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الشباب والتضامن في قمة »األولى«

مراقبة مباراة القادسية وشورتان تعتذر بسبب أحداث المنامة

حمد وجازع يشاركان في كأس االتحاد اآلسيوي
عبدالعزيز جاسم

بات في حكم املؤكد مش����اركة 
القادسية املنضمني حديثا  العبي 
من التضامن حمد أمان وجابر جازع 
مع األصفر في مباراته أمام شورتان 
األوزبكي ضمن منافسات املجموعة 
الثانية في كأس االحتاد اآلسيوي 
التي ستقام في األول من مارس، 
وذلك بعد ان ارسل القادسية كتابا 
الى جلنة املسابقات التابعة لالحتاد 
اآلسيوي تستفسر فيه عن مشاركة 
الالعبني في املباراة اال ان اللجنة 
لم ترد وهو ما يعني انه ال يوجد 
أي حتفظ منها على مش����اركتهما 

مع القادسية. 
وم����ن املتوقع أن يقوم املدرب 
ابراهيم باشراك حمد أمان  محمد 
الذي يعد من اب����رز الالعبني في 
الوقت احلال����ي ما لم يصل كتاب 
قب����ل املواجهة بأي����ام يفيد بعدم 
أحقيته في اللعب وهو أمر مستبعد، 
أما ج����ازع فيحتاج الى وقت لكي 
ينضم لتشكيلة األصفر األساسية 
خصوص����ا أنه يلعب ف����ي مركز 
الوس����ط الذي يتواجد فيه وفرة 
من الالعبني واغلبهم في صفوف 

األزرق. 
وكانت ادارة القادسية أرسلت 

في وقت سابق كتابا الى »فيفا« 
تطلب فيه استثناء أمان وجازع 
امكانية مش���اركة  من قرار عدم 
الالعب في موسم واحد مع 3 أندية، 
مستندة في ذلك الى أن الالعبني 
كانا في ناد ه���او ثم احترفا في 
ناد اخ���ر وان »فيفا« يضع هذه 
الش���روط على األندية احملترفة 
وليست الهاوية كما حدث مع أمان 
وجازع، وتنتظر ادارة األصفر الرد 
بفارغ الصبر لكي تتمكن من اشراك 
الالعبني فيما تبقى من منافسات 
املوسم، ومن املتوقع أن يشاركا 
خالل ابريل املقبل بسبب انتهاء 
املوسم بالدوري العماني وهو ما 
س���يعطي الضوء األخضر دون 
الالعبني مع  أي مشاكل ملشاركة 

القادسية. 
الى ذلك اعتذرت مراقبة مباراة 
القادسية وش����ورتان البحرينية 
الى  سوسن حاجي عن احلضور 
الكويت بس����بب األحداث األخيرة 
التي تشهدها املنامة واسند االحتاد 
اآلس����يوي مهمة مراقب����ة املباراة 
أنور احلق  للبنغالديش����ي هالل 
الذي سيصل في 26 الشهر اجلاري 
للوق����وف على آخر اس����تعدادات 

األصفر الستضافة املواجهة.

مبارك الخالدي
 تشهد اجلولة ال� 13 من دوري الدرجة االولى 
لكرة القدم اليوم، مباراة قمة بني الشباب املتصدر 
)29 نقطة( مع التضامن صاحب املركز الثاني )20 
نقطة( على ملعب األخير، فيما يتقابل خيطان )16 
نقطة( مع الفحيحيل )8 نقاط( على ملعب نايف 
الدبوس، ويس���تضيف الصليبيخات )15 نقطة( 
اليرموك )12 نقط���ة( وتقام املباريات الثالث في 

ال� 4:55 مساء.
 وتتجه األنظ���ار صوب املباراة االولى والتي 
تش���كل نتيجتها حتوال مهما في مسار املسابقة، 
ففوز الشباب يعني التحليق بعيدا في الصدارة 
واإلطاحة بأقرب منافسيه، بينما يسعى التضامن 
بكل قوة الى عرقلة الشباب وتضييق الفارق بينهما 

