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مضى حتى  اآلن 17 يومًا
مضى على تعليق نش����اطنا الرياض����ي من قبل اللجنة 
االوملبي����ة الدولية 17 يوما ومازالت مس����اعي احلل بطيئة 
النتشالنا من هذا املأزق العصيب، ولم حتمل األيام املاضية 
أي ب����وادر انفراج لألزمة، رغم ان اللجنة االوملبية الدولية 
ش����ددت في خطابها األخير على ضرورة االلتزام مبيثاقها 
األوملبي، وتنفيذ قوانينه التي حتتم التعديل على القوانني 
احمللية، ولسنا هنا في معرض تذكير املعنيني بخطورة موقف 
رياضتنا ألن الفأس وقعت بالرأس ولكن نتمنى منهم السرعة 
في عالج الصداع الساكن في رؤوسنا منذ سنوات، خصوصا 
من جانب احلكومة ومجلس األمة، فاللجنة األوملبية الدولية 
لن تتراجع في قرارها، إال في حال االنصياع لتعاليمها وليس 
عيبا أن نعدل في قوانيننا من أجل رفع اإليقاف، ولن نقول 
أكثر مما قاله وزير الشؤون د.محمد العفاسي قبل أيام »إما 
أن جنري تعديالت في قوانيننا أو نكتفي مبمارسة الرياضة 
محليا«. ومن حق الوزير أيضا أن يحتج على مخاطبة مدير 
العالقات الدولية في اللجان األوملبية بيري ميرو لشخصه 
مباشرة العتبارات بروتوكولية كما يراها، ونقطة اخلالف 
هذه ميكن حلها عبر مراسالت مع رئيس اللجنة االوملبية 
الدولية د.جاك روغ، فيما يرى املعارضون لوجهة نظر الوزير 
أن ميرو يش����غل منصبا تنفيذيا ألعلى سلطة رياضية في 
العالم ويتحدث باسم الرئيس روغ وذلك حسب آلية العمل 
املتبعة بهذا الش����أن، ولكن ليست هذه املشكلة التي يجب 
ان نتوقف عندها فمش����كلتنا تتعلق بسمعة رياضة وطن 
أصيبت بالشلل، وها نحن نكرر صرختنا للمسؤولني عن 
هذا امللف، إما أن نعود إلى املنظمات والبطوالت الدولية أو 
منارس الرياضة في كيفان وحولي واملنصورية واجلهراء 

والفحيحيل.
< يسأل كل العب نفسه ما الذي يستفيده الكاتب عندما 
يوجه إليه انتقادا شديدا؟ أليس من أجل اصالح خلل يراه 
في لعبه أو س����لوكه، ويزيد احترامن����ا لالعب الذي يفهم 
االنتقاد على أنه إصالح وال يراه كما غيره هجوما شخصيا 
عليه، وللمهاجم خلف السالمة الذي امتدحناه واغلظنا عليه 
باالنتقاد احيانا وآخرها عدم جدوى ضمه لألزرق في هذه 
الفت����رة نقول ألنك تثق بقدراتك وأهدافك التي وصلت إلى 

101 هدف مع القادسية »شكرا على شكرك لنا«.
ناصر العنزي

مساعد ندا.. هل ينتقل إلى الوحدة السعودي؟

القادسية يأمل في إنهاء القسم األول من دون خسارة في املباراة مع كاظمة

القادسية لمسك ختام القسم األول أمام كاظمة
باتريك فابيانو وصيف ترتيب 

الهدافني برصيد 4 اهداف.

الكويت مع الصليبخات

بعد خس���ارته في اجلولة 
املاضية على يد القادسية بهدفني 
نظيفني، يتطل���ع الكويت الى 
فوز معنوي ومهم للبقاء في 
دائرة الض���وء، بعد ان جتمد 
السابعة  النقطة  رصيده عند 
وضعته خامسا بفارق االهداف 

عن العربي.
وكان »االبيض« قد خس���ر 
جهود العبه فهد عوض الذي 
تعرض لتمزق س���يبعده عن 
املالعب 4 اسابيع، فيما سيعود 
جراح العتيقي بعد انتهاء عقوبة 
االيقاف اثر طرده امام العربي. 
ويأمل املدرب البرازيلي آرثر في 
اخراج فريقه من احلالة النفسية 
ج���راء اخلس���ارة ومواصلة 

املشوار في الدوري.
وبالشعور نفس���ه، يحاول 
الصليبخات ان يعود الى نغمة 
االنتص���ارات الت���ي فقدها في 
اجلولة االخي���رة، وهو ميلك 3 
نق���اط من ف���وزه الوحيد على 
التضامن 3 - 2، علما ان املهمة 
لن تكون سهلة امام فريق قوي 

مثل الكويت.

