
 46  رياضة  الثالثاء   ٤   يناير   ٢٠١١   

 (هاني الشمري)  سامي الصانع قدم أداء الفتا مع األبيض 

 مبارك الخالدي
  اسدل الستار على مباريات الدور التمهيدي لكأس االحتاد 
بعد ان جنح القادسية والنصر من املجموعة االولى والكويت 
والتضامـــن من املجموعة الثانية في التأهل الى الدور نصف 
النهائي الذي ســـيقام اخلميس املقبل مبواجهتني تقامان في 
توقيت واحد، حيث يواجه القادســـية التضامن، فيما يلتقي 
الكويت مع النصر. وشهدت البطولة نكسة قوية لفريقي العربي 
وكاظمة اللذين خرجا خاليي الوفاض خاصة ان الفرصة كانت 
ســـانحة أمامهما لتسجيل اسميهما في الئحة شرف املتوجني 
بلقب البطولة، اذ يتقاسم االصفر واالبيض عدد مرات الفوز، 
فلكل منهما لقبان. خاصة ان العربي وكاظمة يقودهما جهازان 
فنيان على مســـتوى عال. ولكن ما يحسب للبرتقالي بقيادة 
التشيكي ميالن ماتشـــاال تقدميه لعدد من العناصر الواعدة 
ومنحهم الفرصة إلثبات وجودهم ومنهم محمد الداوود وعلي 
بومجداد وعبدالرحمن البناي وسلطان صلبوخ الذين ابلوا بالء 
حسنا خالل مباريات البطولة، اال انه ال عذر للفريق العرباوي 
الذي تراجع اداؤه دون مبرر ولم يقدم العبني جددا وبدا متأثرا 

مبشاركة العبيه األساسيني مع 
املنتخبات الوطنية عالوة على 

تواضع مستوى محترفيه.

  القادسية والكويت

  امـــا القادســـية فالبد ان 
نقول «كثر اهللا خير الفريق 
القدساوي» الذي اثبت بالفعل 
القلعة الصفـــراء زاخرة  ان 
بنجومهـــا وان االصفر مبن 
حضر بالرغـــم من خوضه 
البطولـــة متأثرا  مباريـــات 
بالنقص الشديد في عناصره 

التي تشكل الهيكل االساسي للمنتخب االول وعدد غير قليل مع 
منتخبي الرديف واالوملبي، ما اجبر القادسية على اللعب بـ ١٤ 
العبا فقط بعض املباريات لكنه متكن من تصدر مجموعته عن 
جدارة واستحقاق حيث خسر مباراة واحدة من اصل ١٢ مباراة 
وسجل ٣٢ هدفا وهي النســـبة االعلى في البطولة، ويسجل 
التأهل القدســـاوي إلدارة الفريق التي جنحت في جتاوز كل 
االزمـــات وتهيئة الالعبني املوجودين خلوض غمار البطولة. 
وفي املقابل فرض الكويت نفسه على املربع الذهبي للبطولة 
كفريق منافس لكل البطوالت في املواسم املاضية لكن الفريق 
بدا غير مستقر خالل الدور التمهيدي وتعرض خلسارة ثقيلة 
امام الصليبخات جتاوز آثارها سريعا بحنكة اجلهاز االداري، 
ويحســـب للجهاز الفني تقدميه لعناصر شـــابة منهم سامي 

الصانع وفهد سلطان واحلارس بدر العازمي.

  النصر والتضامن

  ويعتبر تأهل النصر والتضامن منطقيا نظرا للنتائج التي 
قدمها الفريقان، فالعنابي قدم فاصال رائعا من املباريات وتربع 
على صـــدارة املجموعة قبل 
ان يفقدها ملصلحة القادسية 
في اجلوالت االخيرة بفضل 
جناح مدربه علي الشـــمري 
في قراءة اخلصوم وحســـن 
توظيـــف العبيـــه وهو ما 
ينطبق على مدرب التضامن 
سعد شـــبيب الذي جنح في 
توفير االستقرار الفني للفريق 
بالرغم من افتقاده جلابر جازع 
وحمد امان اللذين احترفا في 
اخلارج وهمـــا من العناصر 

