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غزارة في اإلنتاج.. سوء في التوزيع
نتساءل أحيانا: كيف يذهب املشجع الى امللعب حلضور 
املباريات؟ فالظروف التي متر بها رياضتنا عموما وكرتنا 
خصوصا ال تشجع على املتابعة احلثيثة ملنافسات الكرة، 
فاملالعب ت���كاد تكون خاوية اللهم املباريات التي يكون 
طرفها الثالثي القادسية والكويت والعربي، ولكن مواجهة 
الغرميني األصفر واألخضر في اجلولة املاضية من الدوري 
املمتاز أراحتنا بعض الش���يء وفرجت عن همومنا بعد 
العرض املشوق كعادتهما، ال نقول ان املباراة كانت على 
درجة متقدمة من الكفاءة الفنية لكن اجلماهير الغفيرة 
ساهمت في إحياء املباراة الى حد التشويق فانتهت بتعادل 
مرٍض للطرفني، فاألخضر الذي بدأ بالتس���جيل لو لعب 
كل املباريات مبثل هذه الروح وااللتزام التكتيكي داخل 
امللعب ملا كان ترتيبه متأخرا في املركز السادس، واإلعادة 
املتأخرة ل� »هيكل« الفريق ستعينه على بقية املسابقات 
بعد العمليات اجلراحية القصيرة في صفوف محترفيه، 
واستبعاد عناصره السابقة التي لم تفد الفريق بشيء، 
وأكثر ما يحتاجه العربي اآلن هو الهدوء املركز ملعاجلة 
اخطائه الس���ابقة كي يعود مجددا إلثراء املنافسة على 
البطوالت، اما القادس���ية املتصدر فقد بدأ يفقد »وزنه« 
تدريجيا بس���بب األخطاء الفنية في آخر مباراتني أمام 
النصر والعربي وخس���ر بهما 5 نقاط مما قّلص الفارق 
بين���ه وبني الكويت والنصر ال���ى نقطتني والواضح ان 
غياب الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي كان له مردود 
سيئ على معنويات الالعبني ملا لهما من تأثير معنوي 
ومادي على الفريق، وانسحب ذلك على أداء احملترفني، 
خصوصا فراس اخلطيب وجهاد احلسني املرتبطني بعقد 
مع ش���ركة »ڤيتو« ومالكها احلساوي، صحيح ان األول 
يتصدر قائمة الهدافني لكنه ليس بفراس املواسم املاضية 
الذي يس���جل من األماكن الضيقة واحلسني ايضا مازال 
اآلن بعيدا جدا عن مس���تواه املعروف، وللمدرب محمد 
ابراهيم أيضا نصيب من األخطاء خصوصا في توزيع 
املهاجمني، ونعتقد ان من ميلك عناصر مثل بدر املطوع 
وأحمد عجب وحمد العنزي واخلطيب وخلف السالمة، 
لن يجد حيرة في تهديد اخلصم وتسجيل األهداف ولكن 
حال الهجوم القدساوي في املباريات األخيرة »غزارة في 

اإلنتاج.. سوء في التوزيع«.
< كنا نتمنى ان نرى جنمنا بدر املطوع محترفا في 
صفوف ملقة االس���باني كأول العب خليجي في املالعب 
االسبانية، خصوصا ان فترة االحتراف محددة الى نهاية 
املوسم احلالي، وهي فرصة كبيرة لبدر للعب في أقوى 
بطوالت أوروبا، لكننا ع���ادة ما نفرط في الفرص التي 
يتطلع اليها اآلخرون بشغف ومهما كانت األسباب املادية 
فإن وجود املطوع في الدوري االس���باني لفترة قصيرة 

مكسب للكرة الكويتية وله شخصيا.
ناصر العنزي

الكويت يستضيف العربي المتحفز وقمة القاع بين الصليبخات والتضامن في الجولة الـ 12 من الدوري الممتاز

