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إلى أين تريدون بنا؟
من أجل مصلحة الكويت فلتذهب كل املصالح األخرى 
الى اجلحيم، واملتابع لقضيتن����ا الرياضية املرهونة لدى 
اللجنة األوملبية الدولية يرى انها صراع »آراء« من الوزن 
الثقي����ل بعد ان وصلت االختالف����ات الى حد كبير يتطلب 
منا الشجاعة والش����فافية للتطرق الى اهم نقاط اخلالف 
ب����ني املؤيدين للقوانني احمللية واملعارضني لها، نقول ذلك 
ونحن لسنا مع جهة ضد األخرى، ويهمنا في املقام األول 
رياضتنا والعبونا وكي ال تتعرض الى عقوبات مش����ددة، 
وم����ا نحن إال هيئة رياضية صغيرة تتبع منظومة دولية 
متمثلة في اللجنة األوملبية الدولية ومن الصعوبة مبكان 
ان نفرض توجهاتنا، وان كنا نحترمها أش����د احترام، على 
كيان عاملي باستطاعته في جرة قلم ان يخرجنا من عباءته، 
بل اننا كمن يقدم على رفع يده اليمنى وغرسها في عينه 
اليسرى ان واجهنا قوانني اللجنة األوملبية الدولية بالتحدي 

والعناد.
نعم قد يقول قائل ما هذه املبالغة في التشاؤم؟ انها يا 
س����ادة احلقيقة التي يجب ان نتقبلها حتى لو كانت على 
أنفسنا وحتى لو كانت ايضا على القوانني احمللية اشد ايالما 
من وقع احلسام املهند، نحترم قوانيننا احمللية ومشرعيها 
األفاض����ل نواب مجلس األمة ولك����ن ماذا لو تعارضت مع 
امليثاق األوملبي؟ وهذا الكالم ليس من باب التش����كيك امنا 
جاء على لسان رئيس اللجنة األوملبية الدولية البلجيكي 
جاك روغ املسؤول األول عن »دساتير« احلركة الرياضية 
األوملبية فعندما يأتي االعتراض من مثل هذه الهيئات فمن 
املؤكد اننا بحاجة ال����ى مراجعة بعض البنود املتعارضة 
مع امليثاق األوملبي، وكي نكون اكثر وضوحا وش����فافية 
فإن اكبر البنود املتعارضة وأضخمها هي املتعلقة بنظام 
اختيار اعضاء مجال����س االحتادات الرياضية، اذ يجب ان 
تكون وفق نظام االنتخاب وان تكون اجلمعيات العمومية 
س����يدة قراراتها، وعلينا ان ندعم خطوات وزير الشؤون 
د.محمد العفاسي بعدما قام بأولى عمليات الترميم بتشكيل 
جلنة لدراسة أوجه التعارض بني القوانني احمللية والدولية 
ونقولها لكل األطراف املتنازعة »إلى أين تريدون بنا؟« فلن 
نس����امحكم اذا تعرضت رياضتنا للخطر، ومن احلكمة ان 
نس����تفيد من الفرص اجلديدة املتاحة أمامنا، ولتسمح لنا 
األطراف املتنازعة أن نقول لها ايضا رياضتنا ال تخصكم 
وحدكم وتأكدوا ان مواجه����ة اللجنة األوملبية الدولية لن 

تكون متكافئة على اإلطالق.
< يهمنا جدا ان نرى العبينا في أفضل حاالتهم الفنية 
وما نتابعه حاليا فيما يخص انتقاالت الالعبني بني األندية 
نراه ينصب في مصلح����ة الالعب ماديا وفنيا، ومثل هذه 
االنتق����االت »تنعش« التنافس وحتفز الالعبني على االداء 
االفضل فعندما ينتقل فرج لهيب للساملية مرة اخرى من 
شأنه ان يعزز قدراته ومينح ناديه اجلديد قوة هجومية، وفي 
االجتاه نفسه فإن أبرز تعاقدات األندية مع املدربني األجانب 
اجته صوب نادي كاظمة باس����تقدامه املدرب املعروف في 
املنطقة اخلليجية الروماني ايلي بالتشي املتميز بشخصيته 
القوية، األمر الذي يتطل����ب من إدارة كاظمة التعامل معه 

