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زينو إلى النصر بـ 150 ألف دوالر

الشباب يتعادل مع التضامن في »األولى«

 كأس العبداهلل للرماية تنطلق اليوم

ختام دورة »بيتك« اليوم
تختتم اليوم منافسات دورة »بيتك« السابعة 
ملوردي القطاع التجاري لكرة القدم التي ينظمها 
بيت التمويل »بيتك« على مالعب الصاالت املغلقة 
بنادي كاظمة والتي استمرت 4 أسابيع مبشاركة 

96 فريقا، وقد أسفرت التصفيات عن وصول 24 
فريقا من الشركات واملؤسسات املشاركة إلى املرحلة 
األخيرة من التصفيات النهائية، وقد حظيت البطولة 

بإقبال كبير.

غداء رياضي للعنزي

عبدالرؤوف يدعو الغانم العتزاله
وّجه العب الفري���ق األول لكرة 
القدم بالنادي العربي السابق سمير 
عبدالرؤوف الدعوة إلى عضو مجلس 
إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
خالد فراج الغامن حلضور مهرجان 
الذي س���يقام حتت رعاية  اعتزاله 
الشيخ فيصل املالك على هامش مباراة 
العربي والكويت في 7 فبراير املقبل 
على ستاد صباح السالم في النادي 
العربي. وأشاد الغامن خالل استقباله 
لالعب مبا قدمه عبدالرؤوف لناديه 
وساهم في احلصول على العديد من 
البطوالت احمللية خالل الفترة التي 
قضاها بصفوف »الزعيم«. وفي نهاية 
اللقاء قدم عبدالرؤوف درعا تذكارية 

الى الغامن.

أزرق البراعم والناشئين والشباب
 إلى القاهرة رغم الظروف األمنية

عبدالعزيز جاسم
تعاقد النصر امس مع الس���وري محمد زينو 
حتى نهاية املوس���م مقابل 150 ألف دوالر ليكون 
آخر احملترفني الذين تعاقد معهم النادي، واضطر 
العنابي للتخلي عن البرازيلي غايرو نظرا حلاجة 
الفريق ملهاجم أكثر منه العب وسط، وبذلك اكتمل 
عقد محترفي النصر حيث يتواجد حاليا مع الفريق 
البرازيليان إلياس وروبيرتو مارينو باإلضافة إلى 
العماني عصام فايل، وستقدم إدارة النادي اليوم 
قائمة ال� 30 العبا التي سيخوض بها مسابقة كأس 
االحتاد اآلسيوي وتضم احملترفني االربعة حسب 

لوائح جلنة املس���ابقات التي تسمح مبشاركة 3 
العبني اجانب اضافة الى العب آسيوي.

ومن املتوقع ان يش���ارك زينو مع الفريق بعد 
غدا امام فريقه السابق العربي في الدوري املمتاز، 
حيث سبق له ان لعب مع االخضر املوسم املاضي 
إال أن جتربته لم يكتب لها النجاح. وظهر زينو في 
نهائيات كأس آسيا بشكل جيد ما ساهم كثيرا في 

تلقيه اكثر من عرض من قبل احتراف.
ويأت���ي تعاقد النصر مع زينو بس���بب الفراغ 
الكبير الذي خلفة البرازيلي جوني الندرينيو الذي 

انتقل للعربي قبل اسبوعني.

مبارك الخالدي
تأكيدا ملا نشرته »األنباء« أمس عن تلقي العب 
الكويت البرازيلي كاريكا عددا من عروض االحتراف 
من خارج الكويت، فقد وقع الالعب على عقد انتقال 
الى النصر االماراتي مقابل 400 الف دوالر لنهاية 

املوسم.

300 ألف

من جهته، أكد زيد أبوحميد أمني السر العام بنادي 
الوحدات األردني ل� »األنباء« في اتصال هاتفي أمس 
ان وفدا من نادي الكويت سيصل صباح اليوم الى 
عمان لبدء مفاوضات رسمية بشأن انتقال الالعب 
حسن عبدالفتاح الى صفوف النادي الكويتي بعد 
العرض الذي تقدم به وهو 300 ألف دوالر مقابل 

إمتام صفقة االنتقال وملدة 4 أشهر فقط. 

