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هل يعود العربي إلى التحليق عاليا في املوسم املقبل؟

جماهير القادسية تثق بصفقات النادي الكبيرة

القادسية سيفتقد جهود الالعب فهد الكندري

الثالثي البرازيلي تألق مع النصر في معسكر البوسنة

12 ميدالية لسباحي الكويت

خسارة سلة الناشئين أمام البحرين

الشمري والخميس في تدريبات كاظمة العيد: ليس من سياسة »الهيئة«
منع دخول اإلعالميين إلى المنشآت

حطم سباحو الكويت 8 أرقام قياسية عربية وأحرزوا 12 ميدالية 
في البطولة العربية التاس���عة للناش���ئني التي اختتمت أمس في 

العاصمة األردنية عّمان مبشاركة 14 دولة.
وحصل عبداهلل الثويني على امليدالية الذهبية في سباق 200 
متر ظهر للفئة 17 � 18 عاما مس���جال 2.06.27 دقيقة محطما الرقم 
العربي السابق، فيما حقق شقيقه شعيب الثويني امليدالية الذهبية 
برقم عربي جديد ايضا في سباق 200 متر ظهر للفئة 13 � 14 عاما 

مسجال 2.16.62 دقيقة.
ونال س���عود الطيار الذهبية ورقم عربي جديد في سباق 200 
مت���ر متنوع للفئة 13 � 14 عاما مس���جال 2.19.48 دقيقة، فيما جاء 
يوسف العسكري اوال في سباق 200 متر متنوع للفئة 15 � 16 عاما 

محققا الذهبية ورقم عربي جديد مسجال 2.10.99 دقيقة.
ومتكن الناشئ علي بوعباس من حتطيم الرقم العربي وتسجيل 
اسمه على الئحة الفائزين بالذهبية في سباق 50 مترا فراشة للفئة 
9 � 10 اعوام مسجال رقما جديدا بلغ 36.69 ثانية، كما حقق زميله 
الناشئ املبدع الذي لفت األنظار حسني الزيد ذهبية 100 متر صدر 

للفئة 11 �  12 عاما مسجال 1.20.58 دقيقة.
وسجل داود اخلليفي اسمه بسجل الذهب وحطم الرقم العربي 
في سباق 50 مترا فراشة للفئة 15 � 16 عاما مسجال 25.56 ثانية، 
فيما حقق احمد البدر ذهبية س���باق 100 متر صدر وس���جل رقما 

قياسيا عربيا للفئة 15 � 16 عاما.
كما حقق املنتخب الكويتي 4 ميداليات فضية في سباقات لفئات 
مختلفة عززت تقدم الكويت في الترتيب العام، حيث أحرز هاشم 
املجادي امليدالية الفضية في سباق 100 متر صدر للفئة 11 � 12 عاما 

مسجال 1.20.51 دقيقة حيث حل ثانيا بعد زميله حسني الزيد.
ورفع س���لمان قلي غلة الكويت من امليداليات الفضية محققا 
املرك���ز الثاني وبفارق يبلغ نح���و 0.1 جزء باملائة من الثانية عن 
االول في س���باق 50 مترا فراشة للفئة 15 � 16 عاما مسجال 25.46 
ثانية، فيما حل على اش���كناني في املركز الثاني بعد زميله على 
بوعباس في 50 مترا فراش���ة ليحق���ق الفضية للفئة 9 � 10 اعوام 

مسجال 25.56 ثانية.
كما حقق احمد الشطي الفضية في سباق 800 متر متنوع للفئة 

15 � 16 عاما مسجال 8.50.12 دقائق.
وبذلك رفعت الكويت رصيدها بعد منافسات اليوم الثالث الى 
27 ميدالية ذهبية و11 ميدالي���ة فضية و5 ميداليات برونزية في 

صدارة فئة الشباب.

حس���م منتخب السلة للناشئني بطاقة التأهل الى بطولة آسيا 
لكرة الس���لة التي س���تقام في ماليزيا نوفمبر املقبل على الرغم 
من خس���ارته أمام املنتخب البحريني في املباراة احلاس���مة اول 
من أم���س 62-49 ضمن مباريات اجلولة قبل األخيرة من بطولة 
مجلس التعاون اخلليجي االولى للناشئني لكرة السلة املقامة في 

العاصمة القطرية الدوحة.
وف���ي الربع االخير كانت آمال منتخبنا كبيرة بحس���م نتيجة 
اللقاء وذلك بأمل تأجيل احلسم الى يوم اخلميس، اال انه اصطدم 
بالتوفيق الذي الزم املنتخب البحريني خصوصا في االختراقات 
وعدم التركيز واالستعجال في الهجوم ليستغل املنتخب البحريني 

