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يحيى حميدان

تتجه النية لدى احتاد كرة الس����لة نحو عدم 
مشاركة الالعب األجنبي في مسابقات اللعبة بدءا 
من املوس����م املقبل وذلك لعدم وجود دعم مادي 
لألندية املش����اركة في بطوالت االحتاد. ويسعى 
احتاد اللعبة إلى منح جميع األندية فرصا متساوية 
للتنافس على األلقاب وعدم احتكارها على الفرق 
التي متتلك س����يولة مادية ومتكنها من التعاقد 
مع محترفني أجانب مببالغ كبيرة وهو ما يشكل 

الفارق لصاحلهم خالل املباريات.
ومن املنتظر أن تعترض العديد من األندية على 
هذا القرار نظرا ألهمية الالعب األجنبي الرتقاء 
مس����توى اللعبة وإعطاء املباريات نكهة خاصة 

جلذب اجلماهير إلى صاالت كرة السلة.
إلى ذلك، تعقد جلنة املسابقات وشؤون الالعبني 
في االحتاد اجتماعا مساء اليوم ملناقشة األحداث 
التي أعقبت املب����اراة الثالثة واألخيرة من الدور 
النهائي لبطولة الدوري والتي جمعت بني الكويت 

الذي توج باللقب والقادسية.

»السلة« يتجه 
إللغاء مشاركة »األجنبي«

فاز منتخبنا لكرة الطاولة للمعاقني في برونزية 
فردي بطولة )النادي الوطني( األردني الدولية 
السابعة املقامة في االردن مبشاركة منتخبات من 
11 دولة عربية وأجنبية. وفاز بامليدالية البرونزية 
الالعب حامد وبدان بعد تفوقه على منافسه األردني 
فيما يواصل املنتخب نزاالت الفرق. ويشارك في 
البطولة املقامة في العاصمة األردنية عمان منتخبنا 
بثماني����ة العبني من ب����ني 90 العبا والعبة من 11 
دولة هي الكويت والعراق ولبنان واألردن ومصر 
واالمارات وروسيا وفرنسا وهولندا واندونيسيا 

وسيراليون. وأعرب مدير الفريق دعيج الهاجري 
في تصريح ل� »كونا« عن رضاه عن أداء الالعبني 
ونتيجتهم على املس����توى الفردي التي حتققت 
نتيجة جهد وأداء جيدين. وأكد اهمية البطولة في 
صقل قدرات الالعبني الكويتيني في اطار االستعداد 
لبطولة العالم التي س����تقام في الصني سبتمبر 
املقبل. وكان س����فيرنا لدى األردن حمد الدعيج 
التقى أعض����اء الفريق على ارض امللعب وحثهم 
على العطاء وبذل اجلهد لرفع اسم بلدهم وعلم 

الكويت في هذا احملفل الرياضي.

أشاد مسؤول رياضي بإحراز نادي التضامن 
كأس التفوق العام للعبة رفع األثقال للموس����م 
الرياضي 2013 � 2014 وللمرة الثالثة على التوالي 
بحصوله على 39 نقطة، بينما جاء القادسية في 
املركز الثاني مبجموع 29 نقطة والنصر ثالثا ب� 17 
نقطة. وقال املدير الفني للعبة رفع االثقال بنادي 
التضامن حسني البلوشي في تصريح ل� »كونا« 
إن ه����ذا اإلجناز كان ثم����رة املجهود الكبير الذي 
بذله الالعبون طوال املوس����م الرياضي وحرص 
اجلهازين الفني واإلداري ومجلس إدارة النادي 

على احملافظة على كأس التفوق.
وأضاف البلوشي أن حصول فريق رفع االثقال 
بالنادي على املركز األول في بطولة كأس األندية 
اآلسيوية التي أقيمت في كوريا الشمالية في سبتمبر 
املاضي كان دافعا كبيرا لالعبني في مواصلة تألقهم 

وعطائهم في اللعبة لهذا املوسم.
وأشار إلى أن مجلس إدارة النادي وافق عقب 
هذا اإلجناز على افتتاح مدرسة رفع األثقال لفئة 
البراعم من مواليد عام 2003 وما فوق في صالة 

النادي.

