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علي مراد ظهر مبستوى جيد وقاد العربي للفوز

خالد خلف كان يتطلع لتجربة احترافية في أوروبا

الشيخ مشعل األحمد يتسلم الكتاب من سعد كميل

فرحة العبي الصداقة بفوزهم على أول سبورتس

اعتزال العمران األربعاء

كميل يهدي كتابه إلى مشعل األحمد

تهديد وشتائم في كرة الصاالت اللبنانية

تش���هد مباراة كاظمة والقادسية التي ستقام 
األربعاء املقبل ضمن منافس���ات الدوري املمتاز 
اعتزال العب نادي كاظمه واملنتخب الوطني ناصر 
العمران في مهرجان يرعاه الشيخ طالل اخلالد.

وكان احتاد الكرة قد أعلن عن موعد اللقاء قبل 

يومني بعدما أنهى منتخبنا الوطني مشاركته في 
بطولة أمم آسيا التي حتتضنها العاصمة القطرية 
الدوحة، حيث كان من املفترض أن يقام مهرجان 
االعتزال 6 ديسمبر املاضي قبل أن يؤجل الرتباط 

األزرق بهذه املشاركة.

الرشيدي وكأنهم يوجهون رسالة 
ملن يهمه االمر حول جلوسهم على 
املنتخب بالرغم  مقاعد احتياط 

من مستوياتهم العالية.

األول األداء الباهر لالعبي األخضر 
مع املنتخب وهم خالد خلف وعلي 
مقصيد وعبداهلل الشمالي واحمد 
الرشيدي واحلارس املتألق خالد 

دكة االحتياط ولم يستفد األزرق 
منه.

والحظ متابعو مباراة األخضر 
امام النصر السعودي مساء امس 

من مباراة األزرق مع قطر بسبب 
الفنية اخلاصة للمدرب  الرؤية 
غوران ومس���اعده عبدالعزيز 
حمادة حيث كان الالعب حبيس 

مبارك الخالدي
فشلت املفاوضات التي جرت 
في سرية تامة بني وكيل أعمال 
العب املنتخب الوطني والنادي 
العربي خالد خلف وممثل احد 
األندي���ة االيطالية املعروفة في 
إمتام الصفقة االحترافية االهم 
في تاريخ الكرة الكويتية بسبب 
ارتب���اط الالعب مع األزرق إبان 
مشاركته في نهائيات كأس آسيا 

املقامة حاليا بالدوحة.
وكانت املفاوضات قد اقتربت 
من مراحلها األخيرة قبل مباراة 
األزرق مع أوزبكستان في اجلولة 
الثانية، حيث مت االتفاق على مدة 
العقد ل� 3 س���نوات ومبلغ كان 
سيشكل أعلى صفقه احترافية في 
البالد إال ان إدارة النادي االيطالي 
أصرت على حضور الالعب خالل 
الفترة احملددة لكن وكيل أعمال 
الالعب طل���ب االنتظار ملعرفة 
موقف األزرق من االستمرار في 
البطولة والتأهل من عدمه الن 
الالعب ضمن قائمة ال� 23 العبا 
املش���اركة مع املنتخب، وهو ما 
دفع اجلان���ب االيطالي لصرف 
النظر عن خل���ف واالجتاه الى 
العب آخر بس���بب ضيق فترة 
الدوري  التسجيل الشتوية في 
االيطالي ما تس���بب في حرمان 
خلف من الفرصة الذهبية التي 
يتمناها كل العب كويتي والتي 

ال تتكرر إال نادرا.
اجلدير بالذك���ر ان خلف لم 
يش���ارك في مباريات األزرق ال� 
3 إال ف���ي الدقائق ال� 10 األخيرة 

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحم���د بالرئ��اسة الع��امة للحرس 
الوطني احلكم الدولي س���عد كميل الذي اهداه 
نس���خة من كتاب »س���عد كميل... 25 عاما مع 

الصافرة«.
واش���اد االحمد خالل اللقاء مبسيرة كميل 
وعطائ���ه الرياضي خالل مش���واره في مجال 
التحكيم محليا واقليميا ودوليا بأسلوب اتسم 
بالنزاهة واملوضوعية والقى استحسان كافة 
األوساط ورفع اسم الكويت في شتى احملافل.

