
 45  رياضة  الخميس ٨ اكتوبر ٢٠٠٩   
 العنابي يصل اليوم ويلتقي األزرق السبت

  حيدر: كوااللمبور قد تستضيف
تصفيات شباب آسيا

 برجس: تخفيض الرسوم المالية
لألندية عبء كبير على اتحاد السلة

 مبارك الخالدي
  يصل الى البالد اليوم وفد منتخب قطر للشباب 
حتت ١٩ ســـنة وذلك ملالقـــاة منتخبنا الوطني 
للشباب في السادسة مساء السبت املقبل على 
ســـتاد الصداقة والســـالم في اطار استعدادات 
املنتخبني لالستحقاقات املقبلة واهمها تصفيات 

كأس آسيا للشباب.
  وكان االزرق قـــد خــــــاض جتربة خليجية 
سابقة الشهر الفائت بعد ان اســـتضاف منتخب 
االمارات في لقاءين انتهى االول بفوز املنتخب 
الضيـــف ٤-١ في حني فـــاز منتخبنا في اللقاء 

الثاني ٢-٠.
  من جهته ثمن مدرب االزرق احمد حيدر جهود 
اللجنة االنتقالية بتوفير املباريات الدولية الودية 
للمنتخب وقال ان الهدف من هذه املباريات هو 
حتسني االداء الفردي واجلماعي لالعبي املنتخب 
قبل خوض املنافســـات الرســـمية للتصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا والتي سيخوض 
االزرق غمارها في املجموعة الثالثة التي تضم 

الى جواره منتخبات العراق والسعودية والهند 
وباكستان.

  وقـــال حيدر ان عـــدم حتديـــد الدولة التي 
ستســـتضيف التصفيات هو امر مقلق ومؤثر 
ملا ســـيترتب على ذلك من تأخير اصدار جدول 
املباريات وهذا ما يربك االســـتعدادات بشـــكل 

عام.
  وتوقع ان تستضيف دولة اخرى تصفيات 
املجموعة في ظل التنازع الكويتيـ  العراقي على 
االستضافة وقال انه من احملتمل ان تستضيف 
ماليزيا املنافسات بعد ان يصدر االحتاد اآلسيوي 
قرارا بذلك الن الوقت ميضي وليس في صالح 

كل املنتخبات.
  واثنى حيدر على مجموعة العبيه وقال انهم 
من مواليـــد١٩٩١ ولم يســـــبق لهم التجمع او 
اللعب حتـت مظــــلة اي منتــخب ويحـــتاجون 
الى الدعم والصبر ليكونوا رافدا للمنـــتخبات 
الوطنيـــة المتالك العديد منهـــم املهارة والفكر 

العالي.

 (عادل يعقوب) االنغولي أندريه ماكينغا تعرض ملضايقات كثيرة من دفاع خيطان  

 اسامة حسني يتدرب مع الالعبني 

 ضاري برجس 

فاجأ أعضاء احتاد السلة كونه 
ســــيحمل االحتاد أعباء كبيرة 
ستؤثر بالتأكيد سلبا على وفائه 
بالتزاماتــــه املختلفــــة لضعف 
التي وضعت خلدمة  امليزانية 

احتياجات االحتاد.
  وأعرب برجس عن أمله في أن 
يكون هناك تنسيق بني أعضاء 
اجلمعية العمومية واالحتاد مبا 
فيه خدمة اللعبة مشيرا الى أن 
التخفيض املقــــرر «يعد كبيرا 
ويحمل االحتــــاد أعباء كبيرة 
ستؤثر على اخلطط التي وضعها 
االحتاد والتي تتطلب دعما ماديا 

كبيرا».
املقدمة  ان االقتراحات    وأكد 
من قبل األندية ســــتؤخذ بعني 
االعتبار وهــــي موضع تقدير 
واهتمام من قبل االحتاد ملا فيه 
صالح هذه األندية بهدف خدمتها 

بالصورة املطلوبة.