املؤثرة 

 ٣ مباريات في انطالق «أولى السلة»
 يحيى حميدان

  تنطلق اليوم مباريات دوري 
الدرجة األولى لكرة السلة بإقامة 
٣ مباريات تقام جميعها في صالة 
نادي الصليبخات، حيث يلتقي 
في األولى النصر مع الشـــباب 
في الـ ٥ مساء، تتبعها مواجهة 
الـ  الســـاملية في  التضامن مع 
٧، وتختتم مباريـــات اجلولة 
األولى بلقاء يجمع اليرموك مع 

الصليبخات في الـ ٨:٣٠.
الى  الســـتة  الفرق    وتطمح 
حتقيق أفضل بداية لها لتعزيز 
حظوظها في حجز املركز األول 
الذي يؤهل صاحبه إلى الدوري 
املمتاز في املوسم املقبل، في حني 
يلعـــب صاحب املركـــز الثاني 
مباراتني فاصلتني ذهابا وايابا 
مع صاحب املركز اخلامس في 

الدوري املمتاز.

  وتنصب الترشيحات على ٤ 
فرق للمنافسة على املركزين األول 
والثاني وهي النصر واليرموك 
والتضامـــن والصليبخات مع 
استبعاد الساملية والشباب من 
الصراع بسبب تباعد مستوى 
الناديني عن بقية الفرق األربعة 
التي تعتبر أكثر خبرة نوعا ما 
بوجود عناصر جيدة ومحترفني 

يوفون بالغرض. 

 الباز أول الستوك في بطولة اإلمارات
 حقق أبطال الكويت للدراجات 
املائية نتائج متميزة في سباق 
اجلولة األولى من بطولة اإلمارات 
للدراجات املائية التي استضافها 
البحرية  نادي دبي للرياضات 
العاملي  البطل  حيث اســـتطاع 
محمد الباز الفوز باملركز األول في 
سباق فئة الستوك ١٦٠٠، وحقق 
خالد بوربيع املركز الثاني في فئة 
سوبر ستوك ١٦٠٠ للمحترفني، 
فيما حقق محمد بوربيع املركز 

الثالث في فئة الســـتوك ١٦٠٠ 
للمحترفني بالرغم من تعرض 

دراجته خللل فني.
  وكانت اجلولـــة األولى قد 
أقيمت وسط اهتمام دولي كبير 
ومبشاركة عدد من أبطال العالم 
منهم ســـتيفان دولياك ومهدي 
مناد وكامونت لودوفيس وماركو 
اياتاركي من فرنســـا واليكس 
كيم من أميـــركا ونيري فابيو 
من فرنسا، إلى جانب املتسابقة 

مارتا ســـورينتو، ومن اليابان 
بطل العالم توشي اوهارا.

  شـــارك من أبطـــال الكويت 
كل من خضر حســـني ومحمد 
بوربيع وسعود الصراف وسعود 
الشريفي وأحمد الدواس ويوسف 
العبدالرازق وخالـــد بو ربيع 
وعبداهللا الفاضل ومحمد الباز 
ويعقوب الهويدي، كما شارك في 
اجلولة عدد من أبطال اإلمارات 

وسلطنة عمان وقطر. 

 نصر: جاهزون لـ «ممتاز السلة» 
  ونبحث عن محترف جديد

 الساحل سيفتقد جهود صالح يوسف في الدور األول للدوري املمتاز

 يحيى حميدان
  أكد املدرب املصري لسلة الساحل ابراهيم نصر 
جهوزية فريقه خلوض غمار منافسات الدوري املمتاز 

الذي سينطلق غدا وسيستهله مبواجهة كاظمة.
  وبني نصر أن نتائج الساحل في الدور التمهيدي 
تدعو لالطمئنان بعد تلقــــي الفريق ٣ هزائم فقط، 
مضيفــــا أن بالرغم من ذلك اال ان املهمة ســــتكون 
صعبة للمنافســــة على أحد املراكــــز الثالثة األولى 
السيما مع تواجد فرق الكويت والقادسية وكاظمة 
والذين يعتبرون املرشــــحني األبرز للمنافسة على 
لقب الدوري. وأوضح نصر أن الفريق ســــيتخلى 
عن محترفه احلالي االميركي انتوني غرين وسيتم 
البحث عن محتــــرف جديد في مركز االرتكاز حتت 
السلة ميتاز بالسرعة ليتناسب مع امكانيات الفريق، 

مشيرا الى أن الساحل بحاجة الى محترف بامكانيات 
أفضل ليساهم في رفع نتائج الفريق.

