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محمد جاسم املرزوق

العب العربي محمد محزم عليه مسؤولية كبيرة أمام الشباب

فقرة فنية في حفل االفتتاح

الشيخ ضاري الفهد يسلم الكأس إلى الفائز

يخوض مباراة ودية كاختبار أخير أمام أحد الفرق الروسية

المطوع لـ »األنباء«: مصيري مع ملقة يتحدد اليوم
عبدالعزيز جاسم

قال جنم القادس���ية بدر املطوع في اتصال هاتفي مع 
»األنب���اء« انه يأمل أن يقدم كل م���ا لديه في مباراة اليوم 
الودية مع ملقة االس���باني امام احد الفرق الروس���ية في 
السابعة مساء بتوقيت الكويت، وهي املباراة التي ستحدد 
مصيره مع النادي االسباني بالتعاقد معه من عدمه، مشيرا 
الى انه يتدرب صباحا فقط كل يوم مع الفريق وان املدرب 
فيكتور نونيز يقدم له النصائح والتوجيهات في كل تدريب 

وخالل التقسيمة.
وبني املطوع انه في حال التوقيع معه فيجب ان يستغني 
ملقة عن احد الالعبني احملترفني الثالثة في الفريق االسباني 
من خارج القائمة األوروبية، الفتا الى انه يتمنى ان يظهر 
مبس���تواه املعهود اليوم لكي يتم اختي���اره واللعب في 

الدوري االسباني.
ولفت الى ان ملقة وفر له كل س���بل الراحة منذ حلظة 
وصوله اذ اختاروا له السكن اجليد في احد الفنادق القريبة 
من ملعب التدريب ولم يجد صعوبة في التأقلم باستثناء 

اللغة.

شكر إلى العيار

وش���كر املطوع سفير الكويت في اسبانيا عادل العيار 
على توفير كل ما يحتاجه وكذلك مدير العالقات العامة في 
السفارة نبيل العلوي على تواصله اليومي معه وحرصه 
على احلضور بنفس���ه ملرافقته في التدريبات والفندق ما 

منحه الثقة. 
وأعرب عن تفاؤله بسبب املعاملة التي يجدها من الالعبني 
خالل التدريبات ومساهمة التونسي سليم بن عاشور في 
توفير اجلو املناسب له، مشيرا الى انه ملس اعجاب االدارة 
واملدرب مبستواه من خالل التدريبات ولكن احلكم النهائي 

سيكون من خالل املباراة الودية اليوم.
كما شكر ايضا اجلماهير الكويتية التي تسانده وتؤازره 
من خالل االتصال والس���ؤال عنه وكذلك وس���ائل االعالم 

احمللية التي تدعمه منذ حلظة وصوله حتى اآلن.

»لكن« يفوز بكأس ولي العهد في »الصيد«

فاز اجلواد »لكن« الس����طبل الفن����ار بقيادة علي 
الصفار بكأس س����مو ولي العه����د املخصص للجياد 
3 س����نوات من مواليد 2007 ملسافة 1400 متر بزمن 
1/27/03ق وبفارق نصف طول عن اجلواد القوي هال 
هالل السطبل االبرق بقيادة جوفندر املرشح القوي 
للفوز بعد سباق مثير في نادي الصيد والفروسية، 
برعاية س����مو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الذي 
ناب عن سموه الشيخ ضاري الفهد وبحضور الشيخ 
علي احلمود والش����يخ مشعل احملمد والشيخ دعيج 
االبراهيم. وقام الشيخ ضاري الفهد بتسليم الكأس 
الى املدرب أبوشيبة مبشاركة سفيري فرنسا وبلجيكا 

والشيخ علي احلمود.
وأش����اد الش����يخ ضاري الفهد بالدعم الالمحدود 
الذي يقدمه سمو ولي العهد لرياضة اآلباء واألجداد 

وحرصه الدائم على احلفاظ على التراث.
وعلى كأس محاف����ظ األحمدي املخصص للنتاج 
احمللي على مس����افة 1400 متر ت����وج اجلواد مريان 
الس����طبل دس����مان بقيادة جو بطال بزمن 1/28/09ق 

وبفارق رأس عن اجلواد اخو قلبي لدس����مان ايضا 
بعد منافسة مثيرة استمرت حتى النهاية.