بحذر كي يكمل مهمته مع الفريق حتى نهاية املوسم.
ناصر العنزي

عبدالقدوس: من المبكر الحكم على المدرب
فوز القادسية على البالستيك برباعية.. وإبراهيم يشيد بالتجربة األولى

الكرواتي سكويتش يركز في تدريبات العربي على رفع اللياقة البدنية

محمد بن همام متحدثا أمام اجلمعية العمومية

شادي الكزبري خالل السباق

الصليبخات يلتقي البحيرة اليوم

السد اللبناني يحتفظ بـ »ثنائية« اليد

مبارك الخالدي
يخ���وض فريق نادي الصليبخات عصر 
اليوم رابع مبارياته االعدادية في معسكره 
باالسكندرية امام فريق البحيرة. وكان األحمر 
قد خاض ثالث مباريات، إذ خسر في األولى 
من األوملبي 0-2 وتعادل مع غزل احمللة بهدف 
وخسر من سموحة 1-3. وقام اجلهاز الفني 

للفريق بتجربة عدد من الالعبني احملترفني 
الذين مت عرضهم على الفريق عبر متعهدين 
ولم يلق غالبيتهم القبول لدى ادارة الفريق 
باستثناء الغاني حسن اسماعيل الذي سيتم 
جتربت���ه مرة أخرى في مب���اراة اليوم بعد 
مش���اركته في مباراة االوملبي التخاذ قرار 

نهائي بشأن ضمه للموسم املقبل.

بيروت: احتفظ فريق السد ببطولة لبنان
في كرة اليد للدرجة األولى للرجال، بتقدمه 
على الصداقة 2 � 0 من ثالث مباريات ممكنة في 
الدور النهائي، بفوزه عليه 40 � 36 )الش����وط 
االول 24 � 18( ف����ي املب����اراة التي جرت بينها 
اول من امس على ملع����ب االول. وكان افضل 
مسجل للسد خضر نحاس 10 أهداف، وللصداقة 
الكرواتي توميسالف ميتوڤيتش 9 اهداف، قاد 
املباراة احلكمان الدوليان محمد حيدر ومازن 
ديب، وفي نهايتها سلم رئيس االحتاد اللبناني 
لكرة اليد عبداهلل عاش����ور كأس البطولة الى 

العبي الس����د، وكأس املركزين الثاني والثالث 
الى العبي الصداقة والشباب. وشارك مع السد 
املوزع الدولي التونسي صبحي بن عزيزة، الذي 
س����يدافع عن ألوان النادي في بطولة النوادي 

اآلسيوية في األردن في نوفمبر املقبل.
وهذه ه����ي املرة الثانية الت����ي يجمع فيها 
السد »الثنائية« . وجدد رئيسه متيم سليمان 
التأكيد ل� »األنباء« باإلصرار على احراز لقب 
قاري، »سيدفع من دون شك باللعبة اكثر الى 
األمام، وس����يجعلها قبلة األنظار في املدارس 

ولدى الناشئني اللبنانيني«.

نظ���را لعامل ضي���ق الوقت 
باملعس���كر الذي يعاني منه 
الفني للقادس���ية،  اجله���از 
فضال عن ان الفريق مرتبط 
بعدة مباريات ودية اخرى مت 
حت��دي���د زمن�ها ايام 12 و17 
اللقاءين  اما طرف���ا  اجلاري 
فس���يتم حتديدهما بالشكل 
ال����ذي يناس�����ب ب�رنامج 
االع��داد اخلاص للفريق الذي 
ل��هذا  الفني  وض�عه اجلهاز 