وقال أبوحميد ان املبلغ املذكور سيكون مناصفة 
بني الالعب والنادي حيث يحصل الالعب على 130 
ألف دوالر، فيما ستكون نسبة الوحدات 170 ألف 
دوالر، مش���يرا الى ان هن���اك عرضا آخر تقدم به 
نادي العربي القطري ولكن الكلمة األخيرة ستكون 

لالعب فقط.
 وتألق عبد الفتاح )28 عاما( في نهائيات كاس 
اس���يا املقامة حاليا في الدوحة مع منتخب االردن 
الذي خرج من الدور ربع النهائي بخس���ارته امام 

اوزبكستان 2-1.
وبدأ عبد الفتاح مشواره مع الوحدات عام 2005 
قبل ان ينتقل في اغسطس 2009 على سبيل االعارة 
الى حتا االماراتي ومنه على سبيل االعارة ايضا في 
ديسمبر من العام ذاته الى الكرامة السوري قبل ان 

يعود الى الوحدات مطلع املوسم احلالي.

مبارك الخالدي
وقع الشباب متصدر ترتيب دوري الدرجة األولى 
في فخ التعادل مع أقرب مطارديه التضامن 1-1 في 
املباراة التي جمعتهما أمس في س����تاد نادي الكويت 
مبنطقة كيفان ضمن مباريات اجلولة الثامنة. وتقدم 
التضامن بهدف سجله البرازيلي رودريغو )8(، وعادل 
النتيجة التضامن عن طريق البرازيلي االخر رودريغو 
)55(. وأضاف الش����باب نقطة لرصيده ليصبح 17 
محتال صدارة الترتيب، فيما رفع التضامن رصيده 

إلى 13 نقطة في املركز الثاني.
وقام احلكم الدولي علي محمود باشهار البطاقة 

احلمراء بوجه محترف الشباب البرازيلي ماركوس 
والعب التضامن عبدالعزيز عشوان.

وعلى ملعب ثامر بنادي الساملية، عاد الصليبخات 
الى سكة االنتصارات بعد تغلبه على اليرموك 1-2.
وتق����دم اليرموك بهدف س����جله أحمد هاني، بيد 
أن الصليبخات قلب الطاولة بتسجيله هدفني حمال 
توقيع البرازيلي نيلسون. وأصبح للصليبخات 12 
نقطة في املركز الثالث، وظل اليرموك على رصيده 

السابق ب� 6 نقاط قابعا في املركز األخير.
وفي مباراة أخرى، تعادل خيطان مع الفحيحيل 

1-1، ليصبح لألول 10 نقاط وللثاني 7 نقاط.

اليرموك يستعيد ساندرو ويضم جلبرتو
مبارك الخالدي

عاد احملترف البرازيلي اليكس ساندرو الى اليرموك مجددا 
حيث باشرت ادارة الفريق االنتهاء من االجراءات اخلاصة بعودته 
وحتى نهاية املوسم، اذ كانت االداره قد استغنت عنه نهاية املوسم 

املاضي بناء على طلب املدرب السابق ميروسالف كاراسي.
من جهة اخرى وصل الى البالد مساء امس البرازيلي لويس 
جلبرتو لينضم الى قائمة محترف���ي الفريق التي ضمت ايضا 
الغان���ي دوغالس والعماني محمد تقي، كم���ا انتهت االدارة من 
اجراء التس���وية الودية لفسخ عقد الغاني فيليكس سامادوري 

بالتراضي بني الطرفني.

حامد العمران
حقق الصليبخات فوزا مهما 
على كاظمة أمس األول 23-27 
ضمن منافسات األسبوع السادس 
ل���دوري الدمج لكرة اليد ليرفع 
الصليبخات رصيده الى 6 نقاط 
فيما بقي البرتقالي على رصيده 
السابق 4 نقاط. وشهدت املباراة 
طرد العب الصليبخات مشاري 
البرتقالي س���الم  طه والع���ب 
عبدالسالم في منتصف الشوط 
الثاني بعد محاولة اشتباكهما، 
وقد بالغ طه في محاولة التهجم 
ضاربا عرض احلائط بكل األخالق 
الرياضية ويجب على ادارة اللعبة 
أوال إعادت���ه إلى جادة الصواب 
ألنه في اآلونة األخيرة اعتقد أنه 
كبير الفريق من خالل تصرفاته 
في املباريات السابقة، علما بأن 
الالعبني  مش���اري يعتبر م���ن 

اخللوقني جدا خارج امللعب.
وجاءت املباراة دون املتوسط 
فنيا وكان اللعب سجاال في الشوط 
األول والنتيج���ة متقاربة وكان 
حارس الصليبخات مبارك يوسف 
جنم فريقه بوقوفه كالسد املنيع 
أمام تصويبات العبي البرتقالي 

