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 األزرق يشارك البحرين احتفاالتها اليوم 
 عبداهللا العنزي 

  يلتقـــي األزرق مـــع منتخب 
البحرين اليوم على ستاد البحرين 
الوطني فـــي اللقاء الودي الذي 
يجمعهمـــا مبناســـبة احتفاالت 
مملكة البحرين باالعياد الوطنية، 
والذي يأتي ضمن استعداد االزرق 
خلوض تصفيـــات كأس العالم 
٢٠١٤ في البرازيل املقرر أن يبدأ 
مشـــواره من الدور الثاني بلقاء 
الذهاب يوم ٢٣ يوليو واالياب في 
٢٨ من الشهر ذاته، على ان جترى 
قرعة التصفيات في شهر مارس 
املقبل في مقر االحتاد اآلسيوي 

بالعاصمة املاليزية كواالملبور.
  وقد غادر االزرق صباح أمس 
الى املنامة برئاسة يوسف اليتامى، 
وأدى املنتخب تدريبا وحيدا على 
الوطني، ومن  البحرين  ســـتاد 
املقرر ان يعود الوفد الى البالد 
بعد املباراة مباشـــرة لالرتباط 
مبباريات املرحلة الـ ١٣ من الدوري 

املمتاز االربعاء املقبل.
التي  التشـــكيلة    وبخـــالف 
استدعاها املدرب الصربي غوران 
توفاريش ملباراة املنتخب االوملبي 
أقيمـــت االربعاء  التي  الياباني 
املاضـــي وانتهت بفـــوز االزرق 
بثالثة أهداف نظيفة، وضمت في 
اغلبها العبني جددا، عاد غوران 
الى اســـتدعاء «احلرس القدمي» 
بضم ٢٤ العبا معظمهم شارك مع 
االزرق في الفترة املاضية وهم: 
خالد الرشـــيدي، علي مقصيد، 
عبداهللا الشمالي، حسني املوسوي 
وعلي اشـــكناني وخالد خلف، 
الوهيب،  الهدهود، ناصر  محمد 
ســـلطان صلبوخ، فهد العنزي، 
عامـــر معتوق، حســـني فاضل، 
نواف اخلالدي، فهد االنصاري، 
صالح الشيخ، طالل العامر، حمد 
العنزي، احمد عجب، عبدالعزيز 
املشعان، جراح العتيقي، يعقوب 
الطاهر، وليد علي، خالد عجب، 

فهد الرشيدي.
  ويسعى اجلهاز الفني للمنتخب 

الى إشراك كل الالعبني في مباراة 
اليوم حرصا على زيادة التجانس 
بني العبي املنتخب، هذا باالضافة 
الى الوقوف على مستويات بعض 
املنضمني اجلدد من امثال محمد 
الهدهود وناصر الوهيب وسلطان 
صلبوخ وحسني املوسوي وعلي 
اشكناني وخالد عجب الذين قدموا 
أداء جيدا امام االوملبي الياباني 
واستحقوا جتربة اخرى اليوم.

  وستكون املباراة فرصة جديدة 

للمهاجم فهد الرشيدي الذي اكد 
غوران في تصريح سابق له انه 
بحاجة الى جهد وعمل كبير كي 
يعود الى التشـــكيلة األساسية 
لألزرق في املرحلة املقبلة، ومن 
املقرر ان يزج به أساسيا ليمنحه 
فرصة كاملة قبل ان يقرر ضمه 
الى االزرق او اســـتبعاده، علما 
ان اجلهاز الفني لالزرق ال يتابع 
الرشيدي كثيرا ألنه محترف في 

صفوف العروبة العماني.

  غوران أحسن اختيار التشكيلة 
التـــي تعطي انطباعـــا بوجود 
استراتيجية جديدة لالزرق وإيجاد 
التنافس بني الالعبني على املراكز، 
وهذا االمر عانى منه املنتخب في 
الفترة املاضية خالل مشاركته في 
كأس آسيا في قطر، حيث بدا ان 
غوران وضع في حساباته ١٥ العبا 
فقط، وجتاهل البقية بدليل تناقل 
الالعبني بني املراكز لسد النقص 
رغم وجود البديل اجلاهز للعب 

في نفس املركز.
  اجلديـــر بالذكـــر ان االزرق 
سيلعب يومي ٢٥ و٢٩ مارس املقبل 
امام منتخبي االردن وفلسطني في 
مباراتني وديتني ضمن «أيام فيفا» 
ما يسمح باســـتدعاء احملترفني 
بدر املطوع (النصر السعودي) 
ومساعد ندا (الشباب السعودي) 
اللذين يغيبان عن مباراة البحرين 
اليوم ألنها غير مدرجة ضمن « 

يوم فيفا». 

