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االردني حسن عبد الفتاح اخر صفقات الكويت

االنغولي ماكينغا عاد من بوابة اجلهراء 

املغربي عبداملجيد اجليالني دعم هجوم األخضر

زينو وأبوكشك وجون وعبدالفتاح والجيالني أبرز الصفقات
عبدالعزيز جاسم 

سارعت األندية بتسجيل 
العبيها احملترفني قبل اغالق 
الباب اول من أمس بساعات 
وكان كاظم���ة اخ���ر االندية 
الذي سجل اخر العبيه وهو 
السنغالي ابراهيما با ليكتمل 
عقد محترفيه وينضم الالعب 
الكس���ندر  البرازيليني  إل���ى 
وساندرو سيلفا والنيجيري 
اوبينا، ولم يقف البرتقالي في 
الالعبني  تدعيم صفوفه عند 
احملترفني بل استعان بالعبي 
الساملية سعد س���رور وفهد 

الهنيدي. 
اكثر  الساملية من  ويعتبر 
فرق ال���دوري املمتاز تغييرا 
في الالعبني حيث وصل عدد 
القادم���ني اجلدد إلى 7 العبني 
منهم محترفان هما البوسني 
وزران لفناي���ك والهولن���دي 
سيلفانو ليكمال عقد احملترفني 
االربعة وينضمان إلى املغربي 
محم���د العب���و والبوس���ني 
أما على  انديتش،  الكس���ندر 
مس���توى الالعب���ني احملليني 
فكانت اولى الصفقات انضمام 
جراح الظفيري ومعه فيصل 
دشتي وبدر اجلاسر ومحمد 
العنزي من كاظمة، فيما كانت 
اخ���ر الصفقات ض���م مدافع 
الصليبخات خالد مجحم بينما 
رحل عن الفريق لالحتراف في 
الفريق عبداهلل  عمان جن���م 

البريكي.

العربي ضم منور 

ونش���ط العربي كثيرا من 
اج���ل احلفاظ عل���ى صدارة 
الدوري واستغنى عن محترفيه 
الذين لم يقتنع مبس���تواهم 
فتخلى عن البرازيليني لويس 
كارلوس ولينون نيلس���ون 
وابقى على مواطنيهما واالس 
وفابيو سانتوس ثم تعاق���د 
مع البرازيلي جوني الندرينيو 
واملغربي عبداملجيد اجليالني 
إال أن��ه لم يقف عند هذا احلد 
فتعاقد مع مدافعي الس���احل 
عبي���د منور ومحم���د فريح 
وحسني س���امي من اليرموك 
وهناك صفقات عدة في الطريق 
لالعب���ني محليني سيكش���ف 
عنها خالل االي�����ام القليل��ة 

املقبل��ة.
الوحيد  القادسية  ويعتبر 
الذي لم يتعاقد مع اي محترف 
في االنتقاالت الشتوية وحافظ 
على الثالثي احملترف السوريان 

فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
واملغربي عصام العدوة إال أنه 
اس���تعان ب� 3 العبني محليني 
دفع���ة واحدة وهم���ا الواعد 
حمد امان وجاب���ر جازع من 
التضام���ن وخالد علي ناصر 
من الس���احل لكنه في نفس 
الوق���ت افتقد خلدمات جنمي 
الفريق لالحتراف مساعد ندا 
في الش���باب السعودي وبدر 
املطوع في النصر السعودي. 

 األبيض األقل 

اما الكويت فكان االقل حتركا 
ورغ���م هذا وص���ل للصدارة 
بأريحية ول���م يتعاقد مع أي 
العب محلي باستثناء احملترفني 
األردني حسن عبدالفتاح الذي 
يعد اغل���ى صفقة محلية في 
االنتقاالت الشتوية اضافة الى 
الكاميروني دانيال مانساريه 
لينض���م للعماني اس���ماعيل 
العجمي والبرازيلي روجيريو 
لكن���ه في املقاب���ل تخلى عن 
خدمات العماني خليفة عايل 
والبرازيلي كاري���كا الذي لم 
يشارك كثيرا مع الفريق وهبط 

مستواه كثيرا. 
ام���ا اجله���راء فتفاعل مع 

س���وق االنتقاالت الش���توية 
وتعاقد م���ع محترفني اثنني 
لهما اسمهما في اخلليج وهما 
اندريه  االنغول���ي اخلبي���ر 
ماكينغا والبحريني جيس���ي 
جون ليكتمل رباعي احملترفني 
مع املغربي عبدالعظيم كرجي 
والعماني نبيل عاشور بينما 
اكتف���ى بالعبيه احملليني ولم 

يدعمهم بأي العب جديد.