الفرصة ويوسع الفارق الى 13 نقطة مع نهاية اللقاء 49-62.
كما فاز منتخب السعودية على قطر 71-61 واحتل املركز الثالث 

وتأهل لنهائيات آسيا.
وستقام مساء اليوم مباريات اليوم اخلتامي بلقاء يجمع البحرين 
والسعودية في اخلامسة مس���اء تليها املباراة اخلتامية ملنتخبنا 
امام صاحب االرض املنتخب القطري في الس���ابعة مس���اء تليها 

مراسم حفل التتويج.

عبدالعزيز جاسم
ق���رر اجلهاز الفني واالداري بنادي كاظمة إلغاء تدريب االمس 
بس���بب وصول الالعبني من معس���كر القاهرة فجر امس على ان 
يكون اليوم اول تدريبات الفريق ومن ثم اعطاء راحة لالعبني في 

اول يومني من رمضان.
كما وضع اجله���از االداري بقيادة فواز بخيت بعض اخلطوط 
االولي���ة لبرنامج االعداد من خالل االتف���اق على بعض املباريات 
الودية والتي من املقرر ان تكون في 27 اجلاري امام الس���احل ثم 
في 2 س���بتمبر املقبل مع التضامن وفي 6 منه مع الساملية و9 مع 
النصر و14 مع الش���باب مع احتمال اجراء مباراة ودية اخيرة في 

حال طلب املدرب الروماني ايلي بالتشي ذلك.
وكان الفريق قد عسكر بالقاهرة ملدة أسبوعني خاض خاللها 5 
مباريات ودية فاز في اثنتني على طالئع املستقبل 2-0 واالعالميني 
3-0 وتع���ادل مع بتروجيت والتصنيع احلربي 1-1 وخس���ر من 

اجلونة 0-2.
ومن احملتمل ان تش���هد التدريبات عودة املدافع خالد الشمري 
الذي لم يغادر مع الفريق الى املعسكر بسبب استكمال عالجه على 
يد احلكم الدولي الس���ابق علي مندني كما لم تتضح الرؤية حتى 
اآلن بش���أن اصابة املدافع فيصل دش���تي الذي يعاني من آالم في 
الركبة كما سينضم املدافع محمد اخلميس الى التدريبات بعد ان 
مت استبعاده اداريا عن املعسكر لعدم التزامه بحضور التدريبات 

قبل السفر في الوقت احملدد.

مبارك الخالدي
أعلن الناطق الرس���مي في الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
توفيق العيد تعقيبا على ما نش���ر في »األنباء« امس عن مباراة 
املارد األحمر والفريق األبيض في س���تاد جابر ان الهدف من اقامة 
املباراة هو الوقوف على مكونات س���تاد جابر من خالل التشغيل 
التجريبي اذ ان من القرارات املتخذة اقامة تشغيل جتريبي كل يوم 

اثنني الختبار البرامج املعدة قبل افتتاح الستاد رسميا.
اما فيما يتعلق مبنع مصور »األنباء« من الدخول فتود الهيئة 
ان توضح انه ليس من سياس���ة الهيئة منع دخول االعالميني الى 
املنش���آت الرياضية الميانها بالدور االعالم���ي الكبير الذي يبرز 

نشاط الهيئة.
وكان املس���ؤولون عن س���تاد جابر قد منعوا مصور »األنباء« 
الزميل احمد باكير من الدخول عبر البوابة الرس���مية بحجة عدم 
وجود احد داخل الستاد، رغم اقامة املباراة التجريبية، اال انه متكن 

من الدخول للقيام بواجبه املهني.

حطموا 8 أرقام قياسية في البطولة العربية

حسم بطاقة التأهل إلى بطولة آسيا

عل���ى الرغم من ان اغلب االندية احمللية قد انهى 
تعاقداته مع محترف���ني اال ان املتعهدين مازالوا 
يترددون على االندية ويعرضون على اداراتها عددا من 
اش���رطة الڤيديو لبعض الالعبني اال ان البعض رفض 
التعامل مع املتعهدين ملا حتدثه هذه الزيارات من تشتيت 

الذهان املدرب والالعبني.