 مبارك الخالدي
  حددت ادارة كتاب محكمة االســـتئناف جلسة 
٢٢ نوفمبر املقبل لنظر الطعن في االستئناف على 
احلكم ٢٠٠٩/١٢٣٣ الصادر بتاريخ ٢٨ يونيو املاضي 
ملصلحة محبوب جمعة ونوري الربيعان وصالح 
الهاجري ومحمد بهبهاني وعادل الصراف بصفتهم 
اعضاء في اجلمعية العمومية لنادي الساملية ضد 
وكيل وزارة الشؤون االجتماعية والعمل بصفته 
ومدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته 
وعبداهللا الطريجـــي بصفته رئيس مجلس ادارة 
نادي الساملية والقاضي بحل مجلس ادارة النادي 

ملخالفته املادة (٤٨) من النظام االساســـي املوحد 
لالندية واالحتادات الرياضية والتي خالفها بعدم 
عقد املجلس الي اجتماع خالل ٣ اشهر متصلة. ولم 
يرتض املستأنفون احلكم املشار اليه فطعنوا عليه 
في االستئناف املاثل واملرقم ٢٠٠٩/١١٨٣ وحدد له 
النظر جللسة ٢٢ نوفمبر املقبل امام الدائرة االدارية 
املســـتأنفة الثانية. وقد اورد الطاعنون في صلب 
صحيفة استئنافهم اســـبابا لالستئناف حاصلها 
مخالفـــة القانون واخلطأ في تطبيقه وتفســـيره 
والقصور في التسيب والفساد في االستدالل واالخالل 

بحق الدفاع. 

 القاهرة ـ حسين المطيري
  موفد جمعية الصحافيين

  ادى العبو املنتخب الوطني 
لكرة القدم امس تدريبا صباحيا 
هو االخير لهم في املعسكر املقام 
حاليـــا في القاهرة اســـتعدادا 
للقاء اندونيسيا في التصفيات 
اآلســـيوية املؤهلـــة لنهائيات 
التي ستقام   ٢٠١١ كأس آســـيا 

في الدوحة.
  وشارك في التدريب جميع 
الالعبني واشتمل على متارين 
اللياقة البدنية استمر ملدة ساعة 
وقد بذل الالعبون جهدا كبيرا، 
كما تخللـــت التدريب متارين 
تكتيكية فـــي الواجب الدفاعي 
والهجومـــي وحـــرص املدرب 
الصربي غـــوران توڤاريتش 
ومســـاعده عبدالعزيز حمادة 
على قيادة كل مجموعة طوال 

فترة التدريب.
  اما التدريب املسائي فاشتمل 
علــــى متارين التســــديد من 
بعيــــد على املرمــــى والكرات 
العرضيــــة وكيفيــــة ابعادها 
واســــتقبالها وكذلك انتشار 
الالعبني وحتركاتــهم في خط 

الوسط.
  واوضح غوران انه يسعى 
خالل الفترة احلالية للوقوف 
على امكانيات خط الوســــط 
الذي يعتبر املركز الرئيسي في 
املنتخب. معربا عن تفاؤله ملا 
ملسه من تعاون من اجلميع وقد 
طالب الالعبني باداء قوي في 
خط الدفاع، مؤكدا ان االخطاء 
التي وقعت خالل مباراة ليبيا ال 
يجب ان تتكرر في مباراة االردن 

وكذلك املباريات املقبلة.
  وعن السبب الذي كان وراء 
اجراء حصتني تدريبيتني خالل 
املعســـكر قال غوران ان هدفي 
االساسي من هذا املعسكر هو 
املباريات الودية فالعبو االزرق 
في حاجة الى مثل هذه املباريات 
في الفترة احلالية خاصة حيث 
انهـــم لم يجتمعـــوا منذ فترة 

طويلة.
  ومن جهته اوضح اســـامة 
حســـني مدير املنتخب انه يعد 
تقارير يومية عن اداء الالعبني 
بالتعـــاون مع اجلهـــاز الفني 
لقياس مهاراتهم ومدي تعاونهم 
مع املدرب فـــي تطبيق ما هو 
مطلوب منهم، وكذلك بالنسبة 

للمباريات التجريبية.
  واضـــاف ان لدينا اآلن ٢٦ 
العبا ستتم تصفيتهم الى ٢٢ 
خالل الفترة املقبلة الن العدد 
محدد بالنسبة لنا في التصفيات 
وملتزمون به وهذه التصفية 
لن تكون قبل لقاء سورية في 
الكويت حيث ستتم تصفية ٢ 

واملباراة التي تليها ٢ ايضا.
  ونوه حســـني الـــى ان هذه 
التصفية ال تعني استبعادا كليا 
وامنا هـــؤالء الالعبون مازالوا 
فـــي دائـــرة االزرق اذا احتاج 
لهم ســـنقوم باستدعائهم، كما 

حمد العنزي، وقد شارك في احلفل 
رئيس الوفد الشيخ احمد اليوسف 
الذي قال للعنزي انا مولود في 
نفس هذا اليوم ايضا فرد عليه 
العنزي مازحا: هذا اليوم هو عيد 
ميالد العظماء يا شـــيخ؟ وقدم 
اليوسف للعنزي هدية تذكارية 
رفض حمد االفصاح عنها كما قدم 
مدير الفريق اسامة حسني هدية 
عنه وعن زمالئه الالعبني الذين 

احتفلوا معه بهذه املناسبة. 

