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هزيمة قاسية لـ »شباب اليد« أمام ألمانيا
خليل: نتائج ناشئي اليد يبحث عن التمثيل المشرف في مواجهة األرجنتين اليوم

في بطولة العالم كانت متوقعة

عودة الوفد األولمبي من تايلند
 ع����اد وفد اللجنة االوملبية ال����ى البالد امس بعد 
اختتام مشاركته في الدورة اآلسيوية االولى لاللعاب 
القتالية التي اقيمت ف����ي تايلند في الفترة من 1 � 9 
اجلاري مبشاركة 1400 رياضي مثلوا 40 دولة آسيوية 
من بينها الكويت. وقال نائب رئيس الوفد الرياضي 
عبيد العنزي عقب وصوله ان النتائج التي حققها العبو 
املنتخبات التي مثلت الكويت بالدورة لم تكن مبستوى 
طموحات الرياضة الكويتية بسبب ضعف االستعدادات 
قبل الدورة التي لم تسعف الالعبني لتحقيق نتائج 
افضل مما حققوها وبسبب تراجع بعض املستويات 
الفنية نوعا ما وعدم املش����اركة الكويتية بصفوف 

مكتملة في مقابل االستعداد املميز من غالبية الدول 
اآلسيوية املشاركة في الدورة.

واضاف ان الدورة عكس����ت الص����ورة احلقيقية 
للمس����تويات الفنية لبعض الدول اآلسيوية والذي 
يجعلنا نضع اخلطط الالزمة لتقدمي افضل ما لدينا 
في البطوالت اآلسيوية املقبلة خصوصا ان الكويت 

تتمتع بحضور آسيوي.
واوضح ان العبي الكويت كانوا ضمن الدول ال� 32 
التي حققت ميداليات في الدورة وسجلت اسمها في 
السجل الشرفي بحصولها على خمس ميداليات في 

العاب اجلودو والتايكوندو واملوتاي.

حامد العمران
اكد نائب رئيس احتاد كرة اليد 
عبدالواحد خليل ان النتائج السلبية 
ملنتخب الناشئني في بطولة العالم 
التي اقيمت في تونس الشهر املاضي 
كانت متوقعة، مشيرا الى ان االعداد 
في املعسكر اخلارجي لم يتعد ثالثة 
اسابيع الى جانب وصول بعض 
الالعب����ني االساس����يني متأخرين 
الى املعس����كر بس����بب التسجيل 
في اجلامعة والكليات العسكرية 
حلرصهم على مستقبلهم الدراسي، 
وهذا ما ادى الى وجود ضعف في 
اللياق����ة البدنية الى جانب فقدان 
االنسجام بني الالعبني، السيما ان 
مدرب املنتخب محمد مبارك تسلم 
مهمة تدريب منتخب الناشئني للمرة 
االولى، وكان ذلك يحتاج الى وقت 
طويل ليتعود الالعبون على طريقة 
املدرب اجلديد وفترة ثالثة اسابيع 

ال تفي بالغرض.
واوضح خلي����ل ان املنتخبات 
االخ����رى كان����ت تس����تعد بقوة 
للموندي����ال باجراء معس����كرات 
خارجية منذ اع����الن تأهل الفرق 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الش���باب  تلق���ى منتخب 
اليد هزمية قاسية على  لكرة 
يد املنتخب األملاني )39-26( 
الش���وط األول )21 � 12( ف���ي 
بطولة كأس العالم للش���باب 
املقامة حالي���ا مبصر � وظهر 
بأداء متواضع،  العبو األزرق 
ف���ارق اإلمكانيات بني  وظهر 
منتخبنا واملنتخ���ب األملاني 
اللقب،  أحد املرشحني إلحراز 
الرابعة  الهزمية  وتعتبر هذه 
لألزرق بعد ان خسر امام قطر 

