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مبارك الخالدي
الكرة في  قال مدير 
نادي الكويت عادل عقلة 
ان االجتاه السائد لدى 
اجلهازين الفني واإلداري 
للفريق في الوقت احلالي 
هو التركيز في املباريات 
على جمع النقاط بصرف 
النظر عن جمال األداء.

وقــــــــال عقـــــــلة 
لـ »األنباء« ان األبيض 
عانى من عدم االستقرار 
والتذبذب في النتائج كما 

كانت حاله في بداية املوسم املاضي، لكننا على قناعة تامة بان الكويت 
ســــيعود الى حالته الطبيعية، خصوصا بعد ان وفرت إدارة الفريق 
العناصر الفنية القادرة على األخذ بيد األبيض الى وضعه الطبيعي 
مــــن العبني محترفني ومدرب برازيلي على قــــدر من الكفاءة والفكر. 
ولفت الى ان الكويت خاض مباراة الصليبخات حتت ضغط اخلسارة 
املؤملة من القادســــية السيما ان الصليبخات من الفرق املجتهدة فكان 
األهم لدينا هو اخلروج بنقاط املباراة إلدراكنا ان اي نتيجة غير الفوز 
سيكون وقعها سيئا على الالعبني ونفسياتهم وبالتالي ميتد ذلك األثر 
الى اجلهاز الفني وجماهيره، مشيرا الى ان املباريات املقبلة ستظهر 
إصــــرار الفريق على العودة الى وضعه الطبيعي. وأوضح ان اهم ما 
مييــــز مدرب الفريق ارثر هو إمكاناته العالية أثناء قيادته احلصص 
التدريبيــــة وقراءته اجليدة للمباريات، ولكنه كأي مدرب يحتاج إلى 
وقت حتى يستوعب الالعبون فكره الفني وأسلوب اللعب الذي يتبناه،  
لكننا نعول على مقدرة العبينا وخبرتهم من حيث التأقلم معه. وختم 
عقلة بان األبيض قادر على العودة الى املنافسة ويظل باستمرار رقما 

صعبا ال ميكن إسقاطه من حسابات املنافسة على اللقب.

عادل عقلة

بلسم ولولوة األيوب وكاثرين بيكا خالل توقيع العقد

عثمان الدوسري يتوسط العبي االسكواش في الساملية

بدر املطوع أفضل العب في استفتاء اجلماهير علي الزنكوي احتل صدارة العبي العاب القوى

المطوع يفوز باللقب في مهرجان أفضل العب لعام 2009
أعلنــــت إدارة مهرجان أفضل العب الذي يقام حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير التنمية ووزير اإلسكان الشيخ احمد الفهد عن 
أســــماء الالعبني والالعبات األفضل في 21 لعبة فردية 
وجماعية بعد عرض األسماء الثالثة األوائل على اللجان 
الفنية فــــي االجتماع الذي جمع اللجان العاملة الفنية 
واإلعالمية في ديوان عاشــــور مبنطقة الدسمة األحد 
املاضي والذي من خالله منحت اللجان الفنية نسبة %30 
لالعبني الذين مت اختيارهم عبر التصويت اجلماهيري 
على عدة مراحل وقد أسفرت النتائج عن حصول جنم 
القادســــية واملنتخب الوطني بدر املطوع على الالعب 
األفضل لعام 2009 في كرة القدم فيما حصل الدوليان 
نصير حسن وعبدالعزيز ضاري على لقب أفضل العب 
لعام 2009 في كرة اليد والســــلة على التوالي وكذلك 
احلــــال بنجم العربي الدولي عادل املزيعل الذي حصل 
على لقب الالعب األفضل فــــي الكرة الطائرة. أما على 
مســــتوى الرياضة النســــائية فقد فازت باللقب سارة 
املضاحكــــة جنمة نادي الفتــــاة واملنتخب الوطني في 

لعبة التايكوندو.
اما النتائج األخرى لبقيــــة األلعاب فقد كانت على 
النحــــو التالي: العاب القوى: علــــي الزنكوي، األلعاب 
املائية: عبدالرحمن البدر، التنس: محمد الغريب، كرة 
الطاولة: إبراهيم احلسن، االسكواش: عبداهلل املزين، 
اجلودو: حسن الغريب، الكراتيه: فهد احمد اليوسف، 
التايكواندو: بدر الوهيب، اجلمباز: جواد احلرز، املبارزة: 
فهد مال اهلل، املالكمة: جاسم بوفتني، الفروسية: أسامة 
اخلضرا، الرماية: ناصر الديحاني، البولينغ: محمد زيدان، 
رفع األثقال: محمد غلوم، املعاقون وذوو االحتياجات 

اخلاصة: حمد العدواني.
بدوره رحب حسني عاشور مدير عام املهرجان بأعضاء 
اللجنتني الفنية واإلعالمية مشيرا إلى اجلهد الواضح 
واملبذول جلميع األعضاء خلروج املهرجان بهذه الصورة 
املمتازة مما ساهم في جناحه وظهوره بشكل حضاري 
شاكرا الشيخ أحمد الفهد على الرعاية الكرمية واملتابعة 

املتواصلة للمهرجان.