 يلتقي منتخبها اليوم وديًا على الستاد الوطني 

 وفد املنتخب الوطني لدى وصوله إلى مطار املنامة 

 الفريق الشيخ أحمد النواف يتسلم من سعد كميل نسخة من كتابه 

 جنم القادسية واألزرق بدر املطوع مهدد بانتهاء اعارته للنصر السعودي 

 عمار التميمي مع االجنليزي تيسك لويس قبل املباراة 

 حديث الساعة 

 النوم في العسل
 غياب كرة القدم الكويتية عن دوري أبطال آسيا 
اقترب من ان يصبح «عادة» أو أمرا واقعا في أذهان 
العبي كرة القدم وكذلك املسؤولون، وهو مؤشر خطير 
على االستكانة ونسيان املبادرة واملنافسة الكويتية 
التي تشعل املالعب وترهب الفرق واملنتخبات على 

صعيد قارة آسيا.
  ورغم أن االحتاد اآلســـيوي شـــدد على ضرورة 
تطبيق االحتادات الوطنية وروابط الكرة واألندية 
في البلدان املؤهلة للمشاركة في دوري األبطال بعض 
الشروط واملعايير، وأكد أنها مطلوبة لضمان املشاركة 
في البطولة األشـــهر واألقوى على صعيد بطوالت 
األندية في القارة، إال أن غيابنا الذي دخل عامه الرابع 
لم يحرك ساكنا في نفوس مسؤولي كرة القدم وهم 
ميرون بحالة هدوء غريبة «ونوم في العسل» وكأن 
األمر ال يعنينا رغم أننا منتلك تاريخا جيدا في هذه 
البطولة التي وصل نادي القادسية في إحدى نسخها 
«موسم ٢٠٠٦ - ٢٠٠٧» إلى الدور نصف النهائي وكان 
قريبا من التأهل الى املباراة النهائية، لكنه خسر أمام 

الكرامة السوري بهدف واحد.
  واألغـــرب من حالة الهدوء هذه وعدم القيام بأي 
حترك أن «بعض» الشـــروط التي وضعها االحتاد 
اآلسيوي متوافرة لدينا سلفا بينما األخرى قد يراها 
البعض انها مستحيلة، وان كنا أقدر من دول أخرى 
كثيرة على توفيرها خاصة في جزئية حتويل دعم 
فرق الكرة من وزارة الشـــؤون الى وزارة التجارة، 
بحيث يكون لها كيان جتارى وهذا الشرط من املمكن 
حتقيقه، السيما أن معظم أنديتنا لها من ميولها حاليا 
من رجال االعمال وباســـتطاعتهم املساهمة الفعالة 
لتطبيق أهم شرط أراه من وجهة نظري املتواضعة 
للمشاركة في دوري أبطال آسيا املوسم اجلديد، ولكن 
مـــن الواضح للعيان ان «جماعتنا» ميرون مبرحلة 
ســـكون كأنهم رضوا باألمر الواقع «ومستانسني» 
للمشـــاركة في كأس االحتاد اآلسيوي الذي نسير 
على طريق فقدانه أيضا إذا لم نتحرك وندخل ضمن 
املنفذين ملعايير وشروط االحتاد القاري، وعندها لن 
يتبقى لكرة القدم الكويتية من نصيب في القارة إال 
كأس رئيس االحتاد اآلسيوي الذي سنلعب خاللها 
مع مستويات لن تتعدى بعض الدول التي ليس لها 

أي تاريخ رياضي أو كروي يذكر.