وايسلندا ومصر.
ويخوض املنتخب الوطني 
ف���ي السادس���ة والنصف من 
مساء اليوم بالصالة رقم )1( 
القاهرة  مبجمع صاالت ستاد 
الدولي آخر مواجهاته بالدور 
التمهي���دي للمجموعة األولى 
امام األرجنتني، ويسعى األزرق 
لتحقيق الفوز في لقاء اليوم 
لترك بصم���ة طيبة بالبطولة 
قبل توديعه���ا، وهو ما جعل 
اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
البحريني نبيل طه، يؤكد على 
الالعبني ضرورة التركيز فقط 
في لقاء اليوم ونسيان نتائج 
املباريات السابقة التي تعرض 
لها امام منتخبات قطر وايسلندا 

ومصر على التوالي.
كل  تنفي���ذ  وض���رورة 
الت���ي وجهها لهم  التعليمات 
اجلهاز الفن���ي قبل املباراة او 
التي سيوجهها لهم اثناء سير 
اللق���اء. وكان اجله���از الفني 
للمنتخب الوطني قد تابع بدقة 
مباريات املنتخب األرجنتيني 
للتعرف على اهم نقاط القوة 

والضعف به.
الوطني قد  وكان املنتخب 

من ناحية أخرى، يخوض 
املنتخب املصري آخر لقاءاته 
التمهي���دي لنف���س  بال���دور 
املجموعة في الثامنة والنصف 
من مس���اء اليوم امام نظيره 

األملاني. 
ويدخل منتخ���ب الفراعنة 
اليوم مبعنويات نفسية  لقاء 
عالية بعد ان جنح حتت قيادة 
مديره الفني عاصم السعدني 
في حجز بطاقة التأهل األولى 
للدور الرئيسي بالبطولة بعد 
جناحه ف���ي حتقيق الفوز في 
مواجهاته الثالث االولى، حيث 
فاز على منتخب ايسلندا )26 � 
19(، ثم على األرجنتني في ثاني 
لقاءاته )21/ 20(، وأخيرا على 

األزرق )32 � 23(.

اختتم استعداداته لهذا اللقاء 
مبران خفيف اج���راه صباح 
اليوم اشتمل على عملية االحماء 
واطالة العضالت ثم تقسيمة من 
مجموعتني اطمأن خاللها اجلهاز 
الفن���ي على مدى اس���تيعاب 
الالعبني للفكر اخلططي الذي 
سيتم تطبيقه في لقاء اليوم.

ق���د تعرض  وكان األزرق 
للخسارة في مواجهاته الثالثة 
السابقة باملونديال امام منتخب 
قطر )21 � 34(، ثم ايسلندا )32 
� 34(، وأخي���را امام املنتخب 
املصري )23 � 32(. في املقابل 
جنح منتخ���ب األرجنتني في 
حجز بطاقة التأهل الثالثة على 
اقل تقدير للصعود الى الدور 

الرئيسي باملونديال العاملي.

االول الى جانب اكتساب اخلبرة 
الدولية اجليدة، مؤكدا ان منتخب 
الناشئني اذا استمر بنفس عناصره 
فسيصبح له شأن في حال تأهل 
منتخب الش����باب بعد سنتني الى 
كأس العالم. ومتنى من الالعبني 
واالندية احل����رص على الوصول 
ال����ى اعلى مس����توى بدنيا وفنيا 
خالل املوس����م ألن ذلك سيساعد 
االجهزة الفنية في االحتاد على الغاء 
البرنامج البدني وتكثيف اجلانب 
التكتيكي، وليس كما هو احلال في 
الوقت الراهن عند انضمام الالعبني 
للمنتخ����ب دون لياقة بدنية مما 
يجبر االجهزة الفنية على البداية 
من نقطة الصفر في االعداد وهذا 
ما يؤخر ويعوق تطبيق البرنامج 

االعدادي للمنتخبات.
واش����ار خليل ال����ى ان املدرب 
العاملي زوران ستبج نظاما جديدا 
على كرة الي����د الكويتية باجراء 
اختبارات دورية طوال املوس����م 
لالعب����ي املنتخ����ب االول لقياس 
اللياقة البدنية مع اعطاء برنامج 

لكل الالعبني.

