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فيصل اجلزاف يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل الدويسان

المنامة ـ ناصر محمد
وافقت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة على طلب االحتاد البحريني 
تأجيل اللقاء الودي الذي س���يقام بينهما في العني بدولة اإلمارات 
العربي���ة املتحدة ليقام يوم 25 اجلاري بدال من 24 بس���بب ان 3 
العبني من املنتخب البحريني يلعبون لفريق الرفاع وهم حس���ني 
سلمان، واسماعيل عبداللطيف وعلي عيسى، حيث سيلعب الرفاع 
امام فريق النهضة العماني يوم 23 منه ضمن املجموعة اخلامسة 
لكأس االحتاد اآلس���يوي والتي س���تقام في مسقط، إضافة لعدم 
اتضاح األمور بشأن مشاركة الالعبني احملترفني مع املنتخب، وكان 
ماتش���اال قد أعلن قائمة ضمت 31 العبا استعدادا ملواجهة اليابان 
ضمن تصفيات كأس آسيا التي ستقام في طوكيو يوم الثالث من 

مارس املقبل.
من جهة اخرى، خسر املنتخب األوملبي البحريني مباراته الودية 
امام منتخب تركمنس���تان بهدفني مقابل هدف، والتي أقيمت على 
ملعب احملرق وأنهى املنتخب البحريني الشوط األول لصاحله 1 � 
0 أح���رزه إبراهيم احمد من ركلة جزاء في الدقيقة 40، وقد جتمع 
املنتخب ملدة اس���بوع واحد وسيعود املنتخب خالل شهر مارس 
املقبل واملنتظر ان يلعب مباراتني وديتني منهما لقاء مع قطر التي 

طلبت اللعب مع الفريق.

»االنتقالية« توافق على تأجيل مباراة 
األزرق مع البحرين إلى 25 الجاري

لعدم تجاوب االتحادات مع دعوات اللجنة الخماسية 

العربي يدعو األندية الجتماع طارئ

»الوطنية« ترعى كأس اتحاد »القوى«

آلية جديدة لمهرجان أفضل الالعبين

مبارك الخالدي
قرر مجلس إدارة النادي العربي توجيه الدعوة ألمناء سر 
االندية لعقد اجتماع طارئ في مقر النادي، لبحث عدم جتاوب 
االحتادات الرياضية املوقوف���ة دوليا، مع الكتب التي وجهتها 
اللجنة اخلماسية املنبثقة عن اجتماع رؤساء األندية الذي عقد 

في 13 يناير املاضي.
ومن املتوقع أن يتم توجيه كتب أخرى لهذه االحتادات بضرورة 
التعاون مع توجه اللجنة اخلماس���ية، وعق���د اجتماعات طارئة 
للجمعيات العمومية لهذه االحتادات، لتفعيل فحوى الكتب املوجهة 
اليهم من اللجنة اخلماس���ية، والتي تتضمن بحث الكتب الواردة 
من االحتادات واللجن���ة االوملبية الدولية، ودور اللجنة االوملبية 

الكويتية حيالها، واطالع أمناء سر االندية على هذه املراسالت.
وكان العرب���ي قد اخذ زمام املبادرة بدعوة األندية الى اجتماع 
طارئ في 13 الشهر املاضي، وانبثقت عن االجتماع جلنة خماسية 
مكونة من أندية العربي والنصر والقادسية وكاظمة والصليبخات، 
التخاذ اإلجراءات القانونية واالدارية، ودعوة االحتادات الرياضية 
املتضررة من قرار اللجنة االوملبية الدولية، لعقد اجتماعات طارئة 
للجمعيات العمومية تقييم القرار الدولي وبحث في كيفية التعامل 

معه.
وقد أرس���لت اللجنة اخلماس���ية كتبا بهذا اخلصوص الى 
احتادات الكرة الطائرة وكرة اليد وكرة السلة واملالكمة ورفع 
األثقال واجلودو والتايكوندو واملبارزة، بيد ان هذه االحتادات 
لم تتخذ اإلجراءات املناس���بة، ولم تدعو اجلمعيات العمومية 

لالجتماع حتى اآلن.