وانتظار بقية نتائج اجلوالت املقبلة.
 وأثبت الشباب حتى اآلن أفضليته عن بقية 
الفرق بثبات مستواه ومحافظته على روح املنافسة 

والرغبة األكيدة للجهاز الفني بقيادة املدرب الوطني 
خالد الزنكي، والالعبني في حصد بطاقة التأهل الى 
الدوري املمتاز مبكرا، والدليل النتائج االيجابية 

املتوالية للفريق.
 ومن املتوقع ان تش���هد املباراة اثارة وندية، 
بوج���ود كوكبة الفتة م���ن الالعبني في صفوف 

الفريقني.
 ويس���عى خيطان الى مواصلة صحوته على 
حساب الفحيحيل »اجلريح«، اذ بدت املالمح الفنية 
للمدرب محمد االنصاري واضحة على أداء الالعبني، 

فيما اليزال الفحيحيل مير بحالة غير مستقرة.
 ومين���ي الصليبخات النفس بتجاوز عثراته 
األخيرة والعودة الى مسلسل االنتصارات وان كانت 
مهمته صعبة أمام اليرموك املتجدد، ولكن شريطة 
ابتعاد العبي الصليبخات عن العصبية والنرفزة 
التي كلفتهم اخلس���ارة في املباراتني األخيرتني 

اضافة الى اإليقافات التي طالت الالعبني.

الشباب يعول على املهاجم محمد اشكناني في قمة اليوم

حمد العنزي أمام االحتاد السوري في نهائي كأس االحتاد اآلسيوي العام املاضي 

يحيى حميدان
القادس���ية على بعد  يقف 
فوز واحد فق���ط للظفر بلقب 
الدوري املمتاز لكرة السلة عندما 
أمام  يخوض مباراة مصيرية 
الس���احل في ال� 5 مساء اليوم 
ضمن اجلولة ال� 14 قبل األخيرة 
والتي تش���هد أيض���ا مواجهة 
بني العربي واجلهراء في ال� 7، 
وكاظمة مع الكويت في ال� 8:30.
وس���تقام جميع املباريات في 

صالة نادي الكويت.
ويتصدر األصف���ر ترتيب 
الفرق قبل جولة اليوم برصيد 
25 نقطة، وبفارق نقطتني أمام 
األبي���ض الذي يتش���بث بأمل 
سقوط املتصدر قبل مواجهته 
ف���ي اجلولة األخي���رة في 24 
اجلاري، ويأتي كاظمة واجلهراء 
الثالث والرابع  املركزي���ن  في 
برصيد 19 نقط���ة لكل منهما، 
والس���احل خامس���ا 18 نقطة، 
والعربي سادس���ا وأخيرا وله 

13 نقطة.
وتبدو كل الظروف مواتية 
الدوري  لألصفر حامل لق���ب 
في املواس���م األربعة األخيرة، 
لالحتفاظ به موس���ما خامسا 
عل���ى التوالي وللم���رة ال� 21 
في تاريخه، قياس���ا بالفوارق 
التي متيل للقادس���ية  الفنية 
الذي ميتلك وفرة من الالعبني 
أصحاب اخلبرة والقادرين على 
صنع الفارق متى ما ش���عروا 

باخلطر.
وتض���م »كتيب���ة األصفر« 
مجموعة ممي���زة من الالعبني 
يأتي ف���ي مقدمته���م »العقل 
املدبر« فهاد السبيعي وعبداهلل 
الصراف وعبدالعزيز احلميدي 
واملتألق أحمد سعود ومحمد 

األمل الحراز لقب الدوري والذي 
يتلخص بهزمية األصفر اليوم 
والفوز عليه في اجلولة األخيرة 
عند مواجهة »الغرميني« قبل 

الذهاب الى مواجهة فاصلة.
 وال تشكل مباراة اجلهراء 
والعربي، أي أهمية بعد هبوط 
األخضر رسميا الى دوري الدرجة 

األولى، في حني يأمل اجلهراء 
في تعزيز حظوظه واالبتعاد 
عن املركز اخلامس الذي يدخل 
صاحبه في مواجهتني فاصلتني 
ذهابا وإيابا مع صاحب املركز 
الثاني في الدرجة األولى لتحديد 
من سيشارك في الدوري املمتاز 

املوسم املقبل.

