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رزوقي: ال جديد ولم يصلنا أي كتاب رسمي في أولى مبارياته الودية بمعسكره في القاهرة

األهلي البحريني يشتكي األخضر في المؤتمر الصحافي لتقديم البرازيليين أرنستو ومارسيلو

على مساحة 7300 متر مربع وفق القياسات األولمبية وبتكلفة 3 ماليين دينار

المطوع: رئيس ملقة أبدى رغبته في انضمامي أزرق الناشئين في اختبار قوي أمام مصر اليوم

البوليڤي يرفض العربي وكاظميان بدياًل

القادسية والعربي
 في المجموعة األولى 

بدوري الصاالت

انطالق بطولة البراعم اليوم

فادية السعد: صندوق لدعم العبي اإلسكواش
أطلقت الرئيسة الفخرية لالحتاد العربي لالسكواش الشيخة فادية 
السعد مبادرة بإنشاء صندوق رياضي متخصص لدعم الالعبني والالعبات 

الكويتيني لالسكواش للمشاركة في البطوالت الدولية.
وقالت الشيخــة فاديــة في تصريح لـ »كونا« عقب استقبالها عددا 
من ابطال وبطالت الكويت في اللعبة مؤخرا ان الهدف من هذا الصندوق 
هو متكني جنوم االسكواش من املشاركة بصورة منتظمة في البطوالت 
الدولية مشيرة الى أن شركة جنى العقارية ستتكفل بهذا الصندوق.

وأضافت ان هذا الصندوق سيكون له اثر واضح في تطور مستويات 
الالعبني الكويتيني من خالل تكثيف مشاركاتهم في البطوالت الدولية 
والتي ستزيد من خبراتهم من خالل احتكاكهم بأبطال العالم خصوصا 
أن الكويـــت تعد مصنفة اولى خليجيا وثانيـــة عربيا بعد املنتخب 

املصري القوي.
وشــــددت الســــعد على أن ما ينقص الالعبني الكويتيني لالنطالق 
نحو العاملية بعد التفوق اقليميا هو زيادة املشــــاركات في البطوالت 
الدولية السيما في بطوالت احملترفني. وأوضحت أن رياضة االسكواش 
في الكويت باتت متتلك مواهب تســــتحق الدعم واالهتمام مثل الالعب 
عبــــداهلل املزين الذي حقق املركز الثاني في بطولة الهند الدولية التي 
اقيمت مؤخرا وعائشــــة احلمد التي تعتبــــر اولى الالعبات الكويتيات 
بل اخلليجيات التي تشارك في البطوالت الدولية وكانت في البطولة 
نفســــها اضافة الى العبني آخرين مثل زياد العويش. وأشارت الى أن 
مشــــاركة املزين واحلمد جاءت برعاية من شركة جنى العقارية مبدية 
شكرها العميق للشركة التي تعتبر مثاال يحتذى في دعم ابطال الكويت 

في هذه الرياضة اجلميلة.
من جانب آخر تنطلق في العاشــــرة من صباح اليوم بطولة احتاد 
االسكواش للبراعم حتت 11 سنة مبشاركة 62 العبا ميثلون أندية القادسية 

والعربي والكويت واليرموك وكاظمة وخيطان والساملية والنصر.
ويقام احلفل اخلتامي في الرابعة عصرا، وأعلن رئيس االحتاد حسني 
مقصيــــد ان هذه البطولة تقام بدعــــم د.عبدالعزيز التركي الذي تكفل 

بتقدمي الدعم املالي من جوائز وهدايا لالعبني املشاركني.

أوقعــــت قرعــــة دوري الصــــاالت 
لكرة القدم التــــي جرت أول من امس 
القادسية والعربي والساملية والتضامن 
والصليبخات وخيطان والشباب في 
املجموعة االولى في حني ضمت األخرى 
الكويت وكاظمة والفحيحيل واليرموك 
واجلهراء والنصر والساحل. وقال نائب 
رئيس جلنة الصاالت د.احمد فرج أثناء 
االجتماع التنسيقي الذي عقد في مقر 
االحتاد ان هذه املسابقة الرسمية وهي 
األولى للصاالت املغلقة والشــــاطئية 
ســــتكون نقطة البداية ومحط أنظار 
اجلميع لنشــــاط كرة قــــدم الصاالت 
املغلقة. وأشار الى أهمية اللعبة التي 
ستبدأ منافساتها مطلع مارس املقبل 
كونها أصبحت ذات نكهة خاصة ومتتاز 
مبارياتها باإلثارة واملتعة واحلماس 
والندية بشكل مستمر. وأشاد بجميع 
األندية الـ 14 التي عزمت على املشاركة 
في البطولــــة التي اعتبرها »تاريخية 
ونقطة حتول في مسار الكرة الكويتية 

