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مبارك اخلالدي 

تأهــل فريــق برقان الى الدور ربــع النهائي 
لبطولــة كأس ســمو األميــر بعد فــوزه امس 
علــى فريق الصليبخات ٣-١ فــي املباراة التي 
جمعتهما على ســتاد صباح السالم في افتتاح 
الدور التمهيدي من منافسات املجموعة االولى 
من املســابقة، وبهذا الفوز ضرب برقان موعدا 
مع كاظمة في اولى مواجهات الدور ربع النهائي.

 ســجل للفائز فالح العجمــي (٢٩) وناصر 
القحطاني من ركلة جزاء (٤٨) وفرحان ســعد 
(٦٨)، فيما سجل للصليبخات فؤاد بابا (٧٨).

وجاء الشــوط االول متواضع املستوى من 
اجلانبني مع افضلية لبرقان من حيث التنظيم 
واالنتشــار وســيطرته على منطقة املناورات 
خلبرة ناصر القحطاني ويوسف سعد وجناحهما 
في تنويــع اخليــارات الهجوميــة، فيما عانى 
الصليبخات ســوء التنظيم والتمركز وسهولة 
فقدان الكرة، اذ جلأ الى االنطالقات عبر الكرات 
الطولية للمهاجمني أحمد االشقر واوبي. وذهبت 
اولى احملاوالت برأسية االشقر سهلة بيد احلارس 

مشعل الرشيدي (٨).
وألغــى احلكــم محمد العطار هدفا لألشــقر 

بداعي التســلل (١٢). وفرض برقان استحواذه 
على الكرة وفتح اللعب على االطراف مستثمرا 
مهارة متعب الســالمة، وتقــدم الظهير صالح 

املوسوي مبساندة االردني حمزه الصيفي.
 ومــن هجمة منظمة مــرر الصيفي عرضية 
متقنــة قابلها فالح العجمي مباشــرة لتســكن 
الزاوية اليسرى للحارس داوود اخلالدي (٢٩)، 
وقدم السالمة فاصال مهاريا من اجلهة اليسرى 
وسدد كرة تكفل القائم االمين بالتصدي لها (٣٥).

 وفي الشوط الثاني، عزز برقان تقدمه بإضافة 
الهدف الثاني من ركلة جزاء بعد سقوط فرحان 
ســعد داخل املنطقة اثر تدخل قوي من املدافع 
حربي الشمري احتسبها احلكم العطار دون تردد 
ونفذها القحطاني بنجاح في املرمى (٤٨) ليمنح 
الهدف األريحية لبرقان ليتحكم في ايقاع اللعب.

 وتألق احلارس الرشيدي في الذود عن مرماه 
وإبعاد رأســية فــؤاد بابــا (٦١)، وتوج فرحان 
ســعد تفوق فريقه بإحرازه الهدف الثالث بعد 
عرضية من الصيفي ســددها سعد مباشرة في 
املرمــى (٦٨)، وقلص فؤاد بابا الفارق بإحرازه 
هدفا من رأســية متقنة سكنت الزاوية اليمنى 
للحارس الرشيدي (٧٨)، لتنتهي املباراة بفوز 

(ريليش كومار)مستحق لبرقان. برقان جنح في عبور عقبة الصليبخات  

رسميًا.. «األبيض» يضم العمري 
ويفسخ عقد شيركو

يحيى حميدان

أعلنت إدارة نادي الكويت رسميا عن تعاقدها مع اجلناح التونسي ياسني العمري 
(٢٧ ســنة) لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادي خالل االنتقاالت الشــتوية احلالية. 
وسيعوض العمري رحيل العراقي شــيركو كرمي الذي مت إنهاء عقده بالتراضي مع 
إدارة النادي. وباشر العمري تدريباته مع «األبيض» حتت قيادة املدرب البحريني علي 
عاشور استعدادا للقاء التضامن اليوم ضمن دور الـ ١٦ من مسابقة كأس سمو األمير.
وتعتبر هــذه التجربة االحترافية األولى للعمري خارج تونس، حيث ســبق له 
متثيل أندية االحتاد املنســتيري واألفريقي والنجم الساحلي الذي فسخ عقده معه 

منذ شهرين لعدم حصوله على رواتبه.