القادسية مع السالمية للخروج من »الدوامة«
و»كسر عظم« بين كاظمة والنصر

عبداهلل العنزي 
 تشهد اجلولة ال�� 12 من الدوري 
املمتاز 3 مواجه����ات قوية اليوم، 
قد ت����ؤدي نتائجها الى تغيير في 
مشهد فرق الصدارة، حيث يحل 
القادسية املتصدر ضيفا ثقيال على 
الساملية اخلامس في ستاد ثامر، 
بينما يستضيف الكويت الوصيف 
العربي الس����ادس في لقاء القمة 
اجلولة على ستاد نادي الكويت، 
في ح����ني يلتقي كاظمة الرابع مع 
النصر الثالث على ستاد الصداقة 
الثالث  املباريات  والسالم، وتقام 
في الساعة ال� 5:55 مساء، ويحاول 
التضامن التشبث بآماله مبفارقة 
املركز األخير عندما يحل ضيفا على 
الصليبخات وقبل األخير في قمة 

القاع في ال� 3:30 عصرا.

السالمية والقادسية

س����يكون لقاء القادس����ية مع 
مضيفه الساملية فرصة للمتصدر 
للخروج من دوامة النتائج السيئة 
التي عان����ى منها ف����ي اجلولتني 
االخيرت����ني، بع����د خس����ارته من 
النصر 2-3، وتعادله مع غرميه 
العربي 1-1، علما ان مدافع األخضر 
مساعد عبداهلل، أهدى هدف التعادل 
لألصف����ر خطأ في مرم����ى فريقه 
قبل نهاية القمة بدقيقتني. وعلى 
مدرب األصفر محمد ابراهيم اعادة 
الثقة الى اجلماهير القدس����اوية، 
بعد ان تعرض ألسهم االنتقادات 
منها لتبديالته وتكتيكه الس����يئ 
ف����ي املباراتني، ما أدى الى تقلص 
الفارق بينه وبني مطارديه الكويت 
والنصر الى نقطتني. ويجب على 
ابراهيم ايجاد تكتيك جديد للفريق 
بدءا من مباراة اليوم، بعد ان حفظت 
الفرق طريق����ة وتبديالت  جميع 
القادس����ية عن ظهر قلب. األصفر 
يدخل اللقاء بكامل جنومه وعلى 
رأس����هم بدر املطوع والسوريانن 
جهاد احلس����ني وفراس اخلطيب 
وخلف السالمة والعاجي ابراهيما 

والبرازيل����ي فالكا، علما ان االول 
شارك 5 دقائق فقط امام القادسية، 
فيما لم يلعب الثاني. ويغيب عن 
الفريق نواف ش����ويع وعبداهلل 
احلداد املوقوفان حلصولهما على 

3 انذارات.

كاظمة والنصر

وستكون موقعة ستاد الصداقة 
والسالم بني كاظمة صاحب الضيافة 
والنصر صعبة وتستحق ان تكون 
مواجهة »كسر عظم« لتوافر عناصر 
الفريقني، فالبرتقالي  ممتازة في 
ومدربه الروماني ايلي بالتش����ي 
لدي����ه كل مقومات الفوز مثل فهد 
الش����مري وفهد  العنزي وطارق 
الفهد ويوسف ناصر. اما النصر 
فهو يطمع بالنقاط الثالث ملتابعة 
مسلسل نتائجه الالفتة هذا املوسم 
التي فرضته منافس����ا جديا على 
اللقب الذي لم يفز به قط. ويعول 
مدرب الفريق البرازيلي مارسيلو 
كابو على مجموعة رائعة ومحترفني 
يعتبرون االفضل هذا املوسم، وهم 
البرازيليون باتريك فابيانو وصيف 
هدافي الدوري، ورودريغو دا سيلفا 
ومارسيلو س����انتوس والعماني 
عصام فايل، فضال عن طالل نايف 
وفيص����ل العدواني وعبدالرحمن 

موسى ومحمد راشد.

الصليبخات والتضامن

وص����راع القاع س����يكون بني 
الصليبخات والتضامن على ملعب 
األول، والفرق بينهما نقطتان فقط، 
ومن املمكن ان يتبادال مركزيهما اذا 
ما فاز التضامن، ويصعب التكهن 
بنتيجة اللقاء لتقارب مس����توى 
الفريق����ني، وان كان الصليبخات 
األفضل في الفت����رة األخيرة. اما 
التضامن فال ح����ول له وال قوة، 
وظه����ر كاحلمل الوديع في جميع 
مبارياته األخي����رة، وهو الفريق 
الوحيد الذي ل����م يحقق أي فوز 

في املسابقة حتى اآلن.