املعسكر.
التجربة  ان  الى  واش���ار 
الودية االولى التي خاضها امام 
البالستيك كانت مفيدة جدا 
بصرف النظر عن نتيجتها، 
مؤكدا ان اجلهاز الفني ال يقف 
كثيرا ام���ام نتائج التجارب 
الفريق  التي خاضها  الودية 
او سيخوضها خالل املعسكر 
احلالي، وان كل ما يهمه من 
ه���ذه املباريات ه���و توفير 
املناس���ب للفريق  االحتكاك 
قبل بدء املنافسات الرسمية 
للموس���م اجلديد، والوقوف 
على االخطاء والسلبيات التي 
يقع فيها الفريق بشكل عام او 
الالعبني على وجه اخلصوص 
بهدف تصحيح هذه االخطاء 
ومعاجلة تلك السلبيات قبل 

بداية املوسم.
وعن سبب اختيار فريق 
يلعب بدوري الدرجة الثانية 
قال محمد البناي رئيس البعثة 
انه م���ن الطبيع���ي ان يبدأ 
اجلهاز الفني جتاربه الودية 
مع فرق ضعيفة نسبيا حتى 
ال يحمل الالعبني فوق طاقتهم، 
فضال عن ان املرحلة االولى 
من فترة االع���داد ال تتطلب 

اكثر من ذلك.
اما املرحلة الثانية فسوف 
تش���هد لقاءات اكثر قوة مع 
فرق كبيرة بالدوري املصري 

املمتاز.

عرض لفاضل

وت�����ردد ف���ي معس���كر 
القادس���ية ان املدافع حسني 
فاض���ل مطل���وب للعب في 
اجلزيرة اإلماراتي مقابل 600 

ألف دوالر.

سامي عبدالفتاح ـ مبارك الخالدي
أكد قائد فريق النادي العربي 
خالد عبدالقدوس ان االصابة 
التي تعرض لها في معس���كر 
الفريق بالقاهرة واجبرته على 
العودة الى الكويت عبارة عن 
متزق في العضلة الضامة للرجل 
اليسرى مشيرا الى انه يحتاج 
املانية  ابر  الى تلقي ك���ورس 
غير متوافرة هناك اضافة الى 
ضرورة الراحة الس���لبية ملدة 
اسبوع اثر بعدها ان يعود الى 

الكويت الستكمال عالجه.
وقال عبدالقدوس في تصريح 
ل� »األنباء« ان اجلهازين الفني 
واإلداري للفري���ق خيراه بني 
البقاء في املعس���كر أو العودة 
الى الكوي���ت إال انني فضلت 
العودة لعدم وجود العالج الذي 
احتاجه هناك بعد ظهور صور 
االشعة املقطعية اذ ان العيادة 
الطبية امللحقة في النادي متوافر 
بها كل االدوات الالزمة، خاصة 
د.علي املكيمي الذي سيشرف 
على متابعة حالتي وكذلك االبر 
األملانية غير متوافرة في معسكر 

القاهرة.

مواصلة العالج

انه  واضاف عبدالق���دوس 
س���يواصل عالجه ف���ي البالد 
والكشف على يد د.عبداملجيد 
البناي والذي س���يقرر مرحلة 
الع���الج املقبل���ة خاص���ة ان 
االصابة من املتوقع ان حترمه 
من املش���اركة مع الفريق ملدة 

شهر.
ان���ه يأمل ان  واش���ار الى 
يكون الئقا طبي���ا قبل مباراة 
الكرامة السوري في ال� 15 من 
املقبل، ممتدحا سير  الش���هر 
اخلط البياني للمعسكر وقال 
ان تفاع���ل الالعبني مع املدرب 
اكثر من ممتاز والكل حريص 
على تغيير شكل واداء االخضر 
للموسم املقبل وهذا ما الحظته 
من خالل إق���دام الالعبني على 
تلقي احلصص التدريبية على 
الفترتني الصباحية واملسائية 
لكن يبقى من الصعب احلكم 
على املدرب من خالل املباريات 
االعدادي���ة ولك���ن م���ن خالل 

ان يكون املعسكر اكثر من رائع 
ويس���تطيع اضافة الكثير من 
االمور الفنية والذي هو في اشد 

احلاجة الى اكتسابها.