وعلى كأس محمد الشيخ صالح اإلبراهيم املخصص 
للخيل العربية األصيلة على مسافة 1400 متر حقق 
اجلواد حليو السطبل النشاما بقيادة دو املفاجأة وفاز 
بالكأس بزمن 1/36ق وبفارق 3 طول عن اجلواد ابن 

امللوك لالبرق بقيادة جوفندر.
وفي بقية األشواط فاز اجلواد صوار للنصف بقيادة 
كليمنس بالشوط األول املخصص جلميع الدرجات 

على مسافة 2200 متر بزمن 2/22/05ق.
وفي الشوط الثاني املخصص جلياد الدرجة الثالثة 
واملبتدئات ع لى مسافة 1600 متر فاز اجلواد ما عليك 
السطبل املطرقة القادم من الفروانية بقيادة اليكس 

بزمن 1/40/09ق.
وفي الشوط الثالث املخصص جلياد الدرجة الثانية 
على مسافة 1200 متر فاز اجلواد وليف البال لهشام 
اجلحيل بقيادة حم����ود املطيري باملركز األول بزمن 

1/12/03ق.

غلق باب المشاركة في بطولة »بيت العرب«
الوطنية األولى للخيول العربية 

افتتاح بطولة آسيا لشباب البولينغ

خبراتن���ا وامكانياتنا من اجل 
اخلروج ببطولة ترتقي مبستوى 
طموحاتنا ومبا يتناسب مع كون 
البطولة هي األولى رسميا التي 

يتم تنظيمها في الكويت«.
وخص املرزوق بالشكر اجلزيل 
صاحب الس���مو األمير الش���يخ 
صباح األحمد لرعايته السامية 
هذه البطولة، مشيدا كذلك بالدعم 
الذي قدمه نادي الصيد والفروسية 
والرعاة من أجل إجناح البطولة 
والتي سيتم اإلعالن عن نتائجها 

مع نهاية البطولة. 
 من جهتهم، أعرب املشاركون 
ف���ي املس���ابقة عن س���عادتهم 
بالتجهيزات املعدة من قبل »بيت 
العرب« إلجناح البطولة، مؤكدين 
ان مثل هذه البطوالت جتمع مربي 
ومالك اخليول العربية واملهتمني 
بها حتت سقف واحد للتنافس 
فيما بينهم وإخراج أفضل ما لديهم 

من مهارات وقدرات.

برعاية سمو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 
افتتحت مس���اء أول من امس 
بطولة آسيا ال� 15 في البولينغ 
للشباب والسيدات على مسرح 
وقاعة سلوى في فندق »مارينا« 
وقد أناب سموه رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف حضور احلفل وإلقاء 

كلمة االفتتاح.
وقد حضر احلفل الشيخ طالل 
اللجنة املنظمة  احملمد رئيس 
العليا ورئيس االحتاد الدولي 
كيف���ن دورن برج���ر ورئيس 
االحتاد العاملي جيسي وابراهيم 
اجلريفان رئيس االحتاد العربي 
التنفيذي  املكت���ب  واعض���اء 
لالحتاد اآلس���يوي ورؤس���اء 

الوفود املشاركة.
واس���تهل احلفل بالس���الم 
الوطني ثم آيات من القرآن الكرمي 
ثم طابور العرض للمنتجات 

املش���اركة وه���ي اس���تراليا، 
الصني، كوريا اجلنوبية، هونغ 
كونغ، الهن���د، اليابان، كوريا 
الشمالية، مكاو، ماليزيا، قطر، 
السعودية، سنغافورة، االمارات 

والكويت.
وقد الق���ى احملمد كلمة قال 
فيه���ا ان مثل ه���ذه البطوالت 
تعتبر دور عرض ملهارات العبي 
البولينغ على مس���توى آسيا 
وهذا يكسب البطولة قدرا كبيرا 
من احليوية وانني على ثقة بأن 
بطولة آسيا للشباب ستكون 
مشهدا عظيما لعرض املواهب 
الفضل الالعبني على مستوى 
آس���يا لذلك ميكننا أن نتوقع 
التنافس  مستويات عالية من 