كيتا واحم����د عجب، ومن املتوقع 
ان يعود لصفوفه صالح الشيخ 
وحس����ني فاضل. بدوره، ال يبدو 
الساملية أفضل حاال من القادسية، 
وهو كان في اجلولة املاضية ضحية 
جديدة للمتألق النصر بخسارته 
1-2، ويدرك مدربه البلجيكي وليام 
توماس انه على شفا حفرة، بسبب 
املتذبذب����ة، والفوز على  النتائج 
القادسية سيكون مبثابة التجديد 
للثق����ة به. الس����املية لديه بعض 
الت����ي بإمكانها حتقيق  العناصر 
األفضلية على ارض امللعب، ومنهم 
املهاجم املخضرم فرج لهيب الذي 

اعاد اكتش����اف نفسه هذا املوسم 
بتسجيله 4 اهداف، باإلضافة الى 
العب القادس����ية الس����ابق نواف 
املطيري الذي يقدم مستويات جيدة 
هذا املوسم، ويعتبر من العناصر 
األساس����ية واملؤثرة، والبرازيلي 
اليك����س كليفرس����ون  اجلدي����د 

والفرنسي عبدالفتاح سافي.

الكويت والعربي

ويخوض الكويت اختبارا صعبا 
العربي املتحفز،  مبواجهة ضيفه 
واألبيض القادم من انتصار عريض 
على التضامن في اجلولة السابقة 

بثالثة اهداف نظيفة، يسعى حلقيق 
نتيجة ايجابية في االستمرار في 
مالحقة القادسية املتصدر، ال بل ان 
فرصته العتالء الصدارة قد تكون 
كبي����رة اجلولة اذا ما فاز، وتعثر 
القادسية. األبيض لديه العناصر 
الق����ادرة عل����ى املض����ي قدما في 
املنافسة، ويعول املدرب البرازيلي 
ارثر على مواطنه املتألق رودريغو 
الذي سجل هدفا اخلميس املاضي 
في التضام����ن )3-0( يعتبر من 
أجمل أهداف هذا املوسم، باإلضافة 
الى مواطنه ايضا كاريكا، والعماني 
اسماعيل العجمي، وبشار عبداهلل 

القادم من الساملية. 
العرب����ي فالفرصة التزال  اما 
مواتي����ة أمامه للقي����ام بردة فعل 
فيما تبقى من املوسم، اذا ما صبت 
نتائج الف����رق األخرى ملصلحته، 
وان كان حتقي����ق اللقب امرا في 
غاية الصعوبة، اال ان االقتراب من 
املراكز األربعة األولى في متناول 
الي����د مع بقاء 9 مراحل أخرى من 

املسابقة.
وعلى مدرب األخضر الكرواتي 
العمل على  دراغان سكوس����يش 
اس����تغالل كل األس����لحة املتاحة، 
بوجود اجلزائري امير س����عيود 

مهاجم الساملية فرج لهيب يأمل في اختراق دفاع القادسية وزيارة شباكه

يكرم اليوم بين الشوطين في مباراة األبيض واألخضر إبراهيم: العبونا هواة ومستواهم غير ثابت

المرزوق أفضل رئيس ناٍد متطور 
عبدالعزيز جاسم 

 أرجع مدرب القادسية محمد ابراهيم 
تراج����ع أداء بعض جن����وم األصفر الى 
انهم العبون هواة كحال جميع الالعبني 
احملليني وليسوا محترفني، وال يبقون 
على مس����توى ثابت منذ بداية املوسم 

وحتى نهايته.
وهذا ما يحدث مع القادسية، مشيرا 
الى ان القادسية مازال في الصدارة وعليه 
التفكير في احملافظة عليها وتقدمي كل 

