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األزرق يجرّب »نفسه« أمام سورية استعداداً لعُمان
في أولى مبارياته الودية بمعسكر أبوظبي

العبو املنتخب أثناء أحد التدريبات

كاظمة يسقط أمام الكويت في »السلة«صالح يحرس مرمى بودابست رسمياً

سمير بوسعد
أكد حارس مرمى الفريق االول في نادي الساملية 
لكرة القدم صالح مهدي انه وقع عقدا احترافيا مع 
نادي بودابست هونفيد املجري الذي يلعب في الدرجة 
املمتازة حلراسة شباكه ملدة عامني على اقل تقدير.

وقال صالح في اتصال مع »األنباء« من بودابست 
امس »انني وقعت عقدا رسميا مع النادي املجري 
حيث يلعب في الدرجة املمتازة من الدوري املجري، 
بعد ان خضعت لتجربة من خالل خوضي 6 مباريات 
ودية للوقوف على مستواي وليطمئن املدرب السلو 
الذي أش���اد مبستواي مع طاقمه الفني بأن أكون 
ضمن التشكيلة األساسية للفريق الذي يعتبر من 
الفرق القادرة على املنافس���ة في الدوري املجري 
لكرة القدم«. وأضاف صالح أسعى حاليا مع وكيل 
أعمالي للحصول على البطاقة الدولية لالحتراف 
من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« دون الرجوع 
الى نادي الساملية الن القوانني الدولية في »فيفا« 
جتيز ألي العب هاٍو وغير مس���جل في أي احتاد 
محلي ال يطبق االحتراف الدولي ان يقدم شكوى 

ل� »فيفا« إلنصافه ملمارسة كرة القدم وليحقق ما 
يريده ضمن اللوائح الدولية التي تنظم انتقاالت 
وتسجيل الالعبني في االحتادات احمللية. ومتنى 
صالح ان يتجاوب نادي الساملية الذي يكن له كل 
الشكر واالحترام السيما انه قضى أفضل أوقاته 
ومسيرته فيه ان يرسل بطاقته الى النادي املجري 
لالنتهاء بس���رعة من التعاقد، قائال، لقد أبلغت 
الساملية بذلك العرض الرسمي منذ يناير املاضي 
ووعدتني اإلدارة باالستغناء عني اسوة بالالعبني 
مثل حمد حربي وشطبي من سجالتهم لكي أحظى 
بفرصة االحتراف الدولي. الفتا إلى انني لم أتلق 
ال���رد حتى اآلن. يذكر ان الالعب يحظى بعالقات 
جيدة مع عدد من املدربني والالعبني الذي سبق لهم 
ان تسلموا إدارة الساملية ومن لعب في صفوفه في 
املواسم السابقة حيث حظي بهذه الفرصة النادرة 
حلارس مرمى كويتي لالحتراف في صفوف فريق 
أوروبي رغم احملاوالت القليلة لالحتراف لالعبني 
احملليني في الدوريات األوروبية ان كان في مركز 

حراسة املرمى او في مراكز أخرى.

يحيى حميدان
جترع كاظمة هزميته الثالثة في دوري الس����لة 
بعد س����قوطه امام الكويت 85 � 93 في املباراة التي 
جمعتهما امس االول ضمن مباريات اجلولة ال� 27 في 
صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة. وتراجع االخير 
الى املركز اخلامس بعد ان صار رصيده 31 نقطة من 
17 مباراة، فيما حافظ الكويت على صدارته بعد ان 

رفع رصيده الى 34 نقطة من 18 مباراة.
وساهم التألق الكبير لالعبي الكويت في تسجيل 
الرميات الثالثية في فوز االبيض بعد تسجيلهم 12 
رمي����ة ثالثية ناجحة مبجم����وع )36 نقطة(، حيث 
س����جل حس����ني اخلباز 3 رميات واالميركي اندريه 
بيتس ويحيى البحر وراش����د رياض رميتني وكل 
من سالم الهذال وراشد الرباح واالميركي ايرا كالرك 

رمية واحدة. 
في املقابل، لم يوفق »الكظماويون« في تسجيل 
الرميات الثالثية على الرغم من احملاوالت العديدة 
للتس����جيل، حيث اكتفى العبو البرتقالي بتسجيل 
4 رميات ثالثية جاءت عبر احمد البلوشي رميتان 
ومحمد اش����كناني وعبداهلل توفيق ثالثية واحدة 

