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المرزوق: األبيض ال يتأثر برحيل العب عن صفوفه

عبدالعزيز جاسم
انطلقت مساء امس تدريبات الفريق االول بنادي الكويت بعد 
العودة من املعس����كر الذي اقيم في سويسرا حتت قيادة املدرب 
االرجنتيني كالوس����ن اورتيغا وشارك جميع الالعبني باستثناء 

احلارس خالد الفضلي املصاب بكسر في اصبع يده.
وقال رئيس ن����ادي الكويت عبدالعزيز املرزوق ان »االبيض« 
ال يتأثر برحيل اي العب عن صفوفه فجميع الالعبني جنوم، في 
اشارة منه الى السوري جهاد احلسني، مضيفا »ان كنا وقعنا مع 
كاريكا او لم نوقع فالعبو »االبيض« يكفون ويوفون، مشيرا الى 
ان »االبيض« اس����تعد جيدا لالستحقاقات املقبلة والتي سيكون 
اوله����ا مع اربي����ل العراقي في الدور رب����ع النهائي لبطولة كأس 

االحتاد اآلسيوي.
وبني املرزوق ان الكويت س����يخوض البطول����ة في اي مكان 
وسيس����عى الى حصد اللقب، مبينا ان اربيل تعتبر مدينة آمنة 
واالحتاد اآلس����يوي ادرى مب����ا يقوم به من عم����ل وعلينا تقبل 

القرارات بصدر رحب.
من جهته، اكد مدير الفريق عادل عقلة انه سيغادر الى االمارات 
حلضور قرعة بطولة اجلزيرة الودية والتي ستنطلق في 1 سبتمبر 
املقبل حتى 7 منه وسيش����ارك فيها اجلزيرة االماراتي والعروبة 
العماني، وقد انسحب الهالل الس����عودي في اللحظات االخيرة، 
ورمبا يكون البديل بني االتفاق والنصر الس����عوديني، مؤكدا ان 
االحتكاك سيكون مفيدا خلوض غمار املنافسات املقبلة ألن جميع 

الفرق املتواجدة بالدورة مميزة.
وبني عقلة ان »االبيض« ال يعرف حتى اآلن أين سيلعب مباراة 
االياب امام اربيل، فهناك قراران االول صادر من جلنة املسابقات في 
االحتاد اآلسيوي التي اوصت بإقامتها في االردن، والقرار الثاني 
صادر من املكتب التنفيذي باالحتاد اآلسيوي واعلن فيه ان املباراة 
ستقام في مدينة اربيل بالعراق، مبينا ان الكويت ال تقلقه مسألة 
املكان الذي سيلعب فيه سواء كان في الكويت او في العراق وكل 

ما يفكر فيه حاليا كيف سيتأهل ويصل الحراز اللقب.
واض����اف عقلة ان اصاب����ة خالد الفضلي ليس����ت مقلقة وانه 
سيكون جاهزا بنسبة كبيرة لبطولة اجلزيرة الودية التي تعقبها 
مباراة اربيل في الذهاب 15 س����بتمبر املقبل وحينها سيكون قد 
تعاف����ى، الفتا الى ان على اداراة االبيض ارس����ال قائمة اس����ماء 
العبيها ومحترفيها الى االحتاد اآلسيوي في موعد اقصاه نهاية 
الش����هر اجلاري، مؤكدا في الوقت ذاته ان القائمة لم حتدد حتى 
االن وخصوصا احملترفني وسيتسلمها من املدرب االثنني املقبل، 
وقال انه كان يتمنى شخصيا ان تتأخر القائمة حتى يأخذ املدرب 
فرصة كافية ملعرفة قدرات الالعبني والوقوف على مس����توياتهم 
جميعا وباالخص بعد االنتهاء من بطولة اجلزيرة لكن الظروف 

شاءت ان تسلم القائمة قبل البطولة.
واضاف ان »االبيض« سيلتقي مع النصر 24 اجلاري وفي 28 
منه وسيلعب مباراة ودية اخرى لم يحدد اسم الفريق اآلخر بها 

حتى اآلن.