املباريات األخيرة وهو ما كلفهم 
الكثير من خالل تلقي املزيد من 

الهزائم املتوالية.
الكويت  وس���يكون لق���اء 
وكاظمة أشبه بتحصيل حاصل 
اذا ما فاز القادسية على الساحل، 
آماال  وتعلق جماهير األبيض 
عريضة لالبقاء على بصيص 

ساملني واألميركي دميتريك شاو 
والليتواني توماس ناجز.

وفي املقاب���ل، يعول مدرب 
الساحل املصري ابراهيم نصر 
على الروح القتالية التي دائما ما 
يتميز بها »أبناء أبوحليفة« في 
املباريات احلساسة واملصيرية، 
اال ان هذه الروح غابت عنهم في 

العبو القادسية اقتربوا من الوصول الى خط النهاية في سباق الفوز بلقب دوري السلة

تبدأ اليوم تحت عنوان »لكل صورة أسطورة« 

بلسم ولولوة األيوب تنظمان دورة فن التصوير الرياضي 
 يستضيف نادي الكويت باملركز 
االعالم���ي وبالتعاون مع ش���ركة 
»توشيه« للتطوير الرياضي اليوم 
الرياضي  التصوير  دورة مب���ادئ 
ويشرف على الدورة املصور الدولي 
احملترف بهاء الدين القزويني احد 
ابرز املصورين في العالم واحلاصل 
على جوائز عاملية في مجال التصوير، 
فضال عن انه احد املصورين املعتمدين 
عن قارة آسيا لدى االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( والذي رشح من 
االحتاد الدولي لتصوير كاس العالم 

االخيرة في جنوب افريقيا. 
 وتستمر الدورة االولى املختصة 
مببادئ فن التصوير الرياضي ملدة 
3 ايام من 4:30 الى 7:30 مساء في 

املركز االعالمي بنادي الكويت.
 وتنظم شركة »توشيه« للتطوير 
الرياضي سلس���لة م���ن 4 دورات 
متخصصة متتابعة بفن التصوير 
الرياضي حتت عنوان »لكل صورة 
اسطورة«، وهي عبارة عن تطبيقات 
نظرية وعملية متخصصة في آلية 
التق���اط الصور  وتعلم خط���وات 
الصحيحة واملناس���بة للرياضات 

املختلفة، وتعتبر الش���ركة االولى 
التي تنظم سلس���لة م���ن الدورات 
املتخصصة بهذا املجال لفتح املجال 
لهواة ومحترفي التصوير الكتساب 
املهارات والقدرات االساسية املطلوبة 

لفن التصوير الرياضي.
ويعتب���ر برنامج سلس���لة فن 
البرامج  الرياض���ي احد  التصوير 
التنموي���ة املجتمعية  الرياضي���ة 
احلديثة التي تتعاون فيها البطلتان 
بلسم ولولوة االيوب احلائزتان جائزة 
اش���وكا العاملية لالبداع االجتماعي 
العام املاضي مع ش���ركة »توشيه« 
للتطوي���ر الرياض���ي ف���ي منطقة 
الشرق االوس���ط والتي تهدف الى 
تنمية وتطوير الواقع الرياضي في 
مجاالت عدة تعود بالفائدة املباشرة 
على الواقع واملجتمع الرياضي في 

الكويت.
وفي هذا االطار، قالت بلسم االيوب: 
اننا نعمل لطرح افكار عصرية حديثة 
تناسب الفئات املختلفة في املجتمع 
والتي تهتم باملجال الرياضي سواء 
عن طريق املمارس���ة او املتابعة او 
الدراسة او ما يرتبط مبفهوم املجال 