جددت ادارة كاظمة مطالبتها برفع االيقاف عن املهاجم فهد 
الفهد واالكتفاء باملدة املاضية، وكان القرار صدر من اللجنة 
االنتقالية السابقة الدارة شؤون احتاد الكرة برئاسة الشيخ احمد 
الفهد بإيقافه ملدة موسم كامل بعد رفض الفهد خروجه من امللعب 

اثر طرده في مباراة فريقه مع القادسية بالدوري املمتاز.

ينوي عدد من مجالس ادارات االندية تقدمي طلب  
الى اجلهات املختصة بفتح باب االستثمار حتى 
تتحقق العدالة واملس���اواة بني االندية خاصة ان هناك 

اندية كبيرة حتقق استفادة كبيرة من ورائه.

»اإلسكواش« يوقف رباعي القادسية عاماً كامالً

انطالق تدريبات النصر بحضور جميع الالعبين

عبدالعزيز جاسم
أك����د مش����رف النصر محم����د العدواني ان 
التدريب����ات انطلقت ام����س وبحضور جميع 
الالعبني الذين ش����اركوا في معسكر البوسنة 
الفتا الى غي����اب الالعبني احمد عادي لظروف 
عمل واملهاجم بن����در العجمي لظروف خاصة 

وسيلتحقان بالتدريبات.
وأوضح ان املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
أبدى إعجابه ببندر العجمي حيث شاهده في 
تدريب����ات الفريق قبل الذهاب الى البوس����نة 
واعتبره من الركائز األساسية للفريق في حال 

التزامه بالتدريبات.
وبني العدواني ان املعس����كر كان مفيدا من 
جميع النواحي الفني����ة والبدنية، كما زاد من 
االنس����جام والتجانس ب����ني الالعبني واملدرب 
واحملترفني البرازيلي����ني، الفتا الى ان املهاجم 
البرازيلي جوني ظهر مبس����توى مميز أعلن 
من خالله انه قادم للمنافس����ة بقوة على لقب 
هداف الدوري كما ان مواطنه رودريغو صانع 
ألعاب يتمتع مبهارة كبيرة. وأشار الى انه لن 
يس����تبعد اي العب كان مع الفريق باملعسكر 
من قائمة االحتاد وهم 30 العبا، مشيرا الى ان 

االلتزام من الالعبني ساهم في اجناز خطة اإلعداد 
س����ريعا والتي ستستكمل من خالل املباريات 
الودية وستكون أوالها مع الصليبخات األحد 
املقبل ومن ثم سندرس حتديد بعض املباريات 
األخرى وأسماء الفرق قبل انطالق كأس االحتاد 
27 س����بتمبر املقبل. وقال العدواني ان النصر 
هذا املوسم ال يريد ان يكون ضيف شرف على 
البطوالت احمللية بل يريد خطف األلقاب ألنه 
في الوقت احلالي ال يقل شأنا عن باقي الفرق 
وخير دليل املوس����م املاضي الذي كان النصر 

منافسا قويا فيه للفرق الكبيرة.

 حامد العمران
ادارة احت����اد  ق����رر مجل����س 
االس����كواش خالل اجتماعه الذي 
ايق����اف العبي  ام����س االول  عقد 
القادس����ية االربعة الذين اعتذروا 
عن ع����دم االنضمام الى منتخبات 
الفئات الس����نية التي شاركت في 
البطولة العربية التي اختتمت في 
بداية الش����هر اجلاري في القاهرة 
والتي حق����ق فيها منتخبنا حتت 
17 س����نة املركز الثاني في الفرق 
فيما اخفق منتخب حتت 13 سنة 
في الوقوف على منصة التتويج 
بعد احتالله املركز اخلامس. وقد 
طال االيقاف ملدة عام كامل الرباعي 
حسن تقي وفهد الكندري وعذبي 
خالد وابراهي����م العريان وهذا ما 
سيؤثر بش����كل مباشر في نتائج 
فرق القادسية لتحت 17 و15 و13 
سنة حيث ان الرباعي يعتبرون من 
افضل الالعبني في املراحل السنية 
علما ان القادسية توج بكأس التفوق 
في السنوات اخلمس املاضية دون 

