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املباراة النهائية شهدت إثارة كبيرة سامي الرشيد يسلم الكأس ملدير فريق نظارات اجلميل محمد العجمي

»نظارات الجميل« يتوج ببطولة »النفط«
توج نظارات اجلميل بلقب بطولة شركة نفط 
الكويت العاشرة لكرة قدم الصاالت بحضور 
ورعاية رئيس مجلس ادارة شركة نفط الكويت 
والعضو املنتدب سامي الرشيد والتي نظمتها 
جلنة كرة القدم بشركة نفط الكويت على صالة 
املركز الرياضي مبدينة االحمدي في الفترة من 
1 الى 8 اجلاري بعد الفوز في املباراة النهائية 

على الصناعات الوطنية 3 ـ 1.
بدأت املباراة بضغط كبير من نظارات اجلميل 
الذي متكن من التسجيل عن طريق العبه بدر 
شارع وحاول الصناعات الوطنية الضغط إلدراك 
التعادل وأضاع عدة هجمات خطرة إال ان مهاجم 
نظارات اجلميل عبدالعزيز سعود استغل كرة 

مرتدة ليضاعف النتيجة.
وقبل نهاية الشوط االول متكن الصناعات من 

تقليص الفارق بتسديدة من سعد الشمري.
وفي الشوط الثاني حاول الصناعات إدراك 
التعادل إال ان حارس اجلميل علي بارون تصدى 
جلميع الكرات قبل ان يقتل سالم العتيبي أحالم 
الصناعات بتسجيله هدف االطمئنان للجميل. 
وقبل املباراة النهائية أقيمت مباراة استعراضية 

بني قدامى شركة النفط ومدراء النفط احلاليني 
وانتهــــت بالتعادل االيجابي 3 ـ 3، ومت توزيع 

جوائز قيمة للجماهير احلاضرة.
وبعــــد املباراة قام رئيــــس مجلس اإلدارة 
ســــامي الرشــــيد بتوزيع اجلوائز على الفرق 
الفائزة وتكرمي اللجــــان العاملة واحلكام كما 
أعطى جائزة أفضل العــــب لفريق الصناعات 
الوطنية وكانت من نصيب سعد الشمري بينما 
ذهبت جائزة أفضــــل حارس لعلي بارون من 
نظارات اجلميل وأفضل فريق مثالي لشــــركة 

مطاعم كاستيللو.
وشــــكر الرشــــيد جميع اللجــــان العاملة 
والشركات الراعية والفرق املشاركة على التعاون 
الكبير وإظهار البطولة بهذا الشكل املميز مثمنا 
جهودهم في تفعيل احلركة الرياضية مبا يعود 

بالفائدة على املجتمع.
من جانبه قال رئيس اللجنة املنظمة اسماعيل 
عبداهلل ان املنافســــات كانت قوية منذ اليوم 
االول، وما ميزها هو اجلو األخوي بني الفرق 
حيث لم تكن هناك احتجاجات من قبل الفرق 

طوال البطولة.

فهد الدوسري
اشـــار معلق القنـــاة الثالثة 
بتلفزيون الكويت بدر شداد الى 
ان ضعف احلافز املادي واملعنوي 
للمعلقني الشباب في القناة الثالثة 
يساهم الى حد كبير في تسرب 
املواهب وعدم اكمالها ملسيرتها 
في التعليق الرياضي، الفتا الى ان 
مستوى القناة وتطورها واتساع 
رقعة مشاهديها يجعل من تطور 
اداء املعلـــق امرا حتميا ملواكبة 
التطورات حتى عند مســـتوى 
احلدث وعلى قدر املســـؤولية 

