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بدر املطوع فضل البقاء في القادسية

خالد الدبيان برز جنما من جنوم البطولة

العربي والقادسية.. ديربي بطموحات مختلفة

القادسية و العربي في »دربي« مفتوح على كل االحتماالت
فهد الدوسري

ينتظر عشاق الكرة اجلولة الـ 
11 التي تنطلق اليوم لالستمتاع 
بلقاء دربي الكرة الكويتية حيث 
يستضيف القادسية العربي على 
ستاد محمد احلمد، فيما سيكون 
ملعب علي صباح السالم بنادي 
النصر مســــرحا لثاني لقاءات 
اجلولة التي يستضيف النصر 
فيها الساملية وستكون صافرة 
البداية في السادســــة اال خمس 

دقائق.
وبغــــض النظر عــــن موقف 
األصفــــر واألخضــــر في طريق 
رحلتهمــــا نحو املنافســــة على 
درع الدوري فــــإن لقاءاتهما ال 
تخضع ألي مقاييس فنية نظرا 
ألن لقاءهما يعتبر لقاء الديربي 
الذي عادة ما يســــعد جماهير 
الكرة للمستوى الفني املميز الذي 
يقدمانه في كل لقاء، ويتسم لقاء 
اليوم بخصوصية كبيرة حيث 
يدخل االصفر املباراة متصدرا فرق 
الدوري برصيد 24 نقطة ولكنه 
جترع طعم اخلسارة الثانية له 
بالدوري علــــى يد النصر 3-2 
في اجلولة املاضية ومتثل هذه 
انذار للجهازين  الهزمية جرس 
الفني واالداري لالصفر بضرورة 
مراجعة احلسابات من جديد امال 

في ان يكون ما تعرض له الفريق 
مجرد مطب وميكن جتاوزه بأمان 
واال تنسحب األجواء االنهزامية 
بني صفوف الفريق واال فإن ذلك 
يعتبر بداية سقوط االصفر من 
هــــرم الصدارة الذي اعتاله منذ 

اجلولة االولى.
القادسية جهود  وســــيفتقد 
العبيه حســــني فاضــــل وحمد 
العنزي بداعي االصابة في آخر 
تدريبات الفريق ولكن ال ينقص 
ذلك من وزن االصفر وثقله في 
امللعب حيــــث يعتبر من افضل 
الفــــرق خليجيــــا فــــي الفترة 
احلاليــــة لكونه يضم مجموعة 
من الالعبني املميزين حيث متكن 
محمد ابراهيم بخبرته من ايجاد 
التوليفة املناسبة بينهم وتأمني 
خط ثان وثالث للفريق حتسبا 
ألي طارئ قــــد يعترض طريق 

الفريق.
في املقابل يدخل العربي املباراة 
وعينه على نقاط املباراة كاملة 
حتى يتمكن من ضرب اكثر من 
عصفور في وقت واحد سيكون 
اولها الدفعة املعنوية التي يأخذها 
الفريق اثر فوزه على خصم مثل 
القادســــية عالوة على ذلك فان 
الفريق ميلك في جعبته 12 نقطه 
فقط ويحتل املركز السادس وهو 

املكان الــــذي بالتأكيد ال يرضي 
طموحات رجال النادي وابنائه 
واحلاجة املاســــة لتحقيق فوز 
يصعد بالفريق خطوة للمقدمة، 
فضال عن ان املباراة متثل ديربي 
مهما وحساســــا لذلك فإن الثأر 
سيكون شعار األخضر بعد ان 
تعــــرض لهزمية كبيرة على يد 
االصفر في القسم االول برباعية 

نظيفة.
ادارة  وقــــد تعاقد مجلــــس 
العربي مع احملترفني اجلزائري 
أمير سعيود والبوليڤي فالكو 
والبرازيلي روجيريو في فترة 
االنتقاالت الشتوية لينضما الى 
السوري محمد زينو والسلوڤاكي 
روك وبذلك يكون الفريق قد جهز 
نفسه لبداية قوية جديدة متحو 
الظهــــور املتواضع للفريق منذ 

انطالق الدوري.

