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 نصيحتي إلى بدر المطوع..
 فازت اليابان بكأس أمم آسيا أمس أم لم تفز، 
فإن منتخبها يســـتحق االحتـــرام بعد ان قدمت 
للقارة الصفراء كرة «مثقفة» ترقى الى املستويات 
االوروبية إن لم تكن قريبة منها، وبقدر سعادتنا 
لهذا املســـتوى الياباني املتطور إال أننا نشـــعر 
باحلسرة املصحوبة بالغيرة للفارق الهائل بيننا 
وبينهم، ففي السابق كنا نهزم اليابان بسهولة، 
ولم تكن لها حضور يذكر في الثمانينيات، اللهم 
اال مشاركات آسيوية متقطعة، ولم نكن نتخيل 
ان هذا البلد الصناعي ســـيلتفت للكرة ويخلق 
منها فريقا كبيرا والعبني اكفاء يلعبون في افضل 
الفرق االوروبية، ولكم في املنتخب الياباني مثال 
صارخ للتحول من الصفوف املتأخرة الى الصفوف 
املتقدمـــة وال يخفى عليكم الســـبب بالطبع انه 

االحتراف مبفهومه الشامل.
  انتهت بطولة كأس آســـيا أمس بعد ان عشنا 
معها اياما مثيرة وكان التفوق للثالثي الياباني 
واالســـترالي والكوري اجلنوبـــي، واألخير قدم 
مستويات جيدة لكنه مازال يرتدي جلباب املركز 
الثالـــث بعد ان فاز بلقب أول بطولتني في عامي 
١٩٥٦ و١٩٦٠ وغاب كل هذه الســـنوات الطويلة 
عن اللقب، ووضحت هيمنة دول شـــرق القارة 
على غربها في هذه البطولة الى جانب استراليا 
التي جاء بها االحتاد اآلســـيوي من اقصى الكرة 
االرضية وضمها الى قارتنا في هدية منه لسلب 
مقعد من مقاعد القارة اآلسيوية في السباق نحو 
التأهل الى كأس العالم، فيما خرجت املنتخبات 
العربية من األدوار املتقدمة بعد ان قدمت جميعها 

مباريات «إعالمية» أكثر منها فنية.
  > خـــروج حوالي ٧ آالف مشـــجع نصراوي 
الســـتقبال العبنا بدر املطوع في الرياض دليال 
على مكانته الفنيـــة عند اجلماهير، وبالطبع ان 
مهمته ســـتختلف كثيرا عن مهمته مع القادسية 
حلدة املنافسة بني الفرق هناك والتي ال تخلو من 
احلرب االعالمية املتبادلة بني اخلصمني اللدودين 
النصر والهـــالل، ونصيحتنا لالعبنا املطوع ان 
يحذر من هذه اللعبة وان يركز على خدمة فريقه، 
وهو قادر بال شـــك ان يتكيف مع هذه الظروف 
خلبرته وحسن تعامله مع االعالم، وفي السياق 
نفســـه فان القادسية سيخســـر خدمات املطوع 
الهجومية في الصراع القائم على الدوري، وكان 
على اإلدارة جتهيز البديل القادر على اداء مهامه 
املتميزة واملتمثلة في صناعة االهداف وتسجيلها. 

وسالمتكم.

   ناصر العنزي 

 «أنورت بقدومك الدار يالغالي»

 الرياض ـ خالد المصيبيح
  وسط احتفال جماهيري كبير توافد على أرض 
مطار امللـــك خالد الدولي، َزَفـــّت جماهير النصر 
العـــب الفريق اجلديد بدر املطوع وتعلوهم الفتة 
كبيرة كتب عليها «مرحبا بقدوم خلي يوم جاني 
فـــي محلي» كتعبير عن فرحتهـــا بانضمام البدر 
لصفـــوف النصر فيما احتشـــدت جماهير اخرى 
فـــي مقر النادي يرفعون الفتة مماثلة كتب عليها 

«انورت بقدومك الدار يالغالي».
  ويعتبر استقبال املطوع اجلماهيري حدثا نادرا 
في مثل هذه احلـــاالت ومتنت جماهير النصر ان 
يقدم للفريق ما يـــوازي تطلعاتها ومدى احلاجة 
لالعب مهم ومؤثر مثل املطوع وقالت انه سيشكل 
اضافة كبيرة للنصر كمهاجم والعب قتالي ولديه 
الرغبة واإلصرار كما كان عليه سواء مع منتخب 

الكويت أو مع ناديه القادسية.