أكد مس���ؤول العالقات العامة في الشركة الوطنية لالتصاالت 
محمد احلداد، ان الشركة سترعى بطولة كأس احتاد ألعاب القوى 
للشباب واالشبال التي ينظمها احتاد اللعبة اليوم وتستمر حتى 

17 اجلاري على مضمار وميدان احمد الرشدان في كيفان.
وقال ان الش���ركة ستقدم هدايا قيمة لالعبني الفائزين باملراكز 
الثالثة االولى، مش���يرا الى ان الوطنية لالتصاالت حترص دائما 
على دعم الش���باب الرياضي في مختلف املجاالت وجميع االلعاب 

الرياضية.

كشف رئيس اللجنة املنظمة العليا ملهرجان افضل الالعبني 
ومدير عام املهرجان حس���ني عاشور ان اللجنة تدرس تطبيق 
اآللية اجلديدة للتصويت خالل املهرجان الذي سيقام بعد انتهاء 
املوسم الرياضي اجلديد، وستكون مقسمة الى 3 أقسام، ويحق 
للجماهير نسبة 30% من إجمالي النتائج، ونسبة مماثلة للجان 
الفنية، ونس���بة 40% مخصصة لالجن���ازات والبطوالت التي 
حققها الالعبون والالعبات في مناسبات محلية او اقليمية او 

قارية او عاملية.
وقال: لقد كان جناح املهرجان السابق دليال واضحا على حتقيق 
اهدافه املرجوة من اقامته، رغم وجود سلبيات لم تؤثر بشكل 
كبير على جناحه، غير اننا سنسعى جاهدين لتالفيها مستقبال 
مبا يخدم مصلحة الرياضة الكويتية ويدعم جميع االلعاب دون 
استثناء، وهذا بدوره يعد عامال مشجعا ومحفزا على النجاح 
بالشكل املطلوب. مؤكدا ان اللجنة العليا املنظمة تستقبل بصدر 
رحب كل االقتراحات البناءة من اجلميع مبا يساعد في تطوير 

وتوسيع فكرة املهرجان بشكل افضل وأشمل.

يحيى حميدان
انتزع القادسية فوزا صعبا من كاظمة 81- 76 
بعد مباراة مثيرة في صالة يوسف الشاهني بنادي 
كاظمة ضمن اجلولة ال� 12 املؤجلة من دوري كرة 

السلة.
واحلق القادسية الذي رفع رصيده الى 30 نقطة 
في املركز الثاني، الهزمية الثانية بكاظمة الذي بات 

له الرصيد نفسه من النقاط في املركز الثالث.
وأحسن كاظمة في التعامل مع الربع االول الذي 
وضحت خالله س���يطرته امليدانية اجليدة عليه 
وفرض خطة دفاعية محكمة للحد من التصويب 
اخلارجي لالعبي القادسية وهو ما جنح فيه العبو 
البرتقالي حيث عجز العبو القادسية عن الوصول 
الى سلة كاظمة بسهولة الى حني ان زج املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف باحملترف االميركي مايكل 
كريستنس���ن الذي حسن نوعا ما من اداء الفريق 
من خالل توزيعه الس���ليم للكرات قبل ان يخرج 
مايكل مصابا ف���ي الدقيقة االخيرة من عمر الربع 

االول الذي انتهى ملصلحة كاظمة 21-23.
وساهم هدوء العبي كاظمة في الربع الثاني في 
اعطائهم االفضلية ايضا. وعاب العبي القادسية خالل 
هذا الربع التسرع واالستعجال في انهاء الهجمة ما 
اضاع عليهم العديد من الفرص، اضافة الى ذلك لم 
يكن العبي القادس���ية جيدين في االستحواذ على 
الكرات العائدة من السلة والتي استحوذ عليها العبو 
كاظمة بسهولة دون مضايقة، ليحافظ البرتقالي على 

تقدمه عند نهاية الربع الثاني بنتيجة 35-43.
وفي الربع الثالث بدا القادس���ية اكثر تنظيما 
وتركيزا من خالل التحركات اجليدة للخبرة فهاد 

الس���بيعي وعبداهلل الصراف وأحمد سعود وهذا 
االخي���ر اهدى فريقه التقدم في النتيجة الول مرة 
ف���ي املباراة بعد ان جنح في اح���راز رمية ثالثية 
جميلة قلب���ت الكفة لصالح فريقه بنتيجة )50-
49(، بعدها اصبحت املباراة س���جاال بني الفريقني 
وكان فارق النقاط قريبا جدا الى ان وسع القادسية 
الفارق ال���ى 5 نقاط عند نهاية الربع الثالث الذي 