العنابي دوامة محترفين 

ام���ا النصر ال���ذي يعيش 
في دوامة فق���ام بتبديل اكثر 
من العب محترف خالل فترة 
قصيرة واستقر مؤخرا على 
الس���وري محمد  التعاقد مع 
زينو واالردني مؤيد ابوكشك 
اللذين ظهرا مبستوى مميز مع 
منتخبيهما في نهائيات كأس 
اس���يا لينضما إل���ى العماني 
عصام فايل والبرازيلي الياس 
دوس كما أنه ضم العبا جديدا 
محليا خلط الوسط هو احمد 

حواس من اجلهراء. 
اما الساحل فيجب ان نذكر 
التي مير  االحداث الصعب���ة 
بها بع���د هروب 9 من العبيه 
احملليني لالحتراف باخلارج 

والذين تعاقد منهم 3 مع اندية 
محلية في الوقت احلالي، وقد 
الفريق اصالح األمور  حاول 
بالتعاقد مع 3 محترفني دفعة 
واح���دة وهم���ا اجلورجيان 
الش���ا وجورج باإلضافة إلى 
البرازيلي دانييل لينضما إلى 
الكونغولي ادوغفي بيتو كما 
ضم بدر السماك من الساملية 
في محاول���ة لترميم صفوف 
الفري���ق مرة اخ���رى، وم���ن 
املتوق��ع ان تت���م االستعانة 
بأكثر م���ن العب محلي خالل 
الذين  املقبلة  القليل���ة  االيام 
سيتمكنون م���ن املشارك���ة 
في القسم الثالث من الدوري 
املمتاز بسبب لوائح احت���اد 
الكرة والتي ال تسمح مبشاركة 
اي العب شارك بالدوري مع 
فريقه األصلي إال بع���د مرور 
ش���هر واحد على انضمام��ه 

لفريق��ة اجلدي�د. 
ولكن ما ميز فترة االنتقاالت 
الشتوية هذا املوسم هو التعاقد 
مع العبني لهم ش���هرتهم في 
املنطق���ة العربية ما يبش���ر 
بارتفاع املستوى في اجلوالت 
املقبلة الن صدارة الدوري حاليا 

باتت ثالثية.

للصمت حكمة
وضعني بعض األصدقاء في موقف الدفاع عن نفسي من 
خالل تس���اؤل عن قلة ما أكتبه ورغم أني لست بحاجة إلى 
مثل هذا النوع من الدفاع إال أن احلقيقة تفرض نفسها حيث 
انني لست من هواة الكالم اإلنشائي وال أحبذه، ومهمة سلق 
البيض من خالل املقاالت تركتها لغيري منذ أن تعلمت ألف باء 
الصحافة وخاصة الرياضية منها، وإذا كان النقد دون هدف 
أو دون فائدة تعود على الوضع الرياضي فإنه يدخل حتت 
بند النقد للنقد وهذا بيت القصيد الذي يدفعني إلى التوقف، 
فحني ال يوجد ما تتطرق اليه فإن حكمة الصمت الذهبية هي 
االبل���غ بعيدا عن املهاترات دون فائدة واملديح الذي ال يصل 
إلى نتيجة إيجابية، كما أن هناك من الزمالء الذين أشبعوا 
معظم املواضيع الرياضية نقدا وتكرارا وأقرب األمثلة كأس 
آس���يا التي انتهت أخيرا وفاز فيها من فاز وخرج من خرج 
من الكبار إال أنها انتهت بدروس ميكن االستفادة منها ليس 
على الصعيد الفني للمنتخبات فقط بل على الصعيد اإلعالمي 
حيث متكنت عدة قنوات فضائية أن تسجل منوذجا يحتذى 
إعالميا مثل اجلزيرة وابوظبي ودبي والدوري والكأس من 
خ���الل التحليالت والنقل والتنظيم لتضع كل مش���اهد في 
قلب احلدث وتنقل له كل صغيرة وكبيرة بأدق التفاصيل، 
وس���جلت تلك القنوات متيزا أمتع املشاهد فعال، وإن كانت 
بعض احلوارات التي جرت لم تعجب البعض فهي مشكلتهم 
ألن الوضع الرياضي يتطلب أن يكون الطرح بهذه الصورة من 

خالل الكم الكبير من املفاجآت التي أفرزتها هذه البطولة.

