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ضبط العب نيجيري بشحنة هيروين

العراق يقترح مواعيد جديدة
لـ »خليجي 21«

 550 ألف دوالر من »فيفا« التحاد الكرة 

فاضل يغيب لإلصابة

البريكي يقترب من العربي

العدواني: الشمري مستمر مع النصر

»يورو 2013« في إسرائيل 

ضبطت شرطة مطار الغوس الدولي امس العب كرة قدم نيجيريا 
يدعى نودو ايكوش���وكو )32 عاما( وبحوزته 8.4 كيلوغرامات من 

مخدر الهيروين وذلك قبل ادخالها لالراضي النيجيرية.
وأشار ناطق أمنى في املكتب الوطني ملكافحة املخدرات في نيجيريا 
إلى أن ايكوشوكو كان قادما على منت طائرة تتبع خطوط االمارات 
اجلوية اقلعت من بنغالديش والشحنة كانت مخبأة في قاع حقيبة 

مالبسه بطريقة ذكية.

اقترح االحت���اد العراقي لكرة القدم الفترة من 5 الى 18 يناير 
2013 القامة كأس اخلليج احلادية والعش���رين التي تستضيفها 
ورفع العراق االقتراح الى امناء سر االحتادات  مدينة البصرة.  
املشاركة العتماده او تعديله، وقال االمني العام لالحتاد العراقي 
طارق احمد في تصريحات نشرتها الصحف القطرية الصادرة أمس 
ان وفدا يضم 4 مهندسني انشائيني من قطر واالمارات والكويت 
والس���عودية سيقوم بجولة تفتيش���ية على املنشآت في ابريل. 
واضاف ان امناء الس���ر س���يعقدون اجتماعا في 3 مايو ملناقشة 
تقرير الوفد التفتيشي وما مت اجنازه على ان تكون هناك زيارة 
تفتيشية اخرى نهاية اغسطس للوقوف على آخر االجنازات في 

املشاريع االنشائية.

تلق���ى احتاد الكره مبلغ 250 ألف دوالر من االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( وهي متثل قيمة الدعم الس���نوي املقدم من »فيفا« الى 
االحت���ادات األهلية كما تلق���ى االحتاد مبلغ 300 أل���ف دوالر وهي 
نصي���ب االحتاد من أرباح مونديال كأس العالم األخيرة الذي جرى 

في جنوب أفريقيا.

أكدت املصادر الطبية في نادي القادس���ية تعرض الالعب حسني 
فاضل إلى إصابة بالركبة تبعده عن املالعب ملدة عشرة أيام ما يعني 
غياب الالعب عن مباراة األصفر مع اجلهراء غدا في إطار اجلولة ال� 

9 من الدوري املمتاز.

أفادت مصادر في النادي العربي بأن العب نادي الساملية وصاللة 
العماني عبداهلل البريكي بات قريبا من التوقيع لألخضر مقابل 300 
ألف دوالر على ان ميثل البريكي الفريق العرباوي بدءا من املوس���م 

املقبل.

أكد أمني صندوق نادي النصر ومدير كرة القدم دخيل العدواني 
جتديد الثقة باملدرب الوطني علي الشمري بعد اخلسارة الثقيلة التي 
تعرض لها العنابي على يد نادي الكويت ضمن االسبوع السابع للدوري 
املمتاز لكرة القدم يوم األربعاء املاضي. وقال العدواني ل� »األنباء« ان 
اخلسارة تعتبر مؤملة جلميع منتسبي النادي، والتي جاءت بسبب 
عدة مش���اكل كان يعاني منها الفريق خ���الل الفترة املاضية، ومنها 
عدم توفيق اللجنة االنتقالية السابقة باختيار احملترفني باالضافة 
الى االنطالقة املبكرة للدوري هذا العام والذي بالشك أربك اجلهازين 
الفني واالداري في عملية االختيار اجليد لالعبني. وأوضح قائال: كما 
كان الصابة عبدالرحمن موس���ى وابتعاد طالل نايف دوره الكبير، 
كذلك في الوضع العام الذي مير به نادي النصر حاليا، مش���يرا الى 
ان هناك س���ببا جوهريا أيضا أدى لهبوط مستوى العنابي وهو ان 
الفريق يش���ارك حاليا بعدد 3 محترفني وهو ما تنص عليه الئحة 
جلنة املسابقات، عكس املوس���م املاضي الذي كان يقضي مبشاركة 
4 محترف���ني وهو األمر الذي منع من وجود العب رابع داخل امللعب 

وأضعف أحد خطوط الفريق.