ياسني العمري متوسطا عادل عقلة واملدرب علي عاشور

الكويت يبدأ مشواره بلقاء التضامن.. والساملية يلتقي الشباب
ناصر العنزي

تدخل مسابقة كأس سمو األمير 
يومها الثاني من املنافسة، حيث 
تقام اليوم ثالث مباريات ضمن 
دور الـ ١٦، جتمع األولى النصر 
مع اجلهراء على ملعب ثامر، وفي 
الثانية يلعب الكويت مع التضامن 
على ملعب علي صباح السالم، وفي 
املباراة الثالثة ستكون املواجهة بني 

الساملية والشباب.
الى  املتنافسة  الفرق  وتطمح 
التأهل لدور الـ ٨، وستكون مواجهة 
النصر واجلهراء متساوية الكفة 
بعدما تواجها في الدوري املمتاز 
ويعرف كال املدربني مســتويات 
بعضهما، وقد ظهر اجلهراء بشكل 
مميز في الدوري مكنه من احتالل 

الرابع قبل التوقف. وفي  املركز 
مباراة الكويــت والتضامن فإن 
األبيض يدخل مرشحا قويا إلحراز 
اللقب بعدما فرض نفسه في املركز 
األول في الدوري بفارق ٤ نقاط 
عن العربي الثاني وفرصته للفوز 
اليوم اكبر من خصمه، كما دعم 
صفوفه بالتونسي ياسني العمري 
خلفا للعراقي شيركو كرمي إال إذا 

أحدث التضامن املفاجأة.
وفي مباراة الساملية والشباب 
فالسماوي يسعى إلى التأهل الثاني 
له للمباراة النهائية بعد تأهله إلى 
نهائي كأس ســمو ولــي العهد 
الذي سيقام ٦ فبراير املقبل أمام 
العربي، وتضم صفوف الساملية 
عناصر جيدة قادرة على التعامل 

مع ظروف املباراة.

بوربيع بطًال لـ «اإلمارات للدراجات املائية»

ختام ناجح لبطولة «الداوثلون»

حقق بطل أبطال العالم وصاحب الرقم 
القياســي املسجل في موســوعة غينيس 
محمد إبراهيم بوربيــع كأس املركز األول 
والعالمة الكاملة في فئة GP١ لكبار احملترفني 
ضمن أولى مشاركات املنتخب الوطني في 
بطولــة اإلمارات الدولية للدراجات املائية 
التي نظمها نــادي دبي الدولي للرياضات 
البحريــة، فيما حقق زميله البطل العاملي 
واحلائز لقــب بطولة ملك تايلند وبطولة 
قارة آســيا محمد جاسم الباز كأس املركز 

الثاني في نفس الفئة.
وأشاد أمني السر العام في النادي البحري 
الرياضي خالد الفودري بالنتائج املشرفة 
للبطلني العامليني املتميزين بوربيع والباز، 
مشــيرا إلى أن هذا اإلجنــاز ليس بغريب 
ويأتي في مســتهل مشاركات املنتخب في 
البطوالت الدولية للعام امليالدي اجلديد، وان 
لدى املنتخب استحقاقات خليجية وإقليمية 

اختتمت بطولة «الداوثلون» الثالثة التي 
أقيمت مؤخرا على مضمار مدينة الكويت 
لرياضــة احملــركات مبشــاركة كبيرة من 
الرياضيني، ونظمها النادي واالحتاد الكويتي 
للترايثلــون، لفئــات الرجال والســيدات 

والعسكريني واخلليجيني والصغار.
وحقق املراكز األولى مبختلف املراحل 
السنية كل من هدى الصالح وفرح محرز 
وعبدالعزيــز الغامــدي وســعود الزعابي 
وخليفة النعيمي وعبداهللا الشمري وأسامة 
بورحمــة وعبدالعزيــز الهــزمي. وفي فئة 

وعاملية واسعة الستكمال سجل إجنازاته 
الكبيرة وغير املسبوقة في حصد البطوالت 
واأللقاب ولرفع اسم وعلم الكويت عاليا.

اخلليجيــني حــل أوال عبدالعزيز الدعيج. 
وشــهدت البطولة، حضور الشيخ مبارك 
فيصــل النواف عضــو اللجنــة األوملبية 

الكويتية.
من جانبه، أشاد رئيس النادي واالحتاد 
الكنــدري  الكويتــي للترايثلــون راشــد 

باملستوى الفني الكبير للبطولة.
وقال إن السباق جاء قويا، كما أن حضور 
أسر املشاركني وجمهور اللعبة أضفى على 
السباق حماسا اكبر، وأعطى الالعبني دفعات 

معنوية ملواصلة السباق.