بني الالعبني.
واضاف نح���ن نعتبر هذه 
البطولة نقطة انطالق جديدة 
في تاري���خ البولينغ الكويتي 
لها ثقله���ا وقوتها الدافعة في 

مسيرتنا الناجحة.
وكان احلضور على موعد 
مع ع���رض رائع عب���ارة عن 
لوحة فنية رائعة شارك فيها 
الفقرة  Durmiti في   CAL فرقة
األولى من احلفل، حيث قدمت 
عرض���ني، األول عرض منفرد 
العزف على براميل  من خالل 
صاج فارغة من الداخل تعطي 
ايقاعات مختلفة ومتدرجة مع 
مزيج من املوسيقى. ثم بعد ذلك 
الكويتية  املاس  شاركت فرقة 
للفنون الشعبية وتبادال العزف 
بصورة جميلة جدا املوسيقى 
الكويتية مع االيقاعات الغربية 
على هذه البراميل صاحب ذلك 

بعض الرقصات الشعبية.
اما الفقرات الثالث األخيرة 
فكانت لبشار الشطي والفنانة 
فاطمة، حيث شكال دويتو جميال 
وقدما اغني���ة الهدف واحد ثم 

اختتمت بأم اخلير.

أعلن »بي���ت العرب«، مربط 
الكويت الرسمي للخيول العربية، 
عن غلق باب التسجيل في البطولة 
العربي  الوطنية األولى للخيل 
التي ستقام يومي 17 و18 فبراير 
املقبل، وكشف »بيت العرب« في 
بيان صحافي انه تقدم أكثر من 
200 جواد للمشاركة في البطولة 
والتي تهدف ال���ى اختيار بطل 
األبطال لفئات االفحل واالفرس 

واملهرات واملهور.
 من جانبه، أكد رئيس اللجنة 
املنظمة العلي���ا للبطولة محمد 
جاسم املرزوق أن »بيت العرب« 
سينظم البطولة ألول مرة حتت 
مظلة الهيئة األوروبية ملنظمات 
اخليول العربية »ايكاهو« املعنية 
في تنظيم بطوالت جمال اخليل 
العرب���ي املعت���رف به���ا حول 

العالم. 
وأوضح ان اقامة املهرجان تأتي 
من منطلق حرص القائمني على 

نشاط الفروسية وتربية اخليول 
العربية لدعم الهواية وغرس���ها 
في نفوس الشباب الكويتي مع 
خلق املنافسة الشريفة للنهوض 
مبستوى اخليول العربية وحتسني 

صفاتها.
البطولة،  وح���ول تنظي���م 
قال املرزوق »لقد س���خرنا كل 

مواجهات سهلة للكويت والقادسية وكاظمة في »السلة«
يحيى حميدان

تخوض فرق الكويت والقادس���ية وكاظمة مباريات اشبه ب� 
»نزهة« عندما يحلون ضيوفا على التضامن والصليبخات والساملية 
على التوالي في الس���ابعة مساء اليوم ضمن مباريات اجلولة ال� 
21 لدوري كرة الس���لة. ويلعب اليوم ايضا العربي امام الشباب 

في التوقيت نفسه.
وتغيب االثارة عن مباريات جولة اليوم بسبب االختالف الكبير 
فنيا بني اطراف مباريات اليوم، اذ سيخوض الكويت املتصدر ب� 
23 نقطة من 12 املباراة بأقل جهد عندما يواجه التضامن العاشر 

برصيد 15 نقطة من 13 مباراة .
وميتلك الكويت مجموعة كبيرة من الالعبني اصحاب اخلبرة 
ويعدون من الركائز األساس���ية في املنتخ���ب الوطني بتواجد 
راش���د رياض وراشد الرباح ويحيى البحر وحسني عبدالرحمن 
وعبدالعزيز فالح اضافة الى االميركيني اندريه بيتس وايرا كالرك، 
فيما يفتقد التضامن عنصر اخلبرة ويعتمد بشكل اساسي على 
مجهودات نواف وفهد الظفيري، ويضم الفريق محترفا متواضع 