عبدالعزيز جاسم
أجرى الفريق األول للقادس���ية مس���اء اول 
من أمس اول تدريباته على ستاد محمد احلمد 
بعد العودة من معسكر القاهرة وخوضه عدة 
مباريات ودية، وقاد التدريبات املدرب الوطني 
محمد ابراهيم وغاب عنها حسني فاضل وطالل 
العامر لظروف صحية، ونهير الشمري العادة 
تأهيل بعد االصاب���ة مع د.علي مندني وحضر 
الالعب احمد عجب ولكنه خ���رج قبل بدايتها 
بداعي املرض وتواجد علي الشمالي لكن دون 

مشاركة إلصابته بالركبة.
من جانبه، قال محمد ابراهيم ان معس���كر 
القاهرة كان مرحلة اعداد أولية ال ميكن من خاللها 
تقييم األسماء التي ستبقى مع الفريق للموس��م 
املقبل، مشيرا الى ان بطولة العني وكذلك املباريات 
الودية التي سيكون أولها مع التضامن ستحدد 

قائمة أسماء الالعبني بشكل كبير.
وأكد انه لم يقف حتى اآلن على القائمة التي 
ستشارك في بطولة العني وحتديد أسماء ال� 20 
العب��ا، مؤكدا انه طلب من اإلدارة السماح مبغادرة 
جميع الالعبني وحتى ان كانت الزيادة على نفقة 

النادي لكي تكون الفائدة جلميع الالعبني.
من جهته، أشار مدير الفريق ابراهيم املسعود 

الى ان تدريبات الغد املقبل ستش���هد مشاركة 
احملترفني الس���وريني جهاد احلس���ني وفراس 
اخلطيب وسيكونان ضمن القائمة التي ستخوض 
منافس���ات بطولة العني الودي���ة، الفتا الى ان 

وجودهما سيزيد من قوة الفريق ويضاعفها.
وبنينّ ان الالع���ب فواز بوحم���د والذي من 
احملتمل ان ينتقل الى الس���املية ال ش���أن له به 
فهو غير مس���جل في القائمة ول���م يغادر الى 
معسكر القاهرة، مبينا ان أمر انتقاله من عدمه 

بيد مجلس اإلدارة.
وأضاف املس���عود ان معسكر القاهرة حقق 
األهداف املنشودة، من حيث زيادة اللياقة البدنية 
الس���ابقني واحلاليني  واالنسجام بني الالعبني 

الصاعدين من فريق حتت 19 سنة.
وكانت قد اجريت مس���اء أمس األول قرعة 
بطولة العني الدولية مبشاركة 4 فرق هي: العني 
االماراتي والشباب العماني والرفاع البحريني، 
باإلضافة الى القادسية وتنطلق البطولة مبباراة 
القادسية مع الشباب والعني االماراتي مع الرفاع 
البحريني ف���ي 28 اجلاري، وفي 31 منه يلتقي 
األصفر مع الرفاع ثم في 3 س���بتمبر املقبل مع 
العني االماراتي، ويغ���ادر األصفر الى الكويت 

في 4 منه.

عقلة: تسليم قائمة العبي الكويت لـ »اآلسيوي« نهاية أغسطس

جانب من تدريبات الكويت

)عادل يعقوب(مدافع التضامن ماجد مصطفى شارك أمام فريقه السابق الساملية

منتخب كرة السلة للناشئني على منصة التتويج

احمد عجب في حوار مع ابراهيم املسعود خالل التدريبات

إبراهيم يؤجل إعالن قائمة القادسية
المسعود: الخطيب والحسين في تدريبات األصفر غداً طالب يتألق

 في »غرب آسيا«

عودة فرسان 
المسيلة من ألمانيا

عاد الى البالد احلكم املساعد علي 
طالب الذي رافق املنتخب الوطني 
للناشئني لكرة القدم حتت 17 سنة 
في بطولة غرب آسيا للناشئني التي 
اقيمت في األردن خالل الفترة من 

11 الى 18 اجلاري.
حيث القت مشاركة طالب اشادة 
واستحسان ممثلي االحتاد اآلسيوي 
ومراقب احلكام صبحي طاهر من 
األردن باألداء واملس����توى العالي 
حيث نال اعجاب اجلميع، متوقعني 
له مستقبال باهرا ضمن حكام القارة 

اآلسيوية.
وقد مت تكليف طالب بإدارة 5 
مباريات وهي في الدور التمهيدي 
)األردن والبحري����ن( ثم )األردن 
مع فلس����طني( ثم )الع����راق مع 
سورية(، ومباراة قبل النهائي بني 
)األردن وسورية( ومباراة حتديد 
الثالث والرابع )العراق  املركزين 

واألردن(.