  من جهته، ابدى املطوع سعادته باللعب للنصر. 
وقال: النصر كيان كبير بتاريخه احلافل وجنومه 
املشهود لهم وكل العب يتمنى ان يلعب لهذا الفريق 
وامتنى من اهللا ســـبحانه وتعالى ان يوفقني مع 
زمالئي العبي النصر لنحقق آمال وتطلعات جماهير 
النصر التي غمرتني باستقبالها احلافل وهذا امر 
ال يســـتغرب من جماهير النصر الوفية واشـــكر 
ادارة االمير فيصل بن تركي بن ناصر على ثقتها 

بـــي وأمتنى أن اكون عند هذه الثقة وأن يحالفني 
التوفيق خلدمة النصر.

  وكان األمير فيصل بن تركي قد وقع مع املطوع 
عقدا للعب للنصر ملدة ٦ أشهر فور وصوله وبحضور 

مدير اعماله خليفة املطيري.
  وعقـــد املطوع مســـاء امس مؤمتـــرا صحافيا 
شـــرح فيه قصة انضمامه للنصر وطموحاته مع 

الفريق. 

 المحمد يكّرم «البولينغ»
  

  أقام الشيخ طالل احملمد رئيس نادي البولينغ الكويتي رئيس 
االحتاد اآلســـيوي حفل تكرمي لالعبي منتخبنا الوطني للبولينغ 
وللجهازين الفني واإلداري مبناســـبة فوزهم باملركز الثاني على 
القارة اآلسيوية. وأقيم احلفل في ديوانية اللجنة االوملبية وحضره 

جميع أعضاء مجلس ادارة نادي البولينغ.
  وقال احملمد ان عليكم واجبا كبيرا وهو مساندة الشباب الصاعد 
الواعد ليكون معكم في رفع علم الكويت في املناسبات املقبلة متاما 
كما حدث معكم في السابق وانني اعلم ان عليكم مهمة ليست سهلة 
خالل هذا املوسم واملوســـم املقبل خاصة ان هذا املوسم هو أكثر 
املواســـم ازدحاما بالبطوالت اآلسيوية والتي ستلعب دورا كبيرا 

ومهما في تأهلكم لكأس العالم ٢٠١٣. 
  واضـــاف أبومحمد أن نظام التأهل لـــكأس العالم يختلف عن 
الســـنوات الســـابقة فقد تغير النظام، لذلك يجب ان تبذلوا جهدا 
مضاعفا حتى تتم لكم فرحة التأهل ومتثيل الكويت في هذا احملفل 

العاملي الكبير. 

 البريكي وقع رسميًا لصاللة العماني
  

  أكد أنور فاضل أمني السر العام بنادي صاللة العماني لـ «األنباء» 
  ان العب نادي الساملية لكرة القدم عبداهللا البريكي وقع رسميا 
على عقد انضمامه لنادي صاللة وملدة أربعة شهور فقط لينضم 
بذلك الى جانب الالعبـــني الكويتيني اآلخرين وهم أحمد الفضلي 

والشقيقني يوسف وفرحان سعد.
  وقال فاضل ان توقيع العقد مت يوم االربعاء املاضي وهو اليوم 

االخير لتسجيل الالعبني احملترفني في سلطنة عمان.
  متمنيا التوفيق والنجاح لالعبني في تقدمي الصورة املطلوبة 

منهم. 

 الزمالك يكتسح ستارز برباعية
  

  قطع الزمالك املصري شـــوطا كبيرا نحو دور الـ ٣٢ من دوري 
ابطال افريقيا لكرة القدم بعد فوزه على مضيفه اولينزي ستارز 
الكيني ٤-٠ امس في نيروبي في ذهاب الدوري التمهيدي. وجاءت 
االهداف االربعة في الشوط الثاني من اللقاء وسجلها محمود فتح 
اهللا (٦٢) وحسن مصطفى (٦٨) ومحمد امني (٧٥) وابراهيم صالح 
(٩٠)، لتصبح مهمة الزمالك سهلة في مباراة االياب التي يحتضنها 

في ١٣ الشهر املقبل على ستاد القاهرة الدولي. 