الزنكوي األول في ألعاب القوى والغريب في التنس وضاري بالسلة 

النزال: مواجهة مصر شرط
إلقامة معسكر »الناشئين« بالقاهرة

ندا إلى النصر السعودي رسميًا
والساحل يطلب البلوشي

رد ستار يماطل كاظمة في بطاقة ساسا

عقلة: تفكيرنا في النقاط 
وال نبحث عن جمال األداء

الكويت يهزم التضامن بتنشيطية اليد
بشــــق األنفس فــــاز الكويت على التضامــــن 24 ـ 22 في البطولة 
التنشيطية لكرة اليد، وكاد التضامن ان يواصل املفاجآت في الدورة 
بعد ان اســــتحوذ على الكرة، وكان األبيض متقدما بفارق هدف فقط، 
ولكن لم يحســــن العبو التضامن التعامل مع الهجمة ليعود الكويت 
ويسجل وينتهي اللقاء بفارق هدفني. ورفع األبيض رصيده الى 5 نقاط 

من 4 مباريات، فيما بقي التضامن متذيال الترتيب دون نقاط.

مبارك الخالدي
أكـــد رئيس جلنة التخطيط والتطوير في اللجنة االنتقالية 
الحتاد الكرة مبارك النزال ان اقامة معســـكر أزرق الناشـــئني 
في مصر املقرر 28 اجلـــاري حتى 8 فبراير املقبل تتوقف على 
تأكيدات املتعهـــد واالحتاد املصري إلقامة مباراتني مع منتخب 

مصر للناشئني من مواليد 1993.
وقال النزال اننا نطمح الى توفير أفضل املباريات للمنتخب 
خالل فترة إعداده لتحقيق اكبر قدر من االســـتفادة الفنية مع 
احترامنا لـــكل األندية املصرية لكننا نعلم ان مواجهة منتخب 
مصر هي األهم ملا يتمتع به من خبرة وكفاءة فنية ســـتنعكس 
بصورة ايجابية على العبينا الذين نســـعى إلعدادهم بشـــكل 
متكامل بدنيا ومهاريا خلوض االســـتحقاقات املقبلة لهذا العام 
وفـــي مقدمتها بطولة كأس اخلليج للناشـــئني ونهائيات كأس 

آسيا أكتوبر املقبل.
وأشار الى ان االنتقالية لن تتوانى في دعم البرامج اإلعدادية 
للمنتخبات الوطنية، خصوصا منتخبات املراحل السنية ألنها 

نواة الكرة الكويتية للسنوات الـ 10 املقبلة.
اجلدير بالذكر ان اجلهازين الفني واإلداري الزرق الناشئني 
كانا قد فاضال بني الدوحة والقاهرة إلقامة املعسكر واستقر الرأي 
على اختيـــار مصر بناء على تأكيدات بإقامة عدد من املباريات 
أمام فرق قوية في مصر ومن بينها املنتخب املصري للناشئني 

الذي يحظى برعاية خاصة من االحتاد املصري.

مبارك الخالدي ـ عبدالعزيز جاسم
اعلن مجلس ادارة نادي القادسية موافقته الرسمية على انتقال 
العبه مساعد ندا الى صفوف النصر السعودي على سبيل االعارة 

حتى نهاية املوسم اجلاري مقابل 350 ألف دوالر.
وجاء التأكيد عبر أمني السر العام في النادي محمد املكيمي الذي 
متنى لندا التوفيق مع ناديه اجلديد الســـيما ان النصر من الفرق 
اجلديرة باالحترام في اململكـــة واملنطق وصاحب تاريخ كبير مع 