الرياضي بشكل عام، وهي سلسلة 
من الدورات تعمل على تعزيز كفاءة 
الهواة او املصورين احملترفني املهتمني 
بفن التصوير الرياضي، وكلنا يعلم 
ان التاريخ يبقى بالنتائج والصور 
التي حتفظ لنا ذكريات االجنازات 
واملجد ولذلك اطلقنا على برنامجنا 
»لكل صورة اسطورة« النه بالفعل ما 
يبقى لنا هو الصور التي نحتفظ بها 
ولذلك يجب ان مننح املجتمع صورا 
خالدة رائعة وجميلة بحجم روعة 

املناسبة واالجناز والعطاء.
وتابعت: ان باب التسجيل يقفل 
اليوم وبامكان اي شخص املشاركة 
في الدورة املفتوحة للمجتمع بشكل 
عام، ومتطلبات الدورة بسيطة وفي 
متناول اجلميع وهي كاميرا رقمية 
باالضافة الى الكمبيوتر الشخصي 

لتحميل الصور وعرضها.
وختمت بلس���م قائلة: ان شهر 
فبراير شهر االعياد واالفراح الوطنية 
في وطنن���ا احلبيب الكويت، وهي 
فرصة ان نقدم للوطن عمال يخدم 
واقعنا الرياضي ويساهم في تطويره 
وتنميت���ه، ونأمل في ان يس���تفيد 

جميع املش���تركني من اقامة دورة 
فن التصوير الرياضي.

التصوير هواية رائعة 

 ومن جانبه���ا، صرحت لولوة 
االي���وب بانه من واجبن���ا كابطال 
رياضني ان نساهم في تنمية الرياضة 
في املجتمع من خالل افكار وتوجهات 
الش���باب، فالتصوير هواية رائعة 
واحت���راف من نوع خ���اص وتقام 
املسابقات واملعارض العاملية حول 
العالم ومتنح اجلوائز للمصورين عن 
صور قاموا بالتقاطها في مناسبات 
عدة س���اهمت في تخليد اجناز او 
ذكرى معينة لبطل ما او مناس���بة 
رياضية وما يبقى منها ونستذكره 
يك���ون بتلك الصور التي تس���اهم 
في نقل تلك الذكريات اخلالدة عبر 

االجيال.
 واضاف���ت: من خالل سلس���لة 
الدورات في فن التصوير الرياضي 
مننح املجتمع الفرصة ان يس���اهم 
في تطوير املفهوم الرياضي ونشره 
من خالل عدة جوان���ب احدها فن 

بلسم ولولوة االيوب في احدى املناسباتالتصوير الرياضي.

الكويت يواجه كاظمة والعربي يلتقي الجهراء في الجولة قبل األخيرة من الدوري

بين القادسية ولقب »ممتاز السلة«... ساحل

تأجيل افتتاح ستاد جابر إلى مارس المقبل

مبارك الخالدي
علمت »األنب���اء« ان املوعد املقترح الفتتاح 
س���تاد جابر الدولي قد يتم ترحيله الى مارس 
املقبل نظرا لعدم ورود التأكيدات االخيرة من 
احد الفرق االوروبية املرشحة للعب مع االزرق 
بسبب انشغال الفرق االوروبية باستحقاقات 
الدوريات احمللية ودوري ابطال اوروبا، علما 
أن البطوالت االوروبية دخلت مراحل متقدمة 
من التنافس يصعب معها حضور اي من الفرق 

املرش���حة لضيق الوقت والزدح���ام الرزنامة 
اخلاصة بها.

ومن املتوقع ان تصدر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بيانا توضيحيا حول مالبسات عدم 
متكنها من االيفاء بوعودها الس���ابقة اخلاصة 
بافتتاح الس���تاد بالتزامن مع احتفاالت البالد 
بذكرى مرور 50 عاما على االستقالل و20 عاما 
على التحرير والذكرى اخلامسة لتولي صاحب 

السمو االمير مقاليد احلكم في البالد.

ستاد جابر الدولي مت تأجيل افتتاحه