واكد ان احلكم كميل كان خير سفير لرياضة 
كرة القدم واجنازاته دليل على متيزه وتفوقه 

وابداعه.
من جانبه، ثمن كميل دعم نائب رئيس احلرس 
الوطني للرياضة والرياضيني في الكويت، مشيرا 
الى أن الشيخ مشعل االحمد يحرص على تكرمي 
كل من يساهم في خدمة الكويت ورفعة شأنها 

في شتى املجاالت.
حضر اللقاء مدير مكتب نائب رئيس احلرس 

الوطني بالتكليف العقيد جمال ذياب. 

بيروت ـ ناجي شربل
ثأر الصداقة خلسارته ذهابا من أول سبورتس 
واكتسحه إيابا 6 � 3 )الشوط األول 1 � 3( في املباراة 
التي أجريت بينهما في قاعة حامت عاشور الرياضية، 
وهي آخ����ر مباريات الصداقة ف����ي الدوري املنتظم 
ضمن املرحلة ال� 13 من الدوري اللبناني لكرة القدم 

للصاالت.
ويدين الصداقة بفوزه الى املوهبة طوني ضومط 
الذي تألق بشكل الفت مسجال 4 إصابات رائعة، إضافة 
الى املوهبة اجلديدة مصطفى س����رحان بتسجيله 
اإلصابتني الثانيتني، بينما س����جل ألول سبورتس 

حسن زيتون )2( ومحمود عيتاني.
وانتزع الصداقة الصدارة من أول سبورتس مؤقتا 
في انتظار املباراة األخيرة ألول س����بورتس والتي 
س����تكون مواجهة قمة مفتوحة مع البنك اللبناني 

الكندي اجلمعة في ختام مرحلة اإلياب.
إال أن األحداث التي أعقبت املباراة شوهت جماليتها 

وحماستها، إذ دخل والد أحد العبي أول سبورتس 
أرض امللعب وأوقف املباراة ليصحب ابنه، ثم تعالت 
بعد صافرة النهاية أصوات الش����تائم والتدافع بني 
بعض اجلماهير والالعبني في املنصة، وتدخل العقالء 
واإلداريني حلل اإلشكاالت إضافة الى تدخل مسؤولني 
عبر الهاتف لفض التجمعات التي كانت تتوعد العبي 

الفريق الفائز.
واستكمل بعض العبي أول سبورتس وحتديدا 

حسن توبة كيل الشتائم لالعبي الصداقة.
وتبني أن أس����باب اإلش����كاالت تع����ود إلى أمور 
ش����خصية بني الالعبني الذين يقطنون في منطقة 
واحدة )الضاحية اجلنوبية( بأغلبهم، وكانت جتمعهم 
صداقات متينة مع الفريق اآلخر ومعظمهم كانوا زمالء 
في فريق بروس كافيه الذي انس����حب من البطولة 

قبل انطالق املوسم.
وتابع الن����دوة القماطية نتائجه الطيبة بتغلبه 

على ضيفه البنك اللبناني الكندي 4 � 3.

لم يشارك إال 10 دقائق في البطولة

كأس آسيا أضاعت على خلف االحتراف في إيطاليا

أكد أن األولوية في التعاقد ستكون للعربي

الجيالني يعود إلى المغرب اليوم

فأبديت وجهة نظري كالعب حول 
الظلم الذي يتعرض له الالعبون 
احمللي����ون، إال ان حديثي ش����كل 
صدمة للم����درب واالحتاد فصدر 
القرار بحرماني من متثيل املغرب 
ملدة 5 س����نوات وهذا ما حد من 
طموحات����ي كالعب وحرمني من 
الف����رص االحترافية  العديد من 

خاصة في أوروبا.