> > >

إحدى شركات التسويق الرياضي تضع نفسها في مطب 
قانوني دون أن تدري أو رمبا تدري، لكنها من خالل توقيع 
العقود مع الالعبني الهواة تقترف خطأ فادحا في حق نفسها 
ثم في حق الالعبني الذين اليزالون حتت بند الهواية ومعظمهم 
من املوظفني في الدولة الذين ال يسمح لهم باملغادرة لالحتراف 
ف���ي احد األندية اخلارجية ألنهم مرتبطون بوظيفة يومية، 
وهنا يجب على الهيئة العامة للشباب والرياضة أن تتدخل 
ألنها املس���ؤولة األولى عن حماية ه���ؤالء الالعبني الذين ال 
يجدون من ينصحهم بينما ميأل املستفيد رؤوسهم بالكالم 
املعسول عن املس���تقبل املضيء والنجومية التي تنتظرهم 
ونصيحتي لهم التريث والتفكير كثيرا قبل توقيع أي ورقة 

جتر عليهم املشاكل فيما بعد.

> > > 

احلركة األخيرة املستحدثة من بعض الالعبني التي متثلت 
في الهروب من أنديتهم وتوقيع عقد احتراف في دولة خليجية 
واستعمال هذا النادي »كوبري« لدخول عالم احملترفني طريقة 
غريبة على العبينا لم يخترعوها بل دلهم أحد ما عليها، وهو 
بذلك علمهم العصيان بطريق غير مباشر وإن كنا ضد استعباد 
الالعب من النادي إال أن للنادي حقا أيضا على الالعب وعليه 

أن يلتزم الطرق الرسمية وليس امللتوية.

> > >

آخر الكالم: هل تعل���م عزيزي القارئ أن اليابانيني هم أقل 
شعوب العالم من حيث عدد أيام العطلة، إذ ال يتجاوز عدد 
أيام عطالتهم السنوية ثمانية أيام فقط، ومع ذلك يحققون 

مع عجز عنه اآلخرون!
مبارك الوقيان
mubarak_68@hotmail.com

مع إغالق باب االنتقاالت الشتوية التي اختتمها كاظمة بالتعاقد مع إبراهيما با

السلة ما ساهم في حتقيق التعادل 
37-37، قبل أن يتفوق األبيض في 

نهاية الربع 38-43.
وتساوت الكفة في الربع الثالث 
بعد أن أعاد الساحل تنظيم صفوفه 
بتألق الشمري )أحسن مسجل في 
املباراة 26 نقطة( في االختراقات 
السريعة والتس����جيل من أسفل 
السلة إلى جانب أحمد فالح )13 
انتوني غرين  نقطة( واالميركي 
)17 نقط����ة(، في املقابل متيز من 
الكويت واتسون )16 نقطة( والهذال 
وحسني اخلباز )15 نقطة( الذين 

انهوا الربع متقدمني 58-64.
وش����هد الربع األخير حتسنا 

طفيفا في أداء الساحل إال إنه لم 
يكن كافيا لتقليص الفارق بعد أن 
حافظ الكويت على أدائه املتوازن 
بفضل واتسون الذي قدم مستوى 
الكرة  مميزا في احملافظ����ة على 
والتحكم في إيق����اع اللقاء حيث 

عجز دفاع الساحل عن ايقافه.
في املقابل، ظهر قائد الساحل 
شايع مهنا بصورة متواضعة ولم 
يشارك في جميع األرباع بسبب 
اإلصابة، كما لم يقدم صالح يوسف 
مستواه املأمول فضال عن إضاعة 
الفري����ق 13 رمية ح����رة مقابل 5 
رميات للكويت األمر الذي ساهم 
بصورة كبي����رة في ترجيح كفة 

األبيض الذي أنهى اللقاء لصاحله 
81-76. أدار اللقاء احلكم عبداهلل 
س����ليمان، عبدالرحم����ن العنزي 

ومحمد السبتي. 

