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»شباب آسيا« للبولينغ تفتتح رسميًا اليوم

العربي يهزم كاظمة في »تنشيطية اليد«

برعاية رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ ناصر احملمد تفتتح 
رسميا في ال� 7 مس����اء اليوم بطولة آسيا اخلامسة عشرة لشباب 
البولينغ والسيدات وذلك على مسرح سلوى في فندق مارينا ويستغرق 
احلفل ساعتني حيث يبدأ باستقبال راعي البطولة او من ينوب عنه 
من قبل اللجنة املنظمة العليا ثم بعد ذلك تالوة آيات من القرآن الكرمي 
يعقبها طابور العرض ثم كلمة الش����يخ طالل احملمد رئيس اللجنة 
 املنظمة العليا للبطولة بعدها يقوم راعي البطولة او من ينوب عنه

بإعطاء االذن النطالق املنافسات. ثم بعد ذلك تنصرف الفرق.
واعرب احملمد عن سعادته باإلشادة التي تلقاها من رؤساء الوفود 
لتوفير اللجنة املنظمة العليا كل االمكانيات التي جعلت كل االمور 

املتعلقة بتنقالتهم ومسكنهم سهلة.
بدوره، قال عادل اجلاس����م نائب رئي����س اللجنة املنظمة العليا 
ان ما ش����اهدته من اللجان خالل االي����ام القليلة املاضية التي بدأت 
فيها الوفود الوصول الى الكويت يثلج الصدر ويعبر عن مجموعة 
الشباب الكويتي الذي اعطى صورة مشرفة في كيفية التعامل مع 

مثل هذه املناسبات.
إلى ذل����ك، وصل الى البالد بعد ظهر ام����س ابراهيم اجلريفاني 
رئيس االحتادين العربي والسعودي بدعوة من الشيخ طالل احملمد 
رئيس نادي البولينغ الكويتي ورئيس االحتاد اآلسيوي حلضور 

فعاليات البطولة.

تصدر القادس����ية فرق املجموعة األول����ى في الدورة التنظيمية 
لكرة اليد بعد تغلبه على خيطان 28-26 )الشوط األول 14-11( في 
اللقاء الذي جرى امس األول في اطار منافسات االسبوع اخلامس. 
وبذلك رفع االصفر رصيده الى 8 نقاط فيما بقي خيطان على رصيده 
السابق 4 نقاط. وفي اللقاء الثاني واصل الفحيحيل مالحقته لفرق 
الصدارة بعد فوزه على الشباب 37-16 )الشوط األول 15-7( وبذلك 
رفع االحمر رصيده الى 6 نقاط من اربع مباريات فيما بقي الشباب 
في املركز االخير دون رصيد من النقاط. وفي اللقاء الذي جرى أمس 
في اطار منافسات املجموعة الثانية فاز العربي على كاظمة 30-36 
)الشوط األول 16-12( وبذلك رفع االخضر رصيده الى 6 نقاط من 

اربع مباريات فيما بقي البرتقالي على رصيده السابق 3 نقاط.

بيروت ـ ناجي شربل
حددت اللجنة الرباعية املكلفة بإدارة شؤون اللجنة االوملبية اللبنانية 
من قبل اللجنة االوملبية الدولية واملجلس االوملبي اآلسيوي، يوم السبت 
املوافق 6 فبراير املقبل، موع����دا النتخاب جلنة تنفيذية جديدة للجنة 
االوملبية اللبنانية. وحددت آخر موعد لقبول طلبات الترش����يح في 31 
يناير اجلاري، مع إعالنها قبول طلبات الترش����يح السابقة املقدمة منذ 
اكثر من س����بعة أش����هر، في خطوة بدا للجميع انها تصب في مصلحة 
عضو اللجنة الرباعية رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، 
لتجنيبه احلصول على موافقة على ترش����يحه من قبل اللجنة اإلدارية 
لالحتاد اللبناني لكرة القدم، بس����بب األجواء املشحونة التي تعيشها 
اللجن����ة.  ويأتي موعد حتديد االنتخابات، قب����ل إقرار مجلس الوزراء 
اللبناني التعديالت على املرسوم 213 اخلاص بتنظيم احلركة الرياضية، 
بعد موافقة اللجنة االوملبية الدولية عليها. إال ان ضمانات بني األفرقاء، 
أكدت عرض املرس����وم اجلديد على أول جلسة ملجلس الوزراء، وإقرار 
املرس����وم ونش����ره في اجلريدة الرس����مية ليصبح نافذا، وليتم إجراء 
االنتخابات.وعلى خط مواز، نشطت االتصاالت والتحضيرات اخلاصة 
باملعركة االنتخابية، التي بدا انها ستنحصر بني عضو اللجنة االوملبية 
الدولية طوني خوري املدعوم من »تيار املستقبل«، وأحد مرشحي قوى 
املعارضة رئيس احتاد الرقص الرياضي انطوان شارتييه ورئيس االحتاد 
اللبناني للكرة الطائ����رة جان همام. ودخل على اخلط عراب لعبة كرة 
السلة اللبنانية انطوان ش����ويري، الذي عقد سلسلة اجتماعات شارك 
فيها املدير العام لوزارة الش����باب والرياضة زيد خيامي، باالضافة الى 
رئيسي احتادي الطائرة همام والسلة بيار كاخيا، وفيما نقل األخير عن 
ش����ويري عدم حسم اخليار بني همام وبينه )كاخيا(، قال رئيس احتاد 
الطائرة ل� »األنباء« لقد سماني شويري، وهو بادر الى االتصال ب� نادر 
احلريري مدير مكتب رئيس احلكومة س����عد احلريري، إلعالن رفضه 

