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حسني عاشور

عادل حمود تعرض النتقاد من مدرب اجلهراء

جمال الكاظمي في حديث مع عبدالعزيز املطوع

بدر املطوع خالل التدريب في ملقة

مدافع عربي في الطريق لألصفر وندا غادر إلى السعودية

المطوع لـ »األنباء«: متفائل بالتوقيع مع ملقة وسألعب مباراة ودية األربعاء
عبدالعزيز جاسم 

قال مهاجم القادسية بدر املطوع في اتصال هاتفي 
مع »األنباء« من مدينة ملقة االس���بانية انه يشعر 
بارتي���اح كبير من خالل التدريب���ات اليومية التي 
يخوضها مع الفريق االسباني والتي قام خاللها مدرب 
ملقة فيكتور نونيز بإشراكه في اكثر من مركز أثناء 
التقسيمة، مرة وسط امين واخرى حتت املهاجمني 
وتارة مهاجما ثانيا، وذلك على الرغم من انه يعلم 
ان بدر يلعب في مركز املهاجم، مشيرا الى انه متفائل 
بأن يكون ضم���ن صفوف ملقة النه يتدرب بجدية 

وقدم اداء جيدا خالل التدريبات السابقة. 
وبني املطوع انه لم يغادر امس حلضور مباراة 
ريال مدريد مع ملقة بناء على توصية املدرب الذي 
حرص على ان يواص���ل التدريبات في ملقة حيث 
سيخوض مباراة ودية االربعاء املقبل امام احد االندية 
االسبانية للحكم على مستواه قبل التوقيع معه. 

واضاف انه يتمنى ان يحترف في اسبانيا ليس 
لتمثيل نفسه فقط بل لتمثيل الكويت كلها وتشريفها، 
متمنيا ان يوفق ف���ي التجربة ويتم اختياره حتى 

يحقق حلمه باالحتراف في اسبانيا.
من جانب آخر علمت »االنباء« ان مدير الكرة السابق 
في القادسية فواز احلساوي اقترب من التعاقد مع 

مدافع من عرب افريقيا له اسمه وسمعته وذلك على 
الرغم من تواجد احلس���اوي في لندن حاليا اال انه 
يحاول االسراع بإجراءات التعاقد قبل اغالق فترة باب 
التسجيل 31 اجلاري حيث ان الفترة املتبقية قصيرة 
وحتتاج الى سرعة في االجراءات وهذا ما يقوم به 
احلساوي من خالل اتصاالته في لندن خصوصا بعد 

انتقال مساعد ندا الى الشباب السعودي.
وفي السياق نفس���ه قال رئيس نادي القادسية 
محمود رزوقي ان مس���اعد ندا غادر الى السعودية 
صباح امس لعمل االجراءات الروتينية قبل ضمه الى 
الشباب ومنها الفحص الطبي للوقوف على سالمته، 
مضيف���ا ان موافقة االدارة على االنتقال جاءت بعد 
موافقة اجلهازين الفني واالداري لألصفر وان االدارة 
على استعداد تام لتوفير احملترف البديل في حال 

طلب املدرب محمد ابراهيم.
وبني رزوقي ان القادس���ية يزخر بالنجوم وان 
هناك عددا من الالعب���ني الكبار والواعدين قادرون 
على تعويض النقص الذي سيتركه ندا ومنهم الشاب 
مجي���د طالل الذي اثبت قدرته ومهارته العالية في 
كاس االحتاد وكذلك للتميز الواضح في العبي خط 
الدفاع الذين يجيدون اللعب في جميع املراكز بخط 

الدفاع ومنهم محمد راشد.