وقد تعامل مدرب كاظمة باسل 
السبكي بشكل جيد مع معطيات 
املباراة كما كان يوس���ف حيدر 
وإبراهيم األمير واجلناح األمين 
محمد العنزى ابرز العبي الفريق، 
فيما حاول صانع االلعاب حسني 
جابر املوازنة في اجلانب الهجومي 
خاصة انه ال يوجد العب ضارب 
في الفريق جللوس طه على دكة 
االحتياط. وفي الش���وط الثاني 
الوطني  املدرب  الدور على  كان 
خالد غلوم الذي وضع الطريقة 
املباراة  املناسبة لتس���لم زمام 
بإدخال مشاري طه في الهجوم 
الى جانب نشاط بدر عباس وهذا 
ما منح التقدم للصليبخات فارقا 
وصل إلى 4 أهداف ليطرد بعدها 
طه ويتقل���ص الفارق إلى هدف 
ولكن ن���زول العب الدائرة علي 
السعيد ش���كل نقطة حتول في 
االداء الهجومي بحس���ن حجزه 
لالعبي كاظمة والتقاطه الصحيح 
لتمري���رات زمالئ���ه وترجمتها 
إلى أه���داف اضافة إلى حتويل 
الدفاع إلى 1/5 ملراقبة يوس���ف 
حيدر وهذا ما أدى الى التقليل 

من خطورته.

يحيى حميدان
يخوض الكويت املتصدر ومالحقه القادسية مواجهتني 
صعبتني اليوم، اذ يلتقي االول مع اجلهراء في ال� 6 مساء 
والثاني مع كاظمة في ال�8 ضمن اجلولة السابعة للدوري 
املمتاز لكرة السلة.وتسبق هاتني املباراتني مواجهة اخرى 

جتمع العربي مع الساحل في ال�4 مساء.
ويتص���در األبيض ترتيب فرق ال���دوري برصيد 12 
نقطة وستكون صدارته مهددة اليوم خاصة انه يواجه 
اجلهراء الثالث ب� 9 نقاط واملعروف بشراسته أمام الفرق 
الكبيرة بشكل خاص وان لم يظهر بصورته املعتادة في 

اجلوالت األخيرة.
ويبرز في صفوف الكويت عدة العبني مميزين وهم 
يحيى البحر وراش���د رياض وسالم الهذال وراشد علي 
وحس���ني عبدالرحمن، في حني متتاز تشكيلة اجلهراء 
مبجموعة م���ن الالعبني الذين دائما ما يش���اركون في 
صفوف املنتخب الوطني وهم عبدالعزيز ضاري ونايف 

الصندلي ومحمد املطيري.
وفي املواجهة األخيرة اليوم، يسعى األصفر )11 نقطة( 
ال���ى االطاحة بآمال كاظمة )8 نقاط( الذي يطمح بدوره 
الى تعويض السقطات التي تعرض لها في القسم األول 

للدوري والتي كلفته 4 هزائم.
وس���يكون القادس���ية مطالبا بتحقيق الفوز ليعزز 
حظوظه في البقاء قرب املتصدر الكويت أكثر مدة ممكنة 

انتظارا ألي تعثر لينقض على الصدارة.
وفي املباراة األولى التي ستجمع الساحل )8 نقاط( مع 
العربي األخير برصيد 6 نقاط، سيكون الطموح متشابها 
لدى الفريقني لتحقيق االنتصار والبقاء في منطقة االمان 
واالبتعاد قدر االمكان عن املركز السادس الذي يعرض 

صاحبه للهبوط الى دوري الدرجة األولى.
الى ذلك، تغلب النصر على الساملية 71-57 أمس األول 
ضمن مباريات اجلولة السابعة في الدرجة األولى، والتي 
شهدت فوز الصليبخات على الشباب 92-80، واليرموك 

على التضامن 69-72.

تنطلق اليوم على مجمع ميادين 
الش����يخ صباح األحم����د األوملبي 
للرماية كأس الشيخ جابر العبداهلل 
لرماية األطباق الطائرة )السكيت 
التراب الدبل تراب( بعد أن أمت جميع 
املشاركني تدريباتهم الرسمية امس 
وهي التدريبات التي تسبق خوض 
املسابقات الرسمية حسب قوانني 
الدولي للرماية،  وأنظمة االحتاد 
الفنية املنظمة  اللجنة  أنهت  وقد 
اس����تعداداتها الفنية والتنظيمية 

هذه الكأس الغالية.
وأكد أمني الصندوق في نادي 
الرماية عيسي بوطيبان أن اليوم 

سيكون حافال باملسابقات.