ما لديه في املباريات املقبلة. 
واضاف ان فريق����ه عانى في الفترة 
املاضية من إيقاف صالح الشيخ وانتقال 
مساعد ندا وكذلك اصابة حسني فاضل 
الذي لن يشارك غدا أمام الساملية وحمد 
العنزي الذي ينتظر تقرير طبيب املنتخب 
د.عبداملجيد البناي بشأن مشاركته من 

عدمه����ا وبالتالي ف����إن أي فريق يتأثر 
بهذه الغياب����ات ألنهم العبون مؤثرون 
باالضافة الى تطور باقي الفرق في القسم 

الثاني.
وب����ني ابراهيم انه ال يس����تطيع ان 
يش����رك العبني جددا الن ه����ذه الفترة 
ليس����ت فترة جتربة فالفريق ال يتدرب 
بالصورة القوية حيث تقام مباراة كل 
يومني وبالتالي نركز على التكتيك أكثر، 
مبينا ان هناك فترة توقف سيجرب فيها 
باقي الالعبني من خ���الل مب���اراة ودي��ة 

في 18 اجل��اري.
الفت����ا الى ان العرب����ي لعب بتكتيك 
محك����م أغلق من خالل����ه اخلط اخللفي 
ولكنه متكن من اخت��راقه بالتبديل املوفق 
باشراك أحمد عج��ب املتسب��ب في ه���دف 

التع��ادل. 

غوران: رفضت مواجهة الهند 
لعدم االستفادة

عبداهلل العنزي 
رفض مدرب االزرق الصربي غوران توفاريتش مواجهة املنتخب 
الهندي وديا في معسكره بالعني، لعدم اجلدوى من االستفادة الفنية 
واملعنوية من املباراة وعدم التشابه في اداء واسلوب املنتخب العماني 
املقرر مالقاته في اجلولة احلاسمة للتصفيات املؤهلة الى نهائيات 

كاس آسيا 2011 في الدوحة في 3 مارس املقبل في مسقط.
واشار غوران الى انه يكتفي في خوض مباراتني امام املنتخبني 
السوري يوم 19 اجلاري في العني والبحريني في 24 منه في املنامة 
وذلك قبل التوجه الى مس���قط، الفت���ا الى ان ذلك افضل بكثر من 
ازدحام اجلدول بلقاء ثالث لن يكون ذا فائدة، وقد يس���بب بعض 
االحراج���ات لنا ف���ي حالة ما اصيب أي العب وحول اس���تدعائه 
لالعبني جدد للقائمة االولية لالزرق التي ستعلن االسبوع اجلاري، 
قال غوران انه ومساعده عبدالعزيز حمادة يتابعان كل مباريات 
الدوري املمتاز سواء من امللعب او عبر الڤيديو والى االن ال يوجد 
أي العب اثبت تفوقه الفني الكبير في التش���كيلة املستدعاة الى 
صفوف االزرق حاليا، وتابع غوران لم اضم أي العب جديد حتى 
االن ولك���ن هذا االمر لن مينع من مراقب���ة بقية مباريات الدوري 
احلالي لعل وعسى ان يبرز العب حتى استدعيه في حالة اصابة 
املنضمني الى التشكيلة. وعن نيته في استبعاد العبني من قائمة 
ال� 23 التي س���بق وان اختارها خلوض التصفيات اوضح غوران 
انه لن يستبعد أي العب مادام لم يضم أي واحد جديد نافيا تقدمي 
بعض الالعبني اعتذارهم في الفترة املقبلة، مشيرا الى ان اجلهاز 

االداري لم يعلمه باي شيء من هذا القبيل.
وأشار غوران الى ان حظوظ العودة من مسقط ببطاقة التأهل 
الى النهائيات كبيرة جدا ولكن نحتاج الى بعض التوفيق، فاملنتخب 
العماني ليس بالصعب جدا ان حتقق نتيجة ايجابية على ارضه 

متى ما لعبت بالشكل السليم فنينا وتكيكيا.