رأى أن الجهراء يحتاج إلى الحظ للمنافسة

شراكيتش: حمود بطيء وعليه إعادة حساباته

87 جوادًا وفرسًا في مهرجان »الصيد«

ذهبية وبرونزية للخرافي والبعيجان
في بطولة قفز الحواجز بالشارقة

150 العبًا في »كراتيه األشبال«

عاشور: اعتراضات طفيفة على »أفضل الالعبين«

تضاف الى التصويت فيما بعد 
وهذا ما يضمن تالفي السلبيات 
القلية التي خرج بها املهرجان 

في عامه االول.
وب���ارك عاش���ور جلميع 
الالعبني والالعبات الفائزين، 
متمنيا ملن لم يحالفه احلظ ان 
يسعى جاهدا لبذل املزيد من 
اجلهد وااللتزام بالتدريبات مبا 

يخدم املسيرة الرياضية.

غير ان النتائج كانت منطقية الى 
حد بعيد، ومع هذا فإن االسس 
والقواع���د في التصويت للعام 
املقبل ستدرس بعناية عن طريق 
املختصني في اللجنة التنظيمية 
بحيث تراعى فيها كل اجلوانب 
املتعلقة بالالعبني والالعبات، 
خاصة فيما يتعلق باالجنازات 
والبطوالت التي حصلوا عليها، 
بحيث تكون لها نس���بة معينة 

اكد رئيس اللجنة املنظمة 
ومدي���ر عام مهرج���ان افضل 
الذي  الالعبني حسني عاشور 
يقام حتت رعاية نائب رئيس 
ال���وزراء للش���ؤون  مجلس 
التنمية  االقتصادي���ة ووزير 
ووزير االسكان الشيخ احمد 
الفهد، ان االستعدادات قائمة 
على قدم وساق للتجهيز للحفل 
اخلتامي للمهرجان، حيث متت 
مخاطبة جهات عديدة بشأن 
م���كان وموع���د اقامته حتى 
يكون احتفاال يتناسب وحجم 
احلدث، خاصة انه يدعم جميع 
االلعاب الرياضية ويحمل في 
طياته اهدافا تشجيعية لالعبي 
الكويت في مختلف  والعبات 

االنشطة الرياضية.
وكش���ف عاش���ور عن ان 
االعالن عن موعد ومكان اقامة 
االحتفال النهائي سيعلن عنه 
خالل االيام القلية املقبلة، حيث 
ستكون هناك مفاجآت سعيدة 
ضمن االحتفال سيعلن عنها 

في حينها.
واضاف ان نتائج التصويت 
التي اعلن عنها جماهيريا وفنيا 
شهدت اعتراضات طفيفة ال تذكر، 

مبارك الخالدي
قال مدرب اجلهراء البوسني زياد شراكيتش 
ل� »األنباء« ان فريقه يعاني مجموعة من املشاكل 
تراكمت بشكل سيئ وساهمت في ظهوره بحالة 
من عدم االستقرار، مضيفا: لقد توليت مهام عملي 
قبل مباراتنا مع اليرموك بساعات وأشرفت بنفسي 
على تدريب رئيسي واحد للفريق ثم خضنا مباراة 
مهمة امام اليرموك، وهو من افضل الفرق بدنيا 
ومهاريا، ومع ذلك كنا األقرب لتحقيق الفوز لوال 

الفرص التي اضاعها بها مهاجمونا.
ولفت الى ان اجلهراء ميتلك مجموعة طيبة من 
الالعبني على املستوى الفردي واملهاري ولكن مشكلة 
الفريق تتمثل في مجموعة من املش���اكل البدنية 
والتكتيكية والنفسية، فالعبونا يفتقدون البنيان 
القوي ومعظمهم صغار السن وامامهم مستقبل 
واعد وهذه من اهم املشاكل التي نواجهها كما ان 
الفريق يعاني عدم اكمال املباريات بذات النسق 
في االداء وهذا ما ساهم في فقداننا نقاطا عديدة 
حيث انني متابع لنتائج الفريق ولست غريبا عن 

الالعبني واعرفهم معرفة جيدة.