أعلن االحتاد األوروب���ي لكرة القدم )يويفا( في 
خط���وة مفاجئة لم يعرف س���ببها، أنه مت اختيار 
إسرائيل لتكون مقرا لبطولة األمم األوروبية »يورو 

2013« حتت 21 عاما.
وأوضح االحتاد أن مت اخ���تيار إسرائيل بناء على 
قرار اللجنة التنف��يذية لالحتاد خ���الل اجت����ماعها 
األول هذا العام، وأن إسرائيل تخ��طت منافس��يها 
الستضافة هذه البطولة وهي بلغاريا وتشيك وإجنلترا 

وويلز.

يصل اليوم لالنضمام إلى األبيض

العجمي وبريشتا لالستفادة من نظام الدوري من مرحلة واحدة لحصد الميدالية الذهبية

الكويت تعاقد رسميًا مع األردني عبدالفتاح

»أزرق الهوكي« للثأر من ماليزيا في اآلسياد الشتوي

ختام كأس جابر العبداهلل للرماية اليوم

الفحيحيل يسقط التضامن في »اليد«

العتيقي يحتفي بدانيال منساريه

شهاب يشيد بعبد الرؤوف 
اس���تقبل مؤيد شهاب أمني صندوق النادي العربي 
السابق العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي 
سمير عبد الرؤوف حيث وجه الالعب الدعوة لشهاب 
حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام حتت رعاية الشيخ 

فيصل املالك على هامش مباراة العربي والكويت احملدد 
لها 7 فبراير املقبل في إطار منافسات الدوري املمتاز في 
ستاد صباح السالم بالنادي العربي وفي نهاية اللقاء 

قدم الالعب درعا تذكاري للشهاب بهذه املناسبة.

قطر تشيد بالفهد

اخلب���رة عن الفئ���ة »املمتازة« 
الفساح املجال ملزيد من التنافس 
التتويج  الى منصات  والتطلع 
الناش���ئة كالكويت  لالحتادات 
ومنغوليا وقيرغيزستان وغيرها.

وتضم فئة »األوائل« في الدورة 
منتخبات: كازاخستان واليابان 
والص���ني وكوري���ا اجلنوبية 

وتايوان.
أع���رب مدرب  من جهت���ه، 
املنتخب الوطني التشيكي يان 
بريشتا ان فرصة الكويت قوية 
لتحقيق ميدالية للمرة األولى 
في تاريخها في االسياد بسبب 
نظام الدورة الذي يس���مح لها 
باملنافسة على ذلك، متمنيا ان 
يحقق الالعبون الفوز تلو الفوز 
لتجميع اكبر ع���دد من النقاط 
الى املركز األول بكل  للوصول 
راحة واطمئنان للظفر بامليدالية 

الذهبية.

الثانية لهم في الفئة »املمتازة« 
ملنافسات هوكي اجلليد للرجال 
الرياضي في  التزلج  في صالة 
استانة العاصمة الكازاخستانية 
حيث يلعب ازرق الهوكي ضمن 
نظام الدورة ملباريات الدوري من 
مرحلة واحدة مع 6 منتخبات في 
فئته وهي: اإلمارات والبحرين 
وقيرغيزس���تان  ومنغولي���ا 
وماليزيا وتايلن���د، حيث يتم 
تتويج املنتخ���ب الفائز بأكبر 
عدد من النقاط في هذا الدوري 
باإلضافة الى صاحبي املركزين 