  آخر الكالم:
  الكرة في ملعب قاعة عبداهللا السالم الستصدار 
قانون حتويل فــــرق الكرة بأنديتنــــا الى كيانات 

جتارية.
  مبارك الوقيان
  hotmail.com@٦٨_Mubarak  

 البحرين  الكويت 
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 الرياضية الثالثة 

 الكويت لتفادي مفاجآت
  الجهراء في «ممتاز السلة»

 كميل يهدي كتابه الى أحمد النواف 

  مؤتمر صحافي للحمود عن بطولة  الجهراء لنصف نهائي مالكمة القائد
الجائزة الكبرى للرماية

 انطالق «رماية التحرير»

 دوري الصاالت يستأنف نشاطه 

 خالص العزاء

 يحيى حميدان
  يتطلع الكويت الى تفادي مفاجــــآت اجلهراء عندما يالقيه في الـ 
٨:٣٠ مساء اليوم في صالة نادي الكويت مبنطقة كيفان ضمن مباريات 
اجلولة الـ ١٢ للدوري املمتاز لكرة الســــلة. ويلعب اليوم في الصالة 
نفسها ايضا العربي مع الساحل في الـ ٥، يتبعها مواجهة شرسة بني 
القادسية وكاظمة في الـ ٧. ويتصدر القادسية الترتيب برصيد ٢١ نقطة 
بفارق نقطة أمام الكويت الثاني، يأتي بعدهما اجلهراء وكاظمة برصيد 
١٦ نقطة لكليهما، فيما يحتل الساحل املركز اخلامس برصيد ١٥ نقطة، 

وأخيرا العربي برصيد ١١ نقطة بهزميته في جميع مبارياته.
  ويعتبر تعثر األبيض أمام اجلهــــراء مبنزلة إهداء اللقب لصالح 

القادسية بصورة كبيرة في حال فوزه هو اآلخر على كاظمة.
  وعلى اثر ذلك فإن املهمة امللقاة على عاتق العبي الكويت ستكون 
كبيرة للمحافظة على فارق النقطة انتظارا ألي تعثر لألصفر او حلني 

مواجهتهما التي ستكون مصيرية في اجلولة األخيرة للدوري.
  ويخوض القادســــية هو اآلخر مباراة ال تخلو من الســــهولة امام 
كاظمــــة الطامح ملواصلة عروضه اجليدة فــــي الفترة االخيرة والذي 
يســــعى ايضا للتقدم اكثر نحو مركز متقدم اكثر السيما بعد تالشي 

آماله بإحراز اللقب بصورة كبيرة.

  أهدى احلكم الدولي الســـابق وعضو جلنة املراقبني وتطوير 
احلكام سعد كميل كتابه «سعد كميل و٢٥ عاما مع الصافرة» إلى 
الوكيل املساعد لشؤون التعليم والتدريب ورئيس االحتادين الدولي 

والكويتي للشرطة الفريق الشيخ أحمد النواف.
   ويأتي هذا اإلهداء من كميل ملا يقدمه الفريق الشيخ أحمد النواف 
من دعم للرياضة والرياضيني، وخاصة للحكم الدولي السابق سعد 

كميل خالل مشواره الرياضي احلافل بالعطاء.

 تأهل العبا اجلهراء علي العنــــزي وخلف مجبل الى الدور نصف 
النهائي في بطولة القائد الدولية التاسعة للمالكمة التي ينظمها نادي 
البقعة األردني مبشــــاركة عدد من املنتخبات والفرق العربية، حيث 
فاز علي العنزي على السوري محمود البدوي في منافسات وزن ٥٦ 
كغم ضمن البطولة. وفاز خلف مجبل على األردني حسام الطعيمات 
في منافســــات وزن ٦٩ كغم. ويشــــارك ٦ العبني من اجلهراء في هذه 
البطولــــة التي تختتم غدا وهم احمد ســــالم وخلف مجبل وعبداهللا 
الســــعيدي ومهند املطيري وعلي شــــريف. وقال رئيس وفد اجلهراء 
عبداحلميد السعيدي ان العبي اجلهراء قدموا اداء متميزا امام ممثلي 
منتخبــــات وأندية متقدمــــة في مجال اللعبة وهــــو ما جعلهم محط 
إشادة من املشــــاركني. معربا عن أمله ان يحقق الفريق ميداليات في 

منافسات النهائي.