وقال ش���راكيتش ان من املشاكل التي نعاني 
منها ايضا احلالة النفسية التي مير بها الالعبون، 
فمرة جند الفريق يؤدي بشكل جيد ويحقق الفوز 
ولكن في املباراة التي تليها نتعثر دون اس���باب 

واضحة وهذا االمر بيد الالعبني انفسهم.
وأوضح ان دورنا في املرحلة املقبلة هو اعادة 
البناء من جديد فلدين���ا القدرة واالمكانات على 
التعويض ولكننا الش���ك نحتاج مساندة احلظ 

في املباريات املقبلة.
وحول االداء العام للفريق قال شراكيتش انني 
ساعمل على اصالح اخللل في املنطقة الواقعة بني 
قلبي الدفاع في اخلط اخللفي كذلك سأطلب من 
الالعبني اسراع وتيرة اللعب خصوصا العبي خط 
الوسط، فمن غير املعقول ان العبا مثل عادل حمود 
ميتاز بالفكر والقيادة لكنه بطيء احلركة ولذلك 
البد ان يعيد حس���اباته ويتغلب على هذا العامل 
السلبي، فالتمرير السريع في النهاية من مصلحة 
الفريق ويشكل ضغطا على اخلصم وهذا ما ينطبق 
على اآلخرين باستثناء البرازيلي توبانغو الذي 

اعتبره عالمة فارقة بني زمالئه.

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد برعايته 
اليوم بطولة سموه لسباق اخليل التي يقيمها نادي 
الصيد والفروسية وقد أناب سموه رئيس مجلس 
إدارة نادي الصيد الشيخ ضاري الفهد حلضور حفل 
تسليم جائزة سموه. وينطلق املهرجان في الثالثة 
بعد ظهر اليوم ويش����ارك فيه 87 جوادا وفرسا من 
مختلف الدرجات منها 20 جوادا وفرسا من الثنايا 
مواليد 2007 تتنافس على التشرف بالكأس الغالية 
املقدمة من سموه. وفاز بكأس العام املاضي اجلواد 
اوباما السطبل العرين ويعتبر اسطبل دسمان األكثر 

فوزا بالكأس، حيث فاز به أربع مرات يليه اسطبل 
ابناء الشهيد واس����طبل النشاما واسطبل بورسلي 

ولكل منهم انتصاران.
وقد اعرب الشيخ ضاري الفهد عن سعادته القامة 
مهرجان سمو ولي العهد لسباق اخليل واملشاركة 

الكبيرة من اصحاب االسطبالت ومالك اخليل.
وعلى كأس محمد الشيخ صالح اإلبراهيم املخصصة 
للخيل العربية األصيلة على مسافة 1400 متر قيد فيها 
9 جياد اقواها مبارك وابن امللوك لالبرق والواصل 

للعرين وحليو للنشاما والعميد لالنصاري.

فاز الفارس علي اخلرافي بامليدالية الذهبية 
في بطولة الشارقة الدولية لق����فز احلواجز التي 
اختتمت اول من ام���س في���ما فازت الفارسة 

دالل البعي���جان باملركز الثالث.
وعبر اخلرافي عن س���عادته بالفوز السيما 
ان���ه حتقق بعد منافس���ة قوية من الفرس���ان 
املشاركني الذين قدموا من عدد من الدول العربية 
واالوروبي���ة ووصل عددهم ال���ى اكثر من 90 

فارسا وفارسة.
وقال اخلرافي ان هذا االجناز يعتبر اضافة 
مميزة لرصيد الفروسية الكويتية التي خطت 
خطوات هائلة في الفترة االخيرة مؤكدا رغبته 
في االس���تمرار بهذا التألق وحتقيق املزيد من 

االنتصارات في البطوالت املقبلة.
واضاف ان املنافسة في البطولة التي شملت 
عدة مسابقات في فئات الناشئني واملتقدمني كانت 
قوية جدا مشيرا الى ان االماراتي علي الكميتي 
جاء في املركز الثاني فيما حل الفارس السعودي 

مشاري احلربي في املركز الثالث.
من جانبها ابدت الفارسة البعيجان رضاها 
ع���ن احراز املركز الثالث الس���يما ان صاحبي 
املركزين االول والثاني السعوديني األمير عبداهلل 
بن متعب بن عبدالعزيز وعبداهلل الش���ربتلي 
يعتبران من افضل فرس���ان العرب فضال عن 
تأهلهم���ا هذا العام الى نهائي���ات كأس العالم 

املقررة بجنيڤ في ابريل املقبل.