السالمية يلتقي التضامن

الس���املية )6 نقاط(  يدخل 
مبارات���ه مع التضامن س���عيا 
للوصول الى النقطة التاس���عة 
التي س���تخوله دخول القس���م 
الثاني بروح عالية وبطموح اكبر 
نحو البقاء في دائرة املنافس���ة 
التي ستشتد في املراحل املقبلة 
مع انحصار فرصه التعويض في 

القسمني الثاني والثالث.
ويخوض »السماوي« املباراة 
بصف���وف مكتمل���ة، ويحاول 
استغالل الوضع السيئ ملنافسه 
الذي يقبع في ذيل الترتيب بنقط 
يتيمة، االمر الذي قد يساهم في 
حتقيق اصحاب االرض نتيجة 
مرضية للجهازين االداري والفني 
التي تنتظر تكرار  وجلماهيره 
اجناز ع���ام 2000 عندما متكن 
املدرب احلالي للفريق البلجيكي 
وليام توماس من حتقيق درع 
ال���دوري، وهذا اله���دف الكبير 
يحتاج عمال كبيرا بدءا من مباراة 

اليوم.
ف���ي اجله���ة املقابل���ة، مير 
التضام���ن باس���وأ احواله منذ 
سنوات، حيث كان الفريق بصورة 
فنية افضل من التي ظهر عليها 
في املوسم احلالي، واذا لم يدرك 
الروماني  الفني بقياده  اجلهاز 
الكسندر مولدوفان والقائمني على 
الفريق خطورة املوقف فإن هبوط 
الفريق الى دوري الدرجة االولى 

سيكون مسألة وقت.

فهد الدوسري
تختتم منافسات القسم االول 
من الدوري املمتاز اليوم باقامة 
4 مباريات في اجلولة السابعة، 
القادسية املتصدر  فيستضيف 
كاظمة على ستاد محمد احلمد، 
ويحل النصر ضيفا على العربي، 
ويواجه الكويت الصليبخات على 
ستاد الكويت، ويلتقي الساملية 
مع التضامن على س���تاد ثامر، 
وستنطلق املباريات االربع في ال� 
5:40 مساء، وتبقى مباراة مؤجلة 
من القس���م االول ب���ني الكويت 

وكاظمة تقام في 24 اجلاري.
ويأمل اجلهاز الفني للقادسية 
بقيادة محمد ابراهيم في ختام 
القس���م االول بالصورة والقوة 
نفس���هما التي بدأ فيها املوسم 
واستمر عليها وحصد من خاللها 
العالمة الكاملة برصيد 18 نقطة 
م���ن 18 ممكنة متصدرا الدوري 
بفارق 5 نقاط عن اقرب منافسيه 
النصر. واذا ما متكن »االصفر« 
من حتقيق الف���وز الليلة فإنه 
سيكون مبنزلة قسم منوذجي 

يصعب تكراره.
ويعي���ش القادس���ية افضل 
حاالته الفنية، حيث ميلك خطا 
هجومي���ا مرعبا يرهق ويتعب 
مدافعي اخلصوم، فاذا ما متكن 
الفري���ق اخلصم من ايقاف بدر 
املطوع فإنه لن يتمكن من فعل 
ذلك مع السوري فراس اخلطيب، 
واذا اوقف مواطنه جهاد احلسني 
فإنه من الصعوبة مبكان ايقاف 
حمد العنزي او خلف السالمة او 
العاجي ابراهيما كيتا او صالح 
القادمني م���ن اخللف  الش���يخ 

والقائمة تطول.
ويشكل الهجوم القدساوي خط 
الدفاع االول ملرمى نواف اخلالدي 
الذي جنح في احلفاظ على شباكه 
نظيفة منذ اجلولة الثانية، حيث 
لم يلج مرماه سوى هدف واحد في 
املرحلة االولى. ويدخل »االصفر« 
اللقاء مكتم���ل الصفوف بوجود 
النجم بدر املطوع الذي سيغادر بعد 
املباراة خلوض جتربة احترافية 
في نادي ملقة االسباني، وعادة ما 
الدوري مبارياته  يحسم متصدر 

