير جيد.

أكد متسابق الدراجات املائية عبداهللا الفاضل جاهزيته للجولة 
املقبلة من بطولة االمارات التي تضم نخبة من أفضل املتسابقني 
في العالم والتي حقق فيها اجنازا جديدا باسم الكويت بعد فوزه 
باملركز الثاني في فئة ١٦٠٠ ستوك للمحترفني، حيث كان متصدرا 
الســـباق اال انه واجه خلال فنيا بالدراجة أّخره الى املركز الثاني، 
ويأتي هذا االجناز بعد اجنازه العاملي الذي حققه في بطولة العالم 
وأبرزها فئة احملترفني واجنازه في اوملبياد الشواطئ التي أقيمت 
في مســـقط ديســـمبر املاضي حيث حقق ميدالية فضية في فئة 

٨٠٠ للمحترفني.
وشكر الفاضل اعضاء ادارة مجلس النادي البحري باختياره العبا 

أساسيا ضمن الوفد املشارك والهيئة العامة للشباب والرياضة.
وقال ان اهتمامه في الفتـــرة احلالية منصب على التجهيزات 
للجولة القادمة من البطولة الثالثة التي ستقام في ١١ فبراير املقبل 

في أبوظبي من خالل التركيز على اجلوانب الفنية.

عبداهللا الفاضل يأمل حتقيق إجناز جديد

أحمد حسام «ميدو» يعود للزمالك من جديد «الشامية» يفوز 
بالخماسيات

افتتاح دورة حكام 
أسلحة الرصاص

نظم مركز شـــباب الشامية 
العامة للشـــباب  التابع للهيئة 
والرياضة دورة في خماسيات 

كرة القدم ملواليد ٩٧ فما فوق.
وقد شارك في البطولة جميع 
مراكز الشـــباب مع فريقني من 
مركز شـــباب الشامية، ووصل 
الى املباراة النهائية مركز شباب 
القصور ومركز شباب الشامية، 

وفاز األخير باملركز األول.
الدورة قام نائب  وفي ختام 
مدير ادارة مراكز الشباب احمد 
الظفيري ورئيس مركز شباب 
الشـــامية انور الشطي بتوزيع 
البطولة على  اجلوائـــز وكأس 

الفرق الفائزة.

افتتح الشيخ سلمان احلمود 
رئيـــس االحتاديـــن الكويتي 
واآلســـيوي نائـــب رئيـــس 
الدولـــي للرماية اول  االحتاد 
من امـــس بقاعة محاضــــرات 
مجمع ميادين الشـــيخ صباح 
األحمد االوملبي للرماية الدورة 
 (B) الرصاص الدولية حلكام 
التي ينظمها نادي الرماية حتت 
إشراف االحتاد الدولي للرماية 
بحضور دعيج العتيبي نائب 
رئيـــس مجلس اإلدارة رئيس 
العربي عضو مجلس  االحتاد 
ادارة االحتـــاد الدولي للرماية 
وعبيد العصيمي أمني الســـر 
العام امني عام االحتاد العربي 
الدورة  للرمايـــة ومحاضـــر 
االسترالي ادو مارانيك، بحضور 
مشاركني من اجلزائر والبحرين 
وعمان واحلرس الوطني ونادي 

املعاقني. 

لقب «حوض النيل» بين مصر وأوغندا

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يلتقي منتخب مصـــر اليوم مع اوغندا في 
الثامنة مساء بتوقيت الكويت في نهائي دورة 
حوض النيل األولى لكرة القدم على ملعب ستاد 
الكلية احلربية، وتسبقها مباراة اخرى جتمع 
كينيا مع الكونغو الدميوقراطية في الرابعة اال 

ربع عصرا، لتحديد املركزين الثالث والرابع.
وكان منتخب مصر قد وصـــل الى املباراة 
النهائيـــة بعد ان متكن من الفـــوز على كينيا 
٥ - ١، ويأمل منتخب مصر مواصلة سلســـلة 
االنتصارات التـــي حققها بالبطولة بالوصول 
الى منصة التتويج باللقب، السيما أن البطولة 

تستضيفها مصر في نسختها األولى.
من جانـــب آخر وفي الزمالـــك، أعلن مدير 
الكرة إبراهيم حسن أنه أمت االتفاق مع الالعب 
أحمد حسام «ميدو» للتوقيع لألبيض ملدة ثالث 
سنوات ونصف السنة تبدأ خالل فترة االنتقاالت 
اجلارية، وقال ابراهيم حســـن في تصريحاته 
لقناة «احملور» ان ميدو سيحضر إلى القاهرة ٢٠ 

اجلاري إلمتام تعاقده، بعد إنهاء كل ارتباطاته 
بنادي ميدليزبره اإلجنليزي.

في شأن آخر، تعود صباح اليوم بعثة الزمالك 
للقاهرة، بعد ان اختتم معسكره املغلق باالمارات 
الذي استمر ملدة ٦ ايام، واختتمه مبباراة ودية 

امام احتاد جدة السعودي.
وفي األهلي، يجتمع مدير الكرة بالنادي سيد 
عبداحلفيظ اليوم بثالثي الشباب املستبعد من 
القائمة األفريقية مصطفى عفروتو وسعد الدين 
سمير وهشـــام محمد، بعد ان تقدموا رسميا 
بطلبـــات رحيلهم عن االهلـــي، خاصة بعد أن 
تأكدوا من عدم حصولهم على الفرصة في ظل 

وجود البرتغالي مانويل جوزيه.
 من جانبه، أكد والد الالعب مصطفى سليم 
«عفروتو» أن ابنه سيرحل عن االهلي، مشيرا 
الى ان عفروتـــو ليس العبا صغيرا حتى يتم 
استبعاده من القائمة األفريقية بهذا الشكل غير 
الالئق، معلنا ان الالعب ميتلك عرضا جادا من 

أحد األندية الفرنسية.