 كأس أفريقيا ٢٠١٥ بالمغرب
  

  حصل املغرب على شرف استضافة نسخة ٢٠١٥ من كأس امم 
افريقيا لكرة القدم بعدما تفوق على جنوب افريقيا التي نالت حق 
استضافة نسخة ٢٠١٧ وذلك خالل اجتماع اللجنة التنفيذية باالحتاد 
االفريقي في لوبومباشي على هامش كأس السوبر االفريقية بني 

مازميبي الكونغولي الدميواقراطي والفتح الرباطي املغربي.
  وبعد ٧ أعوام على صراعهما املثير على استضافة كأس العالم 
لعـــام ٢٠١٠، جنح املغرب في حتقيق «ثـــأره» من جنوب افريقيا 
التي كانت حســـمت صراع استضافة املونديال بحصولها على ١٤ 
صوتا مقابل ١٠ للمغرب ونالت شـــرف ان تكون اول بلد افريقي 
يستضيف العرس العاملي والذي نالت لقبه اسبانيا للمرة االولى 

في التاريخ الصيف املاضي.
  وهذه املرة الثانية التي يحصل فيها املغرب على حق استضافة 
العرس القاري بعد عام ١٩٨٨ حني نال هذا الشرف بعد اعتذار زامبيا، 
واالمر ذاته ينطبق على جنوب افريقيا التي استضافته عام ١٩٩٦ 
بعد اعتذار كينيا وتوجت بلقبه. يذكر أن النســـخة املقبلة لكأس 
افريقيا لألمم ســـتقام عام ٢٠١٢ في الغابون وغينيا االستوائية، 

تليها نسخة عام ٢٠١٣ في ليبيا. 

 جماهير النصر احتفلت بالمطوع على طريقتها 

 بدر املطوع وخليفة املطيري لدى وصوله الى مطار الرياض

 الفتة ترحيب بالنجم بدر

 املطوع يتحدث خالل املؤمتر الصحافي 

 املطوع يتحدث لوسائل االعالم 

 القادسية يواصل مطاردة الكويت في «ممتاز السلة»

 افتتاح اآلسياد الشتوي بحضور الفهد اليوم 

 معرفي: وفد اإلسكواش بخير
 حامد العمران

  اكد امني ســـر نادي القادسية رضا معرفي ان 
وفد االسكواش في القاهرة بخير وانه شخصيا 
على اتصال دائـــم مع رئيس الوفد علي الرندي. 
وقد مت حتويل ســـكن الالعبني من االدوار العليا 
الى االدوار السفلى حتسبا ألي طارئ، مشيرا اال 
ان الوفد يقيم فـــي مدينة ٦ اكتوبر البعيدة جدا 
عن االحداث ولكن حرصا على الالعبني مت إلغاء 

احلصص التدريبية واالكتفاء باجللوس في الفندق 
الذي يحظى بحراسة كبيرة من قبل قوات اجليش، 
الفتـــا الى ان رئيس الوفد علـــى اتصال دائم مع 
السفارة الكويتية حملاولة العودة عندما تسمح 

الظروف في أقرب وقت. 
  وطمأن اولياء امور الالعبني واهل الكويت بأن 
الالعبني يعتبرون امانة عند نادي القادسية ولم 

ميسهم اي ضرر. 

 فوز مستحق للساحل على العربي 

 هوكي الجليد يستعد لمواجهة تايلند غدًا

 احتفـــظ الكويـــت بصدارة 
املمتازة لكرة  الدرجـــة  دوري 
السلة بعد فوزه على اجلهراء 
٧٩ ـ ٦٨ (١٩ ـ ١٦، ١٨ ـ ٢٠، ٢٠ ـ 
١٥، ٢٢ ـ ١٧)، وتغلب القادسية 
على كاظمة بصعوبة ٧٠ ـ ٦٩، 
وسجل الساحل فوزا مستحقا 
علـــى العربـــي ٨٣ ـ ٨٠ ضمن 
اجلولـــة الثالثة مـــن املرحلة 
التي أجريت  الثانية للبطولة 
أول من أمس على صالة فجحان 

املطيري في نادي القادسية.
  ورفع الكويت رصيده إلى ١٤ 
نقطة من ٧ انتصارات دون أي 
خسارة، فيما واصل القادسية 
مطاردتـــه برصيـــد ١٣ نقطة، 
وارتفع رصيد اجلهراء والساحل 
إلى ١٠ نقاط، وكاظمة ٩ نقاط، 

