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دينارا، فيما سيحصل رابع 
احملترفني عل���ى 100 دينار. 
وبطل الناش���ئني على كأس 
إضافة الى 100 دينار ومعها 
أيض���ا هدية اخ���رى قيمة. 
وس���يحصل ثاني الناشئني 
على كأس و50 دينارا وهدية 

قيمة.
وأوض���ح ان منافس���ات 
الناش���ئني تق���ام يوميا من 
الثالثة عصرا حتى السابعة 
مساء، فيما يلعب احملترفون 
اعتبارا من الس���ابعة مساء 
وحتى الثالثة فجرا وذلك طبقا 

للوائح وقوانني اللعبة.
من جانبه، أكد فهد الغنيم 
نائب رئيس اللجنة الكويتية 
للبلياردو والسنوكر ان هذه 
البطولة التي تقام س���نويا 
تكرميا لذكرى والده تعكس 
اإلقبال الكبير عليها من خالل 

اتساع دائرة املشاركة ووجود 
عناصر واعدة.

انطالقة قوية لبطولة الغنيم للبلياردو
ش���هدت بطولة املرحوم 
خالد صالح الغنيم للبلياردو 
التي انطلقت امس مبقر شركة 
ه���وت للبلياردو في حولي 
لفئتي احملترفني والناشئني 
منافس���ات قوية في يومها 
األول حيث متيزت املنافسات 

بالقوة واإلثارة.
وقال فؤاد اخلالدي رئيس 
اللجنة املنظمة للبطولة ان 
شركة هوت شوت للبلياردو 
املنافس���ات  املنظم���ة لهذه 
حرص���ت على ج���ذب اكبر 
الالعبني  عدد ممك���ن م���ن 
واملشاركني من خالل رصد 
جوائز قيمة للفائزين حيث 
سيحصل صاحب املركز األول 
ملنافس���ات احملترفني على 
الى مبلغ 750  كأس اضافة 
دينارا. والثاني كأس و450 
خالد الغنيمدينارا، والثالث كأس و250 

»محمد طالب« يظفر بلقب بطولة »احملامني«

اختتمت اللجنة الرياضية بجمعية احملامني 
أمس األول دورة كرة القدم التي أقامتها ألعضائها 
على ملعب اجلمعية يومي اجلمعة والس���بت 
3/18 و3/19. وقامت اللجنة الرياضية بتكرمي 

الفرق الفائزة باملراكز الثالثة األولى.
حيث قام رئيس مجلس إدارة جمعية احملامني 
احملامي خالد الكندري ومعه أمني سر اجلمعية 
احملامي ناصر الكريوين بتكرمي الفائزين باملراكز 
الثالثة األولى وتكرمي أفضل العب بالبطولة 

وكذلك أفضل حارس مرمى، وهداف الدورة.
وعبر رئيس اللجنة الرياضية احملامي حسن 
العجمي عن سعادته لنجاح الدورة التي تعد 
باك���ورة هذه الدورات وهي األولى من نوعها، 
حيث مت حصر املش���اركة فيها على أصحاب 

مكاتب احملاماة والعاملني لديهم.
وأضاف ان الدورة تهدف إلى التقريب بني 
احملامني وحتقيق التعارف فيما بينهم وحتقيق 
جو من احملبة واأللفة والترويح عنهم خصوصا 

أن متاعب مهنة احملاماة كثيرة واحملامي يحتاج 
لوقت يروح فيه عن نفس���ه ويتناسى هموم 

املهنة ومتاعبها.
وقد حصل مكتب احملامي محمد طالب على 
املركز األول وحصل مكتب رئيس مجلس اإلدارة 
احملامي خالد الكندري على املركز الثاني بينما 
حصل مكتبا احملاميني خالد العبداجلليل وحسن 

العجمي على املركز الثالث.
وحصل احملامي جابر الضبيعي على جائزة 
أفضل العب وحصل احملامي طارق املتروك على 
جائزة أفضل حارس مرمى بينما حصل احملامي 