في الع����ام املاضي، وهذا ما اوجد 
التفاهم والقوة والدخول للبطولة 
بلياقة بدنية عالية، مش����يرا الى 
ان منتخبات تونس وقطر وايران 
التقت في معسكرات طويلة ورغم 
ذلك ل����م تقدم املس����توى املتوقع 

منها.
واعتبر خليل مشاركة ناشئي 
االزرق ايجابي����ة واظهرت الكثير 
م����ن الوج����وه الواع����دة القادرة 
على اكمال مس����يرتها الى الفريق 

عبدالواحد خليل

منتخب الشباب لم يقدم املستوى املنتظر منه في البطولة

العبو العمومي في الساملية وجهازهم الفني ويتوسطهم مدير اللعبة جمال خليفة

محمد زيدان حلق باملنتخب املصري ملواجهة غينيا وديا

العنزي يقود لقاء السعودية وعمان غدًا

أزرق الطائرة يباشر تمارينه اليوم

اجتماع لجنة بحث القوانين 
الرياضية اليوم

»الرماية« يستعد لبطولة الدعيج

خسارة أزرق السلة أمام كوريا الجنوبية

مبارك الخالدي
يغ���ادر البالد ظهر اليوم احلكم الدول���ي ناصر العنزي متوجها 
الى مدينة صاللة العمانية وذلك إلدارة اللقاء الدولي الودي والذي 
سيجمع املنتخبني السعودي والعماني في اطار استعدادات املنتخب 
األخضر للقاء منتخب البحرين في مواجهتي امللحق اآلسيوي املؤهل 

لكأس العالم واملزمع اقامتهما الشهر املقبل.
ويأتي اختيار العنزي شخصيا بطلب من االحتاد العماني تقديرا 
لكفاءته الفنية وجتديدا للثقة في احلكم الكويتي على املس���تويني 

القاري والدولي.

أيبدأ منتخبنا الوطني لكرة الطائرة متارينه في السابعة من 
مس���اء اليوم على صالة نادي التضامن استعدادا لالستحقاقات 

املقبلة.
وكان اجلهاز الفني لألزرق قد اختار القائمة التي ستمثل املنتخب 
وهم: حسني الشطي وسعيد عبداهلل وعامر السليم وعبدالناصر 
العنزي وناصر علي ويوسف عبدالرحمن من القادسية، وسلطان 
محمد وعادل املزيع���ل وعبدالرحمن العتيبى وعبداهلل منصور 
ومحم���د القطان من العربي، وعب���داهلل بوفتني ومحمد عبداهلل 
ومس���اعد املجمد ومشعل العمر وموس���ى بوجروه من كاظمة، 
وجاس���م الصباغة وس���لطان عبداملجيد وعبدالرحمن التوم من 

الكويت، وسلطان احلسيني وصالح احمد من التضامن.

جتتمع في احلادية عش���رة والنصف صباح اليوم في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، اللجنة الفنية املكلفة ببحث اوجه 
التعارض بني القوانني الرياضية احمللية وامليثاق االوملبي الدولي 
برئاس���ة نائب رئيس الهيئة عبدالوهاب البناي وذلك الستكمال 
ما مت بحثه في االجتماع االول الذي عقد االسبوع املاضي واتخاذ 
الالزم نحو مخاطبة اللجنة االوملبية الدولي، ولتس���تمع اللجنة 
ال���ى آراء اعضائها ح���ول وجود تعارض من عدم���ه مع امليثاق 

االوملبي الدولي.