ناجحة لكليهما.
وجاءت املباراة قوية وحماسية من اجلانبني طوال 
فترات املباراة، وكان كاظمة االكثر تفوقا في الربع 
االول بعدما انتهى لصاحله 27 � 19، وفي الربع الثاني 
متكن الكويت من تقليص الفارق واللعب بجدية اكبر 

لينتهي الربع 44 � 40 لصالح البرتقالي.
 وقلب األبيض الكفة في الربع الثالث بعد التألق 
الكبير لالعبي األبيض بتسجيل الرميات الثالثية، 
حيث اح����رز العبو الكويت 6 رميات ثالثية لينهوا 

الرب����ع لصاحلهم 64 � 57، وفي الربع األخير وضح 
التعب الكبير على العبي كاظمة خاصة صانع العاب 
الفريق احمد البلوشي الذي شارك في املباراة كاملة، 
ما اثر كثيرا على أدائه في الربع األخير الذي متكن 
خالله األبيض من إنهاء املباراة فائزا بفضل السيطرة 
امليدانية واملتابعات اجليدة حتت الس����لة هجوميا 

ودفاعيا.
وكان العب الكويت راشد رياض االبرز في تسجيل 
النقاط في املب����اراة ب� 26 نقطة، فيما احرز زمالؤه 
بيتس 16 نقطة وحسني اخلباز 15 نقطة وكالرك 9 
نقاط. ومن جانب كاظمة، احرز كل من االميركي جون 
اويدن واحمد البلوشي 20 نقطة، واضاف زميلهما 
عبداهلل توفيق 12 نقطة، وس����جل االميركي اوماي 

ويسلي وحسني علي 10 نقاط.
قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من محمد العميري 

وعبداهلل السبتي ومحمد سبتي.
وفي لقاء آخر، فاز اجلهراء على العربي بسهولة 
93 � 73، ليحتل اجله����راء املركز الثالث برصيد 32 
نقطة من 17 مباراة، فيما بات لألخضر 28 نقطة من 

18 مباراة في املركز السادس.
وتغلب التضامن على الس����املية 74 � 62، ليرفع 
الفائز رصيده الى 21 نقطة محتال بها املركز العاشر 
من 18 مباراة، فيما اصبح للخاسر 20 نقطة من 20 

مباراة قابعا في املركز الثاني عشر واألخير.
وحقق الصليبخات فوزه الرابع في الدوري بعد 
تخطيه الشباب 62 � 55، ليصبح رصيد الصليبخات 
22 نقطة من 18 مباراة في املركز التاس����ع، وحصل 
الش����باب على نقطته ال� 21 من 19 مباراة في املركز 

احلادي عشر.

فوز سهل للجهراء على العربي في الجولة الـ 27 للدوريحارس مرمى السالمية ينتظر بطاقته وإال تدخّل »فيفا« إلنصافه

حارس مرمى الساملية صالح مهدي ينتظر بطاقته الدولية

أشبال القادسية أبطال الجودو
توج اشبال القادسية اول من امس ببطولة اجلودو لألندية التي 
نظمها احتاد اجلودو والتايكوندو على صالة االحتاد بضاحية صباح 
السالم حيث أقيم احلفل اخلتامي وتوزيع اجلوائز والكؤوس بحضور 
رئيس االحتاد فايز الديحاني وأمني الس���ر املس���اعد احمد العتيبي 
وأمني الصندوق املساعد هاني املرشاد وعضو مجلس االدارة سعد 

املسيلم وجمهور غفير من محبي اللعبة.
وقد قام رئيس االحتاد فايز الديحاني واحلضور بتوزيع امليداليات 

على اصحاب املراكز األولى.
اجلدير بالذكر ان عدد الالعبني املشاركني في تلك البطولة بلغ 83 
العبا مثلوا عشرة اندية هي: الصليبخات، القادسية، الكويت، الشباب، 
الفحيحيل، الساملية، اجلهراء، خيطان، الساحل وكاظمة، وكان ترتيب 

االندية في البطولة: القادسية، الساملية والصليبخات.

فايز الديحاني يسلم الكأس لقائد القادسية

منافسات مثيرة في افتتاح تنس »الكويتية«

عبدالعزيز احلسينان � علي كمال � 
موسى احلداد � حمد البراك.

وفي منافس����ات اليوم الثالث 
وتدخل منافسات البطولة يومها 
الثالث حيث تشهد افتتاح منافسات 
فردي السيدات وحتتضن مالعب 
االحتاد ونادي اليرموك في منطقة 

التذكير بان الكثير منهم ال ينتمون 
الندية رياضية.

