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 راشد: الموسم راح علّي

 نعيمة األحمد: نأمل من الهيئة دعم الكريكيت الفوز الرابع للقادسية والكويت في «ممتاز السلة»

 قالت الشيخة نعيمة األحمد، 
ممثلة الرياضة النسائية في 
الكويت، واحلائزة على جائزة 
حاكم دبي الشــــيخ محمد بن 
راشــــد آل مكتوم: إن الكويت 
ورغم حداثــــة عهدها بلعبة 
الكريكيــــت مقارنــــة بالدول 
اآلسيوية األخرى والتي لها باع 
طويل فيها، إال أن جهود اللجنة 
الكريكيت،  الكويتية للعبــــة 
وجهودها احلثيثة لرفع اسم 
الكويــــت عاليا فــــي احملافل 
العاملية، مكنت الفريق الوطني 
من تبوؤ مراكــــز متقدمة في 
البطوالت التي أجريت مؤخرا، 
حيث إنها حققت املركز السابع 
في البطولة التي أجريت في 

سنغافورة.
  جاء ذلــــك خــــالل مؤمتر 
صحافي عقدته اللجنة الكويتية 
للكريكيت في فندق ومنتجع 
موفنبيــــك البدع، مبناســــبة 

الكريكيت  انطــــالق بطولــــة 
للسيدات ألول مرة في الكويت، 
وذلك بحضور أمني سر اللجنة 
الكويتيــــة للكريكيت، حيدر 
فرمن، ومسؤولة فريق السيدات 
للكريكيــــت رشــــا الصايغ، 
الكريكيت  وأعضــــاء احتــــاد 
بالكويت، وجمع من الصحافيني 

ووسائل اإلعالم.
  ولفتت الشيخة نعيمة إلى 
أن فريق الكريكيت للسيدات 
يتكون مــــن ١٤ العبة، داعية 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
إلى دعم هذه اللعبة واالهتمام 
بها بصورة رسمية أسوة ببقية 
األلعاب االخرى، الفتة إلى أن 
عشرة فرق من عدة دول تتأهب 
للمشــــاركة في هذه البطولة 
وهي: هونــــغ كونغ، الصني، 
ســــنغافورة، بوتــــان، عمان، 
تايلند، نيبال، ماليزيا، اإلمارات 
العربية املتحدة، باإلضافة إلى 

البلد املنظم الكويت.
إلــــى أن فريق    وأشــــارت 
الكريكيت للسيدات في الكويت 
يحافظ علــــى خصوصيته، 
حيث إن اللجنة تراعي قضية 
العادات والتقاليد في الدولة، 
وبنــــاء على ذلك فــــإن الزي 
الذي ترتديه الالعبات يعتبر 
محتشــــما متاما، ألنه يغطي 
ســــائر أنحاء اجلسد، وقالت: 
إن جميع أعضاء الفـــريق الفني 
للعبة الكريكيت للسيدات من 
العنصر النسائي، وذلك مراعاة 

خلصوصية اللعبة.
  كما تعهدت الشيخة نعيمة 
باالهتمام وبدعم أي ســــيدة 
تثبت وجودهــــا في أي لعبة 
رياضية، وذلك لتشــــجيعها 
على االستمرار في إثراء هذه 
الرياضة واملساهمة في رفع 
اسم الكويت عاليا في البطوالت 

التي تقام حول العالم.