الثاني والثالث.
وذكر العجمي ان الوفد يقيم 
في فندق »كينغ« في استانة وان 
جميع الالعبني واإلداريني بخير 
وياملون حتقيق امليدالية الذهبية 
األولى للهوكي في مس���يرتهم 
السيما ان نظام الدورة احلالي 
الكبرى وذات  املنتخبات  فصل 

كازاخستان ـ سمير بوسعد
موفد »األنباء«

الوطني  املنتخ���ب  يخوض 
الثانية  لهوكي اجلليد مباراته 
امام ماليزيا مساء اليوم ضمن 
املمتازة لدورة  الفئة  منافسات 
األلعاب اآلس���يوية الش���توية 
السابعة التي تستضيفها استانة 
واملاتا في كازاخس���تان من 27 
اجلاري حت���ى 6 فبراير املقبل 
مبشاركة 45 دولة في ألعاب داخل 

الصاالت وخارجها.
وكان منتخبنا خس���ر لقب 
العام احلالي  بطولة ماليزي���ا 
امام ماليزيا املنظمة بهدف واحد 
4-5، وسبق ان تواجها في اسياد 
تشانغ تش���ون وفاز منتخبنا 
والتقيا من جديد العام املاضي 
في تايلند وخسر منتخبنا ايضا 
حيث ب���ات املاليزيون »عقدة« 
جديدة ميكن حلها في مواجهة 

اليوم القوية.
املنتخ���ب خاض في  وكان 
وق���ت متأخر من مس���اء أمس 
الدورة  مباراته االفتتاحية في 
امام منغوليا التي تشارك للمرة 

األولى في االسياد.
وق���ال رئيس الوف���د فهيد 
العجم���ي ان العب���ي املنتخب 
الوطني اس���تعدوا بشكل جيد 
لهذه الدورة رغم وجود بعض 
الصعوبات التي صاحبت االعداد 
التشيك  القصير في معس���كر 
والتأخي���ر في التجهيز للدورة 
إال ان الالعبني يخوضون املباراة 

شعار »يويفا«

شعار اآلسياد فهيد العجمي

منساريه يتوسط مدير الكرة عادل عقلة والالعب فهد عوض

األردني حسن عبدالفتاح يدخل تدريبات الكويت اليوم

استاد خليفة الدولي أحد معالم الرياضة القطرية

عينها على ألعاب القوى عام 2017

قطر تواصل زحفها الستضافة أهم البطوالت العالمية

تختتم اليوم مس���ابقات كأس الش���يخ جابر 
العبداهلل على مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد 
االوملبي للرماية باقامة حفلها اخلتامي بح���ضور 
الش���يخ م��شعل اجلابر ممثال عن والده الشيخ 
جابر العبداهلل لتوزيع الكؤوس واجلوائز للرماة 
والراميات احلائزين على املراكز الثالثة االولى لكل 
مسابقة ومبشاركة الشيخ سلمان احلمود رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي نائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية. واعرب امني عام االحتاد العربي 
والكويتي عبيد العصيمي عن الشكر والتقدير نيابة 
عن اخوانه رئيس واعضاء مجلس االدارة وجميع 

منتسبي الرماية الكويتية الى الشيخ جابر العبداهلل 
احد اوائل املؤسسني لنادي الرماية لدعمه الدائم 
ألبنائه الرماة وبناته الراميات وتشجيعهم ملواصلة 
مسيرة االجنازات وحتفيزهم لرفع علم الكويت 
عاليا خفاقا في مش���اركاتهم الدولية واالقليمية 

والعربية واخلليجية.
وبعد ان انه���ت ادارة حكام اخلرطوش مسابقات 
الرم���اية النس��ائية لرمايتي السكيت والتراب لفئة 
السيدات، تستكمل اليوم ختام مسابقات البطولة 
النهائية للرمايات التالية: التراب، السكيت والدبل 

تراب للرجال والناشئني ومدرسة الرماية.