حيث فاز 11 العبا في فئة حتت 
12 س����نة وهم أحمد عبدالعزيز � 
� بدر احلسينان  يعقوب الصايغ 
� خال����د املهدي � ف����واز املضف � 
جابر أحمد اجلابر � خالد غريب � 

عن فوز 29 العبا بعد مس����توى 
رائع ومنافسة مثيرة بينهم وكان 
للحضور اجلماهيري االثر الواضح 
في زي����ادة التنافس بني الالعبني 
وخاصة في فئتي حتت 12 و16 سنة 
حيث أظهروا مهارات فردية عالية 
تنبئ مبستقبل متميز للعبة مع 

الغريب،  املنظمة برئاس����ة عادل 
لتجهيز اجلداول واعتماد نتائج 

املباريات.
البطولة تبدو  وكانت مالعب 
كخلية نحل وسط تغطية كبيرة 
من وس����ائل االع����الم خاصة أن 
املنتخب  البطولة تشهد مشاركة 
االردني وبالتالي ستحظى مبتابعة 
من العدي����د من ال����دول العربية 
واخلليجي����ة علم����ا ب����ان الدورة 
تشهد مشاركة العديد من الالعبني 
اآلسيويني واالوروبيني. من جانبه 
عبر الالعب جابر أحمد اجلابر الذي 
يلعب في فئة حتت 12 سنة والذي 
متكن من الفوز في مباراته االولى 
في اليوم االول من املنافسات عن 
سعادته باملش����اركة في البطولة 
واالحتكاك مع أقرانه من الالعبني 
متمنيا أن تستمر هذه البطوالت 

على مدار السنة.
وأس����فرت نتائ����ج مباري����ات 
اليوم االول م����ن الدور التمهيدي 

اليوم االول  شهدت منافسات 
لبطولة الكويت املفتوحة للتنس 
التي تنظمها مؤسس����ة اخلطوط 
اجلوية الكويتية على مالعب نادي 
اليرموك واالحتاد الكويتي للعبة 
ندية واثارة كبيرة بحضور عدد 
من اجلماهير الذين توافدوا باعداد 
كبي����رة ملتابعة مباريات البطولة 
وكان واضح����ا احلضور العائلي 
ألسر الالعبني املشاركني في البطولة 
وخاصة في مباريات فئة حتت 12 
سنة التي حظيت مبتابعة واسعة 

من اجلماهير احملبة للعبة.
وشهدت منافسات اليوم االول 
حضور رئيس احتاد التنس الشيخ 
أحم����د اجلابر ال����ذي حرص على 
التجول في جمي����ع املالعب التي 
أقيمت عليها املباريات وكان حريصا 
على توفير كل ما يحتاجه الالعبون 

املشاركون في البطولة.
في املقابل، كان واضحا اجلهد 
الكبي����ر ال����ذي تقوم ب����ه اللجنة 

عادل الغريب مع عدد من الالعبني

)عادل يعقوب(األميركي ايرا كالرك »يدنك« في سلة كاظمة مبراقبة مواطنه اوماي ويسلي

عبداهلل العنزي
يخوض املنتخب الوطني في 4:30 بتوقيت الكويت 
اولى مبارياته الودية في معس���كره بأبوظبي امام 
املنتخب السوري على ملعب نادي الوحدة، استعدادا 
ملباراة عمان في 3 مارس املقبل في اجلولة احلاسمة 
للتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 بقطر، 
وسيخوض االزرق لقاء آخر في 24 اجلاري امام املنتخب 

البحريني قبل التوجه الى مسقط ملالقاة عمان.
ويأتي لقاء اليوم بعد 4 ايام فقط من مغادرة االزرق 
ملعسكره في االمارات وهو فرصة جيدة للجهاز الفني 
للمنتخب لوضع النقاط فوق احلروف وحتديد املالمح 
الرئيسية التي سيخوض بها منتخبنا مباراة عمان، 
خصوصا ان مباراة البحرين املقبلة هي االخيرة في 
برنامج االعداد ومن املهم ان تكون مباراة تصحيح 
االخطاء وليس���ت لتغيير التكتيك الذي سيلعب به 
امام عمان، فمباراة سورية هي التي ستشهد ترجمة 
تفكير مدرب االزرق الصربي غوران توفاريش على 
ارض امللعب، وان كانت التوقعات تقول انه سيلعب 