يواجه ناديا مان سيتي االجنليزي وباريس 
سان جرمان الفرنسي احتمال معاقبتهما بسبب 
مخالفتهم����ا قاعدة اللعب املال����ي النظيف التي 
يفرضها االحتاد االوروبي لك����رة القدم، وذلك 
بحس����ب ما ذكرت صحيفة »دايلي تيليغراف« 

البريطانية.
وأشارت الصحيفة الى ان سيتي يواجه عقوبة 
»هائلة« بسبب خرقه القواعد املفروضة من قبل 
االحتاد االوروبي للعبة من اجل منع االندية من 
االنفاق اكثر من قدرتها، كما سيعاقب سان جرمان 
من قبل هيئة الرقابة املالية في االحتاد االوروبي 

والتي اجتمعت للمرة االولى أمس واليوم.
ومن الركائز االساسية في قاعدة اللعب املالي 
النظيف اال تخس����ر االندية اكثر من 45 مليون 
يورو خالل موسمي 2011 � 2012 و2012 � 2013، 

مع وجود استثناءات لبعض اشكال االنفاق.
وقد انفق سيتي وسان جرمان اللذان انتقلت 
ملكيتهما الى امارة ابوظبي وقطر على التوالي، 
امواال طائلة خالل تلك الفترة ما سمح لالول بإحراز 
لقب الدوري املمتاز في 2012 وللثاني بإحراز لقب 

الدوري الفرنسي في املوسم التالي.
وتواجه االندية الت����ي تخالف قاعدة اللعب 
املالي النظي����ف احتمال معاقبتها بحرمانها من 
املش����اركة في دوري ابطال اوروبا او »يوروبا 
ليغ« اضافة ال����ى امكانية جتريدها من االلقاب 

التي حصلت عليها خالل فترة املخالفة.
لكن الصحيفة البريطانية اشارت، دون ان 
تذك����ر اي مصدر ملعلوماته����ا، بأنه من املرجح 
معاقبة سيتي وسان جرمان ماليا او بحرمانهما 

من اجراء تعاقدات جديدة.

كشف رئيس االحتاد الفرنسي لكرة القدم نويل 
لوغريت في كتاب سينشر االسبوع اجلاري انه 
رفض ترشح النجم السابق زندين زيدان لتدريب 

املنتخب الفرنسي في صيف 2012.
وذكر لوغريت في كتاب »أبطال العالم 98.. اسرار 
وسلطة« والذي نشرت مجلة »فرانس فوتبول« 
مقتطفات منه امس، انه تلقى ترشح بطل العالم 
السابق: »كان زين الدين زيدان يرغب في تدريب 

الزرق، كان واضحا، أراد ذلك التقيته بطلب منه« 
لكن انعدام اخلبرة التدريبية آنذاك لنجم يوڤنتوس 
االيطالي وريال مدريد االسباني السابق كانت بالغة 
األهمية لرئيس االحتاد: »لم تكن اللحظة مناسبة، 
كان يتعني عليه أوال االشراف على فريق«. وأضاف: 
لكن الفرصة قد تكون متاحة املرة املقبلة لزيدان 
خلالفة زميله الس����ابق في منتخب 1998 ديدييه 

ديشان بعد نهائيات كأس العالم 2014.

سيتم طرح نحو 200 ألف تذكرة لكأس العالم 
2014 لكرة القدم ف����ي املرحلة األخيرة من البيع 
عبر موقع االحتاد الدولي االلكتروني حس����بما 
ذكر األخير. وستتوافر تذاكر ل� 54 مباراة بحسب 
قاعدة األفضلية لألسبق، ولن تكون هناك تذاكر 
متاحة لعشر من املباريات األربع والستني وهي 
االفتتاح )البرازيل � كرواتيا(، واملباراة النهائية، 
واملباراة رقم 2 )املكسيك � الكاميرون(، 8 )إجنلترا 
� إيطاليا(، 11 )األرجنتني � البوسنة والهرسك(، 17 
)البرازيل � املكسيك(، 19 )اسبانيا � تشيلي(، 33 
)الكاميرون � البرازيل(، 34 )كرواتيا � املكسيك(، 35 
)أستراليا � اسبانيا(. وميكن ايضا الشراء مباشرة 
من أكشاك بيع االحتاد الدولي اخلاصة في املالعب 

من 1 يونيو وحتى 13 يوليو املقبلني.
وقال تييري ويل، مدير التسويق لدى االحتاد 
الدولي: »على بعد ش����هرين من احلدث، هذه هي 
الفرصة األخيرة لضم����ان احلصول على تذاكر 
لبطولة كرة القدم األب����رز. إني على ثقة من أنه 
س����يكون هناك طلب كبير على التذاكر املتبقية، 
ليس فقط من قب����ل اجلماهير البرازيلية، ولكن 

من كل أنحاء العالم«.
ومت حتى اآلن حجز عدد إجمالي يبلغ 2577662 
تذكرة خاصة بكأس العالم من خالل جميع مراحل 
البيع وقنوات التوزيع )مبا في ذلك برنامج الضيافة 
وغيرها من املبادرات ذات الصلة(، ذهبت 61% منها 

مباشرة إلى اجلمهور العام عبر موقع فيفا.