اإلمكانيات هو املغربي امير عاشق.
واألمر نفسه ينطبق على الق�ادسية اخلامس برصيد 20 نقطة من 
11 مباراة الذي يخ����وض هو اآلخر مواجهة سهلة امام الصليبخات 
الثام���ن ب� 16 نق���طة من 13 مب���اراة، وي���درك املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف مدرب االصفر ان املباراة تعتبر فرصة مناس���بة للزج 
بالعناصر الشابة واالحتياطية ألن نقطتي املباراة محسومتان سلفا 

ملصلحة االصفر حامل لقب الدوري في املواسم ال� 3 املاضية.
وفي مواجهة الساملية الثاني عشر واالخير ب� 14 نقطة من 
هزميت���ه في جميع مبارياته وكاظمة الثاني برصيد 23 نقطة 
م���ن 12 مب���اراة، يأمل االول ان يخرج بأقل ف���ارق من النقاط 
خاصة ان البرتقالي بات من ابرز املرشحني للعب ادوار كبيرة 
في املنافس���ة على لقب الدوري نظرا الرتفاع مستوى الفريق 
وتواجد محترفني على مس���توى ع���ال هما االميركيان اوماي 
ويسلي وجون اويدن، في حني يفتقد الساملية تواجد عنصر 

احملترف االجنبي.
وفي االحمدي س���يكون العربي الس���ابع برصيد 19 نقطة من 12 
مباراة مطالبا بخوض املباراة بجدية وتقدمي اداء ممتاز امام الشباب 
احلادي عشر قبل االخير برصيد 14 نقطة من 13 مباراة بعد سلسلة 
م���ن العروض املخيبة لآلمال جعل���ت األخضر يحتل مركزا متأخرا 

عطفا على املراكز التي كان يحتلها في املوسمني املاضيني.
من جانب آخر، حدد احتاد السلة مواعيد مباريات اجلولة ال� 
12 للدوري والتي كان مقررا لها 27 ديسمبر بسبب يوم عاشوراء 
لتقام على يومني. وسيلتقي الس���احل مع الكويت، والنصر مع 
اجله���راء في 5 فبراير املقبل، فيما يلعب كاظمة مع القادس���ية، 

والشباب مع اليرموك في 12 منه.

تعديالت جوهرية على حلبة الفورموال واحد

البسيتين لنهائي كأس ملك البحرين 
تأهل البسيتني الى املباراة 
النهائية من كأس ملك البحرين 
بع���د فوزه على  احملرق حامل 
اللقب 2-1 بعد التمديد )الوقت 
األصلي 1-1( على ستاد البحرين 
الوطني بالرفاع في الدور نصف 

النهائي.
سجل للبسيتني محمد عجاج 
)41( وحسن عبدالعزيز )106(، 
وللمحرق ضياء س���يد سعيد 
)83(. وشهدت املباراة طرد العب 
البسيتني إسماعيل آلسانا من 

النيجر )116(.
وبهذا الفوز يتأهل البسيتني 
إلى املباراة النهائية للمرة الثانية 
بعد ان تأهل للنهائي عام 2004 

وخسر أمام الشباب 2-1.
م���ن جهته خس���ر احملرق 
فرصته للدفاع عن لقبه وبلوغ 
النهائي للمرة السابعة عشرة 
في تاريخه، وجترع اخلسارة 
الذي  البسيتني  أمام  من جديد 
تفوق عليه في مسابقة الدوري 

بالنتيجة ذاتها.
على صعيد اخر نالت حلبة 

البحرين الدولية موافقة االحتاد 
الدولي للسيارات «فيا« إلجراء 
تغييرات جوهرية على مسار 
املضمار الرئيسي لسباق جائزة 
البحري���ن الكبرى لس���باقات 
فورم���وال واح���د اس���تعدادا 
الحتضانها املرحلة االفتتاحية 
للموسم اجلديد في 14 مارس 