عاد فرسان نادي املسيلة للقفز 
على احلواجز من معس���كرهم 
التدريبي ال���ذي أقيم في أملانيا 
وشاركوا خالله في اربع بطوالت 
حققوا خاللها اجنازات طيبة، وقد 
أعرب رئيس وفد نادي املسيلة 
حسام رجب عن سعادته بنجاح 
املعسكر التدريبي الذي جرى في 
أملانيا ملدة شهر ونصف الشهر 
وحقق الكثير من الفوائد ألبطال 
الكويت وأضاف ان املعسكر شمل 
الفرس���ان عبدالرحم���ن الفزيع 
وعبداهلل امليلم وغازي اجلريوي 
وبندر جمعة وأحمد املضاحكة 
وعزيز العجيل ومرشود املرشود 
وناصر الصانع وناصر العكشان، 
والفارسات فدوى العجيل ونورا 
العكش���ان وأنوار العدس���اني، 
وأضاف ان املعس���كر اش���تمل 
على املشاركة في اربع بطوالت 
الرابعة  البطولة  مختلفة كانت 
أقواها وهي بطولة دولية شارك 
فيها اكثر من 250 فارسا وفارسة 

من 35 دولة.

 السالمية يستبعد سونغو وأنجلي بعد مباراة التضامن 
عبدالعزيز جاسم

اكد مدير فريق الساملية علي عبدالرضا ان اجلهاز الفني واإلداري 
قرر استبعاد احملترفني الغاني سونغو والعاجي اجنلي بعد ظهورهما 
مبستوى لم ينل إعجاب اجلهاز الفني امام التضامن في املباراة الودية 
التي أقيمت اول من امس وانتهت بفوز الساملية 2-1 سجلهما عبدالعزيز 
العلي وفرج لهيب، مؤكدا ان السماوي اقترب بصورة كبيرة من التعاقد 
مع العب العربي السابق النيجيري اميانويل الذي يتواجد مع الفريق 

حاليا ولكن يتبقى بعض االتفاق على القيمة املادية للعقد. 
وأش���ار عبدالرضا الى انه بالرغم من ان مباراة اول من امس هي 
املباراة الودية االولى اال ان مستوى احملترفني سونغو واجنلي كان 
واضحا للجميع بأنه اقل من املتوسط لذلك قررنا سريا عدم التعاقد 
معهما، الفتا الى انه في حال امتام صفقة اميانويل يبقى التعاقد مع 

محترف آخر.
الى ذلك صرف الس���املية النظر عن امتام صفقة مدافع القادسية 
عبدالرحمن املسعد النقطاعه عن التدريبات ملدة 10 ايام وابلغ إدارة 

األصفر بهذا القرار كونه معارا من القادسية ملوسم واحد.
من جهة اخرى ابدى مدرب الس���املية البلجيك���ي وليام توماس 
عدم رضاه عن اداء الالعبني واصفا اياه بالسيئ والذي ال يرتقي الى 
اس���م النادي بالرغم من انها املباراة االولى، مضيفا ان احملترفني لم 

يقدموا املطلوب.
من جانبه قال محترف العربي السابق النيجيري اميانويل والذي 
سينضم قريبا الى السماوي انه لم يقرر ترك العربي بل العربي هو 
من تخلى عنه ليس هو وحده فقط بل جميع احملترفني ومن ضمنهم 
السوري فراس اخلطيب وقام بتغيير املدرب ايضا، فالتغييرات في 
املدرب واخلط���ط اثرت كثيرا على نتائج األخضر، مش���يرا الى انه 
سعيد بقرب انتهاء املفاوضات مع الساملية، مؤكدا ان التوقيع سيكون 
خالل اليومني املقبلني، معربا عن رغبته في البقاء في الكويت كونه 

اعتاد على أجوائها. 
وبني اميانويل انه في حال لم تنته املفاوضات مع الساملية بالطريقة 
التي ترضي الطرفني فان لديه الكثير من العروض رافضا اللعب الي 
فريق من دوري الدرجة األولى النه اعتاد اللعب مع فرق كبيرة تليق 

بإمكاناته مع احترامه لباقي الفرق.