فوز القادسية

م���ن جان���ب آخ���ر، ف���از 
القادسية على البالستيك احد 
الثانية بالدوري  الدرجة  فرق 
املصري بأربعة أهداف نظيفة 
التجريبية األولى  في مباراته 
امس ضمن املعسكر التدريبي 

في القاهرة.
سجل أهداف األصفر فيصل 
العنزي وسعود املجمد وعامر 

املعتوق وحمد العنزي.
الفن���ي  ورف���ض اجله���از 
للقادس�����ية بقي���ادة محم���د 
ابراهيم ال�مدي���ر الف�ني من�ح 
الالع�ب�ي�ن اي راحة عقب اللقاء 
امام البالس���تيك، على ان يتم 
االقتص���ار على م���ران الفترة 

املسائية فقط.
م���ن جانبه، اكد ابراهيم ان 
ق���رار رفض من���ح اي راحات 
الودية  اللقاءات  للفريق عقب 
التي سيخوضها القادسية جاء 

وهو االمر الذي كش���فه اللقاء 
الودي مع فريق الشرقية للدخان 
الذي يلعب في الدرجة الثالثة 
بالدوري املصري والذي انتهى 

بالتعادل 2-2.
وقال سكويتش انه سيبذل 
قص���ارى جه���ده للعمل على 
تصحي���ح ه���ذه االخطاء قبل 
الرسمية،  املنافس���ات  خوض 
مش���يرا الى ان التجربة كانت 
فرصة لزيادة االنس���جام بني 
اخلطوط الثالثة للفريق متوقعا 

املغلق على امللعب الفرعي )2( 
القاهرة على فترتني  لس���تاد 

صباحا ومساء.
ومن جانب���ه طالب مدرب 
الفري���ق الكروات���ي دراغ���ان 
س���كويتش العبيه بضرورة 
التركيز ف���ي تعليماته الفنية 
والعمل عل���ى تطبيقها داخل 
امللع���ب بالطريق���ة املطلوبة، 
مشيرا الى ان الالعبني اليزالون 
يقعون في اخطاء ساذجة اثناء 
تنفيذ الفكر اخلططي باملباريات 

الرس���مية والتي  املباري���ات 
امكانات���ه وقراءته  س���تظهر 
للخص���وم وكيفية تعامله مع 
اح���داث املباريات وهذا ما يتم 
مالحظته عبر اجرائه التغييرات 
املؤثرة م���ن عدمها، ولكن كل 
هذا ال يلغي ان سكويتش لديه 
الرغبة والتصميم على العمل 
اجلاد واحداث نقلة نوعية في 

اداء االخضر للموسم املقبل.
إل���ى ذلك، واص���ل العربي 
تدريباته اليومية في معسكره 

فوز الئحة هاشم حيدر الكروية كاملة برونزية للكويت في »األلعاب القتالية«

الكزبري بطالً لسباق السرعة السوري

توج السائق شادي الكزبري بطال لسباق السرعة 
الثالث »املرحلة الرابعة من بطولة سورية 2009« 
التي ينظمها نادي السيارات السوري برعاية وزارة 
السياحة الس���ورية وجرت منافساتها في حلبة 

النادي السوري في معرة صيدنايا.
وبفوزه كرس الكزبري نفسه بطال بالتخصص 
لسباقات السرعة هذا املوسم فهذا هو اللقب الثالث 
له من أصل ثالثة س���باقات للسرعة أقيمت حتى 
اآلن مع���ززا فرصه الكبيرة بالفوز بلقب البطولة 
الس���ورية حيث قلص الفارق بينه وبني املتصدر 