النصر يبحث عن الوصافة

بعد فوزه الثمني وايقافه للمد 
االصفر يسعى النصر ملواصلة 
املميــــزة هذا  تقدمي عروضــــه 
املوســــم للحفاظ على الوصافة 
في انتظــــار تعثر الكويت الذي 
يتقدم عليه بفارق هدف قبل لقاء 
اليوم ومتكن العنابي من جمع 
20 نقطة حتى اآلن ويأمل جهازه 

الفني بقياده البرازيلي مارسيلو 
في حصد النقاط لالقتراب اكثر 
فأكثر من القادسية املتصدر وبال 
شــــك يعتبر الفوز على االصفر 
دفعة معنوية كبيرة ألي فريق 
نظرا لكون االخير متخما بالنجوم 
وال ينقصه شيء. واذا ما استغل 
الفريق هذا االمر فإن احلالة الفنية 
والنفسية لالعبني ستكون على 

ما يرام.
الســــاملية  من جانبه يدخل 
اللقاء برصيد 15 نقطة كفلت له 
املركز اخلامــــس وهو قادم من 
فوز مهم ومعنوي وكبير على 
الصليبخات برباعية نظيفة اال 
ان مسيرة السماوي في البطولة 
ال تسير على طريقة واحدة او 
منــــط واحد، ما يشــــير الى ان 
الفريق يعاني من عدم استقرار 
وهذا ما قد يفقد السماوي فرصة 
املنافســــة على الدرع خصوصا 
في ظل تصادم فــــرق الصدارة 
فيما بينها االمر الذي قد يفسح 
املجال للسماوي من جديد. وكان 
لقــــاء العنابي والســــماوي في 
القسم االول قد انتهى بالتعادل 
السلبي وقد ال حتظى هذه املباراة 
مبتابعة جماهيرية كبيرة في ظل 
اقامتها في نفس التوقيت مع لقاء 

القادسية والعربي.

النصر يسعى الستعادة الوصافة أمام السالمية

تعثر انضمام مصطفى للفحيحيل
لم يتمكن نادي الفحيحيل مـــن قيد الالعب املصري مصطفي 
مراد في سجالته بسبب اغالق باب التسجيل في احتاد الكرة وعدم 
قدرة الفريق على شـــطب احد الالعبـــني الـ 30 حيث طلب املدرب 
التشيكي رومان هانز تسجيل الالعب املصري لكن لم يتمكن من 
ذلـــك لعدم وجود مكان خال بقائمة الفريق ولتســـجيله يتوجب 
انعقاد مجلس ادارة النادي لشـــطب العب من القائمة وتســـجيل 

احملترف املصري.
مما صعب من مهمة قيده لعدم وجود وقت كاف لذلك ورفض 
الالعـــب قبل ايام طلبـــا لالنضمام لفريق احلمـــام املصري الذي 
يقوده عفت نصار العب الزمالك الســـابق ويشارك الفريق حاليا 
في مســـابقة الدوري املمتاز املصري وميتلك الالعب سيره ذاتية 
جيدة حيث مثل اندية عديدة منها طنطا والسكة احلديد وحرس 

احلدود وسموحة.