برونزية لطاولة املعاقني في فردي النادي الوطني

البلوشي يشيد بإحراز التضامن كأس التفوق لألثقال

مان سيتي وسان جرمان مهددان مبنع التعاقدات

رفض ترشح زيدان لتدريب »الديوك«

انطالق املرحلة األخيرة من بيع التذاكر للمونديال

فوز العربي والساملية على اجلهراء والساحل بدوري اليد

الكويت والقرين.. مواجهة الفن والفرجة

دوري الدرجة األولى. 
وبحسب نظام البطولة 
فان الفريق األول في الدور 
التمهي���دي س���ينتقل الى 
الدوري املمتاز وفي جعبته 
الفريق  ثالث نقاط وينال 
صاحب املركز الثاني نقطتني 
والثالث نقطة واحدة بغية 
زيادة التنافس بني الفرق 
املراكز االولى  على حصد 

في هذا الدور.
بالذك���ر ان  واجلدي���ر 
اقيمت  اليد  بطولة دوري 
46 مرة ابتداء من موس���م 
� 1967 وحقق لقبها   1966
أندية من أصل 15  ثمانية 

فريقا مسجلة لدى االحتاد 
اليد.

وتصدر الفرق احلاصلة 
على اللقب الس���املية ب� 11 
مرة تاله العربي بحصوله 
عل���ى البطول���ة 10 مرات 
فيما جاء كاظمة في املركز 
الثالث بنيله اللقب س���ت 
مرات وحل القادسية رابعا 
بخمس مرات متساويا مع 

الصليبيخات.
وحصل الفحيحيل على 
اللقب أربع مرات في حني 
اللقب  الكويت حامل  ظفر 
بالبطولة ثالث مرات يليه 

خيطان مرتني.

وقد أنهى الساحل الشوط 
األول ملصلحته بنتيجة )12 

 .)11 �
العرب���ي  ول���م يج���د 
صعوبة في تخطي اجلهراء 
بنتيجة)25 � 26( في مباراة 
لم تكن صعب���ة أبدا على 
الفائز ال���ذي رفع رصيده 

أيضا الى 20 نقطة.
ومن املقرر ان تقس���م 
الدور  انته���اء  الفرق بعد 
الى  التمهي���دي للبطولة 
مجموعتني تتكون األولى 
من اول ثمانية فرق لتمثل 
الدوري املمتاز وستلعب 
الفرق السبعة األخرى في 

تتجه أنظار عشاق كرة 
الي���د الى صالة الش���هيد 
بالدعية ملتابعة لقاء اإلثارة 
واملتعة الذي يجمع الكويت 
مع القرين في متام الساعة 
ال� 6.30 في ختام مواجهات 
ال���دور التمهيدي لبطولة 
الفريقان  الدوري وضمن 
التأهل الى الدوري املمتاز 
بعد ان حصد األبيض 26 
نقط���ة والقريناوي���ة 23 

نقطة.
املباراة حتديا  وتعتبر 
خاصا بني الفريقني الثبات 
علو كعبهما ومن املتوقع 
ان يرتقي اللقاء للمستوى 
الفني املأمول نظرا المتالك 
اجلهازي����ن الفنيني العديد 
خي����رة جن����وم اللعبة في 
الكوي����ت فضال عن تواجد 
الرابحة فاالبيض  األوراق 
بقيادة اجلزائري س����عيد 
حج����ازي يعول على ابناء 
الى  الغربلي محمد وخالد 
جوار عب����داهلل اخلميس 
ومشاري ويوسف صيوان 
البال����ول  وعبدالرحم����ن 
وامل����درب الوطني للقرين 
س����الم محمود في اختبار 
حقيقي بعد توليه القيادة 
الفنية للفريق مؤخرا خلفا 
للمصري محمد عبداملعطي 
ويعول محمود على خبرة 
فيص����ل واص����ل وفيصل 
وحسني صيوان وسعد سالم 
ونواف الش����مري ومطلق 
الدوس����ري وف����ي نتائج 
الساملية  االس����بوع تغلب 