على صعيد الصاالت«.
من جانبه اســــتعرض مقرر جلنة 
الصاالت عادل الشطي قوانني اللعبة 
وابــــرز التعديالت التــــي طرأت على 
قوانينها موضحا انها خليط بني كرة 
القدم احلقيقية وتراكمية كرة السلة مع 
وجود عدد مفتوح إلجراء التبديالت.

المطيري: النصر لن يرضى إال بالمراكز األولى

تدشين العمل في مجمع »السباحة« بكاظمة قريبًا
 مبارك الخالدي

يبـــدأ العمل في تشـــييد 
وبناء مجمع احواض السباحة 
بنادي كاظمة الشهر املقبل بعد 
االنتهاء مـــن كافة االجراءات 
االدارية والهندسية والقانونية 
للمشروع لتنضم هذه املنشأة 
النادي  الى منشآت  احلديثة 
التي تخدم عـــددا كبيرا من 

ابنائنا الرياضيني.
ويقـــام املجمع التي تبلغ 
تكلفته ثالثة ماليني وخمسمائة 
الف دينار والذي مت تصميمه 
على احدث الطرز على مساحة 
تبلغ 7300 متـــر مربع وفق 
القياســـات االوملبية الدولية 
ليواكب ما هـــو متواجد في 
الدول املتقدمة مبجال االلعاب 
املائية. ويتولى التنفيذ والبناء 
شركة العمارات للتجارة العامة 
واملقاوالت والتي رسا عليها 
العطاء عبر جلنة املناقصات 

املركزية في وقت سابق.
من جهته قال امني الســـر 
العام بنادي كاظمة، حســـني 
بوســـكندر اننـــا ننتظر هذا 
املشروع بفارغ الصبر حيث 

ان كاظمة مـــن اوائل االندية 
التـــي تقدمت بطلـــب صالة 
مغطـــاة متكاملة املواصفات 
خصوصا بعد تطور االلعاب 
املائيـــة املختلفـــة واالقبال 
املتزايد من الالعبني في كافة 
املراحل الســـنية، االمر الذي 
جعلنا نكافح على عدة جبهات 

املرفق  في سبيل توفير هذا 
احليوي البنائنا الرياضيني.

ولفـــت بوســـكندر الـــى 
ان الهيئـــة العامة للشـــباب 
والرياضة هي من تكفل بتولي 
مهام التصميم واختيار املقاول 
والتنفيذ الذي سيبدأ قريبا.

وتوقع بوسكندر االنتهاء من 

العمل في هذا املرفق خالل سنتني 
من بدء التنفيذ وقال ان كافة 
املتعلقات االدارية والقانونية 
والهندســــية للمشروع قد مت 
االنتهاء منها وسيجري التوقيع 
رســــميا على العقد خالل ايام 
قليلة ليتسنى للمقاول مباشرة 
مهامه التي ستســــتغرق نحو 

عامني من العمل.
ويشتمل املشـــروع على 
عدد من املكونات تشكل في 
مجموعها االطار العام للمجمع 
وهي حوض سباحة رئيسي 
للمنافسات الرسمية وحوض 
ســـباحة خـــاص للتدريب 
وحوض اخر خاص اللعاب 
بـــه صالة  الغطـــس ملحق 
خاصة لتدريبات الغطس. كما 
يتضمن املجمع مدخال خاصا 
لكبـــار الزوار والضيوف مع 
صالة استقبال باالضافة الى 
16 غرفة خاصـــة باالداريني 
وموظفـــي املجمـــع واعمال 
السكرتارية واالدارة ورجال 
الصحافة واالعالم. وقد روعي 
في تصميم واعـــداد املجمع 
اخلدمات اخلاصة بالالعبني 
من حمامات خاصة وادشاش 
وخزائـــن ملالبـــس الالعبني 
وغرف ذات مواصفات فندقية 
مزودة بكافة اخلدمات الالزمة.
كمـــا يضـــم املجمـــع صالة 
لاللعـــاب الرياضية القتالية 
كالكراتيه واملالكمة واجلودو 

والتايكوندو.