تنطلق اليوم بطولة الكراتيه لفئة االشبال 
التي ينظمها احتاد الكراتيه مبشاركة 150 العبا 
ميثلون جميع االندية احمللية وتستمر اربعة 
ايام. وقال امني سر االحتاد خلف السعيدي ان 
االحتاد يطمح من خالل البطولة الى اكتشاف 
عناصر جديدة ذات مواهب مميزة تكون داعما 
للمنتخب االول في املستقبل وتسهم في اضافة 

اجنازات مشرفة للرياضة الكويتية.

واضاف الس���عيدي ان البطولة شهدت في 
املواسم االخيرة منافسة قوية بني براعم اندية 
الشباب واليرموك والتضامن والقادسية والكويت 
الذين تناوبوا على الظفر بلقبها الى جانب بقية 
االندية بشكل عام، مشيرا الى ان االندية تسعى 
الى حتقيق نتائج متقدمة في البطولة حلصد 
املزيد من النقاط وادراجها ضمن كأس التفوق 

العام للعبة.

إعطاء الجهازين الفني واإلداري للعربي فرصة أخيرة.. ومحاولة جديدة للتعاقد مع سعيود 

الكاظمي لالعبين: لوال الـ 400 دينار لما وجدت أحدًا في النادي 
أول من امس الى اضافة طلب 
الكاظم���ي من سكوس���تيش 
اعطاءهم���ا فرص���ة الثب���ات 
مستواهما فالفريق رغم تعاقده 
معهما بداية املوسم اال انهما لم 

يلعبا منذ انتقالهما.
 واتهم عدد من أعضاء مجلس 
إدارة العربي أش���خاصا بعرقلة 
عميلة انتقال احملترف اجلزائري 
أمير س���عيود بعد ان مت ايصال 
معلومات له بان النادي على وشك 
احلل وان مستحقاته املالية في 
حال التعاقد معه لن يحصل عليها، 
مما أدى الى تأخ���ر التعاقد مع 
سعيود حتى اآلن، وتتجه النية 
لدى مجلس اإلدارة الى إرس���ال 
عضو مجلس اإلدارة و»مهندس« 
الصفقات صالح بوش���هري الى 
القاهرة للتف���اوض مع الالعب 
قبل التوقيع معه، خصوصا انه 
اشترط احلصول على قيمة العقد 

كاملة قبل التوقيع.
 اما احملترف النيجري ايزي 
الذي يخضع للتجربة فهو باق 
مع الفريق حتى موعد غلق باب 
االنتقاالت الشتوية، الن النادي 
يريد االبقاء عليه كبديل محتمل 
لسعيود في حال لم يتم التعاقد 

مع األخير.
هذا ومن املتوقع ان يشارك 
التدريب غدا علي مقصيد  في 
بعد شفائه من إصابته بالعضلة 
أثرها عن  الضامة وغاب على 

الفريق ملدة 10 ايام.

عبداهلل العنزي 
 وجه رئيس النادي العربي 
جمال الكاظمي انتقادات شديدة 
اللهجة الى الالعبني بعد اجتماعه 
معهم اول من امس، وقال لهم 
»انتم ما حتب���ون النادي، وال 
الفانيلة اخلض���راء، ولوال ال� 
400 دين���ار الت���ي حتصلون 
عليها م���ن االحتراف اجلزئي 
م���ن الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة، ملا شفت احدا منكم 

في التدريبات«.
الكاظم���ي خالل   وانتق���د 
الالعبني  جلسة املصارحة مع 
وفي اجتماع آخر مع اجلهازين 
الروح  الفني واإلداري، غياب 
العرباوية في الفريق خصوصا 
ف���ي املباريات األخي���رة التي 
خاضها األخض���ر في الدوري 
املمتاز، مطالبا الالعبني باللعب 
من اجل النادي وليس ملصالح 