محمد اجلزاف على جائزة هداف الدورة.
وش���كر احملامي محمد طالب احلاصل على 
املركز األول منظمي الدورة قائلني: كانت بطولة 

ناجحة بكل املعايير.
وأضاف ان مثل هذه الدورات توطد العالقات 

بني احملامني.
مؤمن المصري  ٭

أكد أن خبر انتقاله لوزارة الداخلية سمع به من وسائل اإلعالم فقط

املطوع: النصر عرض علّي التجديد ولكنني فضلت التأجيل
أكد جنم القادسية واملنتخب 
الوطني احملترف في نادي النصر 
السعودي بدر املطوع ل� »األنباء« 
ان إدارة النصر تقدمت له بعرض 
لتجديد عقده حتى املوسم املقبل 
بعد أن علمت أن احلرس الوطني 
قد أنهى خدماته في وقت سابق، 
مش���يرا إلى أنه طلب من ادارة 
النادي تأجيل البت في هذا األمر 
حتى نهاية املوس���م، مبررا ذلك 
بأنه شعر بأن هذا العرض جاء 
كردة فع���ل بعد فصله من جهة 
عمله، قائال »النصر غمرني بكرمه 
منذ وصولي إلى الرياض لكنني 
أريد أن يكون التجديد من خالل 
مستواي أوال وليس أي أمر آخر 
العرض  الرد على  لذلك فضلت 

املقدم حتى نهاية املوسم«.
وب���ني املط���وع ان جماهير 
الس���عودية كلها تقدره وليس 
النصر فقط، فاجلميع  جماهير 
يعاملني باحترام حتى جماهير 
الف���رق املنافس���ة، موضحا ان 
جماهير النصر تعتبر من أفضل 
اجلماهير في السعودية ودائما 
تؤازر فريقها أينما ذهب وخير 
دلي���ل أن عددها يزيد في بعض 
األحيان على عدد جماهير الفرق 
التي تستضيفنا في مدن تبعد 

عن الرياض بكثير.
التي حملتها  اللوح���ة  وعن 
جماهي���ر النص���ر ف���ي مباراة 
الوحدة باجلولة املاضية بدوري 
زين السعودي التي كتب عليها 
»إذا شالوك احلرس عيوننا لك 
حرس« قال املطوع ان هذا األمر 
أثر في نفسي كثيرا وجعلني أقدم 
مستوى مميزا خالل املباراة، لكن 
على اجلمي���ع أن يعرف أن هذا 
التصرف لي���س إال »غيض من 
في���ض« فجماهير النصر متلك 

المطوع نجم الجماهير

حقق بدر املطوع للمرة الثانية 
جائزة اجلماهير التي متنح ألفضل 
العب في دوري زين الس���عودي 
بعد حصوله على نسبة 94% من 
تصويت اجلماهير في نسبة تعتبر 
هي األعلى منذ إنشاء اجلائزة، وتقدر 

قيمة اجلائزة ب� 50 ألف ريال.
عبدالعزيز جاسم  ٭

أي مكان يعمل فيه.
وشكر املطوع كل من وقف 
الى جانبه وسانده سواء داخل 
الس���عودية،  أو في  الكوي���ت 
مش���يرا إلى أنه س���يحاول ان 
يبذل قصارى جهده في الفترة 
املقبلة لكي يكون خير س���فير 
للكويت في السعودية في امللعب 

وخارجه.

ثقافة عالية وتؤازر الالعبني حتى 
في التدريب اليومي.

وعن انتقاله للعمل في وزارة 
الداخلية أكد املطوع أنه ال توجد 
أي مخاطبات رسمية بهذا الشأن 
وان ه���ذا املوضوع علم به من 
خالل وسائل اإلعالم فقط، متمنيا 
أن يكون هذا اخلبر صحيحا ألنه 
يتشرف بأن يخدم الكويت من 