املقبل.
وستشمل التغييرات زيادة 
في طول املسار ليكون 6.229 
كل���م عوضا ع���ن 5.142 كلم، 
الرابع  وتعديل على املنعطف 
السيارات  الذي ستزيد سرعة 
عليه قبل الدخول في مجموعة 
من 5 منعطفات معقدة بثماني 
زوايا متفاوتة االجتاه ثم العودة 
مجددا إلى املس���ار الرئيس���ي 

للحلبة.
وتعكف البحرين على تنظيم 
سباق مغاير بإضافات جديدة 
على املسار الذي سيشتمل على 
الكثير من نقاط التحدي املتمثلة 
في الزوايا اجلديدة واالرتفاعات 
املثي���رة مع زي���ادة في فرص 

التجاوز عل���ى املضمار الواقع 
في قلب صحراء الصخير.

وأكد رئي���س مجلس إدارة 
حلبة البحري���ن الدولية زايد 
الزياني إن التغييرات التي طرأت 
على احللبة هي في الواقع امتداد 
ملضمار مت تش���ييده في العام 
2006 كجزء من التطوير الذي 
أجري على احللبة لزيادة متعة 

اجلماهير.
وم���ن جانبه أك���د الرئيس 
البحرين  التنفي���ذي حللب���ة 
الدولية بالوكالة الشيخ سلمان 
بن عيسى: »بنيت حلبة البحرين 
الدولية لوضع معايير جديدة 
لرياضة السيارات على املستوى 
الدولي. سباقات فورموال واحد 
تشهد ذروتها في وقتنا احلاضر، 
األمر الذي حتم علينا اخلروج 
بأمر مغاير في السباق االفتتاحي 
املنتظر من غالبية األقطار، ومبا 
أن رياضة السيارات في تطور 
ومنو مستمر، من املناسب جدا 
أن نلجأ الى تصميم فريد يرمي 

إلى مواكبة هذا االزدهار«.

كريستنسن في »سلة« األصفر

اإلمارات تستضيف مونديال »الطاولة«

يحيى حميدان
تعاقد القادسية مع احملترف االميركي مايكل كريستنسن ليكون 
بدي���ال ملواطنه نيكوالس زاكري الذي مت انه���اء التعاقد معه بعد 
ظهوره مبستوى عادي خالل مباريات الدوري. ويعد كريستنسن 
)24 عاما( القادم من فريق املتحد طرابلس اللبناني أحد الالعبني 
املميزي���ن في مركز 3 و2 )اطراف امللع���ب( وميتاز كذلك مبعدله 
التس���جيلي اجليد للنقاط اضافة الى اجادته الكبيرة في املتابعة 
حتت السلة، وسبق له ان خاض عدة جتارب احترافية ابرزها في 
الدوري الياباني، وبذلك يكون كريستنس���ن احملترف الثاني في 

صفوف سلة االصفر الى جانب مواطنه جويل بوكس.

تستضيف االمارات بطولة كأس العالم السابعة لكرة الطاولة 
من 28 سبتمبر الى االول من اكتوبر املقبلني في صالة نادي النصر 

في دبي.
يش���ارك في البطولة افضل 6 منتخبات في العالم التي حتتل 
املراكز االولى في الترتيب الدولي لشهر اغسطس 2010، فضال عن 
ابطال قارات افريقيا واميركا الشمالية واميركا اجلنوبية واوقيانيا 

ومنتخب االمارات املضيف.
وكشف رئيس االحتاد االماراتي للعبة داود الهاجري ان »الدول 
الست االولى في الترتيب حاليا هي الصني وأملانيا وكوريا اجلنوبية 
وهونغ كونغ واليابان والنمس���ا لدى الرجال، اما الدول املرشحة 
للمشاركة في فئة السيدات فهي الصني كوريا اجلنوبية وسنغافورة 

وهونغ كونغ واليابان وأملانيا«.

بدر المطوع يأمل أن 
يوفق اليوم مع ملقة