انتهى 59-64.
وحبست االنفاس في الربع الرابع واالخير من 
املباراة الذي شهد فواصل من االثارة والندية من 
اجلانبني واعتقد جميع من تابع املباراة انها ستسير 
الى وقت اضافي حلسم نتيجة املباراة بعد التقارب 
الكبير في النقاط اال ان القادسية متكن من حسمها 

بصعوبة في الثواني االخيرة.
وساهم العبا القادسية عبداهلل الصراف وأحمد 
سعود في فوز فريقهما باملباراة بعد ان سجل االول 
20 نقطة والثاني 18 نقطة منها اربع ثالثيات ناجحة، 
فيما اضاف االميركي جويل بوكس 14 نقطة وفهاد 

السبيعي 12 نقطة وصقر عبد الرضا 6 نقاط.
ومن اجلانب الكظماوي، كان حسني علي االبرز في 
التسجيل باحرازه 16 نقطة، فيما اضاف االميركي جون 
اويدن 15 نقطة وأحمد البلوشي 13 نقطة واالميركي 

اوماي ويسلي وعبداهلل توفيق 10 نقاط لكليهما.
أدار املباراة احلكام سالم الهزاع ومحمد العميري 

وحافظ احللبي.
وفي مباراة أخيرة، فاز اليرموك على الشباب 
78-66، ليرف���ع الفائز رصي���ده الى 20 نقطة في 
املركز الثامن، واخلاس���ر بذات الرصيد في املركز 

العاشر.

اليرموك يتغلب على الشباب ضمن الجولة الـ 12 المؤجلة

 القادسية ينتزع فوزًا مثيرًا من كاظمة في »السلة«

يخ���وض العرب���ي مواجهة
الفرصة االخي���رة له لبلوغ 
املربع الذهبي لدوري السلة عندما 
يستضيف القادسية في ال7 مساء 
اليوم ضمن اجلولة ال26 للدوري، 
والتي تش���هد اقامة 3 مباريات 
اخرى تقام بنفس التوقيت، جتمع 
النصر الس���ابع )22 نقطة( مع 
الس���احل الرابع )30 نقطة( في 
صالة الشهيد قشيعان املطيري 
بنادي النصر، ويحل الس���املية 
ال12 واالخير )18 نقطة( ضيفا 
على اجلهراء اخلامس )28 نقطة(، 
ويتواجه التضامن ال11 )18 نقطة( 
واليرموك الثامن )20 نقطة( في 

صالة االول.
ويدرك العربي السادس ب� 26 
نقطة من 10 انتصارات و6 هزائم 
انه بات لزاما عليه حتقيق الفوز 
في جمي���ع مبارياته ابتداءا من 
مباراة اليوم امام القادسية الثاني 
برصيد 30 نقطة وانتظار سقوط 
ع���دد من فرق املقدمة اذا ما اراد 

االخضر بلوغ املربع الذهبي.

البحرين����ي س����لمان أك����د   
رمض����ان مدرب س����لة كاظمة 
أن فريقه ق����دم مباراة كبيرة امام 
القادسية وكان قريبا من حتقيق 
الفوز ل����وال ع����دم التوفيق الذي 
الزم الالعبني في الربع االخير من 
املباراة. وبني ان الالعبني حالفهم 
التوفيق كثيرا في النصف االول من 
املباراة بعد ان فرضوا جدارا دفاعيا 
القادسية  مستميتا ولم يس����جل 
خالله اال 3 رميات ثالثية، في حني 
جنح العبو القادسية في تسجيل 
7 رميات ثالثية في النصف الثاني 

من املباراة.
واشار رمضان الى انه ركز على 
اشراك االميركي اوماي ويسلي في 
النصف الثاني من املباراة لرغبته 
في زيادة نقاط القوة لدى الفريق 
ف����ي الهجوم وهو م����ا يتفوق به 
ويسلي على مواطنه جون اويدن 

الذي مييل للدفاع اكثر.
وأك����د ان التكهن بهوية الفرق 
االربعة التي س����تصل الى املربع 
الذهبي سيكون صعبا لقوة املنافسة 
وستشهد اجلوالت املقبلة صعوبة 
اكثر، متمنيا ان يكون كاظمة احد 
الفرق االربعة التي س����تصل الى 

مربع الكبار.