في الشوط االول.
واذا م���ا متكن مدرب كاظمة 
ايلي بالتش���ي من  الرومان���ي 
اخلروج من الشوط االول متعادال 
فإنه من املمكن احراج »االصفر« 
واحلاق الهزمية االولى به، لكن 
هذا يحتاج الى قراءة س���ليمة 
منه والتعامل جيدا من العبيه 
مع مجريات املب���اراة واختيار 
االوقات التي يركن فيها اخلصم 
ملنطقته الدفاعية، حيث تعتبر 
مجاراة »االصفر« صاحب اقوى 
خط هجوم بتس���جيله 17 هدفا 
امرا خطيرا، فالعقل يستوجب 
اغالق املنطقة واختيار االوقات 

وانتظارا لتعثر املتصدر، وهو 
ميلك مركزا ورصيدا مميزا هذا 
املوسم، حيث جمع حتى اآلن 13 
نقطة، فضال عن ان »العنابي« 
يقدم مستوى جيدا وحتديدا 
امام الفرق الكبيرة. ويس���عى 
للتفوق على نفس���ه كما فعل 
امام كاظمة عندما حول تأخره 
0 - 1 ال���ى ف���وز 2 - 1، ومن 
احملتمل غياب جنمه عبدالرحمن 
املوسى لالصابة، فيما سيكون 
جميع الالعبني جاهزين للمباراة 
وفي مقدمتهم املهاجم البرازيلي 

املناسبة ملباغتة الدفاع القدساوي 
باالعتماد على رأس احلربة فهد 
الفهد ونواف احلميدان ويوسف 
ناصر والعائدين من االيقاف فهد 

العنزي وطارق الشمري.
ويعتب���ر »البرتقال���ي« من 
افضل الفرق اذا ما لعب بصورة 
جماعية، ومن املنتظر ان تكون 
املباراة قوية ألنها جتمع نخبة 

مميزة من العبي الفريقني.

العربي يواجه النصر

يدخل العرب���ي مباراته امام 

مب���اراة مع »االخضر« جعلت 
اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي 
دراغان سكوسيتش يطمئن على 
مستوى خط املقدمة بوجوده، 
واذا ما واصل زينو تسجيله 
لالهداف وه���و هداف الدوري 
السوري املوسم املاضي، فإن 
»االخض���ر« س���يعيد االثارة 
املفقودة لل���دوري بعد انفراد 
القادسية بالصدارة منذ اجلولة 

االولى.
في املقابل، يسعى النصر الى 
الفوز آمال في تعزيز الوصافة 

النصر مبعنويات مرتفعة بعد 
فوز اول هذا املوسم على حساب 
الصليبخات في اجلولة املاضية 
بثالثية نظيف���ة رافعا رصيده 
الى 7 نقاط ومتقدما الى املركز 

الرابع.
وتأمل اجلماهير العرباوية 
اال تكون الصحوة »اخلضراء« 
مؤقتة، وان يجتاز ضيفه بحثا 
عن مرك���ز افضل م���ع بداية 
القسم الثاني، ومتكن محترفه 
اجلديد الس���وري محمد زينو 
من تس���جيل هدف���ني في اول 

العربي والكويت والسالمية بمواجهة النصر والصليبخات والتضامن في الدوري الممتاز

سعيود يصل اليوم وضمانات لـ »الهيئة«

الكويت يلتقي الشباب في »السلة«

الهدهود خارج حسابات بالتشي

عبدالرضا: مفاوضات مع مهاجم برازيلي ناشئو مصر أمام الكويت 

انتهاء التصويت  لمهرجان 
أفضل الالعبين 

 أعلن حس���ني عاشور مدير عام مهرجان أفضل الالعبني لعام 
2009 والذي يقام حتت رعاية رئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد 
الفهد، ويشمل 21 لعبة مختلفة عن انتهاء عملية الفرز بعد ختام 
املرحلة النهائية من التصويت اجلماهيري حيث مت اختيار الثالثة 
األوائ���ل من كل لعبة على أن تعرض النتائج مس���اء اليوم على 
اللجان الفنية ملنح النسبة املقررة لها من إدارة املهرجان والبالغة 
30%، ومن ثم إعالن النتائج النهائية لالعب األفضل في كل لعبة 
في األيام القليلة املقبلة. وأضاف أن اإلقبال على التصويت كان 

متميزا مما يؤكد جناح املهرجان على الصعيد التنظيمي.
وأوضح أن اإلعالن عن احلف���ل اخلتامي سيكون خالل األي���ام 
املقبلة مع مراعاة أن يك���ون االحتفال مواكبا ملست���وى احلدث 
الذي يقام ألول م���رة كتجربة فريدة من نوعها خاصة انه يعني 
باألمور اإلنسانية املتعلقة مبرضى السرطان وذوي االحتياجات 

اخلاصة.