انس قوادري إلى نقاط معدودة فقط.
وسيطر الكزبري منذ اجلولة االفتتاحية على 
فئة اإلنتاج اخلاص وحسن زمنه في اجلولة الثانية 
ليصعب من مهمة منافسيه لكن بعضهم لم ييأس 
فحاول القوادري في جولة احلس���م األخيرة وكاد 
يفعلها حني قلص الفارق إلى أجزاء من الثانية بعد 
أن كان قد ش���عر باليأس في أول جولتني بسبب 
مشكلة ميكانيكية بسيارته تكررت أكثر من مرة 
قبل أن يحلها بنجاح األردني حس���ام سالم مدير 

صيانة فريق القوادري.

بيروت ـ ناجي شربل
بتأخير نصف س����اعة بسبب 
زحمة سير علق بها رئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم القطري محمد 
بن همام، وبجلسة استغرقت ثالث 
الس����اعة، فازت  ساعات ونصف 
»الئحة وحدة كرة القدم« برئاسة 
رئي����س االحتاد م.هاش����م حيدر 
بكامل أعضائه����ا، في االنتخابات 
الت����ي أجريت بعد ظه����ر أول من 
امس، على املرش����ح املنفرد نائب 
رئيس نادي املبرة س����ليم فارس 
الذي نال 19 صوتا من مجموع 288 
صوتا. وبالطبع كانت معركة موقف 
ضد التزكية صمد فيها فارس إلى 
النهاية، رافضا الرضوخ للتمنيات 
واالتصاالت والضغوط، »ترجمة 
للرغبة اجلامع����ة لعدد كبير من 
الن����وادي في ع����دم املوافقة على 

عمل اللجن����ة اإلدارية، ثم وافقت 
هذه النوادي الحق����ا. وقد أكملت 
املعرك����ة انتصارا للدميوقراطية، 
وكنت مبثابة التلة الصغيرة التي 
واجهت جبال، على أمل ان تصبح 
جبال يوما ما، وعس����ى هذا اليوم 
ال يك����ون بعيدا«. ف����ي حني علق 
رئيس االحتاد حي����در على نيله 
العدد األقل من األصوات التي بلغت 
261 صوتا قائال: »رمبا يعود السبب 
الى طامحني الى رئاس����ة االحتاد، 

وأرادوا تسجيل نقاط«.
اما بن همام، فوصف االنتخابات 
»باألكثر دميوقراطية من تلك التي 
تشهدها دول عدة«. وقال في كلمة 
ألقاها أمام اجلمعية العمومية في 
السركال  حضور نائبه يوس����ف 
ورئيس االحتاد العراقي حس����ني 
سعيد والعميد فاروق بوظو ومدير 

مكتبه محمد احملشادي واملدير العام 
للشباب والرياضة زيد خيامي، انه 
بحث مع رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال سليمان عودة اجلمهور الى 
املالعب في املوسم الكروي اجلديد. 
ونقل عن الرئيس سليمان وضعه 
الكرة في ملعب االحتاد للتنسيق 
مع النوادي، إليجاد صيغة تضمن 
عدم حصول اح����داث تهدد األمن 

الداخلي.
ام����ا أعض����اء اللجن����ة العليا 
اجلدي����دة فهم: رميون س����معان 
الدين ورهيف عالمة  واحمد قمر 
الربعة وهمبارسوميان  ومحمود 
ميس����اكيان وموسى مكي وجهاد 
الشحف وسيمون الدويهي وجورج 
شاهني ومازن قبيسي )األخيران 
حال محل رفيق عرموني ومصطفى 

حمدان(.