»الفرصة األخيرة« للعربي 
أمام القادسية

رمضان: قدمنا
مباراة كبيرة )محمد ماهر(العب القادسية عبداهلل الصراف يتطاول لوضع الكرة في سلة كاظمة 

الدويسان يدعو الجزاف العتزاله

الغريبان يفوز بكأس
خادم الحرمين الشريفين

اكد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة فيص���ل اجلزاف دعمه لكل الالعبني والرياضيني الذين 
ساهموا بجهودهم في حتقيق االجنازات مع املنتجات الوطنية او مع 
انديتهم، جاء ذلك خالل استقباله الالعب املعتزل عبداهلل الدويسان 
العب نادي كاظمة واملنتخب الوطني لكرة القدم مبناسبة اعتزاله 
غدا في مباراة كاظمة والقادس���ية ضم���ن بطولة الدوري املمتاز، 
حيث قدم الدويس���ان دعوة للجزاف حلض���ور املباراة، كما اهداه 
درعا تذكارية، وثمن له جهوده جتاه الرياضة الكويتية والالعبني 
املعتزلني، واشاد اجلزاف مببادرة الالعب وقد متنى له مباراة اعتزال 

موفقة وان يواصل مشواره في احلقل الفني او االداري.

توج اجلواد ويند فلو الس���طبل الغريب���ان بطال لكأس خادم 
احلرمني الشريفني برقم قياسي متفوقا على اقوى اخليول املشاركة 
في السباق الذي جرى مساء امس االول بالرياض. واعرب رفاعي 
الغريبان عن س���عادته بهذا الفوز الذي يتحقق الول مرة للخيل 
الكويتية باململكة العربية السعودية واهدى االجناز الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد والشيخ ضاري 
الفهد رئيس نادي الصيد والفروسية ومحبي رياضة اآلباء واالجداد 
والش���عب الكويتي، حيث جاء الفوز في احتفاالت الكويت بالعيد 
الوطني وذكرى التحرير، ومتنى مواصلة اخليول الكويتية حصاد 

البطوالت في السباقات اخلارجية واالرتقاء برياضة التراث.

الحل ليس بيد أحمد الفهد
أتعلمون أين وصلت قضيتنا الرياضية؟ من يعلم فليدلنا 
كيف الس����بيل لرفع احلظر عن مشاركاتنا الدولية والعودة 
إلى املنظمة األوملبية، أتعلمون من الذي يتحدث عن مشكلتنا 
كل يوم؟ انه����ا الفضائيات واحملط����ات الرياضية اجلزيرة 
والكاس وأبوظبي ودبي والعربية والس����عودية والقطرية 
والقناة الثالثة والراي والعدالة والصباح والوطن وسكوب 
والصحف جميعها إال أصحاب الشأن فمازالوا صامتني وكأنهم 
ينتظ����رون أن يأتي إلينا وفد م����ن اللجنة األوملبية الدولية 
ومن ثم مبعوث ش����خصي من رئيس االحتاد الدولي )فيفا( 
جوزيف بالتر ليقولوا لنا »ش����لونكم يا الربع خلصتوا من 

تعديل قوانينكم؟ نحن باالنتظار«.
مازالت قضيتنا الرياضية ت����راوح مكانها ال جديد فيها 
فوزير الشؤون د.محمد العفاسي يقول إننا رفعنا التعديالت 
ملناقشتها مع جلنة الش����باب والرياضة، ومجلس األمة لم 
يخصص حتى اآلن جلسة املداولة الثانية للخالص من هذا 
املأزق، ولكن ما يثير االستغراب أن عددا كبيرا من املسؤولني 
واملتابعني يقول إن الشيخ احمد الفهد هو املفوض حلل هذه 
القضية وبيده انهاء املشكلة،، فهل الفهد حكومة لوحده كي 
ينقذ رياضتنا؟ نعم هو شخصية مؤثرة على الصعيد الدولي، 
لكنه بحاجة الى تعاون الس����لطتني التشريعية والتنفيذية 
واالحتكام الى رأي األغلبي����ة فاملواثيق األوملبية ال تعترف 

إال بقوانينها.
< تستحق حقيقة جلنة املسابقات في اللجنة االنتقالية 
لكرة القدم جائزة التميز هذا املوسم ولكنه متيز في غير محله 
مع احترامنا جلميع اعضاء اللجنة فالبداية كانت مع مواعيد 
املباريات املبكرة ثم فاجأتنا بقرار شراء البطاقات وترحيل 
العقوبات ثم »حشر« املباريات في ايام متقاربة وكأنها تعاقب 