 يحيى حميدان
  حقق القادســـية والكويت 
انتصارهما الرابع على التوالي 
في الدوري املمتاز لكرة السلة 
بعد فوزهما على الساحل ٨٦-
٧٦ وكاظمة ٩١-٨٣ أمس األول 
ضمن اجلولـــة الرابعة والتي 
شهدت أيضا فوز اجلهراء على 

العربي ٧١-٦٥.
القادسية    وبالتالي أصبح 
والكويت في الصدارة برصيد 
٨ نقاط، يأتي خلفهما اجلهراء 
والســـاحل بـ ٦ نقاط، وأخيرا 
العربـــي وكاظمة بــــ ٤ نقاط 
بعـــد هزميتهمـــا فـــي جميع 

مبارياتهما.
القادســـية    فـــي مبـــاراة 
والساحل، استمتعت اجلماهير 
احلاضرة بـــأداء فني عال من 
اجلانبـــني كانت تســـير فيه 
النتيجة بشكل متقارب طوال 
التقدم  اذ كان  املباراة،  فترات 
مييل لطرف ثم يذهب لآلخر 

بعد مســـتوى جيد من العبي 
الفريقني.

  وتقدم األصفر في الربع األول 
بصعوبة ١٨-١٧، ثم حاز الساحل 
األفضلية بعد األداء اجليد من 
العبيه عبداهللا الشمري وشايع 
مهنا واألميركي انتوني غرين 
لينتهـــي الربع الثاني لصالح 
الســـاحل بفارق نقطتني ٣٧-

٣٥، وتبادل الفريقان التقدم في 
الربع الثالث قبل أن يحسمها 

القادسية لصاحله ٥٦-٥١.
  وفـــي الربـــع األخير عجز 
العبو الســـاحل عـــن مجاراة 
خبرة وتألـــق العبي األصفر 
الذيـــن متكنوا من توســـيع 
الفارق بفضل املجهود اجليد 
الذي قدمه عبـــداهللا املطيري 
(١٩ نقطة) واحملترف اجلديد 
األميركي دميتريك شـــاو (١٨ 
نقطة) وعبداهللا الصراف (١٣ 
نقطة) وعبدالعزيز احلميدي 
الســـبيعي  (١٢ نقطة) وفهاد 

(١١ نقطة). وفي اجلهة املقابلة 
لم يتمكـــن غرين من ترجيح 
كفة فريقه رغم تســـجيله ٣٠ 
نقطة بخالف تألقه في تسجيل 
الرميات الثالثية، فيما أضاف 
شايع مهنا (١٦ نقطة) وعبداهللا 
الشمري (١٤ نقطة) وأحمد فالح 
(١٠ نقاط) وصالح يوسف (٨ 
نقاط). قاد اللقاء طاقم حتكيمي 
مكون من عبدالرحمن العنزي 
ومحمد العميري وعبدالعزيز 

العجيمان.

  التضامن يواجه النصر

  يختتم مســـاء اليوم الدور 
األول لـــدوري الدرجة األولى 
لكرة الســـلة بإقامة مباريات 
اجلولة اخلامسة، حيث يلعب 
التضامن مع النصر في الـ ٥، 
والصليبخات مع الساملية في الـ 
٧، واليرموك مع الشباب في الـ 
٨:٣٠، وتقام جميع املباريات في 

صالة نادي الصليبخات. 

 عبدالعزيز جاسم 
  أكد مدافع القادسية واملنتخب 
الوطني محمد راشــــد أن املوسم 
احلالي بالنســــبة إليه قد انتهى 
فعليا بعــــد إصابته بتمزق فوق 
الركبــــة خالل تدريبــــات االزرق 
في الدوحة اســــتبعد على أثرها 
من تشكيلة االزرق لكنه بقي مع 
املنتخب ملؤازرة الالعبني، مضيفا 
انه ان عاد فســــيلحق مبباراة أو 
اثنتني فقط مع االصفر، مؤكدا ان 
االزرق واالصفر ال يتأثران بإصابة 
أي العب مهما كان اسمه وعطاؤه 
لوجود اكثر من العب في مركزه 

سواء في النادي او املنتخب. 
  وبني راشــــد انه سيغادر إلى 
املقبل الستكمال  املانيا االسبوع 
الذي سيستمر  الطبيعي  العالج 
ملدة تتراوح بني ٦ إلى ٨ أسابيع 
البرنامج  ثم يعود بعدها التباع 
الذي يوضع له والــــذي لن يقل 