لطوني خوري والبحث عن مرشح مقبول من اجلميع هو أنا«.

العبا مهرام اإليراني األميركيان جاكسون فرومان ولورين وودز يطالعان جوائز البطولة  )أ.ف.پ(

انتخابات األولمبية اللبنانية 6 فبراير

شويري يدعم همام ضد خوري
المحرق يواجه البسيتين في نصف نهائي كأس البحرين

ماتشاال على وشك الرحيل
المنامة ـ ناصر محمد

يلتقي احملرق حامل اللقب مع البس���يتني في السادسة مساء 
اليوم في الدور نص���ف النهائي لكأس ملك البحرين لكرة القدم، 
ويس���عى احملرق خالله لالحتفاظ باللقب وحتقيق اول االلقاب، 

فيما يسعى البسيتني للتأهل وتسجيل اجناز له.
فيما سيلتقي غدا الرفاع مع املنامة الذي يتأهل الول مرة لهذا 
الدور، ويطمح لتسجيل اس���م النادي العريق في سجالت الفوز 

بالبطولة.
والف���رق االربعة املتأهلة يقودها 3 مدربني وطنيني س���جلهم 
حافل بالفوز بالبطولة كالعب���ني ومدرب��ني وجميعهم من ابناء 
»القلعة احلمراء« )احملرق( وهم: خل���يفة الزياني )البس���يتني( 
الذي قاد احملرق واحلالة للقب وسلمان شريدة الذي قاد احملرق 
العبا ومدرب���ا واحمد صالح الذي لعب للمحرق وقاد الش���باب 

للفوز بالكأس.
ويدرب الرف���اع امل�����درب البرتغالي جاريدو الذي يطمح هو 
اآلخر لتسجيل اسمه في س���جل البطوالت ف���ي البحرين، بعد عامه 

الثاني مع الرفاع، املباراة النهائية ستقام يوم 11 فبراير املقبل.
هذا واعلنت جلنة االس���تئناف في احتاد ك���رة القدم تخفيف 
العقوبة املوقعة على العب الرفاع داود س���عد من سنة كاملة الى 
5 مباريات وغرام���ة مالية قدرها 200 دينار اثر بصقه على حكم 

مباراة ناديه امام االهلي ضمن دوري الدرجة االولى.
على صعيد آخر، تدور االحاديث وبش���كل كبير حول املطالبة 
برحيل مدرب املنتخب البحريني التش���يكي ميالن ماتشاال بعد 
س���نتني قضاهما مع الكرة البحرينية لم يحقق خاللهما الطموح 
املنش���ود، لذا فإن الشارع الرياضي يطالب حاليا برحيل ماتشاال 
او عدم جتديد عقده الذي يستمر حتى مباراة اليابان في تصفيات 

كأس آسيا يوم 3 مارس املقبل.

الفرق اإليرانية تطعم صفوفها بمحترفين أميركيين

 مهرام يجّرد الرياضي من لقب دبي للسلة 

لوكالة »فرانس برس« ع���ن جتربتها مع 
مهرام، فاعتبر االول انه يشعر باالمان في 
ايران، والثاني ان الرياضة ميكن ان جتمع 

ما تفرقه السياسية.