تنطلق على مجمع ميادين الش����يخ صباح األحمد االوملبي اخلميس 
القادم البطولة الثانية في ختام برنامج بطوالت اكادميية الشيخ سعد 
العبداهلل للرماية االوملبية للموس����م بالبطولة التي حتمل اسم املغفور 

له الشيخ فيصل الدعيج.
من جانبه صرح امني س����ر نادي الرماي����ة عبيد العصيمي بان هذه 
البطولة من البطوالت التي يعتز نادي الرماية بتنظيمها سنويا وذلك 
تقديرا وعرفانا لشخصية وطنية أثرت رياضة الرماية حيث مثل الكويت 
في البطولة التي اقيمت باململكة العربية الس����عودية، كما كان للشيخ 
فيصل الدعيج مساهمات عديدة ومتنوعة في نشر رياضة الرماية بني 
الشباب من خالل قيامه بإنشاء اول ميدان رماية اوملبي في الكويت لرماية 
االطباق الطائرة، ومش����اركته في تأسيس أول جلنة للرماية الكويتية 
بجانب الش����هيد فهد األحمد. وقال ان بطولة هذا العام ستشمل رمايات 
)السكيت والتراب واملسدس والبندقية ضغط الهواء( وتقام اعتبارا من 

اخلميس املقبل وحتى السبت 13 اجلاري، من سن 14 حتى 21 عاما.

لقي املنتخب الوطني لكرة السلة هزميته الثالثة في البطولة اآلسيوية 
ال� 25 ملنتخبات الرجال املقامة في الصني، في افتتاح الدور الثاني بلقاء 
جمعه مع املنتخب الكوري اجلنوبي ضمن املجموعة األولى )78 � 58( 
وهو الفوز الرابع على التوالي ألبطال شرق القارة الذين لم يغيبوا عن 

أي من النسخات السابقة.
وما لم يكن متوقعا أن تأتي املباراة مشحونة بالشكل الذي شهدته، 
ب����ني اجلهازين الفنيني ف����ي املنتخبني وهو ما أدى ال����ى امتناع مدرب 
األزرق الصربي زوران كريكوفيتش عن مصافحة املدرب الكوري هور 
ج����ا بعد اللقاء ما اعتب����ره األول أنه يحصل ألول مرة في حياته تفاديا 

ألي احتكاك. 
وجاءت انطالقة املباراة قوية من الكوريني الذين تقدموا 6 � 0 ثم حل 
التعادل 8 � 8 بعد مرور 3 دقائق ليعود الكوريون بتس����جيل 14 نقطة 
متتالية، ما رأى زوران أنه طبيعي جدا في ظل االمكانات البشرية املتوافرة 
بني يديه ملمحا الى أن األزرق استعد ألسبوعني فقط قبل املشاركة في 
البطولة. وعلى الرغم من ذلك قدم املنتخب الوطني عرضا رجوليا وأنهوا 
الش����وط األول متأخرين )28 � 34( وهو ف����ارق مفاجئ خصوصا بعد 
اخلسارة القاسية التي تلقوها أمام املنتخب اإليراني في آخر مبارياتهم 
ضمن الدور األول، وتفوق الكوريون في الرميات الثالثية بتسجيلهم 11 
رمية من أصل 29 محاولة في مقابل 5 رميات فقط لألزرق. بينما جاءت 
الكفت����ان متوازيتني من حيث املتابعات م����ع 35 كرة مرتدة للفائز و33 

للخاسر، كما وزع املدرب الكوري املجهود على 11 العبا.
وفي الدور نفس����ه استهل املنتخب األردني مشواره بفوز رابع على 
التوالي جاء على حس����اب كازاخس����تان )98 � 80( في افتتاح منافسات 

املجموعة الثانية.