صرف النظر عن التعاقد مع المسعد النقطاعه عن التدريبات 

رابح: الباب مفتوح لعودة الرشيدي للتضامن

الكويت تتوج بلقب البطولة العربية للسباحة

عبدالعزيز جاسم
قال رئي����س نادي التضامن خالد رابح ان الباب 
اليزال مفتوحا امام عودة احلارس خالد الرشيدي، 
مش����يرا الى ان النادي لم يقرر إيقافه او إيقاف اي 

العب آخر في هذه الفترة.
وأشار الى ان اي احتاد كرة ال ميكنه ان يضم العبا 
الى املنتخب وهو موقوف من قبل ناديه ألن األندية 
في الوقت احلالي هي التي تسيطر على االحتاد كونه 

تخرج في جمعية عمومية تابعة لهذه األندية.
واضاف ان اإلدارة قد طلبت رسميا مهاجم الساملية 
حمد حربي إال ان املبلغ الكبير الذي طلبه السماوي 
جعلنا نتراجع عن التعاقد إال في حال قبول املبلغ 
املقدم، مضيفا انه بهذا املبلغ يس����تطيع التعاقد مع 

محترف سوبر.
وبنينّ ان اإلدارة س����تحاول جتربة اكبر عدد من 
الالعب����ني احملترفني الذين س����يصلون األحد املقبل 
على اقل تقدير ومن ضمنهم مهاجم برازيلي يدعى 
باتو وكذلك العب غاني، موضحا ان االدارة لن تبخل 

او تدخر جهدا في سبيل عودة التضامن الى سابق 
عهده. من جهته قال املدرب الروماني استيفانسكو 
كوس����تيكا انه راض عن االداء بالرغم من اخلسارة 
امام الساملية وان الفريق كان ينقصه تواجد مهاجمني 
متخصصني في تس����جيل االهداف وه����ذا ما يريده 
ويطلبه سريعا الن العمل اجلماعي ال يكون له قيمة 

من دون تسجيل االهداف.
واضاف كوستيكا ان الالعبني قدموا ما طلب منهم 
السيما اغلب اجلمل التكتيكية التي حاول إيصالها 
لالعبني خالل فترة املعسكر في النمسا الفتا الى ان 
املباريات الودية س����تكون عامال ايجابيا في زيادة 
قوة الفريق واكتشاف بعض االخطاء وعالجها قبل 

املباريات الرسمية.
من جانب آخر سيفتقد التضامن مجهودات العب 
الوسط جابر جازع بعد ان تعرض الصابة في اول 
17 دقيقة من مباراة الساملية بعد دخول عنيف من 
الغاني سونغو خرج على إثرها من امللعب وسيحتاج 

الى راحة ملدة اسبوعني.

فاز منتخ����ب الش����باب الوطني 
للسباحة باملركز االول في الترتيب 
الع����ام بالبطولة العربية التاس����عة 
للسباحة التي اقيمت باالردن مبشاركة 
14 دولة، وحصد املنتخب 35 ميدالية 
ذهبية و16 ميدالية فضية و8 ميداليات 

برونزية.
وجنح سباحو املنتخب الوطني في 
حتطيم 24 رقما قياسيا عربيا كانت 
مسجلة المد طويل باسماء اصحابها 
وبفارق زمني كبير. وجاءت مسابقات 
اليوم االخير حافلة باالجنازات حيث 
جنح سباحونا في انتزاع 8 ميداليات 
ذهبية و3 فضيات ومثلها برونزيات، 
وسجل يوسف العسكري رقما عربيا 
جديدا في 200 متر فراشة للفئة 15-
16 عاما بل����غ 2.03.40 دقيقة بفارق 
كبير عن الرقم السابق، كما حقق على 
اشكناني امليدالية الذهبية وحطم الرقم 
العربي السابق مبسابقة 50 مترا حرة 