نظرا النتشار القناة.
وأكد شـــداد فـــي حديثه لـ 
»األنبـــاء« ان الوضع الرياضي 
في الكويت يحتاج وقفة وحتديدا 
فيما يتعلق بالقنوات الرياضية 
فلألسف النزال مغيبني عن هذا 
العالـــم رغم اجتهـــادات بعض 
القنوات اخلاصة لتغطية جانب 
أو حدث معني ولكـــن لتطوير 
املســـتوى الفني بشكل عام فإن 
الرياضية اخلاصة يجب  القناة 
أن يكـــون لها مـــردود وتكون 
مبثابة منـــارة اعالمية لتبادل 
وجهات النظـــر حول املواضيع 
ذات العالقة بالرياضة، متمنيا ان 
نشاهد قنوات مثل بعض القنوات 
اخلليجية الرياضية في الكويت 
قريبا، خصوصا اننا ال نقل شأنا 

عن اشقائنا في اخلليج.
وأعرب شداد عن أسفه النعدام 
التنافس الشـــريف بني املعلقني 
الرياضيني في القناة الثالثة نظرا 
لتفشي احملسوبية وانتشارها 
بشكل واضح للعيان، مشيرا الى 
ابتعاد عنصر التقييم على اساس 
علمي وواضح ينعكس بشـــكل 

الذين  اداء املعلقني  واضح على 
قد يشعرون بالظلم نتيجة عدم 
متتعهم بالعالقات املطلوبة في هذا 
الوسط يكونون محسوبني على 
شخص معني بيده تقييم األمور 

واسناد املباريات للمعلقني.
ارتفاع  ان  الى  وأملح شـــداد 
الفني للمبـــاراة له  املســـتوى 
دور كبير في تألق املعلق اثناء 
التي يقضيها  التســـعني دقيقة 
أمام امليكروفون فإما ان متضي 
بسرعة البرق او تكون دقائقها 
ثقيلة ومملة. وعن امكانية انتقاله 
للتعليـــق في احـــدى القنوات 
اخلاصة قال: لقد تلقيت عرضني 
منذ 3 ســـنوات تقريبا احدهما 
من »شوتامي« عندما كانت تنقل 
الـــدوري االجنليـــزي، واآلخر 
من شـــبكة »ART« ولكن نظرا 
لضعف املردود املادي وظروفي 
االجتماعية لم أمتكن من خوض 
هذه التجربة، مشيرا الى انه يكن 
كل االحترام والتقدير للمسؤولني 
عن هاتني القناتني ولكن الظروف 

لم تكن مواتية.

بدر شداد

شداد لـ »األنباء«: رفضت التعليق
»ART«لـ »شوتايم« و

المحكمة الكلية تفصل في دعاوى األندية اليوم

القصور والملكي بطال مبارك الكبير والجهراء

مبارك الخالدي
تتجه أنظار األوساط الرياضية صباح اليوم صوب قصر العدل 
وحتديـــدا نحو الدائـــرة االدارية ترقبا لصدور احلكم في الشـــق 
املستعجل املقدم من دفاع 3 مجالس ادارات منحلة وهي القادسية 
والتضامن والنصر واملتضمن وقف القرار 2009/534 الصادر من 
الهيئة العامة للشـــباب والرياضة بتاريخ 14 نوفمبر املاضي الذي 
ينص على حل مجالس ادارات األندية املذكورة مع ما يترتب عليه 
من آثار حلني الفصل في الدعوى املوضوعية. وكانت الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة قد أصدرت القرار املشـــار اليه واخلاص بحل 
مجالس ادارات عشـــرة أندية من بينها األنديـــة الطاعنة وتعيني 
مجالـــس ادارات بديلـــة، األمر الذي لم ترتضـــه املجالس املنحلة 
فطعنت على القرار بالدعوى املاثلة اســـتنادا الى مجهولية القرار 
لصدوره دون تسبيب واالساءة في استعمال السلطة واالنحراف 

بتطبيق القانون.

رفض دعوى الجهراء

وكانت الدائرة االدارية االولى باحملكمة الكلية قد رفضت صباح 
أمس الدعوى املرفوعة من رئيس مجلس ادارة نادي اجلهراء األسبق 
بصفته ضد وزير الشـــؤون االجتماعية والعمل بصفته ورئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للشـــباب والرياضة بصفته واملتعلقة 
بشطب عدد من أعضاء اجلمعية العمومية للنادي اذ رأت احملكمة 
ان املدعي لم يقدم القرائن على صحة ادعاءاته التي جاءت مرسلة 

وخالية من الدليل.
ومن جهة أخرى رفضت ذات الدائرة الدعوى املقدمة من عضو 
اجلمعية العمومية لنادي الساملية على يوسف ضد املمثل القانوني 

للنادي وآخرين واملتعلقة بأحد العبي حتت 16 سنة لكرة القدم.