تغل����ب الفحيحيل على التضام����ن 34 - 25 في 
ختام مباريات األسبوع السادس لدوري الدمج في 
اليد ليش����ارك الساملية والقادسية املركز الثاني في 
البطولة برصيد 10 نق����اط. حقق العبو الفحيحيل 
التفوق منذ انطالقة اللقاء مقدمني أداء قويا من عن 
اصرارهم على عدم التفري����ط في املباراة وفرضوا 
اسلوبهم على اخلصم لينتهي الشوط األول بنتيجة 
18 - 12 لصاحله����م. ومع انطالقة الش����وط الثاني 
ل����م يتمكن العبو التضام����ن قليلو اخلبرة من صد 
هجمات نظرائهم في الفحيحي����ل الذين قدموا أداء 
قويا مس����تعينني بخبرتهم الواسعة لينتهي اللقاء 
بفوز مستحق البناء الفحيحيل وضعهم في املركز 

الثاني مشاركة مع القادسية والساملية.
وفي مباراة سبقت هذه املباراة واصل الساملية 
مطاردته لفرق الصدارة ومنافستها على املركز الثاني 
بفوزه على الساحل بنتيجة 27 - 22 في مباراة لم 
يتمكن العبو الساحل حديثو العهد بدوري األضواء من 
مجاراة خصومهم. وبعد ختام مباريات هذه املرحلة 
يواصل الشباب صدارته للبطولة برصيد 11 نقطة من 
تعادله في مباراة واحدة وفوزه في خمس مباريات 
فيما تتشارك أندية القادسية والفحيحيل والساملية 
في املركز الثاني برصيد 10 نقاط بعد خسارتها جميعا 
ملباراة واحدة في مشوارها في البطولة وفوزها في 

املباريات اخلمس االخرى.

مبارك الخالدي
اقام العب نادي الكويت جراح العتيقي حفال 
لتكرمي العب الفريق اجلديد احملترف الكاميروني 
دانيال منس���اريه حضره مدير الكرة عادل عقلة 
وعدد من الالعبني حي���ث فاجأت البادرة الالعب 

الكاميروني والالعبني على حد سواء.
وقال العتيقي ان الهدف من التكرمي املبس���ط 
هو ازالة العوائق النفسية امام الالعب ليتمكن من 
االندماج سريعا مع بقية االعبني وليدرك ان العبي 
االبيض يد واحدة وأس���رة واحدة داخل وخارج 
امللعب وكثيرا ما نقضي اوقاتنا مع بعض خارج 
مواعيد التدريبات الرسمية. من جانبه، اثنى دانيال 
على بادرة التكرمي متمنيا ان تسود روح التعاون 
بني الالعبني مشيرا الى ان احلب واالخالص لهما 

االثر االكبر في نتائج اي فريق.

القطرية  الصح��ف  أش��ادت 
الص��ادرة أم��س بال��دور املهم 
والرئيس��ي ال��ذي بذله الش��يخ 
املجلس  الفه��د رئي��س  أحم��د 
ورئي��س  اآلس��يوي  االوملب��ي 
االحت��اد اآلس��يوي لك��رة اليد 
ال��ذي وقف عبر دعم��ه بجميع 
العالق��ات  وش��بكة  الوس��ائل 
امللف  بق��وة خلف  واالتصاالت 
القطري الس��تضافة قطر كأس 
العالم لك��رة اليد 2015 باإلضافة 
الكويت  إل��ى م��ؤازرة ممثل��ي 
في اللجن��ة التنفيذية وهما بدر 
ذي��اب وناص��ر صال��ح رئيس 
جلنة التدريب واألساليب عضو 
االحت��اد الدولي لكرة اليد، حيث 
كان ملس��اهمتهما في دعم ملف 
قط��ر األث��ر في كس��ب الرهان 

واستضافة املونديال.

تسجل قطر يوما بعد يوم 
جناحات كبيرة على الصعيد 
الرياضي تضعه���ا في صلب 
خارطة االح���داث العاملية في 
مختلف االلعاب والبطوالت وما 
آخرها سوى فوزها امس األول 
في السويد بشرف استضافة 
بطولة العالم لكرة اليد املقررة 

عام 2015.
فبعد اقل من شهرين على اهم 
اجناز رياضي في تاريخ قطر 
بحصولها على حق استضافة 
نهائيات كأس العالم لكرة القدم 
ع���ام 2022 عقب تفوق واضح 
الواليات املتح���دة في  عل���ى 
اجلول���ة االخيرة من تصويت 
املكتب التنفيذي لالحتاد الدولي 
)فيفا( في زيوريخ في الثاني من 
ديسمبر، يتكرر املشهد بفوزها 
بتنظيم بطولة العالم لكرة اليد 
التي بقيت حك���را على الدول 
االوروبية في غالبية دوراتها.