النصر يلتقي اليرموك 

وتقام اليوم 3 مباريات ضمن 
اجلولة الرابعة من دوري الدرجة 
األولى، فيلتقي ف����ي ال� 5 عصر 
الي����وم النصر م����ع اليرموك في 
مواجهة حاسمة، ويلعب الشباب 
م����ع الس����املية في ال� 7 مس����اء، 
والصليبخات مع التضامن في ال�  
8:30 مساء، وتقام جميع املباريات 

على صالة نادي التضامن.

إلغاء مباراة الجهراء وكاظمة لعطل في الساعة اإللكترونية

الكويت يتابع زحفه نحو لقب »ممتاز السلة«
تابع الكويت زحفه نحو احراز 
لقب الدوري املمتاز لكرة الس����لة 
بعد فوزه على الس����احل 76-81 
)16-26، 27-12، 21-20، 17-18( في 
اللقاء الذي جمعهما أول من أمس 
ضمن اجلولة الثالثة في القس����م 
الثاني، الذي شهد أيضا مواصلة 
القادسية مطاردته لالبيض بفوزه 
على العربي بسهولة 100-81، فيما 
ألغيت مب����اراة اجلهراء وكاظمة 
بسبب عطل في الساعة االلكترونية 
لصالة فجحان هالل املطيري في 

نادي القادسية.
ورفع الكوي����ت رصيد إلى 16 
نقطة م����ن 8 مباري����ات دون أي 
خسارة، فيما ارتفع رصيد الساحل 
إلى 11 نقطة من 3 انتصارات و5 
هزائم، ورفع القادس����ية رصيده 
إل����ى 15 نقطة م����ن 7 انتصارات 
وهزمي����ة، في الوق����ت الذي بقي 
في����ه العربي أخيرا 8 نقاط من 8 
هزائم، واقترب أكثر من الهبوط 

إلى الدرجة األولى.
وساهمت خبرة العبي الكويت 
األميركيني بوني واتسون ولي روي 
هيرد إلى جانب سالم الهذال وراشد 
رياض في ترجيح كفة فريقهم بعد 
أن حافظوا على أدائهم املميز طوال 
املباراة، رغم تقدم الس����احل في 
بعض االوقات بفارق 10 نقاط إال أن 
األبيض استطاع قلب تأخره والفوز 
بجدارة. وبدأ الساحل الربع األول 
بطريقة مثالية عبر اتباع طريقة 
دفاع املنطقة وتشديد الرقابة على 
مفاتيح لعب االبيض، باإلضافة إلى 
تنفيذ الهجمات املرتدة السريعة 
»الفاست بريك« عن طريق أحمد 
فالح وعبداهلل الشمري اللذين لم 
يجدا صعوبة ف����ي اختراق دفاع 
الكويت لينتهي الربع للس����احل 

.16-26
وعاد الكويت إلى أجواء املباراة 
ف����ي الربع الثاني بعد مش����اركة 
األميرك����ي بوني واتس����ون بدال 
عن مواطنه هيرد حيث استطاع 
واتسون التحكم في إيقاع اللعب 
عن طريق االختراقات السريعة أو 
التمريرات املتقنة إلى زمالئه أسفل 

 مشاركة أحمد علي مع الهالل
مرهونة باالحتجاجات المصرية

العمران يشكر الخالد 
تقدم العب كاظمة واملنتخب الوطني الس���ابق لكرة القدم ناصر 
العمران بخالص شكره وتقديره للشيخ طالل اخلالد لرعايته مهرجان 
اعتزاله الذي أقيم خالل مباراة القادسية وكاظمة في الدوري املمتاز، 
مؤكدا انه قام بدور أساس���ي وفعال في دعمه والوقوف خلفه. كما 
ش���كر العمران كل من س���اهم في تشجيعه ومس���اندته من شيوخ 
ورجال أعمال وش���ركات ومؤسسات وشخصيات رياضية ورؤساء 

األندية واالحتادات.

االضطرابات في مصر تلغي لقاء أميركا
أعلن االحتاد األميركي لكرة القدم ان���ه مت إلغاء املباراة الدولية 
الودية في كرة القدم التي كانت مقررة بني الواليات املتحدة ومصر 
في 9 اجلاري في القاهرة بسبب االضطرابات السياسية في مصر.