كما ان العديد من الفرق االيرانية في كرة 
السلة تطعم صفوفها مبحترفني اميركيني 

يعيشون في ايران حاليا.
حتدث الالعبان االميركيان وودز وفرومان 

توج مهرام االيراني بلقب بطل النسخة 
احلادية والعشرين من دورة دبي الدولية 
لكرة السلة للمرة الثانية في تاريخه بعد 
فوزه على الرياضي اللبناني حامل اللقب 
بفارق 18 نقطة 85-67 )االرباع 22-17 و17-
16 و30-17 و16-17( في املباراة النهائية.

ويبدو التناف���س الرياضي بعيدا متاما 
عن »ش���د احلبال« السياس���ي بني ايران 
والواليات املتح���دة االميركية، اذ ال متانع 
االندية االيرانية في تدعيم صفوفها بالعبني 
اميركيني يعتبرون بدورهم ان »الرياضة ال 

عالقة لها بالسياسة«.
املش���هد كان الفتا اثناء مشاركة مهرام 
االيراني���ة، اذ ضم ف���ي صفوفه محترفني 
اميركيني لعبا دورا ب���ارزا في انتصاراته 
واح���رازه اللقب. واضاف مهرام لقبا ثانيا 
الى سجله في دورة بعد عام 2007، بفوزه 
في املباراة النهائية على الرياضي اللبناني 

بطل النسختني املاضيتني 67-85.
يحترف مع مهرام العبان اميركيان قاما 
بعمل كبير في قيادة فريقهما الى اللقب هما 
لورين وودز وجاكسون فرومان، واالخير 
يحمل اجلنس���ية اللبنانية وسبق ان دافع 
عن الوان منتخ���ب لبنان في بطولة كأس 

اسيا املاضية في الصني.

الكويت خطف الوصافة من كاظمة
اخرى. وفي الش����وط الثاني استسلم 
كاظمة منذ البداية ولم يفعل شيئا لفتح 
خطوط دفاع ووسط الكويت بل اكثر من 
التمريرات دون فائدة أو أي خطورة تذكر 
حتى بع����د تبديالت البرتقالي بإدخال 
عبداهلل الظفيري ويوسف ناصر بدال 
من فهد العنزي والكيني محمد جمال 
اال ان الصدمة ج����اءت مرة اخرى من 
كرة ثابتة من حسني حاكم وجدت قدم 
املرزوقي الذي وضعها باملرمى بخطأ 
من الفضلي الذي لم يخرج اللتقاطها 
)66( وبعد الهدفني ولم يبد كاظمة أي 
ردة فع����ل جتاه الهدفني ب����ل قل اداؤه 
وكاد الكويت ان يسجل اكثر من هدف 
مع مرور الوقت لكنها لم جتد طريقها 

للمرمى.
ادار املباراة احلكم عباس الشمري 
وعاونه يوسف اخلباز وفيصل الشطي 
وانذر من الكويت احمد العيدان وخالد 
الفضلي واندري����ه وروجيريو، ومن 
كاظمة س����لطان صلبوخ والكس����ندر 

وخالد الشمري.

عبدالعزيز جاسم 
خطف الكويت وصافة الدوري املمتاز 
بفوزه على كاظمة 2-0 في مباراة مؤجلة 
من اجلولة الثالثة والتي لم ترتق الى 
مستوى الفريقني ليرفع األبيض رصيده 
الى 16 نقطة بينما هبط كاظمة مركزا 

واحدا وأصبح ثالثا ب� 14 نقطة.
لم تكن بداية الشوط األول كما كان 
يتوقعها اجلميع حيث بدأت بحذر كبير 
من الفريقني ولكن مع سيطرة نسبية 
لصالح كاظمة الذي تفوق بفضل العب 
الوسط الكيني محمد جمال والصربي 
الكسندر بينما لم يظهر نواف احلميدان 
وفهد العنزي وطارق الشمري مبستواهم 
املعهود واستس����لموا للرقابة بفضل 
تألق الظهيرين جراح العتيقي وأحمد 
العيدان وحجموا من خطورتهم وفي 
املقابل لم يقدم الكويت أي حملة فنية 
او لعب����ة جماعية تبرز خطورته على 
مرمى البرتقالي وكان البرازيلي كاريكا 
وحيدا في املقدم����ة وفي اول 5 دقائق 
كاد فهد الفهد ان يقتنص فرصة التقدم 
لكاظمة لكن رأسيته مرت بجانب القائم 
األمين حتى جاء هدف التقدم لألبيض من 
كرة ثابتة حيث قام وليد علي بتنفيذها 
لتذهب الى يد احلارس احمد الفضلي 
الذي لم يحسن التعامل معها وسقطت 
من بني يديه لتجد جسد حسني حاكم 
وتدخل املرم����ى )22( ثم كاد عبداهلل 
املرزوقي ان يضاعف النتيجة بعد الهدف 
بدقيقة اال ان رأس����يته علت العارضة 
ليتس����لم كاظمة زمام األمور ويحاول 
تعويض النتيجة وكانت احداها تسديدة 
من احلميدان ذهبت خارج املرمى وقبل 
نهاية الشوط ب� 10 دقائق أنقذ الفضلي 
الكويت من هدف التعادل بعد ان تصدى 
لتسديدة الكسندر بصعوبة فقد ارتدت 
الى رأس الفهد لكن الفضلي أبعدها مرة 