سنغافورة في صدارة بولينغ آسيا
تصدرت سنغافورة بطولة آسيا الـ 15 لشباب البولينغ والسيدات التي 
استضافها نادي البولينغ خالل الفترة من 24 يناير املاضي واختتمت 

مساء امس.
ويعتبر فريق سنغافورة سواء الشباب او السيدات فرس الرهان في 
هذه البطولة حيث خطف الصدارة من كوريا اجلنوبية بذهبية املجموع 
العام وقد تخطت معدالت العبي سنغافورة في هذه البطولة اي بطولة 
سابقة لذلك فإن اداء الالعبني كان رائعا على اخلطوط وبصورة أمتعت 
احلضــــور من جماهير او مراقبني او فنيني شــــاركوا وكان لهم دور في 

متعة هذا االداء.
وقد اجمع كل املراقبني على ان املنتخب الوطني الذي شــــارك كانت 
معدالته مناسبة لتحقيق ميداليات اكثر من البرونزية التي حققها في 
بطولة الفرق لكن التوفيق لم يحالفهم وبحسبة اخرى ميكن القول ان 
هذه البطولة ال تقدر بثمن فقد أتاحت لالعبي منتخبنا الوطني االحتكاك 
ومجابهة عناصر مستواها ليس عاديا وكانوا ندا قويا خالل املنافسات 
وأيا كانت النتائج لكن النتيجة في النهاية محصلتها لصالح منتخبنا 

الوطني اذا ما نظرنا للمستقبل.
وقد اســــتطاع جنم منتخبنا الوطني جاسم درويش ان يجد لنفسه 
مكانا بني الـ 8 األوائل خالل اجلولة األولى لبطولة األســــاتذة للتزييت 
القصير وشهدت صالة كوزمو صراعا كبيرا قاده مايكل ماك من هونغ 
كونغ وشينغ ســــونغ من كوريا اجلنوبية وزميله هونغ هو وخلفهما 
مباشرة ماليزيا وسنغافورة ودرويش من الكويت وخلفه زميله خالد 
الديبان. وهناك تفاؤل من اجلهاز الفني ملنتخبنا الوطني بان يتقدم العبو 
منتخبنــــا الوطني الى املراكز املتقدمة في قائمة الـ 16 العبا خاصة انهم 
يجيدون اللعب في التزييت الطويل بصورة افضل كثيرا عن القصير.
وعقب انتهاء املنافسات في اجلولة الثانية للتزييت الطويل سيتم 
اختيــــار افضل 3 العبني ميتلكون أعلى أرصــــدة من النقاط بعد انتهاء 
اجلولتني وسيتقابل الثالثة في النهائي بطريقة السلم حيث يقابل الثاني 

الثالث والفائز منهما يلعب اول القائمة على كأس بطولة األساتذة.
وفي أساتذة السيدات تقدمت سيدات كوريا اجلنوبية الى االمام منذ 
البداية وحتى نهاية اجلولة األولــــى للتزييت القصير ودخلت اليابان 

كمنافس قوي.

الكويت تستضيف خليجية 
الدراجات الهوائية

الحسن يتفوق  على األتراك

عقدت اللجنة الفنية املنظمة لبطولة 
دول مجلس التعاون اخلليجي للدراجات 
الهوائية والتي تستضيفها الكويت خالل 
الفتـــرة من 1 الى 6 مارس املقبل، لفئات 
الناشئني والشـــباب والكبار، اجتماعا 
مساء امس االول، بحضور جميع ممثلي 
دول مجلس التعـــاون اخلليجي، حيث 
شـــهد االجتماع اتفاقا يقضي بإضافة 3 
حكام لالشراف على املسابقات بدال من 
حكم واحد، واجرى ممثلو الدول معاينة 
على الطرق التي جترى عليها املنافسات، 
باالضافة الى تفقد الفنادق التي ستقطن 

بها املنتخبات املشاركة.

اكد رئيس وفد املنتخب الوطني لكرة 
الطاولة محمد فهد ان املعسكر الذي يقام 
في تركيا استعدادا للبطولة العربية التي 
ستقام في القاهرة قريبا حقق اهدافه كاملة 
واضاف ان الالعبني استفادوا من خالل 
التدريب واالحتكاك مع املدرسة  برامج 
التركية والصينية لكرة الطاولة وشاركوا 
في العديد من اللقاءات الثنائية والبطوالت 
الفردية، وان الالعب ابراهيم احلسن تفوق 
على الالعبني االتراك والصينيني وحتسن 

اداؤه كثيرا واشاد مبستواه اجلميع.