البطوالت.
وأشـــار املكيمي الى ان موافقة القادســـية تأتي بالدرجة األولى 
تقديرا منها لالعبيها ذوي العطاء املتميز ولن يؤثر انتقال ندا بالرغم 
مـــن أهميته على الفريق ألن األصفر ميتلـــك صفا ثانيا قادرا على 
التعويض وهذه من ثمار السياسة احلكيمة لالدارات املتعاقبة على 
النادي التي تؤمن بأن األصفر ملك للجميع.ومن املتوقع ان يغادر ندا 
البالد خالل اليومني املقبلني لالنضمام الى ناديه اجلديد. من جانب 
آخر، قدمت ادارة نادي الساحل كتابا رسميا الى القادسية تطلب فيه 
اعارة املهاجم املخضرم لألصفر احمد البلوشـــي للعب في صفوف 
الساحل حتى نهاية املوسم اجلاري. وتتجه النية لدى إدارة القادسية 
الى املوافقة على انتقال الالعب تقديرا له على جهوده الســـابقة مع 
ناديه ولتحقيق رغبته في اللعب مع من يختار من االندية بعد رفع 
اســـمه من قائمة العبي الفريق للموسم احلالي. ومن املقرر ان يتم 

قيد البلوشي األسبوع اجلاري في صفوف الساحل .

عبدالعزيز جاسم
قال امني السر العام في نادي كاظمة حسني بوسكندر ان ادارة نادي 
رد ستار الصربي التزال متاطل في ارسال بطاقة الالعب الصربي ساسا 

الذي وقعت معه ادارة البرتقالي رسميا االسبوع املاضي.
واشار بوسكندر الى ان املعلومات التي لدينا ان السبب في املماطلة 
هو اعتقادهم ان االندية اخلليجيــــة تبلغ من الثراء ما يجعلها تدفع 
مبالغ كبيرة بصرف النظر عن مســــتوى الالعب وقيمته الفنية وهو 
اعتقاد خاطئ فنحن منتلك فكرا نستطيع من خالله تقييم واقع االمور 
بشــــكل جيد، كما اننا نعرف حدودنا وامكاناتنــــا املادية عالوة على 
مســــتوى الدوري لدينا، وكل تلك االمور جتبرنا على النظر بواقعية 

الى الصفقات التي نعقدها.
وتوقع ان ينتهي هذا اإلشــــكال مع ادارة رد ستار خالل ايام قليلة 
لتتمكن ادارة البرتقالي من تســــجيل الالعب واالستفادة من خدماته، 
مشيرا الى حق ادارة كاظمة بطلب بطاقة الالعب رسميا وعبر القنوات 

القانونية.

الدوسري: اإلنجازات رد على المشككين

بلسم ولولوة النموذج الصحي للرياضيين
وقعت شـــركة »توشـــيه« للتطوير 
الرياضي مع الشـــركة الدولــية العاملية 
لألغذية واملشـــروبات الطبيعيــــة امس 
عقدا ملدة سنة لتكون البطلتان في املبارزة 
بلســـم ولولوة األيوب الوجـــه اإلعالمي 

والنموذج الصحي ألورغـــانيكا كافيه.
 وصرحت املدير التنفيذي للشركة زهرة 
الصالح بان الشركة فخورة بتوقيع العقد 
واختيار البطلتني بلسم ولولوة األيوب 
كنموذج رياضي وصحي والوجه اإلعالمي 
ملنتجات اورغانيكا الغذائية الطبيعية عالية 
اجلودة. وقالت ان شـــركة توشيه تعمل 
على ادخال مفهوم للتســـويق الرياضي 
احلديث في الكويت من خالل تســـويق 
االبطال الرياضيني لتحسني جودة اسلوب 
احلياة فـــي املجتمع الكويتي وخصوصا 
فيما يتعلق مبفاهيـــم الرياضة والغذاء 
الصحي وأســـلوب احلياة العصري ذو 

الطابع الصحي.
ومن جانبها، قالت مدير عام شـــركة 
اورغانيكا كافيه كاثرين بيكا ان الشركة 
تعمل على صنع اســـلوب حياة عصري 
وصحي ممتع، والرياضة جزء ال يتجزأ 
من اسلوب احلياة العصرية الصحية ومن 

خالل عقد شراكتنا مع توشيه وجدنا ان 
اســـتخدام منوذج رياضي مميز سيكون 
له اثر كبير في نشـــر الثقافة والتوعية 
الغذائية الصحية، وهذا ما شـــد انتباهنا 
اللتني  للبطلتني بلســـم ولولوة األيوب 
تتمتعان مبواصفـــات رياضية وصحية 
مميزة، وهما منوذج رياضي عصري رائع 