الالعبني واملدربني واجلماهير على لعبهم كرة القدم!
وفيما يتعلق مبنافس����ات ال����دوري املمتاز فإن الصدارة 
املش����تعلة بني الفرق األربعة املتقاربة في النقاط تعني ان 
القسم الثالث سيكون في حالة ملتهبة من املنافسة، واسعدنا 
حقيقة تقدم النصر في خطواته ومنافس����ته حتى اآلن على 
اللقب، إذ ان الكويت والقادسية وكاظمة اعتادت كثيرا على 

األلقاب والتزاحم على الصدارة.
< »خطاك السو« يا جنمنا الكبير بلعبه وأخالقه فتحي 
كميل، ورحلة عالج ناجحة بإذن اهلل، فمثلك يستحق الدعاء 
بأن يعود س����املا معافى إلى وطنه وأهل����ه، فادعوا اهلل انه 

بحاجة إليكم.
ناصر العنزي 

العجمي وكاريكا األقرب ومفاضلة بين ماكينغا وروجيرو وأندريه

الكويت محتار في اختيار الثالثي 
المحترف لكأس االتحاد اآلسيوي

ي الشباب  األبيض يطمح إلى لقب دور
مبارك الخالدي

تعود عجلة منافسات دوري الشباب الى الدوران اليوم، 
ب���ع���د توق����ف زاد ع���ن 40 ي����وما، بإقامة 7 مباريات 

يلتقي ف���ي الس���اعة 6:05. وفي اب���رز املواجهات 
الكوي���ت املتص���در )30 نقطة( مع 

خصم���ه العنيد النصر )21( على 
ستاد صباح السالم في النادي 
العربي، ويطم���ح االبيض الى 
كسب نقاط املباراة ليتوج باللقب 
قبل محطتني من انتهاء املسابقة 

بفارق النقاط عن اقرب مطارديه.
 ويلتق���ى العربي )22( مع كاظمة )11( على س������تاد 
نادي الك���ويت، ويص��طدم اجل���هراء )19( بالقادس���ية 
)15( على ستاد الصداقة والسالم، ويلعب التضامن )16( 
مع الس��املية )16( على ستاد ع���لي صباح الس��الم ف��ي 
نادي النص���ر، وخيطان )15( م���ع الش���باب )9( على 
ملعب الس���اح���ل، ويواج��ه الفحي���حيل )9( الساحل 
)8( على س���تاد ثامر ف��ي ن����ادي الساملية، واليرموك 
)6( الصليبخات )1( على س���تاد محمد احلمد في نادي 

القادسية.

البرازيلي روجيرو مرشح 
ليكون ضمن الثالثي 

المحترف مع الكويت
في كأس االتحاد اآلسيوي

مبارك الخالدي
كثف مجلس ادارة ن���ادي الكويت اجتماعاته في اليومني املاضيني للوقوف على 
افضل حاالت االس���تعداد للدفاع عن لقب كأس االحتاد اآلسيوي التي يستهلها 

باستضافة الهالل اليمني في 23 اجلاري.
ومن ابرز القرارات التي سيتخذها اجلهاز الفني االسبوع اجلاري 
اختيار الثالثي احملترف الذي س���يخوض الدور االول للبطولة، 
علما ان لوائح املس���ابقة تنص على ارس���ال االس���ماء الى جلنة 
املسابقات في االحتاد اآلسيوي قبل اسبوع من انطالق املنافسات، 
ومتنع اضافة اس���م اي العب في الدور االول ودور ال� 16، مما وضع اجلهازين 
االداري والفني في حيرة، بعد التألق الالفت حملترفيه العماني اسماعيل العجمي 
والبرازيليني روجيرو وكاريكا واندريه واالنغولي ماكينغا والذي اوضحت مشاركة 

الفريق النسخة املاضية مدى احلاجة الى خدماته وخبرته.
واذا كانت االمور شبه مستقرة على ابقاء الثنائي العجمي وكاريكا في املقدمة، فإن 

القرار الصعب هو اختيار الالعب الثالث بني روجيرو وماكينغا واندريه.
كما كثفت ادارة االبيض استعداداتها الستضافة الفريق اليمني، وارسلت كتابا الى االحتاد 
اليمن���ي لكرة القدم، مطالبة بتحديد موعد الوصول الهالل، وعدد اعضاء البعثة التخاذ االجراءات 
الالزمة، وتوفير املس���تلزمات الفنية واالدارية وملعب التدريب واملركز االعالمي وفقا لش���روط االحتاد 

اآلسيوي.
اجلدير بالذكر ان الكويت وقع في املجموعة الثانية الى جانب تشرشل براذر الهندي والهالل.