عبدالعزيز جاسم
قال رئيس نادي النصر مساعد املطيري ان 
االدارة والفريق لن يرضوا اال ان يكونوا ضمن 
املراكز الثالثة االولى في الدوري املمتاز. جاء 
ذلك خالل املؤمتر الصحافــــي الذي عقد مبقر 
النادي لتقدمي احملترفني البرازيليني مارسيلو 
سانتوس )32 عاما( وارنستو فيريرا 27 عاما 
بحضور الالعبني واملدرب البرازيلي مارسيلو 
كابو وامني السر خالد الشريدة واملدير الفني علي 
الشمري. واضاف املطيري ان االدارة حرصت 
على التعاقد مع الالعبني بناء على رغبة املدرب 
البرازيلي الذي يريــــد تدعيم صفوف الفريق 
الكمال املشوار واملنافسة على لقب الدوري وباقي 

البطوالت، الفتا الى ان املهاجم مارســــيلو جاء 
بديال ملواطنه بدرو الذي انهت االدارة خدماته 
وستقيم له حفل تكرمي ألنها تعلم انه العب جيد 
لكنه لم يوفق مع الفريق، مضيفا ان مارسيلو 
يســــتطيع اللعب مع »العنابي« غدا ألنه جاء 
من الدوري القطري حتديدا من املســــيمير، اما 
ارنستو فيجب ان يظل شهرا خارج التشكيلية 
ألنه جاء من كاظمة الذي استغنى عن خدماته 
قبل شهر وبالتالي لوائح جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة جتبرنا على تنفيذ مدة الشهر والتي 
تنص على انه عند انتقال العب من ناد الى ناد 

محلي آخر يجب ان يقضي هذه املدة.
وبني املطيري ان قيمة الصفقات لن يكشف 

عن قيمتها او من وراءها وهم اشخاص من خارج 
االدارة لرغبتهم بذلك ما يدل على حبهم للنادي 
وليس حتقيق مكسب اعالمي وشكرهم على هذه 
املبادرة. من جهته، قال مدرب الفريق مارسيلو 
انه اختار الالعبني بنفسه لقناعته التامة بهم، 
فهو يعرفهم جيدا ألن مارسيلو العب معروف 
في البرازيل وارنستو شاهده في كأس االحتاد 
مع كاظمة ويرى ان مســــتواه جيد ويستطيع 
خدمة الفريق وانه ال يخشى ان يكون مستواه 
متواضعا او انه تعاقد معه بعد ان تخلى كاظمة 
عنه ألنه يــــدرك انه قادر علــــى العطاء ولكن 
مشكلته مع املدرب الروماني ايلي بالتشي هي 

التي تسببت في رحيله وليس مستواه.

 عبدالعزيز جاسم
قال امني س��ر ن��ادي كاظمة 
حسني بوسكندر ان بطاقة املدافع 
الصربي ساش��ا قد وصلت الى 
اإلدارة وان مش��اركته غدا امام 
املدرب  بق��رار  مرهونة  الكويت 
الروماني ايلي بالتشي الن الالعب 
جاه��ز وره��ن إش��ارة املدرب، 
مش��يرا إلى ان الكيني باتريك لم 
يحدد مصيره حت��ى اآلن حيث 
ان التقري��ر ح��ول التعاق��د من 
عدمه لم يصل حتى اآلن ويتوقع 
وصوله اليوم عل��ى ابعد تقدير 
لضيق فترة التسجيل، الفتا الى 
انه في حال تس��ج��يله سيكون 
اخر احملترفني وفي حال رفضه 
فإن اإلدارة ستكتفي باحملترفني 
األربع��ة املتواجدي��ن حالي��ا مع 

الفريق.
وبني بوسكندر ان اجلهازين 
الفن��ي واإلداري للفري��ق طالبا 
اإلدارة بش��راء ورف��ع عقوب��ة 
الكين��ي محمد جم��ال املوقوف 
بس��بب طرده امام العربي وقد 
االنتقالية  اللجنة  اإلدارة  راسلت 
على الفور وقامت بشراء العقوبة 
متهيدا ملش��اركته ام��ام الكويت 
غدا نظرا ألهمية املباراة وحاجة 
يقدم  وال��ذي  لالع��ب  امل��درب 
مس��توى جيدا منذ وصوله الى 
الفري��ق، مبينا ان كاظمة مطالب 
والع��ودة  مس��تواه  باس��تعادة 

للمنافسة مرة أخرى. 