تبخرت أحالم العب املنتخب 
الوطني للكراتيه احمد الدوسري 
باحلصول على ميدالية ذهبية في 
منافسات القتال احلقيقي املعروفة 
بالكوميتيه بدورة األلعاب اآلسيوية 
األولى بعد خروجه امام االندونيسي 
س����اليم هندرو في أول منافس����ة 
لكن احلظ ابتسم ولعب دوره مع 
الدوسري بعد ان فقد األمل وذلك 
بسبب تأهل االندونيسي للمباراة 
الدوسري  النهائية ليمنح العبنا 
الفرصة للدخول في معمعة املنافسة 
وخرج منها مبيدالي����ة برونزية 
ترضية له للخسارة امام احد طرفي 
النهائي لفئ����ة وزن 84 كغم. ولم 
يظهر الدوسري باملستوى احلقيقي 
واملع����روف عنه وكان مرتبكا في 
أول لقاءاته باالندونيسي هندرو 
وخس����ر أمام����ه 10 � 2 لكنه جنح 
بتحقيق الفوز على الصيني كوي 
جان الذي كان قد خسر هو اآلخر في 
مواجهته امام االندونيسي هندرو 
وقد منح االثن����ان فرصة العودة 
للمباريات لترضيتهما ورجحت 

فيها املوازين ملصلحة الدوسري. 
اما بالنس����بة لالعب احمد بشير 
في نفس الوزن فقد خرج بشكل 
مفاجئ وغير متوقع امام نظيره 
األردني عامر ابو عفيفة 9 � 1 وكان 
باإلمكان ان يحقق ما هو أفضل لو 
كان قد جلأ إلى الهجوم الس����ريع 
واملرتد ليفاجئ اخلصم لكنه كان 
حذرا في معظم األوقات واستسلم 
للهجمات اخلاطفة والسريعة من 

األردني.
الوقت بش����ير  ولم يس����عف 
الفارق  لتدارك الوضع وتقليص 
لكن الوقت انقضى عليه بسرعة 
ليحس����م األردني النتيجة بفارق 

8 نقاط.
وفي مسابقة املوتاي استطاع 
نواف العنزي ان يضع اسمه في 
سجل البطولة بعد اعتماد اللجنة 
الفنية اخلاصة مبسابقة املوتاي 
امليداليات اخلاصة مبنافسات وزن 
املتوسط )75 � 81 كغم( ملشاركة 
ثالثة العبني فقط. وبعد اجتماع 
طوي����ل مت األخذ مبن����ح الالعبني 

الثالثة امليداليات وكانت البرونزية 
من نصيب ن����واف العنزي الذي 
خسر في مباراته أمام العراقي محمد 
محمود. وبذل����ك ترتفع حصيلة 
الكويت من امليداليات البرونزية 
فيما تبقى امليدالية الفضية الوحيدة 
من نصيب الع����ب الكراتيه احمد 

املسفر.
من جانبه أب����دى رئيس وفد 
الكراتيه خلف الس����عيدي تفاؤله 
بتحسن نتائج منتخب الكوميتيه 
في البطولة اآلسيوية املقبلة التي 
ستقام بش����نغهاي الصينية في 
أكتوبر املقبل ع����ن النتائج التي 
حققها في هذه الدورة اآلس����يوية 
األولى لأللعاب القتالية وقال ان ما 
قدمه املنتخب وما قدمه احمد املسفر 
وزمالؤه في أول ظهور لهم في هذه 
الدورة اآلسيوية ليس مخيبا لآلمال 
ولكن ليس مبس����توى طموحنا 
كاحتاد له بصمته وسجله احلافل 
وكنا ننشد ما هو أفضل وعلينا ان 
نستبشر خيرا بتقدمي ما هو أفضل 

في البطوالت املقبلة.