وتفوقت قطر على ثالث دول 
لها باع طويل في التنظيم هي 
فرنس���ا والنروي���ج وپولندا، 
وبات���ت اول دول���ة خليجية 
وشرق اوسطية حتصل على 
البطولة،  ش���رف تنظيم هذه 
وثالث دولة عربية بعد مصر 
عام 1999، وتونس عام 2005، 
وثاني دولة آسيوية بعد اليابان 

عام 1997.
 وشرح رئيس الوفد القطري 
الى الس���ويد وامني عام اللجنة 
االوملبية القطرية الشيخ سعود 
ب���ن عبدالرحم���ن آل ثاني في 
اتصال هاتفي مع وكالة الصحافة 
الفرنسية االهداف االستراتيجية 
وراء ه���ذه النقل���ة النوعية في 

استضافة البطوالت العاملية.
وقال الش���يخ سعود »انها 
اس���تراتيجية دولة قطر، وقد 
بدأنا بها قبل عشر سنوات ولم 
تأت من فراغ«، مضيفا »ان رؤية 
دولة قط���ر واللجنة االوملبية 
برئاسة الشيخ متيم بن حمد هي 
لنكن وطنا رائدا يجمع العالم 

من خالل الرياضة«.
كم���ا ان الس���ائق القطري 
ناصر العطية حقق اجنازا الفتا 
بانضمامه ال���ى نادي األبطال 
املتوجني بلقب رالي دكار الدولي 
الذي اقيم في االسبوعني االولني 

من الشهر اجلاري.
يذكر ان قط���ر تقدمت قبل 

ايام بطلب الستضافة بطولة 
العالم أللعاب القوى )في الهواء 

الطلق( عام 2017.
وس���يختار اعضاء املكتب 
التنفيذي لالحتاد الدولي أللعاب 
القوى )24 عضوا( البلد الذي 
سينظم البطولة عام 2017 في 

نوفمبر املقبل في موناكو.

أكد أن العنابي سيتجاوز كبوته بنجاح

مبارك الخالدي
تعاقد نادي الكويت يوم امس رس���ميا مع 
املهاجم االردني والعب نادي الوحدات حس���ن 
عبدالفتاح للعب مع الفريق اعتبارا من الشهر 
اجلاري وحتى نهاية مايو املقبل بصفقة مالية 
قدرت ب� 300 الف دوالر وهو ما اش���ارت اليه 

االنباء امس.
وبذلك يكون عبدالفتاح هو الالعب احملترف 
الرابع في صفوف العميد بعد العماني اسماعيل 
العجمي والبرازيل���ي روجيريو والكاميروني 
دانيال منساريه. وسيصل عبدالفتاح الى البالد 
اليوم لالنضمام الى تدريبات الفريق. ومن جهته، 

اعرب مدير الك���رة في الكويت عادل عقلة عن 
امنياته في ان يوفق الالعب االردني مع فريقه 

ويقدم املستوى الذي يرضي اجلميع.
وقال عقلة ان اختي���ار عبدالفتاح جاء بعد 
اقتناع اجلهاز الفني مبستوى وقدرات الالعب 
بعدما اظهر مستوى جيدا في مباريات املنتخب 
االردني في نهائيات كأس آسيا، وبالتالي جعل 
اجلميع يراقبونه عن كثب حيث دخلت عدة انديه 
للتفاوض معه الى ان متكن العميد من خطف 
توقيعه. واضاف عقلة ان مشاركة عبدالفتاح 
امام الس���احل غدا رهن تقدي���ر مدرب الفريق 

جوزيه روماو.