»كاسكو« للصاالت تنطلق غدًا

عبداهلل العنزي ـ عبدالعزيز جاسم 
 اكد رئيس النادي العربي جمال الكاظمي ان العب الوسط اجلزائري 
امير س���عيود سيصل الى البالد اليوم ليتم قيده وتسجيله ضمن 
كشوفات االخضر بعد ان مت التوقيع مع الالعب عن طريق متعهده، 

مؤكدا ان االدارة انتهت من اجراءات الڤيزا وارسلتها لالعب.
 واشار الكاظمي الى ان سعيود سيكون اخر احملترفني املنضمني 
الى العربي هذا املوسم، وهو من الالعبني املميزين الذين سيعطون 
اضافة قوية لالخضر.  يشار الى ان سعيود انضم الى االهلي املصري 
في الصيف املاضي، ومت االستغناء عنه على خلفية احداث مباراة 

مصر واجلزائر في تصفيات افريقيا لكأس العالم 2010. 
 من جهتها، ارس���لت الهيئة العامة للشباب والرياضة طلبا الى 
مجلس ادارة العربي بارسال ضمانات اليها بان صفقة انتقال سعيود 

على نفقة الكاظمي وليست من ميزانية النادي.
 واتخذ مدير ادارة الهيئ���ات الرياضية في الهيئة احمد عايش 
هذه القرار، بعد ان اش���تكى بعض اعضاء اجلمعية العمومية في 
العربي م���ن ان الصفقات التي متت مؤخ���را بالنادي يتم االعالن 
عنه���ا على انها من االموال اخلاص���ة للكاظمي وهي في الواقع من 

ميزانية النادي.

فهد الدوسري
أكد مدير فريق الساملية علي عبدالرضا وجود مباحثات رسمية 
مع مهاجم برازيلي »سوبر« سيدعم صفوف السماوي فيما تبقى من 
املوسم احلالي، وافاد بأن املفاوضات سرية للغاية ونسعى النهائها 

قبل انتهاء فترة االنتقاالت الشتوية نهاية الشهر اجلاري. 
وقال: إذا ما متكنا من احلصول على خدمات الالعب � رفض الكشف 

عن اسمه � فسيكون مبنزلة دفعة معنوية كبيرة للفريق.
وكشف عبدالرضا ان اجلهازين االداري والفني ابلغا املهاجم 
الس���نغالي احلاج دمي����با من عزمنا القيام بتسوية معه لعدم 
تقدميه املستوى الفني املطلوب حتى اآلن، مشيرا إلى أن اإلدارة 
واجلهاز الفني يسع��يان الى االرتقاء مبستوى الفريق لتحقيق 
نتائج إيجابية تكفل املنافس���ة على درع ال���دوري أو الكؤوس 

الغالية. 
وامتدح اداء فريقه في املباراتني االخيرتني الذي اكتسى بالروح 

املعنوية العالية والقتال داخل امللعب.

يحيى حميدان
يخوض الكويت املتصدر برصيد 19 نقطة مباراة س���هلة عندما 
يح���ل ضيفا على الش���باب صاحب املركز ال����11 )11 نقطة( في ال� 7 
مس���اء اليوم ضمن اجلولة ال� 18 واالولى من القسم الثاني لدوري 
كرة السلة.  ويلعب اليوم ايضا، وفي نفس التوقيت الساملية ال� 12 
واالخير )11 نقطة( مع القادسية الثالث )18 نقطة( في صالة االول، 
ويستضيف التضامن العاشر )13 نقطة( في صالته الساحل الرابع 
)18 نقط���ة(، فيما يلعب الصليبخات الثامن )14 نقطة( مع اجلهراء 

اخلامس )18 نقطة(. 
وتعتبر نتائج اليوم محسومة سلفا الن الفوارق الفنية كبيرة بني 
اطراف املباريات التي متيل بال شك ملصلحة فرق الكويت والقادسية 
والساحل واجلهراء على حس���اب الفرق االخرى التي منيت بهزائم 

كبيرة امامها في القسم االول.