مواجهة صعبة للنصر أمام الكويت في »السلة«

الطرقي: عازمون على تحقيق لقب الشرطة للرماية 

يحيى حميدان
تشهد صالة قشيعان املطيري بنادي النصر 
أقوى مباريات املرحلة الـ 23 لدوري السلة بلقاء 
النصـــر مع الكويت املتصدر في الـ 7 مســـاء، 
ويلعب اليوم ايضا في نفس التوقيت، اليرموك 
العاشر )16 نقطة من 13 مباراة( مع القادسية 
الثالـــث )24 نقطة من 13 مباراة(، والســـاملية 
الثاني عشر واالخير )15 نقطة من 15 مباراة( 
مع الساحل اخلامس )24 نقطة من 13 مباراة(، 
والصليبخات الثامن )18 نقطة من 15 مباراة( مع 
كاظمة الثاني )25 نقطة من 13 مباراة(، وتقام 

املباريات في صالة الفرق املذكورة اوال.
ويعتبر لقاء النصر السابع )19 نقطة من 
12 مباراة( مع الكويـــت املتصدر )25 نقطة 
من 13 مباراة( األقوى نســـبيا بني مباريات 

جولة اليوم قياســـا على سهولة املواجهات 
الثالث االخرى.

ويأمل االبيض العودة من اجلليب بنقطتي 
املباراة دون مشـــاكل من قبل النصر املعروف 
بقوته في صالته التي عانى فيها كل من زارها 
وذلك لوجود عدد كبير من الالعبني املميزين 
في »سلة العنابي« ابرزهم يوسف عقاب وبدر 

العتيبي ومنصور جلوي ويوسف النوت.
وعلى اجلانب اآلخر، لدى الصربي زوران 
زوبيسفيك مدرب الكويت االوراق الالزمة سواء 
من االساســـيني او الصاعدين حديثا لالطاحة 
بالنصـــر في صالته بوجـــود عناصر اخلبرة 
يحيى البحر وراشد الرباح واالميركيني اندريه 
بيتس وايرا كالرك اضافة الى راشـــد رياض 

وحسني عبدالرحمن.

اكد الرامي عبداهلل الطرقي عزم رماة احتاد 
الشرطة الرياضي على تقدمي افضل ما لديهم 
والفوز ببطولة الشرطة الدولية االولى املقررة 
في 15 اجلاري حتت رعاية سمو ولي العهد.

 وقـــال الطرقي في تصريح صحافي انهم 
يسعون الى الظهور بالصورة املشرفة والتي 
تليق بالسمعة الدولية املميزة لرماة الكويت 
مبينـــا ان البطوالت التـــي حتققت لرياضة 
الرماية ســـواء دوليا وقاريا واوملبيا لم تأت 
من الفراغ بـــل جاءت بفضل االهتمام الكبير 

من قبل القيادة السياسية والتي وفرت جميع 
ما يحتاج إليه الرياضي في ســـبيل حتقيق 

البطوالت للكويت.
واوضح ان اقامة بطولة عاملية كبيرة للرماية 
الشرطية ألول مرة في الكويت هو اجناز رائع 
ومدعاة فخر لكل الرياضيني السيما املنتمني 
لسلك الشرطة معبرا عن شكره اجلزيل لرئيس 
مجلس إدارة احتاد الشرطة الرياضي اللواء 
الشـــيخ احمد النواف لتنظيم هذه البطولة 

الكبرى على ارض الكويت.