للفئة 9-10 اعوام مسجال 33.32 ثانية. 
كما متكن املخضرم فيصل سري من 
حتقيق املركز االول ورقم عربي جديد 
مبسابقة 50 مترا حرة للفئة 11- 12 
عاما مسجال 29.27 ثانية واستطاع 
سعود الطيار باقتدار كبير حتطيم 
الرقم العربي مبسابقة 50 مترا حرة 
للفئة 13 - 14 عاما مس����جال 25.26 
ثانية.  وابهر سلمان قلي اجلميع عندما 
حطم الرقم العربي مبسابقة 50 مترا 
حرة للفئة 15- 16 عاما محققا املركز 
االول وامليدالية الذهبية بزمن قياسي 
يبلغ 24.04 ثانية فيما ابدع شعيب 
الثويني مبس����ابقة 100 متر ظهر في 
كسر الرقم القدمي للفئة 13-14 عاما 
محققا امليدالية الذهبية واملركز االول 
باقتدار مس����جال زمنا قياسيا يبلغ 
1.02.48 دقيقة. واس����تطاع املنتخب 
بسباق 100 متر بدل متنوع للفئة 17-
18 عاما الفوز باملركز االول وحتطيم 

الرقم العربي وتس����جيل آخر جديد 
يبلغ 3.59.70 دقائق. كما اس����تطاع 
علي بوعب����اس الفوز باملركز الثاني 
مبسابقة 50 مترا حرة مسجال 30.99 
ثانية حيث جاء في املركز االول زميله 
على اشكناني فيما متكن احمد العيدان 
من الفوز باملرك����ز الثاني وامليدالية 
الفضية مبسابقة 50 مترا حرة للفئة 
15-16 عاما حيث احتل املركز االول 

زميله سلمان قلي.
اما البطل جعفر بولند فلم يخرج 
من املس����ابقات خالي الوفاض حيث 
حصل على ميداليتني برونزيتني االولى 
مبسابقة 200 متر فراشة للفئة 18-17 
عاما واالخرى بسباق 1500 متر حرة 
مسجال 17.19.55 دقيقة فيما حصل 
حسني الزيد على البرونزية مبسابقة 
50 مترا حرة للفئة 11- 12 عاما مسجال 
30.39 ثانية وجاء في املرتبة االولى 

زميله فيصل سري.

كوستيكا: الفريق بحاجة لمهاجمين واألداء كان جيدًا

عبدالعزيز جاسم 
ش���ه��د ستاد مساعد الش���نفا حادثة 
غريبة بتواجد حكم راية واحد يدير مباراة 
الساملية والتضامن الودية وقد أدار املباراة 
احلكم حم��ود الس���هل��ي وعاونه خليفة 
املنيع ولم يتم اإلفصاح عن اس���م احلكم 

املتغيب.
وفي الش���وط األول كان على السهلي 

مراقبة العبي التضامن الحتساب التسلل 
رغم صعوبة املوقف وفي الثاني أصبح 
على عاتقه مراقبة العبي الساملية لتغير 
امللعب بني ش���وطي املباراة، وتذمر عدد 
من احلضور على هذا التصرف ألنه من 
غير املعقول حتى ان كانت مباراة ودية، 
ما دفع احد االداري���ني للقول: »احنا مو 

قاعدين نطر منهم«.

حكم راية واحد 

سلة الناشئين تحرز المركز الثاني
 في البطولة الخليجية

فاز منتخب الناش����ئني لكرة السلة على املنتخب القطري 
70 - 47 في ختام بطولة اخلليج االولى للناشئني، وقد جاءت 
املباراة قوية وسريعة حيث قدم من خاللها الطرفان مستوى طيبا 
واتسمت املباراة باالثارة والندية منذ البداية خاصة من جانب 
منتخبنا، وتأهل املنتخب للمشاركة في بطولة آسيا للناشئني 
التي ستقام في سنغافورة نوفمبر املقبل. وقد توج منتخب 
البحرين بطال بعد فوزه على املنتخب السعودي 65 - 54، وقام 
الشيخ سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس اللجنة األوملبية 
ورئيس احتاد كرة السلة بتتويج املنتخب الفائز بامليداليات 
الذهبية. وجاء تتويج املنتخب البحريني بعد أن حقق الفوز 
في كل مبارياته وجمع 12 نقطة في الصدارة.واحتل املنتخب 
الوطني املرك����ز الثاني في البطولة وامليداليات الفضية فيما 
حل املنتخب السعودي في املركز الثالث وحصل على امليدالية 
البرونزية. من ناحية أخرى، فاز البحريني أحمد جمال بلقب 
أفضل العب.فيما فاز السعودي أحمد الهوساوي بلقب هداف 
البطولة، واختير العب »العنابي« عمر عباس هداف 3 نقاط، 

ويصل وفد املنتخب الوطني اليوم في الثامنة مساء.