الرجيب يشيد برعاية
ولي العهد للرماية الدولية

اكد وكيل وزارة الداخلية ورئيس اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
الش���رطة الدولية األولى للرماية الفريق احمد الرجيب ان رعاية 
سمو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد للبطولة وسام على صدر 

كل الرياضيني.
وقال الفريق الرجيب عقب اجتماع موسع للجنة العليا املنظمة 
للبطولة التي ستنطلق في 15 اجلاري ان هذه الرعاية هي جتسيد 
جديد لرعاية س���موه الكرمية للرياضة والرياضيني في الكويت 

بصفة عامة والرياضة الشرطية بصفة خاصة.
واضاف ان وزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد 
اصدر أوامره املشددة بتوفير اإلمكانات البشرية والفنية إلجناح 

البطولة مبا يليق باسم راعيها الكبير.
وحث الرجيب على أهمية استقبال الوفود املشاركة في البطولة 
بالش���كل الذي يليق بالكويت وضرورة توفير اإلمكانات اإلدارية 
والفنية للرماة وتس���هيل إقامتهم وانتقالهم من أماكن اإلقامة إلى 
ميادين التدريب واملسابقات. وأعرب عن ارتياحه الختيار مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد االوملبي للرماية إلقامة البطولة بوصفه 
منش���أة متكاملة ومركزا متخصصا للرماية كما انه يستوفي كل 

الشروط الالزمة إلقامة مسابقات الرماية الدولية.
وابدى رضاه التام لالس���تعدادات املتعلق���ة بافتتاح اجلمعية 
العمومية الحتاد الش���رطة الرياضي الدولي والذي سيفتتح في 

الكويت حتت رعاية وزير الداخلية والتي تتزامن مع البطولة.
واعرب الرجيب عن ارتياحه الكبير الستعدادات اللجنة املنظمة 
للبطولة منوها باجلهود الواضحة التي يبذلها نائب رئيس اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة ورئيس احتاد الش���رطة الرياضي اللواء 

الشيخ احمد النواف وجميع اللجان العاملة إلجناح البطولة.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من مدير قطاع الناشئني في 
نادي القادسية رفاعي الديحاني لوفاة شقيقته، تغمد اهلل الفقيدة 

بواسع رحمته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
»وإنا هلل وإنا إليه راجعون«

أزرق الناشئين يواصل
استعداداته في القاهرة

 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواصل املنتخب الوطني للناشئني لكرة القدم تدريباته في معسكر 
القاهرة اس���تعدادا لبطولة اخلليج في الطائف خالل مايو املقبل، 

واملشاركة في نهائيات كأس آسيا في عمان في اكتوبر املقبل.
وكان ازرق الناش���ئني قد خاض مبارات���ني وديتني مع نظيره 

املصري، فتعادال في االولى 2 - 2، وخسر في الثانية 1 - 2.
وعن مستوى اداء االزرق في املباراتني، قال املدرب عبدالعزيز 
الهاجري ان االداء العام كان جيدا ومطمئنا، السيما املباراة الثانية 
رغم الهزمية، مشيرا الى ان الهدف االساسي من املباريات الودية 
هو الوقوف على املستوى احلقيقي لالعبني، ووضع املدير الفني 
للمنتخب البرتغالي ادغار يده على نقاط القوة والضعف، ومدى 
اس���تجابة الالعبني للفكر اخلططي والتكتيكي الذي ينوي اجلهاز 

الفني تطبيقه في البطوالت الرسمية.
واضاف الهاجري ان االزرق يس���ير بخطى ثابتة في معس���كر 
القاهرة، واملس���توى العام لالداء يتقدم يوما بعد يوم، وان االيام 

املتبقية من املعسكر ستكون افضل من الناحية الفنية.

السنوكر إلى قطر اليوم
يتوجه منتخب الس���نوكر عصر اليوم الى قطر للمشاركة في 
البطولة اخلليجية الرابعة للفرق والفردي والناشئني التي تستضيفها 
الدوحة ف���ي الفترة من 8 الى 13 اجلاري مبش���اركة جميع الدول 

اخلليجية.
ويرأس الوفد علي عبداالله، ويضم خالد احلساوي مدربا واحلكم 
عبدالعزيز عب���داهلل والالعبني احمد التركيت، وعبداهلل الكندري 

وعمار تقي وبدر العياف واحمد القبندي واحمد ابل.