المزين ثاني إسكواش البطولة العربية لألندية

حامد العمران
لم يصمد العب نادي الس����املية لالسكواش الدولي عبداهلل املزين 
25 دقيقة امام الالعب املصري وائ����ل حامت في اللقاء النهائي لفردي 
البطولة العربي����ة لالندية املقامة في القاهرة والت����ي تختتم اليوم، 
حيث خس����ر املزين 0 - 3 واحتل املركز الثاني، فيما حقق حامت لقب 
الفردي بعد مباراة اتضح خاللها االجهاد على املزين الذي لعب اربع 
مباريات قوية خالل يومني فقط، وهذا ما جعله يدخل اللقاء النهائي 
فاقدا الكثير من تركيزه، الس����يما انه في الفترة الصباحية لعب لقاء 
قويا في الدور قبل النهائي امام املصري عمر عبدالعزيز وفاز 3 - 2 
ليلعب في الفترة املسائية، وبعد اقل من اربع ساعات، اللقاء النهائي، 
وهذا ما لم يتعود عليه الالعبون الكويتيون لينصب ذلك في مصلحة 
حامت املصنف التاسع عامليا في تصنيف االحتاد الدولي للعبة في شهر 
يوليو املاضي. وفي فردي حتت 17 سنة، خسر العب القادسية احمد 
صاب����ر امام املصري احمد عبداخلالق 1 - 3 وبذلك احتل صابر املركز 

الثان����ي، ولم يكن حال العب خيطان عب����داهلل عجيز افضل من حال 
زمالئه عندما خسر اللقاء النهائي امام املصري احمد زاهر 1 - 3 بعد 
مباراة قوية قدم خاللها عجيز مستوى الفتا، وبذلك راحت امليداليات 
الذهبي����ة الثالثة في الفردي للمصريني، فيم����ا فاز بامليدالية الفضية 

الثالثة في الفردي العبو الفرق الكويتية.
هذا وس����تقام اليوم املباراة النهائية للفرق ف����ي املراحل الثالثة، 
حيث تأهلت الفرق املصرية والكويتية الى اللقاء النهائي، فقد متكن 
الساملية من الفوز على السعودية في العمومي 3 - 0 بعد فوز املزين 
والشقيقني سالم وفالح فايز، فيما تأهل القادسية الى نهائي فئة حتت 
17 سنة بعد تغلبه على العراق، وفي فئة حتت 13 سنة تأهل خيطان 
الى النهائي بعد فوزه على العراق 2 - 1 حيث استطاع الثنائي عبداهلل 

عجيز وابراهيم العريان حتقيق النتيجة االيجابية.
وتطمح الفرق الكويتية الثالثة لتحقيق املفاجأة في الفرق والظفر 

بامليداليات الذهبية لتحقيق اجناز جديد لالسكواش الكويتي.

خسر في اللقاء النهائي أمام المصري حاتم

زكي يخضع لفحوصات جديدة وزيدان يلتحق بالمنتخب المصري
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ي���درس عمرو زك���ي مهاج���م الزمالك 
اخلضوع لفحوصات جديدة لتحديد أسباب 
إصابته بش���د في العضلة اخللفية. وقال 
محمد س���عيد مدير أعمال زكي إن املهاجم 
الدولي يرغب في إجراء مزيد من الفحوصات 
للكشف عن أسباب تكرار اإلصابة نفسها 

منذ املوسم املاضي.
وتع���رض زكي لإلصابة ف���ي الدقائق 
األخيرة من مب���اراة الزمالك مع إنبي في 

افتتاح الدوري املمتاز.
وكانت اإلصابة نفسها قد حرمت زكي من 
االنتظام في عدد من تدريبات الزمالك قبل 
انطالق املوسم كما حرمته أيضا من االشتراك 
في بضع مباريات فريقه السابق ويغان في 

الدوري اإلجنليزي املوسم املاضي.
ومن املتوق���ع أن يكون زك���ي جاهزا 
للمشاركة مع الزمالك أمام بتروجيت في 
املرحلة الثانية من الدوري املمتاز في 20 
من أغسطس اجلاري وقد استبعد زكى من 

اختيارات شحاتة ملباراة منتخب مصر مع 
غينيا مساء غد بسبب االصابة.