عبدالعزيز جاسم
أعطى الروماني ايلي بالتش���ي مدرب الفري���ق االول لكرة القدم 
بنادي كاظمة الضوء األخضر ملدافع الفريق محمد الهدهود لالنتقال 
ال���ى اي ناد يريده خالل فترة االنتقاالت احلالية وذلك خلروجه من 

حساباته في مباريات هذا املوسم.
وينتظ���ر الهدهود وصول عدة عروض له من اندية محلية تريد 

احلصول على خدماته في األيام القليلة املقبلة.

اتفق اجله���از الفني ملنتخب مصر للناش���ئني مواليد 94 بقيادة 
املدير الفني محمد عمر على اقامة 6 مباريات ودية امام 3 منتخبات 
هي األردن واالمارات والكويت خالل الفترة املقبلة في نهاية املرحلة 
الثانية للبرنامج االعدادي للمنتخب للمش���اركة في تصفيات كأس 

األمم األفريقية للناشئني.
 وس���يدخل املنتخب املصري في معس���كر مغل���ق بداية من 27 
اجلاري وحتى 9 فبراير املقبل بدار املدرعات، على ان يواجه نظيره 
الكويتي في مباراتني وديتني على امللعب الفرعي لستاد القاهرة في 
30 اجل���اري، والثانية 2 فبراير ثم يلتقي منتخب االمارات يومي 7 

و9 فبراير أيضا.

بدأت االستعدادات تتواصل النطالق بطولة كاسكو االولى لكرة 
الصاالت واملقرر لها غدا االثنني على صالة فجحان املطيري بنادي 
القادسية ويشارك في الدورة 7 فرق متثل شركة اخلطوط اجلوية 
الكويتية وطيران اجلزيرة والش����ركة الوطني����ة للطيران ومركز 
ناشيونال خلدمات الطيران والش����ركة الكويتية للتزويد بالوقود 
وادارة الطيران املدني باالضافة الى شركة خدمات الطيران »كاسكو«. 
وتق����ام البطولة حتت رعاية خالد الدويس����ان رئيس مجلس ادارة 

شركة كاسكو.

  350 ألف دوالر من النصر السعودي لندا

مس���تغربا ان يكون���وا محط 
اهتمام خبراء اللعبة في املنطقة 

او غيرها.

املزيد  فالعبونا يس���تحقون 
خلبرتهم الطويلة في املالعب 
العالي���ة وليس  وملهاراته���م 

واإلداري للفريق.
وأش���ار املكيم���ي الى انه 
بص���رف النظ���ر ع���ن املبلغ 

مبارك الخالدي
العام في  الس���ر  قال أمني 
نادي القادسية محمد املكيمي 
ان النجم بدر املطوع سيغادر 
البالد الليلة متوجها الى إسبانيا 
للخضوع الى جتربة احترافية 
مع نادي ملقة االس���باني ملدة 

اسبوع.
واضاف املكيمي ان مجرد 
اختيار املطوع للتجربة ف��ي 
احد األندية االسبانية، ه��و فخر 
للكرة الكويتية وللقادسية الذي 
الالعب، خصوصا  أجنب هذا 
ان فك���رة االحتراف في الدول 
املتقدمة كرويا في اوروبا هو 

خير دعاية للبلد والنادي.
النجاح  ومتنى للمط���وع 
في جتربته، وقال: الش���ك في 
ان قل���وب جماهيره ومحبيه 
ستكون معه والدعاء بالتوفيق 
له لتج���اوز االختبارات التي 
تس���بق عادة توقي���ع العقد، 
وفق العرف السائد في الدول 
التي تنته���ج نظام االحتراف 
الكامل. وعن طلب نادي الوحدة 
السعودي للمدافع مساعد ندا، 
اوضح املكيمي: النزال ننتظر رد 
النادي السعودي على البنود 
الواردة مب���ن التعاقد والتي 
نرى انها تلبي مصلحة جميع 
االطراف وفي مقدمتها العبنا 

املميز ندا.
وأكد املكيمي وصول كتاب 
الس���عودي  النصر  إدارة  من 
تضمن احلصول على خدمات 
مدافع األصفر واملنتخب الوطني 
مساعد ندا على سبيل اإلعارة 
حت���ى نهاية املوس���م احلالي 
بعرض يبلغ 350 ألف دوالر.

املكيم���ي ان مجلس  وبني 
العرض  النادي سيقبل  إدارة 
في حال موافقة اجلهازين الفني 

المطوع إلى ملقة.. واألصفر ينتظر رد الوحدة بشأن ندا