مبارك الخالدي
فاز رئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق باملرك���ز االول كأفضل رئيس 
ن���اد متطور حس���ب املوق���ع الرياضي 
»guesswhowin«، وستقوم ادارة النادي 
بتكرميه اليوم بني شوطي مباراة الكويت 

والعربي في الدوري املمتاز.
وقد حصد املرزوق النسبة االعلى من 
التصويت الذي شمل العديد من املشاركني، 
مدلال على قدرة الش���باب الكويتي على 
القيادة واالبداع، عبر انتهاج االس���لوب 
العلمي في التخطيط، وهو االس���لوب 

احلديث لالدارة والعمل االداري.
وقد حقق الكويت اجنازات غير مس���بوقة خالل تولي 
امل���رزوق قيادة النادي، في مقدمته���ا الفوز ببطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم للمرة االولى 
في تاريخ الكرة الكويتية.

وساهمت اجنازات املرزوق في اختيار 
النادي ضم���ن افضل 3 اندية في القارة 
اآلسيوية في بيان االحتاد اآلسيوي لكرة 
الق���دم الصيف املاضي، كما فاز االبيض 
باملركز الثالث عربيا حسب االحتاد الدولي 
مؤخرا، اضافة الى ان النادي حافظ على 
مرك���زه الثاني ف���ي كأس التفوق العام 
للموس���م 2009/2008 وبزي���ادة كبيرة 
في النقاط قلصت الفارق مع القادسية 

املتصدر.
وحققت فرق املراحل الس���نية لكرة 
القدم اجنازات غير مسبوقة، عبر تسيدها مسابقات الكرة 

ملوسم 2010/2009 وبكوادر وطنية.

الشيخ أحمد الداود متوسطا املتسابقني املشاركني في الرالي

عبدالعزيز املرزوق

الظفيري يظفر بلقب بطولة الراليات

ظفر املتس����ابق مشاري الظفيري بلقب 
اجلولة الرابعة من بطولة الكويت للراليات، 

قبل ختام الرالي بجولة واحدة.
وجاء حتقيق الظفيري للقب للمرة الثالثة 
على التوالي، ومتكن من الفوز في اجلوالت 
الث����الث املاضية ليحقق رقما قياس����يا في 
ع����دد مرات الفوز باللقب خالل 4 مواس����م 

متتالية.
واشاد رئيس مجلس إدارة نادي السيارات 
والدراج����ات اآللية الش����يخ أحمد الداود ل� 
»كونا« بجميع االبطال املشاركني في البطولة 
»الذين قدموا مس����تويات رائعة عكست ما 

وصل إليه املتس����ابق الكويتي في الفترة 
األخيرة«.

وامتدح املس����توى الثابت الذي ظهر به 
الظفيري »الذي واصل أداءه القوي طوال 
جوالت البطول����ة مقدما صورة رائعة عن 

القدرات الفنية التي ميتلكها«.
وتوقع الداود ان يظهر الظفيري بصورة 
مشرفة خالل مش����اركته في رالي الكويت 
الدولي املقرر في مارس املقبل ضمن رالي 
الشرق األوسط، مؤكدا ان الظفيري »ميتلك 
جميع مقومات البطل وهو قادر على حتقيق 

أفضل النتائج في الرالي الدولي«.

وتقدم بالشكر للمشاركني بالرالي على 
حتليهم بالروح الرياضي����ة وعملهم على 
تطوير مستوى ادائهم منذ بداية البطولة 
»ما أس����هم في جناحها وظهورها بالشكل 

الالئق واملطلوب«.
كما شكر وسائل االعالم على تغطيتها 
ألنشطة النادي املختلفة ما يدعم املساعي 
لنشر الوعي برياضة السيارات والدراجات 
املنظم����ة ورج����ال وزارة الداخلية وادارة 
الطوارئ الطبية واالدارة العامة لالطفاء على 
تواجدهم منذ الصباح الباكر لتأمني سالمة 

املتسابقني واجلمهور املتابع للرالي.