وكانت املباراة بني الواليات املتحدة ومصر بطلة القارة السمراء في 
النسخ الثالث االخيرة )2006 و2008 و2010( قد تقررت في 13 ديسمبر 

املاضي وكانت ستكون األولى للمنتخب االميركي في مصر.
وقال رئيس االحتاد األميركي لكرة القدم سونيل غوالتي »نظرا 
للوض���ع احلالي، اتفقت جميع األط���راف على أنه من األفضل إلغاء 

املباراة«.
وس���تكون املباراة املقبلة لألميركيني الذين يستعدون هذا العام 
للكأس الذهبية في يونيو املقبل، ضد األرجنتني في 27 مارس املقبل 

في ايست روثرفورد بوالية نيوجيرزي.

 بالتر يدشن أول دوري نسوي فلسطيني 
أعلن رئيس اللجنة االوملبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب 
ان رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم جوزيف بالتر سيدش���ن في 9 
اجلاري مع الرئيس الفلس���طيني محمود عباس اول دوري نسوي 
فلس���طيني. وينطلق الدوري مبش���اركة 16 فريق���ا منها 6 فرق مت 
جتهيزها من انديتها لتلعب في مالعب مفتوحة بني اجلماهير، و10 

اندية ستلعب في صاالت مغلقة.
وبدأ االحتاد الفلس���طيني االستعداد لهذه املناسبة التي وصفها 
الرجوب ب� »التاريخية، خاصة انها تأتي في س���ياق مناصرة املرأة 

الفلسطينية وتثبيت مكانتها في املجتمع الفلسطيني«.
وسيضع بالتر مع عباس حجر األساس للمقر الدائم الحتاد الكرة 
الفلسطيني، اضافة الى حجر األساس ألكادميية رياضية فلسطينية 

يتم انشاؤها ألول مرة في االراضي الفلسطينية.

تسببت االحتجاجات التي تشهدها مصر حاليا في تأخير تسجيل 
احملترف في صفوف الهالل الس���عودي املصري أحمد علي، حيث 
فش���لت كل احملاوالت الهاللية التي جرت خالل اليومني املاضيني 
إلنهاء إجراءات تسجيله الكترونيا بعد تعطل خدمات اإلنترنت في 
مصر، مما حال دون إصدار بطاقته الدولية التي ال ميكن إصدارها 
إال الكترونيا حس���ب ما ينص عليه نظ���ام االحتاد الدولي إلكمال 

إجراءات انتقاالت الالعبني.
وبذلت اإلدارة الهاللية جهودا كبي���رة مبتابعة رئيس النادي 
األمير عبدالرحمن بن مس���اعد للتواصل مع االحتاد الس���عودي 
لكرة القدم وجلنة االحتراف والنادي االس���ماعيلي للتغلب على 
الصعوبات، حيث قام االحتاد السعودي برفع طلب الهالل لالحتاد 
الدولي )فيفا( إليجاد حل للمشكلة.غير أن االحتاد الدولي رد بعدم 
التدخل حتى انتهاء فترة التسجيل، عندها ميكن أن يتخذ االحتاد 
الدولي إجراءات أخرى لتس���جيله، لكن ذلك لن يحدث قبل نهاية 

فترة التسجيل احملددة بالسادس من فبراير.
هذا وتواص���ل إدارة »الهالل« جهودها مع إدارة االس���ماعيلي 
حملاولة إصدار بطاقة الالعب ليتمكن من املشاركة في لقاء جنران 

املقبل لكن ذلك مرتبط باحلالة العامة في مصر.

إلغاء بطوالت االتحاد العربي
مبارك الخالدي

الغ���ى االحتاد العربي لكرة القدم بطوالت االحتاد للناش���ئني 
والشباب والرجال التي كان من املقرر ان تقام خالل هذا العام في 
اململكة العربي���ة السعودي���ة )للناشئني( واجلزائ��ر )للشباب( 
واليم���ن )للرجال(، وذلك بس���بب عدم وج���ود متوي��ل له���ذه 

البط��والت.
وذكر مصدر مطلع باالحت���اد العربي ل� »األنباء« ان البطولة 
الوحي���دة التي ابقى عليها االحتاد هي كأس االحتاد العربي التي 
ستنطلق خالل ديسمبر املقبل، بحيث يشارك فيها من كل دولة 
فري���ق واحد باالضافة ال���ى اخر فريق بطل حص���ل عليها قبل 
توقفها وهو وفاق س���طيف اجلزائري، وستجرى قرعة البطولة 

في يوليو املقبل.

أحمد علي

ناصر العمران يقدم درعا تذكارية للشيخ طالل اخلالد

)عادل يعقوب(صراع حتت السلة بني العبي الكويت والساحل

حديث الساعة