ميدو يعود للزمالك وعفروتو مصمم على الرحيل من األهلي

عبدالعزيز السليمي يغيب عن صفوف املنتخب األوملبي

عبدالنبي حافظ في استقبال املغربي عبداملجيد اجليالني

العربي يختبر الجيالني ويلتقي النصر السعودي غدًا

الساحل يصارع القادسية في «ممتاز السلة»

إيقاف الموسوي وإبراهيم حتى نهاية الموسم

الكويت والجهراء يواجهان كاظمة والعربي في الجولة الرابعة

مبارك الخالدي
يخوض املغربي عبداملجيد اجليالني تدريبه االول مع العربي مساء 
اليوم بناء على طلب مدرب الفريق البرازيلي مارسيللو كابو الذي 
اشترط مشاهدة الالعب قبل املوافقة على التعاقد معه رسميا. وكان 
اجليالني قد وصل الى البالد ظهر امس وكان في اســـتقباله ممثلو 

العالقات العامة بالنادي ومشرف الفريق عبدالنبي حافظ.
وعلمت «األنباء» ان فترة التعاقد مع اجليالني في حال املوافقة 
ســـتكون حتى نهاية املوســـم اجلاري مبقابل ١٥٠ ألف دوالر قابلة 
للزيادة، خاصة ان اجليالني ابدى موافقة على املبلغ شـــريطة عدم 
خوضه أي جتربة مســـبقة، لكن اصـــرار اجلهازين الفني واالداري 
للعربي على مشاهدة الالعب على الطبيعة واقتناعهم مبستواه رمبا 

تدفع اجليالني للمطالبة برفع قيمة التعاقد.
من جهة اخرى، اتخذ مجلس ادارة النادي قرارا بايقاف الالعبني 
مهدي املوسوي واحمد ابراهيم حتى نهاية املوسم بناء على توصية 
من جلنة املســـابقات باحتاد الكرة بعد اشتراك الالعبني في االحداث 
املصاحبة ملباراة االردن الودية مع منتخبنا االوملبي اوائل الشـــهر 

اجلاري وانقطاع الالعبني عن بعض احلصص التدريبية للفريق.
ويختبر االخضر قدراته امام النصر الســـعودي غدا في مباراة 
ودية هـــي االولى للنصر في الكويت في معســـكره احلالي، وهي 
مباراة تعتبر مهمة للعربي الذي يســـتعد الستئناف الدوري فور 
انتهاء مشـــاركة االزرق في بطولة كأس آســـيا حيث يولي مدرب 
الفريق كابو املباراة اهمية خاصة نظرا الرتفاع مســـتوى النصر 
من جهة والختبار قدرات العبي االخضر على اســـتيعاب اخلطط 

التكتيكية للمرحلة املقبلة.
وكان النصر قـــد وصل الى البالد مســـاء اول من امس واجرى 
تدريبا على ستاد صباح السالم هو االول له منذ وصوله، ويسعى 
الـــى خوض عدد من املباريات الودية مـــن بينها مباراة مع الكويت 

١٨ اجلاري.

 يحيى حميدان
يدخل القادسية حامل لقب دوري كرة السلة في املواسم 
األربعة األخيرة في مواجهة صعبة أمام الســــاحل في الـ ٧ 
مساء اليوم في صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة ضمن 
مباريات اجلولــــة الرابعة للدوري املمتاز، والتي تشــــهد 
مباراتني أخريــــني جتمع االولى العربي مع اجلهراء في الـ 
٥، وتختتم منافسات اجلولة بلقاء ناري يجمع الكويت مع 
كاظمة في الـ ٨:٣٠. وينتظر أن تشــــهد مواجهة القادسية 
(٦ نقاط) والســــاحل (٥ نقاط) اثارة كبيــــرة كعادة لقاء 
الفريقني في املواسم األخيرة نظرا ملا يتمتع به الفريقان من 
العبني على مستوى عال يشكلون العدد األكبر في صفوف 
املنتخب الوطني، حيث يضم األصفر عبداهللا الصراف وفهاد 
الســــبيعي وعبدالعزيز احلميدي وعبداهللا املطيري، وفي 
الساحل شايع مهنا وعبداهللا الشمري وأحمد فالح. وستكون 
مواجهة الفريقني مفتوحة على كل االحتماالت وسيحسمها 
من يتمكن من استغالل فرصه بالشكل املطلوب خاصة في 
الرميات احلرة التي دائما ما تكون لها الكلمة العليا في مثل 
هذه املباريات. وفي املباراة األولى، يطمح اجلهراء (٤ نقاط) 
لتحقيق انتصاره الثاني على التوالي عندما يواجه العربي 
(٣ نقاط) والذي يسعى بدوره للخروج من دوامة الهزائم 

التي تعرض لها في اجلوالت الثالث املاضية.
وفــــي مواجهة الكويت (٦ نقــــاط) وكاظمة (٣ نقاط)، 
يســــعى األول الى مواصلة انتصاراتــــه وعدم تفويت أي 
نقطة للمحافظة قــــدر االمكان على البقاء في القمة، اال أن 
طموحه يصطدم برغبة البرتقالي لتحقيق انتصاره األول 
على الرغم من صفوفه املدججة بالنجوم بخالف احملترفني 

األجانب املميزين.

محمد روراوة