  قبل يومني مــــن انطالقة بطولة اجلائزة الكبرى للرماية «بطولة 
املغفور له الشيخ فهد السالم «التي ينظمها نادي الرماية خالل الفترة من 
١٧ـ  ٢٠ اجلاري على ميادين الشيخ صباح األحمد، جتري االستعدادات 
على قدم وســــاق في نادي الرماية إلزاحة الستار عن افتتاح البطولة 

التي تقام برعاية الشيخة لطيفة الفهد.
  وتقوم اللجنة العليا املنظمة للبطولة برئاســــة الشــــيخ سلمان 
احلمود رئيس نادي الرماية بوضع اللمسات النهائية على االنطالقة 
حيث يبذل جميع املنظمني جهودا مضاعفة توازي حجم وأهمية هذا 
احلدث الرياضي الذي يقام على أرض الكويت ارض احملبة والســــالم 
مبشــــاركة دولية واسعة حيث سيشــــارك رماة من أكثر من ١٢ دولة 
صديقة وشــــقيقة. وفي هذا اإلطار، يعقد احلمود مؤمترا صحافيا في 
الســــاعة الـ ٧ مساء اليوم مبقر االحتاد مبجمع الشيخ صباح األحمد 
االوملبي ملياديــــن الرماية، ووجهت اللجنة العليــــا املنظمة الدعوات 
جلميع وسائل اإلعالم املختلفة املرئية واملسموعة واملقروءة، ويتحدث 
احلمود عن جميع املوضوعات املتعلقة بالبطولة والرماية الكويتية 

واجنازاتها واستعداداتها لالستحقاقات املقبلة.
   كما ســــيعقد يوم ١٨ اجلاري اجتماع ملجلس ادارة االحتاد العربي 
للرماية ومقره الكويت ويترأسه دعيج العتيبي الذي يشغل منصب 
نائب رئيس نادي الرماية. وعن هذا االجتماع قال العتيبي ان االحتاد 
العربي للرماية ســــيبحث العديد من املوضوعات واخلطط ملواصلة 
عملية االرتقاء بالرماية العربية لتنافس إقليميا وقاريا ودوليا، مشيرا 
الى ان االحتاد العربي الســــابق كان ينظــــم بطولة واحدة كل ٤ أو ٥ 
ســــنوات، لكن بعد ان تولينا قيادة االحتاد أصبح ينظم بطولتني في 

العام الواحد وهذا ميثل تطورا نوعيا في االحتاد العربي. 

  هاني الظفيري
  تقام بطولة التحرير للرماية الثابتة واملتحركة (مسدس/ بندقية) 
حتت رعاية الشيخ علي عبداهللا السالم محافظ محافظة مبارك الكبير 
في مجمع ميادين الرماية مبنطقة صبحان. حيث تفتح البطولة أبوابها 
للمتقدمني من أبناء هذا الوطن للمشاركة ضمن نقاط معينة من الساعة 

اخلامسة حتى الساعة الـ ٩ مساء، وتختتم البطولة في ١٧ اجلاري. 

 حقق اليرموك فوزا ســـاحقا على اجلهراء ١١ ـ ٠ في دوري كرة 
القدم للصاالت الذي استؤنف مساء اول من امس على صالة الشهيد 

فهد األحمد في احتاد كرة اليد في الدعية.
  وأوضح د.احمد فرج مراد في تصريح ملوقع االحتاد االلكتروني 
أن مباريات الدوري ستقام على صالة الشهيد فهد األحمد حتى تاريخ 
اول مارس املقبل لتستكمل باقي املباريات على صالة نادي اليرموك 

والتي تخضع حاليا ألعمال الصيانة اعتبارا من ٢ مارس.

 يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من رئيس مجلس إدارة 
نادي الســـاحل محمد الثالب لوفاة أخيـــه فهيد، تغمد اهللا الفقيد 

بواسع رحمته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 

 مواجهة شرسة بين القادسية وكاظمة

 عائلة المطوع تناشد مشعل األحمد ابقاءه في النصر

 التميمي إلى نصف نهائي إسكواش لندن

 عبدالعزيز جاسم
  ناشدت عائلة الالعب بدر املطوع 
في اتصال هاتفي مع «األنباء» امس، 
نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مشعل االحمد ان يتدخل بعطفه 
االبوي من اجل انهاء مشكلة ولدهم 
بدر الذي طلبت منه جهة عمله في 
احلرس الوطني بقطع اجازته وعقد 
االحتراف في النصر الســــعودي 

والعودة سريعا ملزاولة عمله.
  وطلبت عائلة املطوع ان يتم 
تكرمي املطوع في االعياد الوطنية 
بالســــماح له مبواصلة احترافه 
في النصر ملدة ٤ اشهر والتي لن 
تؤثر على عمله، ومتنت من الشيخ 
مشعل االحمد ان يسمح له باكمال 

مدة عقده مع النصر.
  وكان املطــــوع طلب من ادارة 
اعارتــــه وعودته  الغــــاء  النصر 
للقادسية بعد ان وصله أول من 
أمس خطاب رسمي من مقر عمله في 
احلرس الوطني بفصله من عمله 