شخصية.
 وأعقب هذا الكالم فتح باب 
النقاش مع الكاظمي من الالعبني، 
الالعبون سياسة  انتقد  حيث 
مجلس اإلدارة في التعاقد مع 
احملترفني، خصوصا الكرواتيني 
ايغور وداريو داباك فمستواهما 
س���يئ واقل فنيا من احملليني، 
رافضني في الوقت ذاته ما قاله 
الالعبني احملليني  الكاظمي ان 
هم األس���اس والفريق ال يقف 

عند احملترفني.
 وبعد ذلك، اجتمع الكاظمي 

سكوسيتش خلالف نشب بينهما 
في املباراة مع الكرامة السوري 

في كأس االحتاد اآلسيوي.
 وادى غياب نواف العتيبي 
التدريبات  وحمد احلربي عن 

الكرواتي دراغان سكوسيتش 
إعطاء فرصة اكبر الى الالعبني 
الفريق  الذين لم يشاركوا مع 
في املرحلة السابقة وخصوصا 
احمد موسى، بعد ان استبعده 

مع اجلهازين الفني واإلداري، 
وأوضح لهم ان املباراة املقبلة 
أمام كاظمة هي الفرصة األخيرة 
لهم م���ن اجل االس���تمرار مع 
الفري���ق، وطلب م���ن املدرب 

قرعة دوري الصاالت الخميس 

خسارة المزين في نهائي الهند

»الوطنية« تكّرم الزنكوي والمرشاد

دعت جلنة الصاالت املغلقة في اللجنة االنتقالية الحتاد كرة القدم 
األندية لعقد اجتماع فني لدوري الصاالت يتخلله إجراء القرعة في 

الساعة ال� 6 مساء يوم اخلميس املقبل في مقر االحتاد بالعديلية.
وطالبت اللجنة األندية بإيفاد ممثل عنها الى االجتماع، لإلطالع 
على آخر التحضيرات إلطالق دوري الصاالت ألول مرة في الكويت 

متهيدا لنشر اللعبة في البالد.
يذكر ان املنتخب الوطني للصاالت سيشارك في بطولة آسيا التي 

ستقام في اوزبكستان في مايو القادم.

خسر جنم الكويت في االسكواش عبداهلل املزين املباراة النهائية 
في بطولة الهند الدولية امام احملترف املصري عمرو خالد 2 � 3 بعد 
عرض قوي للمزين قدم خالله حملات طيبة، وكان قريبا من حتقيق 
لقب البطولة حتى آخر نقطة في املباراة، حيث انتهى الشوط اخلامس 

واحلاسم خلالد 11 � 13.
وأعرب املزين في اتصال هاتفي عن أس���فه للخسارة، حيث كان 

يتطلع لتحقيق اللقب.
وأكد عزمه على مواصلة مش���واره االحترافي مبزيد من اجلهود 
والتدريب واملثابرة، وش���كر املزين الش���يخة فادية السعد وشركة 
»جنى« الراعي الرسمي له في مشاركاته الدولية، ومتنى ان يرتفع 
تصنيفه العاملي الى مرتبة متقدمة. ومن املقرر ان يعود املزين الى 

البالد اليوم.

كرمت الشركة الوطنية لالتصاالت العبي املنتخب الوطني أللعاب 
القوى فهد املرشاد العب القفز بالزانة وعيسى الزنكوي العب رمي 
الق���رص وذلك لتفوقهما وحتقيقهما العديد م���ن النتائج االيجابية 

وحتطيمهما أرقاما محلية لم حتطم منذ زمن.
وم���ن جهته اك���د عبدالعزيز البالول مدي���ر العالقات العامة في 
الشركة الوطنية ان تكرمي العبي ألعاب القوى جاء بناء على النتائج 
املشرفة التي حققها الالعبان في مختلف احملافل احمللية واخلارجية 
وحتطيمهما العديد من األرقام احمللية، مشيرا ان هذا التكرمي يأتي 
ضمن خطة الش���ركة التي تهتم دائما وتدعم الشباب الرياضي من 

اجل رفع اسم الكويت عاليا في احملافل الدولية.