عن شهر.
  واضاف أن االصابة لم تفارقه 
في املواسم املاضية حيث تعرض 
قبل موسمني لكسر مضاعف في 
االنكل وبعد عودته واستعادته 
ملســـتواه تعرض لإلصابة قبل 
نهائي «خليجي ٢٠» مع السعودية 
وعندما عاد للتدريب مع املنتخب 
وبدأ اســـتعادة لياقته عاودته 
االصابة التـــي حرمته من باقي 

املوسم.
  واكــــد ان خــــروج االزرق من 
نهائيات كأس اســــيا ليس نهاية 
املطاف لالعبني بل سيكون مبثابة 
درس نتعلم من خالله في البطوالت 
املقبلــــة وخاصة احللــــم الكبير 
بالتأهل لنهائيات كأس العالم في 

البرازيل ٢٠١٤.
  ومتنى راشــــد ان التقســــوا 
اجلماهير او االعالم على الالعبني 
بعد اخلروج من كاس اسيا خصوصا 
بعد الظلم الكبير الذي تعرض له 
الالعبون في أول مباراة مع الصني 
الفرص مع اوزبكستان،  وضياع 
كما ان النتيجة الكبيرة في املباراة 
االخيرة ال تعكس املستوى احلقيقي 

لالزرق. 

 يغادر إلى ألمانيا الستكمال العالج

 الكويت تحتضن بطولة للسيدات  الجهراء يهزم العربي

(األزرق.كوم)  محمد راشد على العكازين  

 العب القادسية عبداهللا املطيري في طريقه للتسجيل في سلة الساحل

 الشيخ علي احلمود يسلم مفتاح السيارة للفائز 

 الشيخة نعيمة األحمد وحيدر فرمن ورشا الصايغ خالل املؤمتر الصحافي 

 رئيس اتحاد الرماية في ميانمار 
يشيد بمجمع الميادين األولمبي 

 «المعاقين» يستضيف «غرب آسيا» للسلة

 «عبيان» يكسب كأس الخليفة بـ«الصيد» 

 أشاد نائب رئيس احتاد الرماية في ميامنار هيتيت ناوي بالعالقات 
التي جتمع بالده مع الكويت في املجال الرياضي، ومثمنا حرص رئيس 
االحتادين اآلسيوي والكويتي ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ 
ســــلمان احلمود على تطور رياضة الرماية اآلسيوية والدولية ودعمه 

الكبير جلميع احتادات الرماية اآلسيوية ولرماة وراميات القارة.
  وقدم ناوي شكره وتقدير رئيس وأعضاء احتاد الرماية في ميامنار 
للجهود التي بذلها احلمود في سبيل تطوير ودعم الرماية بدولة ميامنار 
من خالل اســــتضافته لرماة ميامنار سواء في املعسكرات التدريبية او 
البطوالت اآلســــيوية التي تقام على ارض الكويت، كما تقدم بالشــــكر 
ألعضاء مجلس ادارة احتاد الرماية الكويتي على كرم الضيافة واحلفاوة 

الكبيرة التي استقبل بها منذ وصوله الى البالد.
  وقال انه اطلع خالل الزيارة على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي للرماية بصحبة احلمود وأعضاء مجلس اإلدارة، وتفقد ميادين 
الرماية االوملبية اخلاصة ألسلحة الرصاص واخلرطوش وعلى ميدان 
القوس والســــهام، واملرافق اخلاصة بالنادي. وقد أبدى إعجابه الشديد 
باإلمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها املجمع، مشيدا بالتطور الكبير الذي 
تشهده الرماية الكويتية، واضاف انه من خالل مشاهدته لبطولة املغفور 
له الشيخ على صباح السالم اعجب بالقدرات الفنية والتنظيمية التي 

يتمتع بها نادى الرماية. 