فاز فريق شباب القصور3 ببطولة محافظة مبارك الكبير للبراعم 
التي أقيمت في اطار بطولة احملافظات حتت رعاية الشـــيخ ناصر 
صباح األحمد وزير الديوان األميري وذلك بعد تغلبه على فريق باير 
ميونيخ 1-0 في املباراة النهائية التي أقيمت على ساحة مركز شباب 
مبارك الكبير بحضور رئيس اللجنة املنظمة جاسم يعقوب وقد أدار 
اللقاء طاقم حكام من احتاد كرة القدم وبهذا الفوز يتأهل فريق شباب 

القصور3 لكأس السوبر للبراعم والتي ستقام قريبا.
وفي نهائي محافظة اجلهـــراء للبراعم جنح فريق امللكي بفوزه 
باملركز األول بعد فوزه على الهالل 2-1 ليصعد امللكي لنهائي كأس 

السوبر وجاءت املباراة قوية ومثيرة من كال الفريقني.

أكد سعادته باللعب في الكويت والتواصل مع جمهور برشلونة في أنحاء العالم

بويول: أداؤنا في المباريات الودية ال يختلف عن الرسمية

أبدى قائد نادي برشـــلونة االســـباني 
كارليس بويول سعادته باللعب في الكويت 
والتواصل مع جمهور ناديه العريض الذي 
يعشـــق أداءه. وقال في اتصال أجرته معه 
اللجنة االعالمية للمباراة االستعراضية التي 
ستجمعه مع كاظمة 21 اجلاري ضمن احتفاالت 
كاظمة مبرور 45 عاما على تأسيسه ان العبي 
فريقه يدركون متاما ان كرة القدم أصبحت 
لغة مهمة في التخاطب بني الشعوب وجسر 

تواصل بني العديد من البلدان.
وأضاف ان أداء فريقه في املباريات الودية 
ال يختلف كثيرا عن املباريات الرسمية مشيرا 
الى انهم كالعبني يتطلعون دائما الى حتقيق 

نتائج طيبة في املقام األول ومن ثم اسعاد 
اجلماهير من خالل تقدمي كرة قدم عصرية 
تعبر عن طابع أداء الفريق الذي يعتمد كثيرا 

على جمالية األداء.
وعن مباراتهم املرتقبة مع كاظمة أوضح 
بويول ان العبي ناديه عازمون على تقدمي 
أفضل مـــا لديهم ليكونوا عند حســـن ظن 
اجلماهير الفريق االسباني في الكويت والذين 
ينتظرون الكثير منهم، الفتا الى أن برشلونة 
سيقدم مباراة كبيرة متتع اجلماهير ويحافظ 
من خاللها على االنطباع اجليد الذي تركه 
الفريق عن أســـلوبه الفني الراقي في شتى 

أنحاء العالم.

كشـــف  و
اجنـــازات  أن 

برشلونة األخيرة 
وفوزه بكل البطوالت التي خاضها ساهمت 
بشكل كبير في اتساع شعبية الفريق وحتديدا 
في منطقة الشرق األوسط وهو األمر الذي 
الحظه مع الالعبني اآلخرين في فريقه أثناء 

تنقالتهم اخلارجية في الفترة االخيرة.
وأكد بويول حرص الالعبني على اضافة 
لقب جديد وهو السادس هذا العام عندما يلعب 
الفريق في بطولة العالم لألندية التي انطلقت 
امس في العاصمة اإلماراتية ابوظبي ليكمل 

الفريق الكتالوني السداسية التاريخية.