في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة بالدوري الممتاز

)هاني الشمري(هدف الكويت األول برأس حسني حاكم بعد خطأ من الفضلي

تاب��ع وف��د م��ن االتفاق 
الس��عودي املبارة ملش��اهدة 
ط��ارق الش��مري قبل طلب 
ضمه م��ن ادارة كاظمة لكي 
يتم التعاق��د معه حتى نهاية 
االتفاق  مع  ويشارك  املوسم 

في دوري أبطال آسيا.

متابعة للشمري 
من االتفاق

القادسية سعد صالح وعبدالناصر 
العنزي و»س����نتر« الساحل فهد 
اللنق����اوي بس����بب اإلصابة كما 
انه ال جديد على صعيد الالعبني 
احملترفني في صفوف القادس����ية 
والعرب����ي والكويت والس����احل 
واجلهراء وم����ن املنتظر ان يدعم 
كاظمة صفوفه بالعب صربي أو 
برازيلي قبيل انتهاء القسم االول 
عوضا عن السعودي احمد البخيت 
الذي اقتصرت مشاركته معه في 
الذهبي لبطولة »االحتاد«  املربع 
وجاءت الظروف ملصلحته كي يبدع 
ويتألق مع »البرتقالي« وانعكس 
ذلك ايجابيا على »أبناء العديلية« 
فكانت لهم اليد العليا في »الذهبي« 
وترجموا تفوقه����م عمليا بإحراز 

بطولة االحتاد عن جدارة.

ومن املتوقع ان تكون مباريات 
اجلولة األول����ى ذهابا للمجموعة 
األولى اليوم من جانب واحد ملصلحة 
امام  القادسية وكاظمة والساحل 
الفحيحيل واليرموك والصليبخات 
نظ����را للتباين الفني الواضح في 
املستوى الفني والذي لن يتحسن 
وفقا للمعطيات احلالية ونظرا لعدم 
وجود مؤشرات مستقبلية تبشر 
باخلير. يلعب القادسية في الدوري 
بطموح وهدف محدد هو االحتفاظ 
باللقب والفريق برغم ما مر به في 
»االحتاد« احتفظ باستقراره ليبقى 
فريقا من العيار الثقيل بعيدا عن 
االرث التاريخي الزاخر باالنتصارات 
والذي لن يكون عنصر ضغط على 
العبيه بقدر انه دافع اضافي للتألق 

واإلبداع وتعزيز انتصاراته.
ويدخل كاظمة البطولة بطموح 
استعادة امجاده ولقبه املفقود منذ 
9 سنوات فقد كان موسم 2001/2000 
االخير له كبطل ملسابقة الدوري 
وهذه املرة تعول ادارة النادي الكثير 
على الفريق احلالي الثبات نضجه 
الفني وحصد ثمار اعداده على اعلى 

مستوى بتحقيق بطوالت.
ويشارك الساحل كالعادة طرفا 
في املنافسة والفريق دائما ما يكون 
قاب قوس����ني أو ادنى من تفجير 
مفاجأة تقلب موازين التنافس اال 
ان انفاسه قصيرة وافتقاده ثقافة 
الف����وز تطيح به الى خارج دائرة 
الكبار دائما في االوقات احلرجة.

وكاظمة والكوي����ت 9 لكل منهما 
والعربي 3 واجلهراء مرة واحدة.