 أعلن نادي املعاقني انه سيستضيف بطولة احتاد غرب آسيا لكرة 
الســـلة على الكراسي املتحركة في ابريل املقبل مبشاركة العديد من 

الدول اخلليجية والعربية واآلسيوية.
  وأفاد نائب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة السلة عن منطقة غرب 
آســـيا أمني سر نادي املعاقني شـــافي الهاجري بأن الكويت ستعقد 
اجتماعا تنسيقيا لالحتاد خالل الفترة من ٢١ الى ٢٣ اجلاري برئاسته، 
وبحضور اعضاء االحتاد، مشيرا الى ان االجتماع سيناقش الكثير 
مـــن األمور املهمة املدرجة على جدول األعمـــال ومنها االطالع على 
ترتيبات النادي الحتضان البطولة واستعراض القوانني التي أدخلت 
على لعبة السلة للكراسي املتحركة وتصنيف احلكام اجلدد وحتديد 
اسم الدولة التي ستقام فيها البطولة املقبلة وغيرها من املواضيع. 
وأكد ان النادي بدأ فعليا استعداداته لهذه البطولة التي حتظى بدعم 
من الهيئة العامة للشباب والرياضة وجميع اجلهات املعنية واحتاد 

السلة الذي وضع كل امكاناته البشرية والفنية الجناح البطولة.

 حقق اجلواد الرائع عبيان السطبل السيحان بقيادة اخليال ستيفن فوزا مستحقا 
خالل ظهوره االول في املضمار الكويتي ليكسب كأس املغفور له الشيخ عبداهللا 

خليفة املخصص جلياد الثنايا.
  فيما قلب اجلواد القوي االحيمر الســـطبل النصف انتصاراته املتتالية عندما 
تفوق على جياد الدرجة الثانية ليكسب كأس شركة زين لالتصاالت في االجتماع 
الــــ ١١ لســـباق اخليل الذي اقيم عصـــر اول من امس على مضمـــار نادي الصيد 

والفروسية.
  وحضر االجتماع جماهير غفيرة من محبي ومتابعي رياضة الســـباقات وفي 
مقدمتهم الشيخ ضاري الفهد رئيس نادي الصيد والفروسية والشيخ علي احلمود 
نائب الرئيس والشيخ صباح فهد الناصر امني السر العام والشيخ احمد اخلليفة 

ومحمد مصطفى كرم وعبداهللا فيروز مدير عام السباق.
  من جانبه، وصف الفهد ســـباقات االجتماع بأنها رائعة، حيث متيزت باالثارة 
والندية، وقال ان رياضة السباقات تتطور بصفة مستمرة بفضل اجلهود املبذولة 
من اجلميع سواء اهل اخليل او اعضاء مجلس االدارة الذي ال يألو جهدا لالرتقاء 

برياضة الفروسية.
  وفـــي ختام حديثه، ثمن الدور الكبير لرجاالت الكويت والقطاع اخلاص بدعم 
رياضة السباقات، وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لورثة املغفور له الشيخ عبداهللا 
اخلليفة وشركة مصطفى كرم وشركة زين لالتصاالت لتبرعهم السخي لسباقات 

االجتماع. 

 مدرب االزرق الصربي 
غوران توڤاريتش يطالب 

بزيادة راتبه (االزرق. كوم) 

 غوران مع «األولمبي» مباراتين

 أسباب خروج األزرق على «سكوب»
 يناقش برنامج «مع التقدير» 
الذي يبث على قناة «سكوب» في 
الـ ١٠ مساء اليوم، أسباب خروج 
منتخبنا الوطني من البطولة بعدما 
تعرض لثـــالث هزائم متتالية من 
الصني وأوزبكستان وقطر، حيث 
سيتم عرض اجلوانب اإلدارية والفنية 
التي مر بها األزرق قبل وأثناء البطولة 
باإلضافة الى املعســـكر الذي أقيم في 

القاهرة، وهل انعكســـت نتائجه السلبية على 
الالعبني خالل البطولة. وسيكون ضيوف احللقة 
الزميل مطلق نصار رئيس القسم الرياضي في 
جريدة «املســـتقبل» واملـــدرب الوطني صالح 
العصفور والالعبان الدوليان السابقان عبداهللا 

معيوف وبدر حجي.
  البرنامج من اعداد الزميل احمد عبداللطيف، 
وتقـــدمي احمـــد الفضلـــــــي، وإخـــراج محمد 

السعيد. 