منافس وبفارق مريح من النقاط. 
يذكر ان االحتاد استدعى الالعبني 
االحتياط لالنضمام الى املنتخبات 
بعد اعتذار العبي االصفر ولم يتمكن 
الالعبون بجميع الفئات من حتقيق 
نتائج ايجابية في بطوالت الفردي 
وخرج جميع الالعبني من االدوار 
األولى. من جانب آخر وافق مجلس 
االدارة على تنظيم بطولة تنشيطية 
لالندية خالل شهر رمضان تنطلق 
في االيام األولى من شهر ديسمبر 
املقب����ل والبطولة غير مدرجة في 
نقاط كأس التف����وق العام، ولكن 
ستؤثر بشكل مباشر على تصنيف 
الالعبني من خالل احتالل املراكز 
األولى واضافة نقاط في التصنيف 
لالعبني بجميع الفئات. وستساهم 
البطولة في اعداد الالعبني للبطوالت 
الرس����مية التي تنطلق في بداية 
اكتوبر عبر بطولة الكويت الثالثة 
والتي فاز القادسية بلقبها في املوسم 
املاضي بعد ان جمع العبوه اكبر 

عدد من النقاط.

الجماهير القدساوية تنتظر
إعالن صفقات األصفر

عبدالعزيز جاسم
التزال اجلماهير القدساوية تتساءل عن موعد 
اعالن صفقات فريقها الذي لم يعلن رسميا حتى 
اآلن عن تعاقده مع العب محترف باستثناء التجديد 
للعاجي كيتا، فهناك فرق اعلنت بش���كل نهائي 
عن محترفيها واخرى اوش���كت على االنتهاء من 
تعاقداتها. ولكن يب���دو ان ادارة االصفر فضلت 
التأني بقيادة رئيس النادي الش���يخ طالل الفهد 
حتى يكون االعالن ع���ن الصفقات بقدر احلدث، 
فبعد التأكيدات على ان االصفر قد وقع رسميا مع 
الثنائي اخلطير فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
واحتمال دخولهما التدريبات مس���اء اليوم تردد 
بصورة كبيرة ان هناك محترفا آخر سوبر هو الذي 
اخر االعالن عن الصفقات ورمبا يكون احملترف 
السابق للنصر السعودي البرازيلي التون او احد 
الالعبني االفريقيني في صفوف الترجي التونسي 
الكاميروني هن���ري بيانفوني او العاجي ادغارد 

غنوليا وبني هذا احلديث عن هذا وذاك س���تكون 
نقطة احلسم وقطع الشك باليقني بيد الفهد ونائبه 

فواز احلساوي املدبر االكبر لكل الصفقات.
وس���يكون على اجلماهير الصبر ملدة ال تزيد 
على 5 ايام فاحلساوي عاد الى البالد امس والفهد 
سيعود غدا، لذلك ستكون كلمة جماهير القادسية 
»للصبر اخر خالص« ورمبا سيكون نهاية الصبر 
فرحة لم يتخيلها اح���د للتعاقدات الكبيرة التي 
ين���وي االصفر اعالنها ف���ي مؤمتر صحافي قبل 

الرحيل الى دورة العني في 26 اجلاري.
من جهة اخرى اكد اداري الفريق جمال مبارك 
ان االصفر سيواجه التضامن وديا االثنني املقبل 
قبل املغادرة الى العني مشيرا الى ان اجلهاز الفني 
بقي���ادة املدرب محمد ابراهيم فض���ل عدم اقامة 
تدريبات امس الن الفريق كان يبحث عن مباراة 
ودية تقام الغد ولم تقرر املباراة لذلك فضل ابراهيم 

اراحة الالعبني. 

التدريبات تنطلق اليوم ومباراة ودية مع التضامن اإلثنين 

معسكر العربي في القاهرة لم يضف جديداً

تتجه جلها الى رئيس النادي 
جم����ال الكاظم����ي الغائب عن 
ادارة البيت العرباوي منذ فترة 
طويلة وعلى غير العادة وقف 
متفرجا أمام األزمة املالية التي 
تواجه الفريق االول في التعاقد 
مع احملترفني، على الرغم من 
تصريحاته السابقة باستقدام 
محترف أفض����ل من اخلطيب 
املنتق����ل الى صف����وف الغرمي 

التقليدي القادسية.
من هنا ميكن القول ان املعسكر 
غي���ر ناجح لغي���اب أهم العبي 
الفريق بس���بب التمرد، وخوض 
مباريات ودية مع فرق من الدرجة 
الثانية، وعدم التعاقد مع محترفني 
حتى اآلن »السلوڤيني روك دون 
املستوى«، مع عدم املقدرة املالية 
على التعاقد مع محترف »سوبر« 
ورئي���س مبتعد من���ذ فترة عن 
النادي، فالنتيجة بكل تأكيد لن 
تتحسن عن املوسم املاضي ان لم 

تزدد سوءا.