بدء التسجيل في دورة بيان
ذكر ممثل جمعية بيان في احتاد اجلمعيات ورئيس جلنة اخلدمات 
مش����عل العازمي أن االستعدادات للدورة الرمضانية التاسعة لكرة 
القدم التي تقيمها اجلمعية في ساحة بيان من كل عام جتري على 
قدم وساق حيث سيتم فتح باب التسجيل للفرق املشاركة اعتبارا من 
اليوم وحتى 31 اجلاري وذلك مبقر مبنى إدارة اجلمعية من اخلامسة 
وحتى الثامنة مساء. ولفت الى أن الدورة ستبدأ 14 رمضان وتنتهي 
في 18 منه وأن هناك العديد من املفاجآت في انتظار اجلمهور، مشيرا 

إلى أن حكام الدورة مت اختيارهم من احتاد كرة القدم.
وأوضح العازمي أن الدورات السابقة شهدت حضورا جماهيريا 
كبيرا كما ش����هدت توزيع العديد من اجلوائز والتي حازت إعجاب 
اجلماهير. ودعا العازمي هواة كرة القدم من أبناء بيان إلى املبادرة 

للتسجيل بالدورة قبل انتهاء املوعد بوقت كاف.

استعدادًا لمواجهة السعودية في الملحق اآلسيوي

البحرين تواجه إنتر 16 الجاري
المنامة ـ ناصر محمد

يلع���ب منتخب البحرين لكرة الق���دم مباراة ودية مع فريق 
انتر ميالن اإليطالي يوم األحد 16 اجلاري في معسكره التدريبي 
املقام حاليا في النمس���ا استعدادا ملالقاة املنتخب السعودي في 
امللحق اآلس���يوي املؤهل لنهائيات كأس العالم 2010 في جنوب 
أفريقيا، وتأتي هذه املباراة ضمن املباريات الودية التي اعتمدت 
للمنتخب في املعسكر، حيث سيلعب اولى املباريات يوم االربعاء 
12 اجلاري أمام فريق ليمبا دبابا املجري أحد فرق الدرجة االولى، 
فيما س���تقام املباراة الثالثة مع فريق نيوتشاد النمساوي يوم 

الثالثاء 8 أغسطس.
ويهدف اجلهاز الفني إلقامة املباريات في إطار حرص املدرب 
التشيكي ميالن ماتشاال على إعداد املنتخب البحريني ملباريات 
امللح���ق على الرغم من غياب احملترفني الذين س���يحرص على 
مش���اركتهم في احدى أيام »فيفا« املقرر اقامتها في املعسكر او 
في البحرين بعد احلضور خاصة ممن يشاركون مع انديتهم في 
معسكرات اوروبية لالستفادة من املباريات خصوصا ان الالعبني 
س���يد عدنان وحسني بابا قد ابديا موافقتهما من خالل نادييهما 

على املشاركة في لقاء إنتر.
وقد أش���اد نائب رئيس مجلس ادارة االحتاد الشيخ علي بن 
خليفة بدور رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة الشيخ 
فواز بن محمد آل خليفة في تذليل الصعوبات التي واجهت إقامة 

اللقاء مع إنتر والتأكيد على موعدها احملدد.

الوحدات يحرز كأس الكؤوس األردنية
أحرز نادي الوحدات لقب كأس الكؤوس االردنية للمرة التاسعة 
في تاريخه بفوزه على شباب االردن 2-1 في املباراة التي اقيمت على 

»ستاد امللك عبداهلل الثاني« في عمان بحضور 10.000 متفرج.
وسجل الفلسطيني احمد كشكش )7( واحمد عبد احلليم )60( 
هدفي الوحدات، في حني س����جل الكونغولي كابالينغو )44( هدف 
شباب االردن. وكان الوحدات السباق الفتتاح التسجيل عبر كشكش 
اث����ر كرة عرضية من عبد احللي����م )7(، اال انه تلقى موجعة بطرد 

العبه محمد الضميري )30( خلشونته الزائدة.
ومتكن كابالينغو من ادراك التعادل لفريقه اثر كرة عرضية من 
حازم جودت لعبها خلفية في ش����باك احلارس الدولي عمر شفيع 
)44(. ولكن عبد احلليم متكن من تسجيل هدف الفوز للوحدات من 

تسديدة قوية من مشارف منطقة اجلزاء )60(.

بن همام أشاد بالديموقراطية اللبنانية الدوسري يفشل في الفوز بذهبية الكوميتيه