اذا لم يحضر خالل أسبوع.
  واكدت مصادر من داخل النصر 
النصر  ادارة  فــــاحت  املطــــوع  أن 
بخطاب مسؤولي عمله وانهم في 
طريقهم اللغاء االعارة اذا لم تنجح 
محاوالتهم االخيرة في اقناع جهة 

 حامد العمران
  حقق العب اليرموك واملنتخب 
الوطني لالسكواش العمومي عمار 
التميمي اجنازا غير مســـبوق 
بتأهله الى الدور نصف النهائي 
من بطولة لندن املفتوحة حتت 
٢٣ سنة بعد أن تفوق على نفسه 
وقدم عرضا كبيرا توجه بالفوز 
على االجنليزي تيســـك لويس 

٣-٠ في ربع النهائي.
  وكان التميمـــي قد تغلب في 
دور الـ ١٦ على روري بيرتو ٣-٠ 
أيضا فيما متكن يوسف نزار من 
التأهل الى الدور ربع النهائي بعد 
تغلبه على جيم بريستو ٣-١، 
ولم يتمكن نزار من تكملة املشوار 
بعد خسارته من املصنف ثانيا 
في البطولـــة لويس ويلتروس 
٠- ٣ وقد ظهر االرهاق على نزار 
خلوضه ٤ مباريات خالل يومني 

فقط.
  وسيلعب التميمي أمام املرشح 
البريطاني  البطولـــة  األول في 
جيمس سنيل، وستكون املباراة 
محط أنظار متابعي البطولة بعد 
العـــروض القوية التـــي قدمها 

النهائـــي يعتبر اجنـــازا يهديه 
إلى كل املسؤولني عن الرياضة 
والى أسرة االسكواش والى نادي 
اليرموك الذي كان له الفضل في 
املشاركة إلى جانب االحتاد من 
خالل التجهيز التكتيكي والفني 

والبدني.
  وأشـــار الى انه لن يقف عند 
هذا احلد وانه سيضع برنامجا 
للمشاركات اخلارجية من اجل 
احلصول على مراكـــز متقدمة 
واحلصول على تصنيف عاملي 
متقدم، مؤكدا انه يوجد الكثير 
القادرين  الالعبني املميزين  من 
على إيصال االسكواش الكويتي 
إلـــى العامليـــة بشـــرط توفير 
اإلمكانيـــات املاديـــة، وتكثيف 
املشـــاركات اخلارجية، مشيرا 
الى ان زميله يوسف نزار يعتبر 
من الالعبني املوهوبني وهو قادر 
على الوصول إلى العاملية بشرط 
توفير راع رســـمي له ليشارك 
خارجيا، مبينا ان نزار لم يتجاوز 
١٧ سنة واستطاع أن يصل إلى 
ربع النهائي متفوقا على العبني 

يفوقونه خبرة. 

اخلبرة واالحتـــكاك ولكن بعد 
الدخول مبكرا في الفورمة حتول 
الطموح للمنافســـة على اللقب 
الـــدور نصف  والوصـــول الى 

التميمي الذي بات احد املرشحني 
الحراز اللقب.

  وأكد التميمي انه قبل املشاركة 
في البطولة كان الهدف اكتساب 

وليس االنتقال وان اسمه مرفوع 
من الكشوفات فقط وليس مشطوبا 
وبالتالي يحق له اللعب مع االصفر، 
كما يســــتطيع املشاركة في كأس 
االحتاد االسيوي الن هناك فترة 
يسمح خاللها بدخول العب جديد 

ورفع اسم العب مصاب.

عمله باالستمرار حتى نهاية اعارته 
خصوصا أن النصر ال يستطيع 
تسجيل محترف آسيوي آخر نظرا 

النتهاء فترة التسجيل.
  وكان املطــــوع قد حصل على 
موافقة مبدئية من جهة عمله في 
بداية املفاوضات اال أن املسؤولني 

تراجعوا عن موقفهم خالل االيام 
القليلة املاضية.

  من جانبه، قال مصدر في ادارة 
نادي القادسية لـ «األنباء» انه في 
حال عودة املطوع وعدم اكماله مع 
النصر فانه سيشارك مع القادسية 
النه تعاقد مع النصر بنظام االعارة 

 في حال عودته يستطيع اللعب مع القادسية