على الساحل )25 � 22(.
وجاءت املباراة متكافئة 
ليرفع الساملية رصيده الى 
20 نقطة. ويبدو أن ضمان 
الفريقني للتأهل الى املمتاز 
اسهم في غياب احلماس عن 
أدائهما ولم يقدما أداء قويا 
خوفا م���ن االصابات التي 
قد تؤثر على مش���وارهما 
في الدوري املمتاز للبطولة 

اإلثارة والقوة عنوان مواجهة القرين واألبيض  )األزرق. كوم(

النصر يتخطى اجلهراء بهدفني في ذهاب ربع نهائي كأس األمير

الكويت يخطف فــوزًا 
»قاتالً« أمام السامليــة

الش���وط ب�15  وقبل نهاية 
دقيقة أعطى املدرب محمد 
دهيلي���س لالعبي���ه اوامر 
الهجمات املرتدة،  بتكثيف 
وبالفعل كاد فيصل العنزي 
أن يفتتح التسجيل لوال تألق 
الكندري،  احلارس مصعب 
الذي أبع���د كرته بصعوبة 
)31(، وفي الدقيقة األخيرة 
عاد العنزي وانفرد باملرمى 
بعد مجهود فردي رائع من 
عدي الصيفي، إال أن العنزي 
س���دد الكرة بغرابة بجانب 
القائ���م، بعد أن كان املرمى 

مشرعا أمامه )45(.
وتعرض الكويت لضربة 
موجعة في الشوط الثاني 
بعد طرد البرازيلي روجيريو 
)55( بس���بب تلفظه على 
احلك���م املس���اعد يعقوب 

الس���هلي ليكم���ل األبيض 
ب��10  مجريات هذا الشوط 
النقص  العبني، ورغم هذا 
إال أن الس���ماوي ل���م يجد 
نفسه من خالل السيطرة 
أو الوصول ملرمى املنافس 
ب���ل واصل اعتم���اده على 
الهجمات املرتدة، ما ساهم 
في عدم تأثر الكويت كثيرا 
بهذا النقص، وهو األمر الذي 
س���عى إليه مدرب األبيض 
إيوان مارين، ليدخل البديلني 
ج���واد نيكون���ام وجراح 
العتيق���ي، وقبل أن يطلق 
احلكم صافرة النهاية بثوان 
متكن جواد من تس���جيل 
الهدف األول ف���ي املباراة، 
باستغالله لعرضية العتيقي 
من ركلة ركنية بعد متابعته 

لكرة ساقطة )93(.

بنفس الدور متكن النصر من 
التغلب على اجلهراء بهدفني 
دون رد، س���جلهما باسكال 
)7(، وعصام فايل )58(، في 
املباراة التي جمعتهما على 
السالم،  ملعب علي صباح 
وبات قريبا من التأهل إلى 

نصف النهائي.
وفي الش���وط األول من 
مباراة الكويت والساملية، لم 
تكن هناك أي خطورة تذكر 
على مرمى الفريقني في ال��30 
دقيقة األولى، بسبب إغالق 
الساملية ملنطقة دفاعه دون 
التفكير في الهجمات املرتدة، 
ما تسبب في اعتماد األبيض 
البعدي،  التس���ديد  عل���ى 
والكرات العرضية والطولية، 
والتي لم تفلح أي منها في 
إيجاد فرصة للتس���جيل، 

عبدالعزيز جاسم 

متكن الكويت من حتقيق 
الس���املية  فوز ثم���ني على 
بهدف دون رد، سجله جواد 
نيكون���ام )93(، في املباراة 
التي جمعتهما مس���اء أمس 
على س���تاد ثامر في ذهاب 
ربع نهائي كأس سمو األمير، 
ولعب األبيض الشوط الثاني 
ب�10 العبني إثر طرد البرازيلي 
روجيريو في الدقيقة )55(، 
وس���تقام مباراة اإلياب في 
ال�29 من الشهر اجلاري، وبات 
الكويت بحاجة إلى التعادل 
أو الفوز بأي نتيجة، بينما 
يحتاج السماوي إلى الفوز 
بفارق هدف، بشرط أن يسجل 

السماوي أكثر من هدف.
الثانية  املب���اراة  وف���ي 

عصام جمعة يحاول الوصول 
إلى الكرة قبل عادل مطر 
)األزرق.كوم(