 بوسكندر: بطاقة ساشا
 وصلت ومشاركته  بيد المدرب

 »الفلوس« تمنع السماوي من أليكس

مبارك الخالدي
فشلت مفاوضات العربي مع احملترف البوليڤي 
فاكا فوالسكو بعد رفض االخير توقيع العقد 
في اللحظـــات االخيرة مبررا ذلك بعدم رغبته 

في اللعب بالكويت.
وكان رئيـــس مجلـــس ادارة العربي جمال 
الكاظمي قد توجه الى االمارات مصطحبا معه 
التأشيرة اخلاصة بالالعب ونسخة من العقد 
بناء على املفاوضات االولية بينهما اال ان الالعب 
نكث بوعوده في اللحظات االخيرة مفضال عدم 

التوقيع.
ويجري الكاظمي حاليا مفاوضات مع الالعب 
االيراني جواد كاظميان الذي يتواجد حاليا في 

االمارات لضمه الـــى صفوف »االخضر« بديال 
عـــن الالعب البوليڤي ومـــن املتوقع ان يعلن 
الطرفان امتام الصفقة بينهما خالل الســـاعات 

القليلة املقبلة.
من جانب آخر، امهل االهلي البحريني نادي 
العربي شـــهرا واحدا لدفع املستحقات املالية 
املتبقية من صفقة انتقـــال محمد حبيل الذي 
لعب في صفوف العربي ملدة موســـم ونصف 
املوســـم في 2008 حتى يونيو 2009 والبالغة 
18 الـــف دوالر قيمة االعارة لالحتراف، ويأتي 
ذلك بعد توقف العربي عن دفع املســـتحقات، 
وسيخاطب االهلي احتاد الكرة البحريني بهذا 

اخلصوص.

 عبدالعزيز جاسم
يواجه نادي الساملية أزمة مالية بشأن انضمام 
الالعب البرازيلي اجلديــــد اليكس الذي يخضع 
للتجربة في الوقت احلالــــي وقد اظهر إمكانات 
جيدة من خالل التدريبات ومن مشاهدة أشرطة 
الڤيديو، وابدى املدرب البلجيكي وليام توماس 
رغبة في ضمه ولكن رمبا تقف »الفلوس« عائقا 
امام ضمه بالرغم من ان اجلهاز اإلداري للفريق 
قد سبق األحداث واستلم بطاقة الالعب. وبذلك 
فان قرار انضمام الالعب للفريق يبقى بيد اإلدارة 
فان وافقت فسيشارك بعد غد أمام الصليبخات 
في اجلولة العاشرة من الدوري املمتاز الن بطاقة 

الالعب في الكويت.
 وكشفت بعض املصادر لـ »األنباء« ان قيمة 
الصفقة ليســــت بالكبيرة وتتراوح بني 60 و70 
ألــــف دوالر وهــــو ليس باملبلــــغ الكبير. ويأمل 
الســــماوي التعاقد مع هذا الالعب لكي يعوض 
غياب املهاجمني حيث بقي فرج لهيب وحيدا في 
املقدمة بعد اســــتبعاد العاجي احلاج دميبا فنيا 
لضعف مستواه وجلوســــه على مقاعد البدالء، 
الى جانب ان العماني ســــعد السعدي لم يشف 
من إصابته ويحتاج الى اســــبوعني خلوض أول 
مباراة ما يعني انه ســــينضم في انطالق القسم 

الثالث من الدوري. 

 مبارك الخالدي
الوطني  يخــــوض منتخبنــــا 
للناشئني عصر اليوم اولى مبارياته 
االعدادية في معســــكره بالقاهرة 
الذي ميتد حتى العاشر من الشهر 
املقبل حيث يلتقي نظيره املصري 
بامللعــــب الفرعي رقم 2 بســــتاد 
القاهــــرة في اختبار قوي لقدرات 

العبي االزرق.
ومن املقرر ان يلتقي املنتخبان 
في مباراة ثانيــــة الثالثاء املقبل 
بعد االتفاق الــــذي مت بني ادارتي 
املنتخبني، كما ســــيلتقي االزرق 
فريقــــي االهلي والزمالــــك االيام 

الالحقة قبل ختام معسكره.