وقد انضم محمد زيدان إلى معس���كر 
منتخب مصر مساء أمس بعدما لم يتمكن 
من اللح���اق بتدريبات األحد. وكان زيدان 
مرتبطا مبباراة فريقه بروسيا دورمتوند 
مع كولن في افتتاح الدوري األملاني مساء 
الس���بت املاضي ولم يس���تطع الوصول 
إلى القاهرة في ميعاد مناس���ب حلضور 
التدريب���ات. وأدى منتخب مصر باألمس 
تدريبه األساسي بقيادة حسن شحاتة على 
ستاد الكلية احلربية الذي يستضيف اللقاء 
فيما يتدرب اليوم منتخب الضيوف على 
امللعب نفس���ه. ويقام اللقاء الودي املدرج 
في األجندة الدولية مس���اء األربعاء. وقد 
وصلت أمس بعثة منتخ���ب غينيا، وبدأ 

بالفعل تدريباته في القاهرة.
وفي رد فعل من مسؤولي إنبي عن أمر 
استقالة أنور سالمة املدير الفني للفريق 
من منصبه، أكد طارق غنيم رئيس النادي 

أن املجلس هو الذي أقال أنور سالمة ولم 
يتقدم باستقالته مثلما أشاع. وأرجع غنيم 
إقالة سالمة لتدهور نتائج الفريق في الفترة 
األخيرة مبا يهدد مستقبله، على عكس اخلطة 
التي يسعى املجلس من خاللها لوضع إنبي 
على مصاف الكب���ار، فضال عن اخلالفات 
التي دبت بينه وب���ني املدرب العام ضياء 
السيد، رغم أنه )أي سالمة( هو الذي طلب 
ضمه للجهاز خلفا لهاني رمزي الذي انضم 
للجهاز الفني ملنتخب الشباب، هذا بخالف 
الشكوى املستمرة من العبي الفريق من سوء 
املعاملة من جانب سالمة، وتأكيد كثير من 
الالعبني مثل محم���د إبراهيم وعامر عامر 
حارس املرمى على اتباعه أسلوب املجاملة 
في اختياره لتش���كيل الفريق، وتفضيله 
بعض الالعبني على حس���اب آخرين بناء 
على سياسة احلب والكره، وليس حسب 

املستوى الفني.
وكشف رئيس إنبي، أن مجلس اإلدارة 
كلف ضياء السيد املدرب العام بقيادة الفريق 

في مباراته الودية أمام احتاد جدة السعودي 
الودية اليوم بالسعودية، على أن يتم اختيار 
املدير الفني اجلدي���د للفريق في اجتماع 

مجلس اإلدارة األربعاء املقبل.
من جانب آخر، يواصل العب وس���ط 
القطري حس���ني ياسر احملمدي  املنتخب 
مش���واره مع األهلي ولك���ن واقع األمر أن 
الالعب رفض ان ينتقل الى الريان أو أي ناد 
آخر باتفاقية مع األهلي، وطالب بأن يتركه 

األهلي بال مقابل مثلما ضمه دون مقابل.
 ونقل املوقع الرسمي على لسان الالعب 
قوله إنه رفض عرض نادي الريان القطري 
وأعلن متسكه باالستمرار مع األهلي وكذلك 
متسك اجلهاز الفني بالالعب في ظل العالقة 

اجليدة التي تربط بني الطرفني.
وكان حس���ني قد عاد من بلجيكا وأدى 
املران املس���ائي بالكامل مع الفريق مساء 
األحد، وتأخر ع���دة أيام عن موعد عودته 
وفس���ر املوقع الرس���مي ذلك مبشكلة في 

احلجوزات.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
2:30البرازيل x النرويج

2:30املغرب x روسيا البيضاء
2.30ليبيا x جزر غرينالند

4:30تونس x إيران
4:30قطر x ايسلندا

4:30سلوڤينيا x هولندا
4:30التشيك x اجلزائر

6:30الدمنارك x البرتغال
6:30فرنسا x إسبانيا

6:30الكويت x األرجنتني
6:30استونيا x السويد

8:30أملانيا x مصر