  وذكر نصر أن الســــاحل ســــيفتقد جهود العب 
ارتكازه صالح يوسف الذي سيخوض مباراة الغد 
ومن بعدها سيســــافر الى القاهرة الداء اختباراته 
الدراســــية حتى ٢٣ اجلاري األمر الذي يعني غيابه 
عن مباريات الدور األول كاملة، مشيرا الى أن غياب 
يوســــف يعتبر مؤثرا في صفوف الســــاحل اال أن 

العناصر املوجودة بامكانها سد مكانه.
  ولفت نصر الــــى أن تغيير نظــــام الدوري الى 
درجتني يعتبر أمرا جيدا حيث ســــتخوض الفرق 
الستة مباريات قوية ومتقاربة املستوى مما سيرفع 
مستوى الالعبني والفرق من خالل احتكاكهم املستمر 

مع فرق تقاربهم في املستوى. 

 العربي يقترب من أسامواه

 الغاني اليكس اسامواه

 مبارك الخالدي
  بـــات العربـــي قريبـــا من 
الظفر باملهاجم الغاني اليكس 
اســـامواه بعد ان وافق الالعب 
على اخلضوع الختبار ضمن 
تدريبـــات االخضـــر وهو ما 
اشترطه اجلهاز الفني للعربي 
بقيادة البرازيلي مارسيللو كابو، 
وتنازل الغاني عن موقفه املبدئي 
بعدم اخلضوع للتدريبات قبل 

التوقيع.
  وابدت شـــخصية عرباوية 
استعدادها للتكفل بقيمة الصفقة 
في حال حصول التوافق بني كابو 
واسامواه خاصة ان الالعب يعد 
مكسبا للكرة العرباوية حيث 
سبق ان حصل على لقب هداف 
الدوري الغاني موسم ٢٠٠٩ مع 

فريقه اشانتي كوتوكو.
  وتضـــم قائمـــة الالعبـــني 
احملترفني املعروضة على ادارة 
االخضر عددا اخر من املهاجمني 
واملدافعني من جنسيات مختلف 
حيث تسعى ادارة الفريق الى 
سد النقص في احملترفني بعد 
البرازيليني  االســـتغناء عـــن 
لويزنهو وسانتوس لتواضع 

مستوييهما.
الى  ادارة االخضر    وتسعى 
اعادة ترميـــم صفوف الفريق 
سريعا قبل انطالق منافسات 
الـــدوري املمتاز فـــور انتهاء 
الوطني  مشـــاركة املنتخـــب 

في نهائيات كأس اســـيا التي 
ستنطلق اخلميس املقبل وحتى 
٢٩ اجلاري في العاصمة القطرية 
الدوحة علما أن االخضر ميتلك 
١٥ نقطة واليزال متصدرا للدوري 

بعد انتهاء ٦ جوالت منه. 

 القادسية «كثر خيره» والكويت فرض نفسه

 «الرماية» ينّظم كأس السالم
  يستهل نادي الرماية موسمه بتنظيم كأس املغفور له الشيخ 
علي صباح الســـالم التي تســـتمر على مدى ثالثة أيام متتالية 

اعتبارا من اخلميس املقبل ٦ اجلاري. 
  وقد بدأت األجهزة الفنية واإلدارية االستعداد للبطولة بتحديد 
املواعيد الزمنية للتدريبات واملسابقات، وأعدت اللجنة الفنية برنامج 
املنافسات في مسابقات رمايات (السكيت ـ التراب ـ الدبل تراب ـ 
املسدس ـ البندقية الهوائية ١٠ م) للرجال والسيدات والناشئني 

والناشئات ومسابقات رماية القوس والسهم االوملبية. 
  من جانبه، قال أمني الســـر العام عبيـــد العصيمي ان كأس 
املغفور له الشيخ علي صباح السالم له مكانة خاصة لدى أسرة 
الرماية، لذلك فإن مجلس اإلدارة يحرص على ادراجها ســـنويا 
ضمن برنامج بطوالت موســـمه احمللي ليستذكر أبناؤه الرماة 
وجميع منتســـبي الرماية بكل فخر ما قدمه من اجنازات كبيرة 

وخدمات جليلة. 