 العبو األزرق يطالبون بالراحة أسبوعًا

 عبدالعزيز جاسم 
  علمت «األنباء» من مصدر موثوق في احتاد 
الكرة ان مدرب املنتخب الوطني الصربي غوران 
توڤاريتش سيقود األوملبي في مباراتني فقط 
سيخوضهما ضمن التصفيات االولية ألوملبياد 
لندن ٢٠١٢ مع بنغالديش ٢٤ فبراير و٧ مارس 

املقبلني ذهابا وايابا.
  يذكر ان عقد غوران ينتهي في مايو املقبـــــل 
وفـــي حـــال التجديد له ســـيتوجب عليه أن 
يخوض عددا مـــن املباريات الودية حتضيرا 
للمشاركـــــة في كأس العرب التي ستقام في 
يوليـــــو املقبـــــل والتي من املقرر ان تكون 

في اليمن.
  وسيكون الشغل الشاغل الحتاد الكرة وغوران 
في الوقت الراهن هـــو االتفاق على حيثيات 
التعاقد من حيث زيادة الراتب الشهري وكذلك 
اعطاؤه املزيد من املميزات والصالحيــــــات 
خصوصا في حال حتقيق االلقاب أو الوصـــــول 
إلى ادوار متقدمة وإال فإن غوران ســـيبحث 
عن عـــرض أفضل رغم انه نفى ان يكون قد 
تقدم له اي احتاد او ناد بأي عروض، لكن 
ومن خالل معطيات سابقة يبدو أن غوران 
ينتظر عرض احتـــاد الكرة حتى يقرر 

مصيره ووجهته املقبلة. 
  على صعيـــد آخر، تذمر عدد من 

العبي املنتخب الوطني الذي عاد اول من امس 
قادما من الدوحة بعد علمهم باستئناف الدوري 
املمتـــاز خالل األيام الثالثـــة املقبلة وطالبوا 
بالراحة على األقل ملدة اسبوع بسبب ارهاقهم 
الكبير بعد املشاركة في ثالث بطوالت متتالية 
غرب آسيا وخليجي ٢٠ واخيرا نهائيات كأس 
آسيا خاصة ان كل بطولة كان يسبقها معسكر 
خارجي او داخلي ما يعني عدم حصولهم على 

الراحة في الفترة السابقة. 
  كما يعاني بعض الالعبني من إصابات متفرقة 
وكدمـــات حتتاج للراحة ملا ال يقل عن ٣ ايام، 
وهو ما يعني عدم قدرتهم على املشـــاركة في 
اجلولة القادمة من الـــدوري وهـــي البطولة 
االقوى السيما اجلولة املقبلة االخيرة من القسم 
االول وتتضمن اكثر من مباراة مهمـــــة حيث 
يلعب الكويت مع القادسية والعربي مع كاظمة 
وهـــي االندية التي مثـــل العبوها االزرق في 
النهائيات باســـتثناء احلارس حميد القالف 

من الساملية.  
  ومن املتوقع أن ترسل اندية العربي وكاظمة 
والقادســـية والكويت كتابا الى احتاد الكرة 
لتأجيل اجلولة خصوصا االخضر الذي يسعى 
الستعادة العبيه لياقة املباريات لعدم مشاركتهم 
في النهائيات في حـــال انطالق الدوري قبل 

يوم االثنني.  