القادسية  الى تصدر  وإضافة 
ع����دد مرات الف����وز بالدوري فهو 
يخوض املسابقة احلالية من اجل 
حتقيق اللقب الذي بحوزته للمرة 
السادسة على التوالي منذ املوسم 
2005/2004 وه����و أيضا صاحب 
الرقم القياس����ي في ع����دد مرات 
الفوز بالدوري تواليا 12 مرة من 

1980/1979 إلى 1992/1991.
وتنصب الترشيحات على األندية 
الكبيرة وهي القادسية حامل اللقب 
وكاظمة احلائ����ز بطولة االحتاد، 
والعربي والكويت، فيما يس����عى 
الساحل الى اختراق »املربع الذهبي« 
على حساب »األصفر« و»البرتقالي« 
وهي مهمة وان بدت صعبة لكنها 

ليست مستحيلة، بينما ستكون 
التضام����ن واجلهراء  طموح����ات 
واليرموك والساملية والصليبخات 
والفحيحيل احلصول على مراكز 
أفضل مم����ا حققتها ف����ي بطولة 
االحتاد. وقد اقتصرت استعدادات 
الفرق جميعها على اإلعداد احمللي 
دون خوض أي معسكرات خارجية. 
وتخللها لعب عدة مباريات ودية مع 
بعضها البعض كما لعب القادسية 
وكاظمة والساحل مع الدفاع الشرقي 
البحريني خالل معسكره التدريبي 

في الكويت االسبوع املاضي.
ولم حتدث تغييرات في االجهزة 
االدارية والفنية للفرق وبقيت كما 
هي عليه في بطولة االحتاد وكذلك 
احلال بالنس����بة لالعبني فاألمور 
مستقرة عدا الغياب القسري لنجمي 

طالل المحطب
تنطلق اليوم النسخة 44 من 
الطائ����رة للعمومي  الكرة  دوري 
بثالث مباريات في املجموعة األولى 
تقام جميعا في الس����ابعة مساء، 
حيث يلتقي في األولى القادسية 
مع الفحيحيل ويستضيف كاظمة 
اليرموك ويحل الصليبخات ضيفا 

على الساحل.
وتض����م املجموعة الثانية كال 
من العرب����ي والكويت والتضامن 
واجلهراء والس����املية، ويقام بني 
فرق أندية كل مجموعة على حدة 
دوري من دوريني »ذهابا وإيابا«، 
في القسم األول ثم يتأهل صاحبا 
املركزي����ن األول والثان����ي من كل 
مجموعة ليقام بينهم دوري مماثل 
في القسم الثاني لتحديد ترتيب 
املراكز من األول الى الرابع للبطولة 
التي  النقاط  على حسب مجموع 
يحص����ل عليها كل فري����ق، بينما 
تخوض بقية الفرق دور الترضية 
حسب ترتيب كل منها في القسم 
األول لتحديد املركز من اخلامس 
السادس  الفريق  اما  العاشر،  الى 
باملجموعة األولى في القسم األول 
فيحتل املركز احلادي عشر دون 
النس����خة  ترضية. وقد انطلقت 
األولى في املوسم 1966/1965 ولم 
تنظم مرة واحدة بس����بب الغزو 
العراقي 1990، ويتضمن السجل 
الذهبي أسماء 5 أندية حققت اللقب 
وهي القادسية 21 مرة )رقم قياسي( 

القادسية يبدأ مشوار الدفاع عن لقب »الطائرة« أمام الفحيحيل
كاظمة يلتقي اليرموك في انطالق النسخة 44 من الدوري

القادسية بطل دوري الكرة الطائرة في املوسم املاضي

الرشيدي يفوز
بـ »السكيت«

خالص العزاء للزميل 
حافظ ضاحي

الرشيدي باملركز  فاز عبداهلل 
األول في مسابقة السكيت ضمن 
بطولة الش����يخ جاب����ر العبداهلل 
الس����نوية للرماية التي اختتمت 
أول من أمس. كما فاز خالد املضف 
مبسابقة التراب، فيما جنح حمد 
الرويعي باملركز األول في »الدبل 
تراب«. في مسابقات السيدات فازت 
مرمي أرزوقي مبس����ابقة البندقية 
ضغط الهواء وفازت شقيقتها مي 

ارزوقي مبسدس 25 مترا.
وحضر حفل اخلتام الش����يخ 
احمد اجلابر ممثال عن راعي الكأس 
ورئيس نادي الرماية الشيخ سلمان 
احلم����ود ورئيس االحتاد العربي 
دعيج العتيبي ونائب رئيس نادي 

الرماية عبيد العصيمي.
من جانبه، أشاد عبيد العصيمي 
باملس����توى الفني لرماة وراميات 
املنتخب الوطن����ي وبروز العديد 
من األسماء اجلديدة واملستويات 

الالفتة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من الزميل حافظ ضاحي 
لوفاة املغفور لها باذن اهلل تعالى 

ابنة عمه.
تغم���د اهلل الفقيدة برحمته 

وألهم اهلها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون.