 بعد ما تردد عن سفر بعض الالعبين إلى ُعمان

 كاظمة يخاطب االتحاد العماني
   بعدم تسجيل العبيه 

 خاطب مجلس ادارة نادي كاظمة في كتاب 
رسمي رئيس االحتاد العماني لكرة القدم حول 
ظاهرة انتقال الالعبني الكويتيني لالحتراف 
باالندية العمانية ومنهم العبا الفريق أحمد 
الفضلي وطارق الشـــمري. وأهاب باالحتاد 
العماني للتصدي لهذه الظاهرة وعدم السماح 
بتسجيل الالعبني في االندية العمانية، وفيما 

يلي نص الكتاب:
  لعلكم تدركون ما نكنه لكم نحن وسائر 
الرياضيني في الكويت من تقدير واحترام كبير 
ال حدود له، ولعل هذا ما دفعنا للكتابة اليكم 
لننقل لكم قلقنا الشديد ازاء أنباء ترددت منذ 
فترة بوسائل االعالم وأثارت استياء واسعا 
في الوســـط الرياضي عن سفر مجموعة من 
الالعبـــني الكويتيني منهم العبا نادي كاظمة 
الرياضـــي أحمد الفضلي وطارق الشـــمري 
وغيرهما من العبي االندية االخرى لالنضمام 
لبعض االنديـــة العمانية من دون احلصول 
على موافقة من أنديتهم وبترتيب من وكالء 
العمانية كجسر  العبني يســـتغلون االندية 
بعقود قصيرة االجل بهدف حترير الالعبني 
من التزاماتهم جتاه أنديتهم في الكويت، ومن 

ثم محاولة إعادتهم الى الكويت لتمكينهم من 
االنتقال الى أندية غير تلك التي كانوا يلعبون 
لها، وكما ترون ان هـــذا التصرف عدا كونه 
مخالفـــا للقانون واللوائح الكويتية امنا هو 
أيضا يسيء للرياضة في البلدين، باعتبار ان 
الغاية من تلك التعاقدات ليست خدمة االندية 
العمانية وتغذيتها مبواهب ترتقي مبستوى 
اللعبة، بل اســـتغاللها لتحقيق مآرب مادية 
ضيقة يستفيد منها فقط متعهد وطرف آخر 
يتخاذل معه، ولهـــذا فإننا نعول كثيرا على 
دوركم بضرورة التصدي ملثل تلك املمارسات 
وعدم السماح بتسجيل أي العب من االندية 
الكويتية لديكم، مـــا لم يحصل على موافقة 

النادي واالحتاد الكويتي لكرة القدم.
  وال يخفـــى عليكم أهمية هـــذا املوضوع 
وضرورة القضاء على آثاره السلبية للتأكيد 
على املبدأ الذي نحرص جميعا على االلتزام 
به وهو االحترام املتبادل كأندية دول مجلس 
تعاون للعالقات االخوية الوثيقة التي تربطنا 

ببعض.
  شاكرين ومقدرين سلفا ما ستقومون به 

جتاه معاجلة هذا االمر وبصورة عاجلة. 

 الكويت يستضيف النصر السعودي
  مبارك الخالدي

  يخوض فريق نادي الكويت جتربة قوية امام النصر السعودي 
الذي سيعسكر في البالد االيام املقبلة، حيث يلعب النصر مع العربي 
١١ اجلاري ويختتم مبارياته امام الكويت ١٨ اجلاري على ستاد نادي 
الكويت. وتعتبر التجربـــة غاية في االهمية للجهاز الفني لألبيض 
بقيادة البرتغالي جوزيه روماو امام فريق عريق يضم عناصر فنية 
جيدة ما يعد اختبارا لقدرات روماو الفنية واحتكاكا مالئما لالعبي 

االبيض قبل خوض منافسات الدوري املمتاز. 