سورية توافق على مالقاة 
األزرق 19 الجاري

عبداهلل العنزي 
وافق االحتاد السوري للكرة على أداء مباراة ودية مع منتخبنا 
الوطني األول 19 اجلـــاري بالعاصمة االماراتية أبوظبي خالل 
اقامة االزرق ملعســـكره التدريبي اســـتعدادا ملواجهة املنتخب 
العماني 3مارس املقبل في اجلولة احلاسمة للتصفيات املؤهلة 
لكأس آسيا 2011 بقطر، بدال من املنتخب الفنلندي الذي اعتذر 
مؤخرا عن عدم مالقاة االزرق بعد ان كان قد ارسل سابقا موافقة 
مبدئيـــة على ذلك. وكانت اللجنة االنتقالية قد ارســـلت امس 
االول كتابني الى االحتادين االردني والسوري بطلب اقامة لقاء 
في نفس اليوم وذلك حسب رغبة اجلهاز الفني للمنتخب الذي 
طالب باقامة مباراتـــني وديتني قبل مواجهة عمان ومت االتفاق 
على اللعب مع املنتخب البحريني 24 اجلاري في املنامة كمحطة 

اخيرة قبل التوجه الى مسقط.
الـــى ذلك من املتوقع ان يقدم اجلهـــاز الفني لالزرق بقيادة 
املدرب الصربي غوران توفاريتش االربعاء املقبل قائمة االزرق 
الى اللجنة الفنية والتطوير ملناقشتها قبل اعتمادها من اللجنة 
االنتقالية، وتتجه النية لدى غوران الى استدعاء العبني او اكثر 
لالنضمام الى االزرق ومنهم العب كاظمة طارق الشمري والعب 

العربي علي مقصيد.

مقصيد والشمري ينضمان إلى قائمة المنتخب

المطوع يرفض التوقيع لملقة اإلسباني
عبدالعزيز جاسم

اعتذرت إدارة القادسية الدارة 
نادي ملقة االســـباني عن عدم 
املوافقة على ضم العب االصفر 
بدر املطوع بعد تقدم ملقة الدارة 
االصفـــر بعرض رســـمي لضم 
املطوع. وجاء في الكتاب املوجه 
من رئيس نادي القادسية محمود 
رزوقي الى نادي ملقة االسباني 
»نظـــرا للمفاوضـــات املتأخرة 
نشكركم على طلب بدر املطوع 
ونتوقع ان يكون هناك تعاون 
آخر معكم في الصيف« هذا كان 
فحوى الكاتب املرسل من ملقة 
في الثالثة والنصف من فجر امس 

بعد مفاوضات ماراثونية.
لـ»األنباء«  وكشـــف رزوقي 
تفاصيل املفاوضات التي امتدت 
من العاشرة مساء بني الناديني 
حيث قـــال ان هناك كتابا وصل 
من املتعهدة االسبانية بأن ملقة 
يرغب في ضم املطوع الى صفوفه 
دون وضـــع اي تفاصيل اخرى 
ثم بادرنا بارســـال كتـــاب لها 
النادي االسباني يتضمن  والى 
طلبات القادسية، تتمثل في مزايا 
لالعب من سكن وسيارة وعالج 
ومستحقات اخرى لالعب والنادي 
من قيمة الصفقة فجاء رد النادي 
االسباني مفاجئا بأنهم موافقون 
على السكن والسيارة والعالج 
ولكن براتب شـــهري بقيمة 10 

آالف يورو.
واضاف رزوقـــي: كانت كل 
املراسالت بوجود املطوع ووالده، 
ثم ارسلنا كتابا آخر نقول لهم فيه 
ان املبلـــغ قليل ويجب ان يصل 
على االقل الى 20 الف يورو، لكن 
ملقة ارسل كتابا آخر يوافق على 

الزيادة الى 15 الف يورو ولكن 
الســـفر والعالج  دون مميزات 
والسكن وكأنه اخذ من هذه اليد 

واعطاها لألخرى.
والغريب في االمر أن النادي 
االسباني أخذ يفاوضنا قبل اغالق 
باب التسجيل لديهم بدقائق حيث 
ارسلوا العقد باالسبانية فكيف 
نعرف ما فيه وفحواه فسألت بدر 
هل تريد التوقيع ام ال؟ فرفض 

املطوع الذي لم يفكر في املال بل 
كان يريد االحتراف اوال وخوض 

التجربة في اسبانيا.
واوضـــح رزوقـــي اننا قمنا 
صباح امس بترجمة العقد الذي 
تضمن مواد غريبة مثل وجود 
غرامة قيمتها 5 ماليني يورو في 
حال االخالل بالعقد اضافة الى 
حريتهم في التصرف في املطوع 

كما يشاءون طوال الـ 5 اشهر.