نسخة جديدة من نشرة الرياضة اآلسيوية
 

أعلن املجلس االوملبي اآلسيوي صدور نسخة جديدة من نشرته 
الرس���مية التي حتمل اسم )الرياضة اآلسيوية( ليتزامن موعدها 
مع انطالقة دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة التي ستبدأ 
في نهاية يناير اجلاري في مدينتي املاتا واالس���تانا بكازاخستان 
وتستمر حتى السادس من فبراير املقبل. وقال املجلس ان املطبوعة 
ستوزع على األسرة األوملبية في آسيا وحول العالم واملسؤولني 
الرياضيني في االحتادات الرياضية اآلس���يوية املختلفة ووسائل 

اإلعالم املختلفة وممثليها املشاركني في اآلسياد الشتوي.

مبارك يتأهل في تنس مسقط
يشارك العب املنتخب الوطني للتنس ونادي كاظمة محمد مبارك 
في البطولة الدولية للناشئني حتت 18 سنة املقامة حاليا في العاصمة 

العمانية مسقط مبشاركة العبني ميثلون 24 دولة.
وتغلب مبارك على املغربي درباني 7-6 )4(، 4-6، 6-3 في الدور 
األول، وفاز على اإليراني مدانش����ي 6-3، 6-7 )1(، 6-4 في الدور 

الثاني، ليالقي الروسي الزوتني في الدور ربع النهائي للفردي.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من مدرب كرة الطاولة 
في نادي الصليبخات حسني علي البذالي العزاء لوفاة املغفور له 
والده، تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم اهله ذويه الصبر 

والسلوان.
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

يستضيف عضو جلنة املسابقات باحتاد الكرة 
د.محسن العنزي رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد ورؤساء االندية على غداء رياضي في 

مخيمه في منطقة اجلليعة.

ويناقش الضيوف على هامش االستضافة الوضع 
احلالي للكرة الكويتية وسبل تطويرها واالرتقاء 
بها ال���ى االفضل في ظل املتغيرات املتالحقة على 

الساحة الرياضية.

غادر مساء أمس وفد منتخباتنا الوطنية للبراعم 
والناشئني والشباب إلى القاهرة إلقامة معسكر ميتد 
حتى 11 فبراير املقبل رغم الظروف األمنية التي تسود 
القاهرة وبعض احملافظات في الوقت احلالي، وتسود 
حالة من اخلوف عددا من أولياء أمور الالعبني بسبب 
الظروف الراهنة.  وم����ن املقرر ان يخوض منتخب 
الش����باب عددا من املباريات الودية خالل املعس����كر 
الذي يستعد لتصفيات كأس آسيا التي ستقام أكتوبر 

املقبل.
أما منتخب البراعم فتنتظره مشاركة وحيدة في 
دورة تنشيطية تستضيفها قطر، ويترأس الوفد هايف 
الديحاني نائب رئيس مجلس إدارة احتاد كرة القدم 
وقد أعرب عن شكره وتقديره لرئيس الهيئة العامة 

للشباب والرياضة على دعمهم ومساندتهم للمنتخبات 
الوطنية وتس����هيل مهمتها لالستعداد واملشاركة في 

االستحقاقات القادمة.
وأوضح الديحاني أن خطط اإلعداد التي اعتمدها 
مجلس اإلدارة جاءت ضمن برامج التدريبات استعدادا 

للمشاركة في البطوالت والدورات القادمة.
 وأشار الى أنه سيتخلل املعسكر مباريات ودية مع 
فرق قوية محلية وخارجية بهدف االهتمام واكتساب 
اخلبرات وتهيئة الالعبني وإعدادهم نفس����يا وبدنيا، 
مضيف����ا أن جمي����ع االتصاالت قد مت����ت لتوفير كل 
اإلمكانيات وأسباب النجاح للمعسكر التدريبي حتى 
يأتي مس����تجيبا حلاجات الالعبني ولتطوير أدائهم 

ومهاراتهم وصقل مواهبهم إلعدادهم وجتهيزهم.

السوري محمد زينو في جتربته السابقة مع العربي

القادسية يسعى لإلطاحة بآمال كاظمة

يوسف حيدر تألق أمام الصليبخات

سمير عبدالرؤوف يسلم خالد فراج الغامن درعا تذكارية

عيسى بوطيبان يسلم كأسا إلى مشفي املطيري في مناسبة سابقة

الصليبخات يفوز على كاظمة في »اليد«

الكويت والقادسية يواجهان الجهراء وكاظمة في »السلة«
فوز النصر على السالمية في الدرجة األولى

الوحدات: الكويت يعرض 
300 ألف دوالر لضم عبدالفتاح

كاريكا ينتقل للنصر اإلماراتي