الكويت،  والوكالة احلصرية في 
الفتا الى انه يثق بإمكاناته الفنية 
كالعب وال يخش����ى م����ن اختبار 
اجلهاز الفني لألخضر له. وأضاف 
ان تصريحاته ضد اجلهاز الفني 
ملنتخب بالده قبل سنوات حرمته 
من متثيل املنتخب املغربي، مبينا 
ان تركيز املدرب واالحتاد كان على 
الالعبني احملترفني خارج املغرب 

مبارك الخالدي
يغ����ادر اليوم الالعب املغربي 
عبداملجيد اجليالني عائدا الى بالده 
بعد خضوعه لتجربة احترافية 
مع النادي العربي، حيث ش����ارك 
في املب����اراة الودية التي جمعت 
األخضر بالنصر السعودي اول 
من امس وملدة شوط كامل ظهر 
خاللها بحالة بدنية وفنية ممتازة، 
وكانت اللجنة االحترافية بالنادي 
قد عقدت اجتماعا في وقت متأخر 
مس����اء امس مع الالعب ووكيله 

لبحث شروط التعاقد.
وكان الالعب ق�����د حت������دث 
ل� »األنباء« قائال ان سبب مغادرته 
يعود الرتباطه مع ناديه املغربي 
الدفاع اجلديدي الذي سيستأنف 
مبارياته في الدوري املمتاز خالل 
االيام القليلة املقبلة واذا ما كتب 
ملفاوضاته مع العربي النجاح فالبد 
ان يستكمل الشق اآلخر من االتفاق 
مع إدارة ناديه. وأشار اجليالني 
الى انه تلقى عرضا آخر من ادارة 
القادسية ولكن األولوية ستكون 
املبادرة  للعربي كونه صاح����ب 

األخضر يتألق ويهزم الصليبخات في »اليد«
فرصة اكبر لالعب فواز عباس 
للمش���اركة في الهجوم إلجادته 

التصويب اخلارجي.
وشهدت الدقيقة 21 من الشوط 
األول اقتراب الصليبخات بالنتيجة 
بفارق هدف واحد بسبب األخطاء 
الهجومية لالعبي العربي ولكن 
سرعان ما انتفض األخضر بقيادة 
سلمان الش���مالي ليعود الفارق 
من جدي���د ويصل الى 6 أهداف 
كانت كفيلة بإراحة العربي في 
الشوط األول. ولم يختلف احلال 
كثيرا في الشوط الثاني واستمر 
أداء الفريقني على نفس الوتيرة 
خاصة من العبي العربي الذين 
كانوا حاضرين بقوة وتعاملوا مع 
كل الطرق الدفاعية التي اتبعها 
الصليبخات بشكل صحيح لتكون 
الغلبة ألبن���اء املنصورية. أدار 
املباراة الدوليان فوزي ابراهيم 

وجاسم سويلم وكانا متألقني.
وتقام اليوم مباراتان في ختام 
االسبوع اخلامس حيث يلتقي 
النص���ر )4 نقاط( مع التضامن 
في اخلامسة فيما يلعب كاظمة 
)4( مع اليرموك في السادس���ة 

والنصف.

بدر عباس في الهجوم على الرغم 
الكثيرة وبطئه في  من اخطائه 
التحرك فيما كان حس���ني جابر 
بعيدا عن مستواه. وهذه العوامل 
جعلت العربي يتفوق في اجلانب 
الدفاع���ي وكان يفترض اعطاء 

الصليبخات باهتا خاصة هجوميا 
واعتقد العب اخلط اخللفي مشاري 
طه انه الالعب الوحيد الذي البد 
ان يصوب لذلك لعب وحده دون 
ان يحرك املدرب خالد غلوم ساكنا 
الى جانب اإلصرار على مشاركة 

وبرز جنم املباراة الناشئ وليد 
القالف الذي قدم مباراة كبيرة في 
اجلانبني الدفاعي والهجومي الى 
جانب احلارس عبداهلل الصفار 

الذي اجاد في مرماه.
وعلى اجلانب اآلخر كان أداء 

حامد العمران
فرض العربي نفس���ه كأحد 
الفرق الكبيرة بعد العرض القوي 
الذي قدمه امام الصليبخات وفوزه 
30 � 25 )الشوط األول 15 � 10( 
في املباراة التي جرت امس االول 
ضمن منافسات االسبوع اخلامس 
لدوري الدمج لكرة اليد على صالة 
الش���هيد فهد األحم���د بالدعية. 
وبذلك رفع العربي رصيده إلى 
الشباب املتصدر  8 نقاط خلف 
بف���ارق نقطة واحدة فقط، فيما 
بق���ي الصليبخات على رصيده 