ً لفئة كبار احملترفني.. والباز ثانيا

بوربيع والباز عقب مراسم التتويج

جانب من تتويج العبي والعبات البطولة

بعد هزمية ثقيلة من األهلي.. الزمالك يبحث مصير مدربه
القاهرة - سامي عبد الفتاح

ابتعــد فريــق األهلــي 
املصــري بصــدارة جــدول 
ترتيب الدوري املمتاز لكرة 
القدم، بعد أن حقق أهم فوز 
في ســباق البطولــة، وفي 
ختام اجلولة ١٤ بالتغلب على 
الزمالك (حامل اللقب) ٣-٠، 
رغــم انتهاء الشــوط األول 
بالتعادل الســلبي، بســبب 
األداء السلبي من الفريقني، إال 
أن محمود كهربا، جنم األهلي 
أشعل أجواء املباراة بتسجيل 
الهدف األول لألهلي في شباك 
فريقه الســابق في الدقيقة 
٦١، ثم أضاف البديل محمد 
شريف هدفني في الدقيقتني 

٧٥ و٩٠.
ورفــع األهلــي رصيده 
بقيادة مدربه السويســري 
مارسيل كولر إلى ٣٤ نقطة، 
الترتيب،  مبتعدا بصــدارة 
بينما جتمد رصيد الزمالك 

الكبيــر  الفــوز  وبعــد 
والثمــني، قــال قائــد فريق 
األهلي احلارس الدولي محمد 

املدرب، مؤكدا ان اجلماهير 
دائما وراء حماسة الالعبني.

من جانبــه، دعا رئيس 
الزمالــك مرتضــى منصور 
اإلدارة  مجلــس  أعضــاء 
لعقد اجتماع طارئ، حلسم 
مصير املدير الفني البرتغالي 
جوســفالدو فيريــرا، بعــد 
تراجع نتائج الفريق مؤخرا.

ويســتعد األهلــي للقاء 
البنك األهلي بعد غد ضمن 
اجلولــة ١٥، قبــل توجهــه 
إلــى املغرب للمشــاركة في 
مونديال األندية، فيما يستعد 
الزمالك للقاء غزل احمللة في 

اليوم نفسه.
اليوم اجلولة  وتنطلق 
بأربــع مباريــات  الـــ ١٥ 
فيســتضيف اسوان فريق 
اإلسماعيلي، وفاركو فريق 
انبــي، وســيكون حــرس 
احلدود ضيفا على االحتاد 
السكندري، وطالئع اجليش 

ضيفا على سيراميكا.

الشناوي: إن الالعبني كانوا 
رجاال وركزنا من أجل الفوز 
باملباراة ونفذنــا تعليمات 

البرتغالي  بقيــادة مدربــه 
جوسفالدو فيريرا عند ٢٦

نقطة في املركز الرابع.

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتستاد ثامر٤:٣٠النصر ـ اجلهراء

كويت سبورتعلي صباح السالم٤:٣٠الكويت ـ التضامن
كويت سبورتعلي صباح السالم٨:١٥الشباب ـ الساملية

الدوحة - فريد عبدالباقي

علمــت «األنباء» من مصــادر خاصة أن 
العب منتخب قطر األول ونادي السد سابقا 
عبدالكرمي حسن يدرس مقاضاة ناديه بعد 
قرار بشــطبه من صفــوف الفريق الكروي 

األول بشكل نهائي.
ومــن املقــرر أن يتقدم الالعب بشــكوى 
إلى االحتاد الدولــي لكرة القدم «فيفا» ضد 
إدارة النادي القطري من أجل احلصول على 
مســتحقاته املاليــة البالغــة ٥ ماليني ريال 
قطري، الســيما أن قرار «الزعيم السداوي» 
هو شطبه من سجالت الفريق وبالتالي يحق 

له احلصول على مستحقاته املالية.
كما يرى عبدالكرمي حسن أن قرار االحتاد 
القطري بإيقافه ألجل غير مســمى، وخصم 

٥٠٪ من راتبــه وتوجيه حتذير له وغرامة 
قدرها ٢٠٠ ألف ريال قطري، متعسف وهو 
ما يرفضه الالعب الــذي يحاول إيجاد عقد 
احتراف خارجي قبل إغالق باب االنتقاالت 

الشتوية احلالية.
إلى ذلك، تتجه أنظار عشــاق الســاحرة 
املســتديرة نحو ســتاد حمــد الكبير، الذي 
يحتضن كالسيكو الكرة القطرية بني العربي 
والسد في ٧:٠٠ مساء ضمن مباريات اجلولة 
الـــ ١١ مــن دوري جنــوم QNB التي تنطلق 
مبواجهــات الدحيل (الثانــي ٢٠ نقطة) مع 
الشــمال (الســابع ١٠ نقاط) في ٤:٣٠ مساء 
على ستاد عبداهللا بن خليفة بنادي الدحيل، 
وعلى نفس امللعب يلعب املرخية (التاســع 
٨ نقاط) مع األهلي (الرابع ١٣ نقطة) في الـ 

٧:٠٠ مساء.

عبدالكرمي يدرس مقاضاة «الزعيم»!
السد والعربي في «كالسيكو الكرة القطرية» اليوم

برقان يضرب موعدًا مع كاظمة في ربع نهائي كأس األميربرقان يضرب موعدًا مع كاظمة في ربع نهائي كأس األمير
بعد فوزه على الصليبخات بثالثية في الدور التمهيدي