وأخيرا العربي بـ ٧ نقاط.
  ولم يجـــد الكويت صعوبة 
كبيرة في تخطى اجلهراء بعد 
أن حتكـــم في مجريات املباراة 
بفضل حنكة مدربه األملاني بتر 
شـــومرز الذي تدخل أكثر من 
مرة في الوقت املناسب وأعاد 
الفريـــق إلى املبـــاراة، قبل أن 
يسيطر على مجرياتها بالكامل 
في الربع األخير وينهي اللقاء 

ملصلحته.
  وبدأ اجلهراء املباراة بقوة عبر 
متيز العبيه عبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندلي واألميركي جون 
اودن من خالل التســـجيل من 
حتت السلة ليتقدم الفريق ١٦ 
ـ ١١، قبـــل أن يعادل الكويت ١٦ 
ـ ١٦ ثم ينهـــي الربع لصاحله 

١٩ ـ ١٦.
  وتراجـــع األداء فـــي الربع 
الثاني، قبل ان يفرض اجلهراء 
أفضلية نســـبيه عبر ديريك 
ترايڤر الذي أجاد في التصويب 
من خارج القوس إال أن الكويت 
أنهى الربع متقدما بفارق نقطة 

واحدة ٣٧ ـ ٣٦.
  وسيطر اجلهراء على بداية 
الربع الثالث مستغال تراجع أداء 
العبي الكويت عبر متيز ضاري 
والصندلي ليتقدم اجلهراء ٤٧ 
ـ ٤٣، ليطلب مـــدرب األبيض 
وقتا مستقطعا أعاد من خالله 
فريقه مستغال تراجع األبيض 
عبر متيز ضـــاري والصندلي 
ليتقدم اجلهراء ٤٧ـ  ٤٣، ليطلب 
مدرب األبيض وقتا مستقطعا 
أعاد من خالله فريقه إلى أجواء 
الكويت بعدها  اللقاء ليفرض 
ســـيطرته عبر تطبيق الدفاع 

الضاغط علـــى اخلصم، فيما 
واصل راشد رياض تألقه وأمطر 
ســـلة اجلهراء بالتسجيل من 
خارج وداخل القوس وسط عجز 
العبي اجلهراء عن إيقافه لينهي 

الكويت الشوط ٥٧ ـ ٥١.
  واســـتمر رياض (أحســـن 
مســـجل في املباراة ٢٢ نقطة) 
فـــي التألق في الربـــع األخير 
إلى جانب زمالئه راشـــد علي 
(١٤نقطة) واألميركي لي روي 
هيـــرد (١٣)، وحســـني اخلباز 
(١٢) الذيـــن فرضـــوا تفوقهم 
في هذا الربع الذي تراجع فيه 
أداء اجلهراء بعد أن استســـلم 

للهزمية.
اللقاء احلـــكام فوزي    أدار 
حبيب ومروان ايقيو من لبنان 

وعابر العابر.
  وفي اللقاء الثاني فرط كاظمة 
في حتقيق الفوز بعد أن أضاع 
العبه األميركي مايكل سونال 

الكرة فـــي الثانية االخيرة من 
املباراة والنتيجة كانت تشير إلى 
تقدم القادسية ٧٠ـ  ٦٩ ليخطف 
القادســـية االنتصار مواصال 

اللحاق بالكويت املتصدر.
  متيز من القادسية االميركي 
دميتري شو ٢٩ نقطة، عبداهللا 
الصراف ١٦ نقطة، ومن كاظمة 
سونال ١٤ نقطة، أحمد البلوشي 

١٣ ومحمد اشكناني ١١.
اللقـــاء احلـــكام رضا    أدار 
بهمن وجعفر حسني من ايران 

وعبداهللا سليمان.
  وجترى اليـــوم ٣ مباريات 
ضمن اجلولة األولى من القسم 
الثاني لـــدوري الدرجة األولى 
لكرة السلة، فيلتقي النصر مع 
الصليبخات في الـ ٥ مســـاء، 
واليرموك مع الســـاملية في الـ 
٧، والتضامن مع الشـــباب في 
الـ ٨:٣٠، وتقام املباريات على 

صالة نادي التضامن.