السابق بأربع نقاط.
استطاع العرباوية ان يفرضوا 
اداءهم منذ البداية بفضل التحضير 
اجليد من املدرب خالد بن عاشور 
الذي اوجد التش���كيلة املناسبة 
لطريق���ة الدف���اع املتقدمة التي 
اتبعها الصليبخات ليكون صانع 
األلعاب احمد حسني مفتاح اللعب 
الى جانب عبداهلل مصطفى الذي 
اجاد في التصويب على املرمى مع 
التحرك االيجابي حلسن الشطي 
الذي استغل سرعته في التحرك 
والقطع دون كرة، فيما كان علي 
م���راد متوازنا ف���ي تصويباته 

بن همام لم يتوقع فوز قطر باستضافة المونديال

»ديربي بترولي« بين إنبي وبتروجيت 

أكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد 
بن هم���ام أن فوز قطر باس���تضافة كأس العالم 
2022 ه���و إجناز عربي ممي���ز. وتوجه بن همام 
بالش���كر إلى »األش���قاء العرب الذين وقفوا إلى 
جانب امللف القط���ري من احمليط الى اخلليج«.. 
مضيفا »كنت شخصيا أرى أن هذا األمر اكبر من 
إمكانياتنا وطموحنا، لكن كان هناك أش���خاص 
غي���ري آمنوا بامللف والفضل ينس���ب لهم. وفي 
النهاية على قدر أهل العزم تأتي العزائم«. ونقلت 

وكالة األنباء القطرية عن بن همام قوله »أمتنى 
أن يش���ارك جميع العرب في التنظيم وان يكون 
لهم بصماتهم اخلاص���ة، فكأس العالم 2022 هي 
كأس عربية والوقت م���ازال مبكرا للحديث عن 
استضافة بلدان مجاورة للمباريات، فال احد يعلم 
حتى اآلن في أي مدن ستقام مباريات كأس العالم 
2014 فال داعي الستباق األمور واحلديث عن 2022 
»مؤك���دا أن »هذا القرار يجب أن يتم اتخاذه بعد 

مونديال 2018«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تعود مسابقة الدوري املصري للحياة من جديد 
بعد فت���رة توقف دامت 20 يوما بأربع مباريات 
مصيرية ضمن فعاليات األسبوع اخلامس عشر، 
وجميعه���ا مهمة فاجلميع يبحث عن النقطة اما 
ملواصلة املنافسة على الدخول في املربع الذهبي  
او املنافسة علي مركز الوصيف أو الهروب من 
ش���بح الهبوط للدرجة الثانية بالنسبة للفرق 
التي يقع ترتيبها في ذي���ل القائمة فيلتقي في 
3:30 عصرا بتوقيت الكويت اجلونة مع طالئع 
اجليش، وفي ال���� 5:45 يلتقي املقاولون العرب 
مع االحتاد السكندري وسموحة مع وادي دجلة، 
وتختتم منافسات اليوم في ال� 8 باقامة لقاء انبي 

مع بتروجيت. 
يس���تضيف املقاولون العرب صاحب املركز 
الرابع عش���ر بجدول ال���دوري برصيد 11 نقطة 
فريق االحتاد السكندري صاحب املركز السادس 
عش���ر »االخير« برصيد 10 نقاط في واحدة من 
اقوى مباريات اليوم، نظرا للموقف الصعب الذي 
مير به الفريقني، حيث سيقاتل فريق املقاولون 
حتت قيادة الفرنس���ي تودروف للخروج فائزا 
بال� 3 نقاط اخلاصة باللقاء للهروب من ش���بح 
الهبوط الذي اصبح يهدد الفريق مبنتهى القوة 
بينما يعول املدير الفني لالحتاد محمد عامر على 

هذه املباراة اماال كبيرة في حتقيق نتيجة طيبة 
للقفز خطوة لالمام لالبتعاد عن دوامة الهبوط 

واحلسابات املعقدة.
ويستضيف فريق انبي صاحب املركز الثالث 
برصي���د 26 نقطة على ملعبه »بتروس���بورت« 
شقيقه البترولي بتروجيت صاحب املركز السادس 
بج���دول الدوري برصي���د 22 نقطة في مباراة ال 
تعت���رف بالعواطف، على اجلانب االخر يخوض 
انبي لقاء اليوم حتت قيادة البرتغالي مالدينوف 
وهدفه الفوز فقط، للقفز للمركز الثاني »الوصيف« 
اذا ما تعثر االس���ماعيلي ف���ي مواجهته غدا امام 

حرس احلدود. 