وظاهرة رياضية عاملية.
وبدورهما، أعربت البطلتان األيوب عن 
سعادتهما بتوقيع العقد وانهما ستسعيان 
دائما فـــي ان تكونان ليس فقط منوذجا 
رياضيـــا يحتذى به ولكن ايضا منوذجا 
صحيا، وقالتـــا ان املوازنة بني الرياضة 
والتغذية الصحــــية لطاملا كانت ومازالت 
من اولوياتنـــا ونحن دائما نحرص على 
جـــودة تغذيتنا مما ينعكـــس باإليجاب 
على مستوانا الرياضـــي وأسلوب حياتنا 
اليومي ويركز مشاهــير العالم في الرياضة 
او الفن على جانب التغذية الطبيعية ملا 
لها من آثار ايجابية عدة تنعكس إيجابا 
على واقع عملهم املهني، وسنعــــمل في 
الفترة القادمة على التركــيز لنشر الثقافة 
الغذائيـــة الصحيـــة للرياضيني خاصة 

وللمجتمع عامة.

أبدى أمني الســـر املساعد في نادي الساملية 
عثمان الدوسري اســـتغرابه من احلملة التي 
يتعرض لها مجلس اإلدارة من بعض منتسبي 
النادي الذين ال يفوتون فرصة لتوجيه التهم 

وتلفيق األكاذيب دون دليل. 
مؤكدا انه منذ بداية تسلمنا ملهام إدارة النادي 
ونحن نتعرض للنقد الذي خرج عن إطاره البناء 
وفضلنا التزام الصمت والرد على املشـــككني 
بقدراتنا واالجنازات التي حتققها ألعاب النادي 

الفردية واجلماعية.
واضاف الدوسري انه لم مير على وجودنا 
في النادي حتى اآلن عام واحد، ومع ذلك متكنا 
من إعادة الروح إلى النادي الذي أصبح أشبه 
بخلية النحل بعد إعادة فتح العديد من األلعاب 

اجلماعيـــة والفردية ومنها كرة الســـلة وكرة 
الطائرة وألعاب القوى واملالكمة ورفع األثقال 
التي بـــدأت تتنفس الصعداء وحتقق إجنازات 
جيدة نسبة لعمرها القصير، وقد حصدنا عددا 
من النقاط الثمينة في كأس التفوق العام، وهو 
أبلغ رد على كل من حاول التشويش على عملنا 

خالل الفترة املاضية.
وأضاف: أكثر ما أستغربه هو محاولة جاسم 
الهويدي العب الساملية سابقا اإلساءة لإلدارة 
احلالية برئاسة د.عبداهلل الطريجي من خالل 
ادعائه أن اإلدارة السابقة هي أفضل بكثير من 
اإلدارة احلالية، وأتســـاءل كيف لشخص مثله 
أن يبخس حـــق اإلدارة احلالية التي أنصفته 

وساعدته على نيل جميع حقوقه.

ُعمان تستعد لألزرق 
بمواجهة السويد 

دعوة المواهب 
لالنضمام لـ »الصاالت«

يلتقي املنتخب العماني لكرة 
القدم مع نظيره السويدي اليوم 
في مســـقط ضمن استعدادات 
االول للمواجهـــة املرتقبة مع 
االزرق في 3 مارس املقبل ضمن 
اجلولة االخيرة من تصفيات 
الى  الثانية املؤهلة  املجموعة 
نهائيات كأس آســـيا 2011 في 

الدوحة.
 وسيخوض املنتخبان املباراة 
الالعبني احملترفني،  في غياب 
النها ال تندرج ضمن ايام االحتاد 
الدولي للعبة »فيفا« املخصصة 

للتصفيات.
 ومن املقرر ان يلعب املنتخب 
العماني مباراة ودية ثانية في 
25 اجلاري مـــع فريق كلوب 
زيوريـــخ السويســـري الذي 
يقيم معسكرا في مسقط، كما 
ســـيواجه بولتون االجنليزي 
مرتني فـــي فبراير وبالالعبني 

احملليني ايضا.

دعا مدير منتخب الصاالت 
سالم العنزي املواهب الكروية 
الراغبة في االنضمام إلى منتخب 
الصاالت الى احلضور ودخول 
التمارين األسبوعية على صالة 
نادي خيطان ضمن استعدادات 
األزرق لنهـــائيات بطولة كأس 
التي ستقــام  آسيا للصــاالت 

في أوزبكستان.
وأشار الى ان األزرق يستعد 
التدريبات  للبطولة من خالل 
اليومية حتت إشـــراف املدرب 

الوطني عيسى فالح.