 (محمد ماهر)  صراع حتت السلة بني العبي القادسية وكاظمة 

 مراسم تسليم علم الدورة من ممثل آسياد تشانغ تشون إلى نظيره الكازاخي 

 كازاخستان ـ سمير بوسعد ـ موفد «األنباء»
  تفتتح رســــميا مساء اليوم األحد دورة األلعاب 
اآلســــيوية الشــــتوية الســــابعة التي تستضيفها 
كازاخســــتان حتى ٦ فبراير املقبل بحضور رئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد والرئيس 
الكازاخــــي نزار باييف وعدد من مســــؤولي القارة 
الصفراء وأعضاء املجلس األوملبي وكبار احلضور، 
وذلك في ســــتاد لكرة القدم في العاصمة الكازاخية 
استانة.  وكان املجلس األوملبي اآلسيوي جدد ثقته 
بكازاخستان الستضافة الدورة واعتبر رئيس جلنة 
الرياضــــة باملجلس زهان جي لونــــغ في تصريح 
صحافي نشره املجلس على موقعه االلكتروني ان 
احتضان كازاخستان ألحد أكبر األحداث الرياضية 
في القارة اآلســــيوية يعد مناسبة تاريخية ونافذة 
يطل عليها الرياضي آسيوية ملا سيجري في العام 
املقبل. وقال زهــــان في االحتفال الذي نظمه مدينة 
املاتا الكازاخستانية ان شعب كازاخستان اظهر روح 
هذه األلعاب الرياضية لتصبح إحدى الواجهات ليس 
للرياضيني فقط وإمنا لكل مؤيدي ومشجعي عالم 
الرياضة. وأكــــد زهان ثقة رئيس وأعضاء املجلس 
واألســــرة الرياضية اآلســــيوية باللجنــــة املنظمة 
للدورة ودعم احلكومات احمللية في أستانة واملاتا 
اللتني ستحضنان الدورة في توفير مناخ ومقياس 
حقيقي أللعاب آســــيوية شتوية نظيفة. من جهته، 
أكد نائب رئيس املجلس وي جي تشونغ في تصريح 
مماثل اقتناعه باإلمكانات املادية والبشرية والفنية 

لكازاخستان من أجل ضمان جناح كبير للدورة.
  وأشاد مبستوى االستعدادات في املاتا وأستانة 
لتنظيم الدورة واعتبرها مرحلة جديدة ومناسبة في 
غاية األهمية، متمنيا مشاركة آسيوية تشمل جميع 
اللجان االوملبية الوطنية اآلسيوية البالغ عددها ٤٥ 
حتى لو لم ميارس بعضها األلعاب الرياضية الشتوية. 
وكانت الكويت أطلقت شعلة الدورة من مقر املجلس 
األوملبي اآلســــيوي بحضور الفهد ووزير الرياضة 
والشباب الكازاخي في ١١ اجلاري ثم تنتقل الى املاتا 
لتجوب أنحاء كازاخستان خالل ٢٠ يوما يحملها ٨٠٠ 
رياضي ورياضية وتنتهي في حفل الفتتاح الدورة 
اليــــوم لتضيء ملعب كرة القدم املغطى اجلديد في 
اســــتانة على ان تختتم في املاتا. الى ذلك، يشــــمل 
برنامج الدورة ٦٩ منافسة رياضية موزعة على ٥ 
ألعاب رياضية رئيسية تنقسم الى ١١ لعبة او مسابقة 
من بينها التزحلق على اجلليد والتزحلق املتقوس 
وتقام املنافسات على ٩ مالعب رئيسية ٣ منها في 
استانة والبقية في أملاتا. من جانبه، قال رئيس الوفد 
فهيد العجمي ان االفتتاح بحضور الفهد فخر لالعبني 
والقارة الصفراء ونعتز بوجوده كعلم آسيوي كبير، 
متمنيا ان يحقق املنتخب الوطني أفضل النتائج في 
الدورة، حيث سيكون اليوم راحة لالعبني على ان 
يســــتكملوا مبارياتهم غدا االثنني أمام تايلند الفتا، 
الى ان اجلهازين الفني واإلداري والالعبني مستعدون 
للمباراة ولتقدمي مستوى جيد يليق باللعبة سعيا 

الى حصد املزيد من النقاط.