وتعتبر مباراة اليوم هي االولى 
لالزرق بقيــــادة البرتغالي ادغار 
بورجيــــس كمدير فني للمنتخب 
بجوار املدرب الوطني عبدالعزيز 
الهاجري ومســــاعده محمد احمد 
الذين يسعون الى حتقيق االستفادة 
الفنية القصوى من لقاء منتخب 
قــــوي ومتمرس ويحظــــى بدعم 
كبير من االحتــــاد املصري للكرة 

منذ سنوات.
وكان وفــــد املنتخب قد وصل 
الــــى القاهــــرة االربعــــاء املاضي 
القامة معسكره االعدادي استعدادا 
خلوض االستحقاقات املقبلة وفي 
مقدمتها البطولة اخلليجية السابعة 

ملنتخبات الناشــــئني التي ستقام 
في الطائف مايــــو املقبل، وكذلك 
نهائيــــات كأس آســــيا في االردن 
اكتوبر املقبل والتي سيتأهل على 
ضوئها املنتخبات الثالثة االوائل 

الى نهائيات كأس العالم.
اجلدير بالذكر ان اجلهاز الفني 
لالزرق قد اختار قائمة من 24 العبا 
متواجدين حاليا في القاهرة على 
ان يظــــل باب االختيــــار مفتوحا 
للجهاز الفني لضم العبني آخرين 
بعد العودة من القاهرة حتســــبا 
الي ظرف يواجه ايا من الالعبني 
ضمانا الختيــــار افضل العناصر 

لتمثيل االزرق.

 عبدالعزيز جاسم
أكد رئيس نادي القادســـية محمود 
رزوقي أن ادارة النادي لم يصلها اي كتاب 
جديد بشـــأن طلب نادي ملقة االسباني 
انضمام بدر املطـــوع الى صفوفه، وان 
االدارة تنتظر لكن الفترة قصيرة حيث 
تبقى على اغالق باب التســـجيل يومني 
ويجب انهاء االجراءات سريعا في حال 

رغبتهم في ضم املطوع.
من جهته، اكد مدير الفريق جمال مبارك 
ان اجلهاز الفني مللقة يرغب في التعاقد 
مع املطوع لكن لديهم مشكلة تتمثل في 
عدم امكانية تســـجيل العب جديد من 
خارج اوروبا بسبب قيدهم ثالثة العبني 
آخرين، وبالتالي يجب ان يشطبوا احد 
الالعبني او يعيروه الى ناد آخر، مبينا 
انه كان علـــى تواصل مع املطوع طوال 

فترة التجربة.
وقبل وصول املطوع الى الكويت حتدث 
الى اذاعة »املارينا« وقال انه جلس مع 
رئيس نادي ملقة فرناندو سانز الذي ابدى 
رضاه عن ادائـــه في مباراة اركاغداينيا 
الپولندي وكذلك املدرب ڤيكتور نونيز، 
وانه يرغب في ضمه وارسال كتاب بذلك 
الى ادارة القادسية.مضيفا ان العائق أمام 
ذلك رمبا يزول باعارة احد الالعبني من 
خارج اوروبا وعندها ســـيبعثون كتابا 

الى االدارة خالل يوم او اثنني.
وبني املطوع انه راض عن االداء الذي 
قدمه في املبـــاراة الودية رغم صعوبة 
االجواء هناك، لكن في الفترة القصيرة 
استفاد الكثير من خالل التدريبات بالتزام 

الالعبني واجلدية في التمرين.
واضاف ان الالعبني رحبوا به وعاملوه 
بشـــكل جيد ولم يجـــد اي صعوبة في 
التأقلم باستثناء اللغة كونهم ال يجيدون 
االجنليزية ويتحدثون باالسبانية لكن 
التونسي ســـليم بن عاشور سهل عليه 

بدر املطوع ينتظر رد ملقة خلوضه جتربة احترافية بإسبانياكثيرا من االمور.

)هاني الشمري(مساعد املطيري يتوسط احملترفني البرازيليني اجلديدين

منتخب الناشئني يستعد للبطولة اخلليجية وكأس آسيا مبعسكر في القاهرة

صورة ملجسم املجمع 