حمد العنزي من أوراق األصفر الرابحة أمام التضامن

القادسية يسعى للتمسك بالصدارة عبر بوابة التضامن
النصر يستضيف الصليبخات في انطالق الجولة الثانية من الدوري الممتاز

جوني مصاب بالرباط الصليبي

دابس يودع المالعب اليوم

اعتزال أديلم أمام العربي

عبدالعزيز جاسم
قال مشرف الفريق االول بنادي النصر محمد العدواني 
ان الفحوصات الطبيـــة اثبتت اصابة البرازيلي جوني 
الندرينيو بقطع في الرباط الصليبي اخلارجي، ويحتاج 
الى عملية جراحية لكي يعود الى املالعب مرة اخرى ولكن 
وقت العودة لن يعرف اال بعد اجراء العملية، الفتا الى 
ان جوني تعرض لالصابة بعد تســـجيله الهدف الرابع 
مبرمى الكويت. واضاف العدواني ان اجلهازين االداري 
والفني للفريق لم يفكرا حتى اآلن في ايجاد بديل محترف 
ولم يخاطب اي متعهد اال بعد معرفة وقت عودة جوني 
الن الوقت الزال مبكرا على فتح باب االنتقاالت الشتوية 

اول يناير املقبل.

يشهد لقاء اليوم بني القادسية والتضامن مهرجان 
اعتزال العب الفريق االول لكرة القدم بنادي التضامن 
فهد دابس برعاية الشيخ تركي اليوسف. ودعا دابس 
جميـــع اجلماهير بكافة انتماءاتها حلضور املهرجان، 
ووجه الشـــكر للشـــيخ تركي اليوسف على موافقته 
على رعاية مهرجان تكرميـــه، وقال هذا ليس جديدا 
على الشـــيخ تركي الذي يبـــادر دائما بدعم الرياضة 

والرياضيني.

يودع مدافع التضامن حســـني اديلـــم املالعب خالل 
اللقاء الذي يجمع فريقه مع العربي في 20 اجلاري ضمن 
منافسات الدوري املمتاز برعاية رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوسف. واعرب اديلم عن عميق شكره الى 
اليوســـف ملوافقته على رعاية مهرجان اعتزاله، مشيرا 
الى ان هذه البادرة ليست غريبة عليه، متمنيا ان يظهر 

املهرجان بالصورة املطلوبة.

فهد الدوسري
تنطلق اليوم منافسات اجلولة الثانية 
للدوري املمتـــاز بإقامة مباراتني، حيث 
يستضيف القادسية التضامن فيما يحل 
الصليبخات ضيفـــا على النصر وتقام 

املباراتان في الرابعة عصرا.
يدخل القادســـية لقاء اليوم بعد أن 
ضرب بيد من حديد في مباراته األولى امام 
الصليبخات أمال في مواصلة عزف حلن 
الفوز وجمع النقاط لتحقيق فارق نقاط 
مريح منذ بداية الدوري الذي يحتاج لنفس 
طويل وجلهود جلساء دكة االحتياط كما 
هو حال الالعبني األساسيني األمر الذي 
يتميز به األصفر عـــن غيره من الفرق 
احمللية بدليل حتقيقه لفوز عريض على 
الصليبخات 4 ـ 1 رغم غياب خماســـي 
املنتخب أحمد عجب وبدر املطوع وفهد 

األنصاري وطالل العامر ومساعد ندا.
ولن يجد مدرب األصفر محمد إبراهيم 
صعوبة في إعادة اخلماسي الغائب عن 
اللقاء األول لتشكيلة األصفر النسجامهم 
مع بعضهم البعض ولضمان استقرار فني 
للفريق مع انطالق الدوري في جوالته 

األولى.
ويضم القادسية قوة هجومية ضاربة 
بوجود السوريني فراس اخلطيب وجهاد 
احلســـني واملطوع وعجب والســـالمة 
وحمد العنزي والصاعد ســـعود املجمد 
األمر الذي قـــد يصعب من مهمة مدرب 
التضامن الروماني مولدوفان في ايقاف 