جنم النصر السعودي بدر املطوع يواصل تألقه ويعتمد على مستواه للتجديد

لقن األخضر درسًا في فنون اللعبة

»يد« الشباب تضرب العربي بقوة ويتأهل لـ »املمتاز«
»ال صوت يعلو على صوت 
الش���باب« هذا ما أك���ده أبناء 
األحم���دي أول من أمس عندما 
تسلطنوا وسلطنوا كل متابع 
ملباراتهم مع العربي بعد ان دكوا 
احلصون اخلض���راء وتغلبوا 
عليه 26 � 18 )الشوط االول 13 
� 6( ف���ي اللقاء الذي أقيم على 
صالة الش���هيد فهد األحمد في 
الدعية ضمن مباريات األسبوع 

ال� 11 لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذل���ك ض���رب الش���باب 
عصفورين بحجر واحد، األول 
إلى  الرسمي  التأهل  هو إعالن 
الدوري املمتاز والثاني احتالل 
صدارة الترتيب، فيما بات العربي 
ف���ي موقف محرج ألن رصيده 
جتمد عند 16 نقطة وبقيت له 
مباراتان غاي���ة في الصعوبة 
الساملية والفحيحيل.قبل  أمام 
ان نخوض في تفاصيل املباراة 
البد ان نرفع »العقال« للمدرب 
الوطني يوسف غلوم وحتيته 
احتراما لفكره التدريبي وقيادته 
احلكيمة للمباراة، وفي احلقيقة 
الرياضيات  كان غلوم كأستاذ 
املتمكن ألنه اس���تخدم عملية 
حسابية دقيقة وفي الوقت نفسه 
غير معقدة »ضرب ثم قسم وزاد 
ثم طرح« ففي البداية »ضرب« 
بيد من حديد دفاع األخضر من 
خالل تنفيذ جمل تكتيكية فتحت 
ل� »يقس���م«  العرباوي  الدفاع 
العبي العربي الذين لعبوا بشكل 
فردي وليس جماعيا وهذا ما 
»زاد« ف���ي فارق األهداف الذي 
وصل في بعض الفترات الى 9 
أهداف، وأخيرا »طرح« مدرب 
العربي وليد عايش الذي وقع 

الذي قدمه  الكبير  الدور  إنكار 
الالعب عبدالعزيز يالوس، حيث 
كان عصب الدفاع ومؤثرا جدا 
في األوقات القليلة التي شارك 
الى جانب حمد  فيها بالهجوم 

يالوس.
وأخيرا يجب على كل العبي 
الشباب تقبيل احلارس املتألق 
عبدالرحمن املش���اري عرفانا 
لدوره املميز الذي وقف س���دا 
منيع���ا في وج���وه العرباوية 
ويكف���ي أن األخضر لم يتمكن 
إال من تسجيل 6 أهداف فقط في 
الشوط األول وطبعا هذا يعود 
لتألق احلارس إلى جانب الدفاع 
وحتى احل���ارس البديل احمد 
جعفر كان له دور ايجابي من 

خالل تصديه لرميتي جزاء.
العربي فلعب بتشكيلة  أما 
ألول مرة يلعب بها في الدوري 
وكان عل���ي م���راد مصابا ولم 
يشارك إال بعد منتصف الشوط 
األول ولكن الغريب أن املدرب 
وليد عايش لم يش���رك العب 
الدائرة حسني الشطي او علي 
القالف ولعب باقر الوزان املبتعد 
عن اللعب موسمني، وكان احمد 
حسني هو األبرز واألفضل ولكن 
اليد الواحدة ال تصفق ألن سلمان 
الشمالي كان بعيدا عن مستواه، 
او باألح���رى طريقة اللعب لم 
تظهر إمكانياته ليبدو العربي 
دون مالم���ح، وكان اإلحب���اط 
األكبر من نصيب احلارس مهدي 
عبداحلليم الذي عانى كثيرا من 
س���وء دفاع زمالئه. وتألق في 
إدارة املب���اراة احلكمان فيصل 

الفرج وجاسم سويلم.
حامد العمران  ٭

املطيري، وهؤالء كانوا متزنني 
في اللعب ولم يتسرع أي منهم 
في إنه���اء الهجمة ليعطي ذلك 
الفريق أفضلية بإنهاء الهجمة 
بالش���كل الصحيح ما لم يعط 
العربي فرصة لتنفيذ الهجوم 
املرتد إلى جانب قيام اجلناحني 
مبارك الزيد ويوسف الشاهني 
بواجباتهما.وكان العب الدائرة 
حمي���د نعمة في قم���ة عطائه 
من خ���الل التح���رك االيجابي 
وتسجيله األهداف في األوقات 
املناسبة وأيضا ال يستطيع احد 