حبيل واس���ماعيل عبداللطيف 
والنيجي���ري اميانويل« لن يجد 
أي العب مبستوى جيد مقابل مبلغ 
متواضع وسيتكرر أمر احملترفني 

البرازيليني كثيرا هذا املوسم.
وعالمات االستفهام الكبيرة 
العرباوية على  التي يرسمها 
حال فريقهم قبل بداية املوسم 

كأس االحتاد اآلسيوي أمام الكرامة 
السوري يواجه صعوبات كبيرة 
في تأمني التعاق���د مع محترفني 
للموسم املقبل في ظل الشح الكبير 
في املوارد املالية للنادي، فالنادي 
الذي استغنى املوسم املاضي عن 
محترفيه ال� 4 »الس���وري فراس 
اخلطي���ب والبحريني���ني محمد 

أي محترف لن يكون بالصعوبة 
نفسها التي تواجه الفريق هناك 
مع العلم ب���ان املباريات الودية 
التي سيخوضها العربي بالكويت 
س���تكون اقوى بكثير من احتاد 

الشرطة او االتصاالت.
املقبل على مواجهة  األخضر 
قوية ف���ي الدور ربع النهائي من 

عبداهلل العنزي
ام���س االول  العربي  أنه���ى 
معسكره التدريبي الذي أقامه في 
القاهرة ملدة 19 يوما لعب خاللها 
عددا من املباريات التجريبية امام 
فرق مصرية من الدرجة الثانية، 
ومن املقرر ان يواصل االخضر 
تدريبات���ه على س���تاد صباح 
الكرواتي  املدرب  السالم بقيادة 
دراغ���ان سكوس���يتش على ان 
الفني واالداري  يحدد اجلهازان 
عدد املباريات الودية التي يريد 

خوضها في الكويت.
ويبدو ان معسكر القاهرة هو 
األسوأ للعربي منذ زمن طويل ألنه 
لم يضف جديدا له، فكل مقومات 
النجاح جانبته مع املقلب البرازيلي 
الذي »أكله« الفريق عبر استقدام 3 
محترفني برازيليني ظهروا مبستوى 
اقل ما يقال عنه متواضع، حتى ان 
مستوى املدافع السلوڤيني روك 
الذي مت التعاقد معه ليس أفضل من 
الالعبني احملليني ان لم يقل عنهم، 
ولم تتوقف مشاكل العرباوية في 
املعسكر السيئ عند احملترفني فقط 
حيث شهد غياب أفضل العبني في 
صفوف الفريق محمد جراغ وخالد 
خلف ألسباب غامضة وسط غياب 
التعامل اإلداري املطلوب في مثل 
هذه املواق���ف الحتواء املوضوع 
س���واء كان باحلزم عبر اإليقاف 
او احتواء األزمة مع الالعبني منذ 
بدايتها وعدم تركها حلني عودة 
الفريق، هذا باالضافة الى االصابة 
التي أجبرت خالد عبدالقدوس على 
مغادرة املعسكر في األيام االولى 
منه كذلك عودة عدد من الالعبني 

الطالب منتصف املعسكر.
النتائج االيجابية  وإذا كانت 
للمعسكر التي تراها ادارة الفريق 
تتمثل في اللياق���ة البدنية لدى 
الالعبني الش���باب او في تطبيق 
تكتيك املدرب اجلديد فإنها كانت من 
املمكن ان تتحقق بالكويت بدال من 
السفر الى القاهرة الذي كلف غياب 
ابرز العبي الفريق، كما ان استقدام 

األخضر يواصل تدريباته استعداداً لمباراة الكرامة

العربي يجرّب عاجياً ونيجيرياً في تدريبات األحد
يصل إل���ى البالد فجر األحد املقبل العب 
الوسط العاجي علي ديارا واملهاجم النيجيري 
باترك س���ندي خلوض جتربة احترافية مع 
الفريق األول بالعرب���ي، والالعبان يلعبان 
الثاني املخصص لالعبني  ملنتخبي بالدهما 
احملليني في مسابقات بالدهما، وقد بذل مقرر 
العالق���ات العامة بالنادي العربي علي اتش 

ومحمد بن حس���ني جه���ودا حثيثة لضمان 
سرعة وصول الالعبني في أسرع وقت حتى 
ينخرطا في تدريبات األخضر، التي من املقرر 
أن يشاركا فيها مساء األحد املقبل، وقد حتمل 
الوسيط حمو البيلي تكاليف سفر الالعبني إلى 
الكويت وذلك لثقته في القدرات واإلمكانات 

الفنية لهما.