بتحفظ.
ويبدو ان االزرق سيلعب اليوم بتشكيلته املثالية 
في ظل وج���ود بعض االصاب���ات أو الغيابات مثل 

حس���ني فاضل وفهد عوض املصابني وغياب مساعد 
ندا احملترف في نادي الشباب السعودي، ومن املتوقع 
ان يلتحق ندا باالزرق االربع���اء املقبل، ولذلك فإن 
تشكيلة االزرق تبدو واضحة املالمح، حيث سيبدأ 
غ���وران بنواف اخلالدي في حراس���ة املرمى واحمد 
العيدان ويعقوب الطاهر كقلبي دفاع ومحمد راشد 
وفهد العنزي على االطراف، وفي خط املنتصف من 
املتوقع ان يبدأ غوران بالثالثي صالح الشيخ وطالل 
نايف وطالل العامر، على ان يكون وليد علي رابعهم، 
ولكن من جهة اليس���ار، وبدر املطوع مييل اكثر الى 
جهة اليمني، ويبقى احمد عجب وحيدا في خط املقدمة 
كرأس حربة، اي ان غوران سيلعب ب� 4 - 3 - 2 - 1 
وهي تقريبا نفس التش���كيلة التي لعب بها االزرق 
امام عمان قبل عام م���ن اآلن في افتتاح دورة كأس 

اخلليج ال� 19 مبسقط.
وتبق���ى هن���اك عناصر س���يدفع به���ا غوران 
في مب���اراة الي���وم مثل الع���ب العرب���ي املنضم 
حديثا عبداهلل الش���مالي وخالد خلف ويوس���ف 
 ناصر، ه���ذا باالضافة الى امكانية مش���اركة حمد

العن���زي في آخ���ر ربع س���اعة بعد ش���فائه من 
االصابة.

لقاء الموهوبين في الجودو 
والتايكوندو بين الكويت ومصر

ش����هدت صالة احتاد اجلودو والتايكوندو ضمن انش����طة املهرجان 
الثاني الرياض����ي للموهوبني بني الكويت ومصر مجموعة من اللقاءات 
واملنافسات الودية جمعت نخبة متميزة من البراعم والشباب الذين نالوا 

قبول واستحسان كل املسؤولني والقائمني على املهرجان.
وقد اش����اد رئيس الوفد املصري حسن عباس باجلهود الطيبة التي 
بذلتها الهيئة العامة للشباب والرياضة حتت قيادة اللواء فيصل اجلزاف 
لنجاح املهرجان، مش����يرا الى اعجابه وتقديره للش����باب املوهوبني من 
الكويت الذين برزوا في فنون اللعبة، متمنيا املزيد من التواصل وتبادل 

اخلبرات الشبابية وزيادة االحتكاك بني شباب ورياضيي البلدين.
كما اش����اد فايز الديحاني رئيس احتاد اجلودو والتايكوندو بفكرة 
املهرجان ومبا تقدمه الهيئة من برامج وانشطة لدعم ورعاية ابناء الكويت 
من املوهوبني، مضيف����ا: نتطلع القامة مزيد من هذه اللقاء والتجمعات 
الش����بابية والرياضية، التي من ش����أنها الكش����ف عن اصحاب املوهبة 

والقدرات في مختلف االلعاب.

الالعب جابر أحمد اجلابر يصد إرساال قويا

مشرف 28 مباراة ويلتقي في فئة 12 
سنة: فاضل عباس وعلي املطيري 
� أحمد الكندري وعلي عبدالعزيز � 
يوسف عبدالرؤوف وحسن رضا 
� خالد العجمي وجاسم بورحمة 
� س����الم االثري وطالل بدر � علي 
بوحم����د ون����واف عس����كر � علي 
االشوك وعبدالوهاب الشرف � بدر 
عبدالعزيز وريان نبيل � حس����ن 

وليد ويوسف املليفي.
وفي فردي السيدات تلتقي سارة 
بهبهاني وفي عبيد � نورة الشايع 
وكريستال. اما في فردي الرجال: 
فيلتقي يوسف نادر وأحمد القعود 
� محم����د قمبر وعبداهلل املكيمي � 
حسن عنتر وناصر محمد � أسامة 
محمود وأحمد دش����تي � سلطان 
الفرحان وفهد الشطي � علي مسعود 
حيات وجاسم السليطني � محمد 
املهدي وأحمد عاشور � عادل سفر 
وعبداحلميد الشطي � عادل اللهيميد 

وعبداهلل مقدس.