 الغريب في بطولة قطر المفتوحة
  تلقى جنم الكويت واخلليج محمد الغريب دعوة للمشـــاركة في 
بطولة قطر اكسون موبيل املفتوحة للتنس التي انطلقت امس في 
العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى التاسع من الشهر اجلاري، 
ويشـــارك فيها نخبة من أفضل العبي التنس فـــي العالم يأتي في 
مقدمتهم بطل العالم اإلســـباني رافائيل نادال والبطل السويسري 
روجـــه فيدرر. وتأتي دعوة الغريب للمشـــاركة فـــي هذه البطولة 
تقديرا الجنازاته في اللعبة على مســـتوى املنطقة التي كان آخرها 
فـــوزه بلقب بطولة كأس اخلليج للتنس للرجال والســـيدات ٢٠١٠ 
التي اختتمت مؤخرا في مدينة الفجيرة باإلمارات بإشـــراف اللجنة 
التنظيمية للتنس مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية وتنظيم 
احتاد االمارات للتنس ومبشـــاركة دول مجلس التعاون اخلليجي 
الست. كما تعتبر هذه املشـــاركة اضافة مهمة الى سجل مشاركات 
الغريب في البطوالت العاملية للتنس. وسيشارك هذا العام في الدور 
الرئيســـي لبطولة الزوجي ضمن البطولة. وشكر الغريب االحتاد 
القطري على منحه هذا االمتياز الكبير باملشاركة في واحدة من اهم 
بطوالت التنس في املنطقة والعالم وقال ان مشاركته هذه ستسهم 
اسهاما كبيرا في عودته بقوة إلى املنافسات في البطوالت العاملية، 

وأكد أنه سيبذل قصارى جهده. 

 التضامن يشيد بقرار الدعم اإلضافي
 أشاد رئيس نادي التضامن خالد 
رابح بقرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بإعادة صرف مبالغ الدعم 
االضافي للهيئات الرياضية، وقال: 
ان هذا القرار من شــــأنه أن يعيد 
التوازن داخل املؤسسات الرياضية 
وميكنهــــا من أداء رســــالتها على 

الوجه االكمل.
  وأوضح رابح ان هــــذا القرار 
يعكس معايشــــة الهيئــــة لواقع 
ومتطلبات االنديــــة والتحديات 
التي تواجهها للنهوض واالرتقاء 
مبستوى االنشطة والبرامج في كل 
االلعاب. وأكد رابح ان فوائد قرار 

إعادة صرف مبالغ الدعم االضافي ستصب في صالح جميع االندية ويدعم 
قدرتها على املنافسة، مما ينعكس ايجابيا على تطور مستوى االلعاب 
في جميع االندية. وأضاف ان القرار في مضمونه يؤرخ ملرحلة جديدة 
من االهتمام والدعم الذي توليه الهيئة لتطوير احلركة الرياضية حتت 
قيادة رئيس مجلس االدارة ـ املديــــر العام د.فؤاد الفالح ونائب املدير 

العام عصام جعفر ومدير ادارة الهيئات الرياضية أحمد عايش.
  وأعرب رابح عن أمله في  أن تستغل جميع االندية الرياضية صدور 
هــــذا القرار في العمل علــــى التطوير وتلبية احتياجات كل االنشــــطة 

الرياضية. 

 خالد رابح

 تأهل منطقي للنصر والتضامن ونكسة للعربي وكاظمة بكأس االتحاد

 الصبيح يبتعد شهرًا عن األبيض
  مبارك الخالدي

  أثبتت الفحوصات الطبية التي أجراها العب الكويت 
احمد الصبيح إصابته في العضلة الضامة اخللفية 
حيث نصحه األطباء بالتزام الراحة ملدة شـــهر قبل 
ان يعود الـــى تدريبات الفريق، ما يعني غيابه عن 
خوض مواجهة نصف النهائي أمام النصر اخلميس 
املقبل، وكان الصبيح قد سقط دون اشتراك مع احد 
أثناء مباراة الكويت أمام التضامن في اجلولة األخيرة 

من الدور التمهيدي لبطولة كأس االحتاد. 