املد األصفر.
أما التضامن فقد تلقى الهزمية على 
يد كاظمة في مستهل مشواره في الدوري 
بهدفني دون رد، وكانت جماهير التضامن 
قد تعودت ان يحقق فريقها نتائج إيجابية 
في املباريات الكبيرة. وقد يشـــهد لقاء 
الليلة العودة احلقيقية ألبناء الفروانية 
ومن احملتمل أن يشـــارك الغيني زكريا 
بنغويرا الـــذي يضفي التوازن احلركي 
املطلوب لوسط امليدان مع محمد عثمان 
في ظل وجود خط وسط رفيع املستوى 
بالفريق اخلصم وحتى يتمكنا من سد 
النقص الذي ســـيخلفه غياب حمد أمان 

بعد طرده في املباراة املاضية ومن املنتظر 
أن يقدم الفريقان مستوى فنيا أفضل من 

مباراتهما األولى في املسابقة.

النصر والصليبخات

نتيجة وال أروع تلك التي حققها النصر 
علـــى الكويت في افتتاح مبارياتهما في 
الدوري، حيث متكن العبوه من إيداع الكرة 
أربع مرات في شـــباك احلارس مصعب 
الكندري ليكرروا ســـيناريو مباراتهم 

االفتتاحية ايضا مع األبيض في املوسم 
املاضي، ويحسب للعنابي اختيار محترفيه 
بشكل مميز بحيث يعتبر الفريق الوحيد 
الذي يهتم ويجلب العبني على مستوى 
فني مميز بدليل تقدميهم ملستويات رائعة، 
حيث كان العنابي احملطة األولى للهداف 
فـــراس اخلطيب كما كان احملطة األولى 
للهداف البرازيلي كاريكا كما قدم موطنيه 

كاكا وجيري.
وفي هذا املوسم يضم النصر البرازيليني 

باتريك ورودريغو وجوني وســـيغيب 
األخير عن لقاء اليوم إلصابته بكدمة في 
الركبة، ويلقى احملترفون األجانب دعما  
ال محدود من العبي الوسط طالل نايف 
ومحمد عبداهلل وعبدالرحمن املوسى ومن 
خلفهم مشاري فيحان والعماني عصام 
فايل، وقد يكون الفريق استغل الظروف 
التي مير بها الكويت نتيجة خســـارته 
كأس السوبر بالنتيجة ذاتها ولكن هذا ال 
يعني أن الفريق ال يضم العبني مميزين 

وعلى درجة عالية من الكفاءة.
ويأمل مدربهم البرازيلي مارسيلو أن 
يواصل العبوه السير على هذا النهج مع 
ضرورة احلذر مـــن الصليبخات الوافد 
اجلديد على الدوري املمتاز والذي يأمل أن 
يعوض خسارته أمام القادسية في حتقيق 
نتيجة إيجابية أمام النصر وخلطف أول 
ثالث نقاط له باملســـابقة تساعده على 
إثبات وجوده وأحقيتـــه في البقاء في 

دوري األضواء.

الفلبين يطلب
لقاء أزرق السلة

يحيى حميدان
تلقى احتاد كرة السلة عرضا 
من االحتـــاد الفلبيني خلوض 
منتخب الفلبني للمحترفني مباراة 
مع املنتخب الوطني للسلة في 

الكويت.
وذلك ضمن جولة للمنتخب 
الفلبيني فـــي منطقة اخلليج 
يلتقي خاللها اكثر من منتخب، 
حيث ســـيلعب ايضا في دبي 
مع منتخب االمارات ومنتخب 
البحرين، ويعتبر اللقاء بالنسبة 
للمنتخب الوطني مكسبا كبيرا 
من حيث الثمار التي سيجنيها 
من هـــذه املبـــاراة، حيث يعد 
الـــدوري الفلبيني مـــن أقوى 
الدوريات في آسيا وقد عرض 
االحتاد الفلبيني حتمل تكاليف 
ونفقات اقامتـــه على ان يكون 

دخل املباراة مناصفة.

املدافع كارليس بويول يقود برشلونة أمام كاظمة