يونس: مسؤولو األهلي يؤلهون جوزيه 

واصل العب األهلي األسبق واالعالمي احلالي 
مصطفى يون���س تصريحاته الالذعة عن طريق 
برنامج الكرة األفريقية مع اإلعالمي طارق رضوان 
وهاجم مسؤولي األهلي وذكر أنهم يؤلهون جوزيه 
دون س���بب أو مبرر واضح.. وأضاف يونس أن 
صراحته سببت له مشاكل عديدة رغم أن اجلميع 
يعلمون أنه���ا غالبا ما تكون تصريحاته صائبة 
وتأتي في مصلحة االهلي الذي يعشقه بدرجة ال 
توصف، وانه قدم للقلع���ة احلمراء ما لم يقدمه 

أي العب آخر.

فضية للبولينغ في بطولة آسيا

أسامواه في اإلسماعيلي من دون اختبار

أحرز منتخبنا الوطن���ي للبولينغ امليدالية الفضية في الزوجي 
ضمن بطولة آسيا ال� 21 للرجال التي تستضيفها اإلمارات في مدينة 
أبوظبي بعد منافسة حامية على الذهبية مع املنتخب الكوري الذي 
جنح في الرميات األخيرة ان يتقدم على ثنائي منتخبنا خالد الدبيان 
وباس���ل العنزي بفارق قليل من النقاط لعب فيها احلظ دورا كبيرا 

لتذهب الذهبية الى كوريا والفضية لزوجي الكويت.
وكانت املنافس���ات قد انطلقت صباح امس وكان ثنائي منتخبنا 
الديب���ان والعنزي في صراع كبير مع ثنائ���ي كوريا وايضا ثنائي 

اندونيسيا الذي احرز البرونزية.

ينتظر اإلسماعيلي وصول املهاجم الغاني أليكس أسامواه إلمتام 
التعاقد معه في موسم االنتقاالت الشتوية اجلاري، من دون خضوعه 
الختبارات فنية. وقال عالء وحيد املتحدث باسم اإلسماعيلي ان الالعب 
سيخضع للكشف الطبي فقط، وفي حالة اجتيازه سيتم التعاقد معه 
مباشرة، وسيكون صفقة املوسم بفضل مهاراته الكبيرة، وقد اتفقنا 

مع وكيل أعماله على جميع التفاصيل املتعلقة بالتعاقد«.

)هاني الشمري(املغربي عبداملجيد اجليالني يتحدث للزميل مبارك اخلالدي

سلطان بن فهد يستقيل
من مناصبه الرياضية العربية

قدم االمير سلطان بن فهد امس استقالته من منصبه كرئيس الحتاد 
اللجان الوطنية االوملبية العربية واالحتاد العربي لكرة القدم واالحتاد 
الرياضي للتضامن االسالمي، حس����بما ذكرت وكالة االنباء السعودية 
»واس«. وتابعت »وحيث ان االمير نواف بن فيصل هو النائب التنفيذي 
لهذه االحتادات، وحس����ب االنظمة واللوائح املعمول بها، سيقوم االمير 
نواف مبهام الرئاسة فيها متهيدا لعقد اجلمعيات العمومية الطارئة لها 
الحقا«. بدوره، اوضح االمير نواف ان »الدعوة ستوجه لعقد اجلمعية 
العمومية الطارئة لهذه االحتادات خالل شهر من االن حسب ما تقتضي به 
االنظمة«. وكان خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز »قد 
اعفى االمير سلطان بن فهد من منصبه كرئيس للرعاية العامة للشباب 
بناء على طلبه، وعني االمير نواف بن فيصل بدال منه«، وذلك عقب تلقي 
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