واكـــد ان النجـــاح املعنوي 
للمطوع حتقق من خالل تقدمي 
عرض رسمي له من احد االندية 
االسبانية املشهورة وان املفاوضات 
لن تغلق وسيكون له مجال في 
االحتراف صيفـــا وبالتالي فإن 
القيمة املادية للعرض قليلة جدا 
وال تناسب حجم وإمكانات احد 
أفضل الالعبني في آسيا والوطن 

العربي.

رزوقي: العقد أرسل فجرًا وقيمة المبلغ ال تناسب إمكانات الالعب
فالكا وفالكو وصال العربي

حفل تكريم أفضل الالعبين اليوم

عبداهلل العنزي 
مازالت ادارة العربي تســــابق الزمن الستقدام بطاقة 
الالعــــب البوليڤي خواكني بوتيــــرو فالكو بعد ان تعذر 
وصولها في اليومني املاضيني ما يعني ان نسبة مشاركته 
ضد القادسية اليوم ســــتكون ضئيلة جدا، اما احملترف 
االخر البرازيلي روجيرو فالكا الذي وصل الى البالد صباح 
االمس فإن بطاقته قد وصلت الى العربي منذ يومني وتبقى 
مشاركته في مباراة الديربي بيد املدرب الكرواتي دراغان 
سكوسيتش، وقد شارك فالكا وفالكو في تدريبات االمس 
مع االخضر اال ان مشــــاركتهما في لقاء القادسية اليوم 
غير مؤكدة. وكان البوليڤي فالكو قد وصل الى البالد في 
السابعـــة والنصف من صباح امس وكان في استقباله 
باملطار يوسف ميرزا ومحمد بن حسني وعبدالعزيز الكوت 
من موقع اجلمهور العرباوي في حني لم يحضر أي احد 

من ادراة العربي الستقبال الالعب.

يقام في الثامنـــة مساء اليوم احلفـــل اخلتامي ملهرجـــان 
تكــريــــم افضل الالعبـــني بقاعـــة الشــــامية في فندق 
الهــوليـــدي ان )داون تــــاون( حتت رعاية وحضـــور 
الشيخ احمـــد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصــادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشــــؤون االسكان في حفل كبير سيشهد حضور العديد 
من املسؤولني والنواب واملهتمني بالشأن الرياضي ورجال 

الصحافة واالعالم اضافة الى الالعبني الفائزين.
ويعد هذا املهرجان االول من نوعه على مستوى اخلليج 
حيث انه شمل جميع االلعاب الرسمية التي وصلت الى 
21 لعبــــة مختلفة بني جماعيــــة وفردية الختيار الالعب 
االفضل فيها عبــــر التصويت اجلماهيري الذي امتد الى 
ما يقارب الشهر والنصف الشــــهر تبعه اختيار اللجان 
الفنية القائمة علــــى كل لعبة على حدة الختيار الالعب 
والالعبــــة االفضل الى جانب التقييــــم الفني عن طريق 

اللجنة املختصة بهذا الشأن.
 واضافة الى هذا فان املهرجان الذي يقام حتت رعاية 
الفهد ويرأس حسني عاشــــور اللجنة املنظمة فيه يعنى 
بالعديد من اجلوانب االنسانية حيث خصص جزءًا من 

ريعه ملرضى السرطان وذوي االحتياجات اخلاصة.