بالقاضية أمام القراءة املتمكنة 
لغلوم الشباب، لذلك لزاما علينا 
ان نحيي مدرب الشباب الذي أراد 
من خالل املباراة أن يوصل رسالة 
واضحة ملنتقديه.أما من الناحية 
الفنية فيحسب لالعبي الشباب 
التكتيكي بتعليمات  التزامهم 
اجلهاز الفني ليؤدي كل منهم 
دوره على أكمل وجه، خاصة 
العبي اخلط اخللفي املكون من 
عمار الرامزي وعلي البلوشي 
وسعد احليدري وسعد سالمة، 
الفائزون باملراكز الثالثة األولىوأخي���را جنم املباراة مش���عل 

خالد الكندري يكرم محمد طالب الفائز باملركز األول

تكرمي جابر الضبيعي أفضل العب

عبدالعزيز يالوس كان عصب الدفاع أمام العربي

شكر كل من 
سانده في الكويت 

والسعودية

الصليبخات يفوز على الفحيحيل 
في »الشوط املعاد«

سجل الصليبخات هدفا في الشوط املعاد 
من مواجهته أمام الفحيحيل ليخرج فائزا 1-2 
في مباراة مس���تكملة من اجلولة 14 لدوري 

الدرجة األولى لكرة القدم.
وأحرز ه���دف الف���وز للصليبخات حمد 
العازمي في الدقيقة 86، بعد أن سجل زميله 

بدر عناد هدف التقدم، قبل أن يدرك الفحيحيل 
التعادل عن طريق محمد عدنان )27(. ورفع 
الصليبخات رصيده الى 25 نقطة، فيما بقي 
الفحيحيل على رصيده السابق 16 نقطة في 

املركز األخير.
مبارك الخالدي  ٭

عادل حمود وطالل نايف عادا من مسقط

نايف والشمري وحمود يبحثون
 عن أندية

عاد العب السويق العماني السابق طالل نايف من عمان بعد أن أنهى 
تعاقده مع ناديه بالتراضي كما عاد كل من طارق الشمري وعادل 
حمود من مسقط بعد أن حصال على بطاقتهما الدولية وبات اآلن 

اختيار أنديتهم في املوسم املقبل بأيديهم.
وتشير الدالئل إلى ان طارق الشمري اقترب كثيرا من إعالن انتقاله 
للقادسية وان مسألة انضمامه لتدريبات الفريق أو ملعسكر األصفر 
في الصيف مسألة وقت ال أكثر كما أن جنما األزرق السابقني نايف 

وحمود اقتربا كثيرا من التوقيع للعربي لكن تبقى مسالة واحدة تقف 
في وجه انتقالهم وهي املقابل املادي القليل الذي سبق وان عرضه 

األخضر على الالعبني في الفترة السابقة، علما ان حظوظ نايف 
في االنضمام للعربي كبيرة خصوصا ان مجلس اإلدارة سبق أن 

قدم عرضا رسميا إلدارة النصر يطلب فيه نايف إال أن هذا العرض 
جوبه بالرفض التام.ولم يتبق في عمان من الالعبني املهاجرين عن 
أنديتهم سوى فهد الرشيدي في العروبة والعبي الساحل األخوين 
يوسف سعد وفرحان سعد في صاللة واحلارس سعد العنزي في 

صور واحلارس أحمد الفضلي صاللة بينما خطف العربي الكم 
االكبر من الالعبني بعد توقيعه من مرزوق زكي ومحمد فريح وعبيد 

منور وجميعهم من الساحل ووقع القادسية مع خالد القحطاني 
وجابر جازع وحمد أمان وهذان األخيران وقعا برضا ناديهما السابق 

التضامن.
عبدالعزيز جاسم  ٭