مؤمتر الطب الرياضي في سويسرا 
الذي يقام حتت اشـــراف االحتاد 
الدولي خالل الفترة من ١٦حتي ١٩ 
الشهر اجلاري ويتخلله ورش عمل 
عن املنشطات واصابات املالعب 
واملعلومات التـــي يقدمها الكادر 

الطبي للحكام في املباريات.

  عيد ميالد العنزي

املنتخـــب  ادارة    احتفلـــت 
والالعبـــون بعيد ميالد الالعب 

البناي ود.علي الشمالي باعطائهما 
مضادات حيوية وبعض السوائل 
اخلاصة لعالج االحتقان وقد ظهرا 

بصحة جيدة صباح امس.
  واشار د. البناي الى ان جميع 
الالعبني بخير وال توجد اية اصابات 
تذكر وكل ما هناك كدمات بسيطة 
تأتي من املباريات واالحتكاك في 

التدريبات اليومية.
  من جهة اخرى تلقي د. البناي 
ود.الشمالي دعوة للمشاركة في 

ان الباب الزال مفتوحا بعد لقاء 
اندونيسيا لضم اي العب يحتاجه 

االزرق.
  وشكر حسني رئيس واعضاء 
اللجنة االنتقالية علي تعاونهم 
مع ادارة الفريق وتلبيتهم جلميع 

مطالبهم.
  وقد تعرض الالعبان يعقوب 
العيدان الحتقان  الطاهر واحمد 
بســـيط بســـبب البرد وقد قام 
اجلهاز الطبي بقيادة د.عبداملجيد 

 اشــــاد امني ســــر احتاد كرة 
الســــلة ضاري برجس بنتائج 
اجتماع اجلمعية العمومية الذي 
عقد اول من امس مبقر اللجنة 
األوملبية مشيرا الى ان اعتماد 
التقريرين املالي واالداري الحتاد 
السلة عن املوسم املاضي «ميثل 
دليال على ثقة اجلمعية بنشاطات 
االحتاد ما يعــــد دافعا لالحت اد 
لبذل املزيد من املجهودات بهدف 
تطوير اللعبة بالصورة األنسب 

واألفضل».
الــــى ان    ولفــــت برجــــس 
اجلمعية العمومية وافقت على 
تخفيض الرســــوم املالية التي 
حتصل من األندية نظير اصدار 
الالعبــــني واجلهازين  بطاقات 
الفني واالداري وكذلك رســــوم 
تسجيل الالعبني لتكون دينارا 
واحدا ورسوم تسجيل الالعب 
احملترف الى ٥٠ دينارا اضافة 

الى اال تتجاوز عقوباتهم الـ ٥٠ 
دينارا بســــبب الظروف املالية 
التي تعاني منها األندية وتخفيف 
األعباء املاليــــة التي تقع على 

كاهلهم.
  وقــــال ان قــــرار اجلمعيــــة 
العمومية بشأن تخفيض الرسوم 

 حسين: استبعاد ٤ العبين من األزرق بعد مباراة سورية
 دعوة الشمالي والبناي للمؤتمر الطبي في سويسرا

 فوز منطقي للصليبخات على التضامن في «اليد» 
 حامد العمران

  بــــدأ الصليبيخات مشــــوار 
احلفاظ على لقــــب دوري الدمج 
لكرة اليد بفوز منطقي حققه على 
التضامن ٣٤-٢٨ (الشوط األول 
١٧-١٥) في املباراة التي جمعتهما 
مساء امس في صالة الشهيد فهد 
االحمد بالدعية في اطار مباريات 

االسبوع االول.
الساحل  العربي على    وتغلب 

٢٩-٢٢ (الشوط االول ١٥-١١).
  وبذلــــك يكون قــــد وضع كل 
من الصليبخــــات والعربي اول 
نقطتني فــــي رصيدهما فيما بقي 
رصيد التضامن والساحل من دون 
نقاط. وفي مبــــاراة اقيمت امس 
االول تغلب الكـويت على خيطان 
٢٥ - ٢٠ (الشـوط االول ٩ - ١١). 
وبذلك دشن االبــيض اول نقــطتين 
فيمـا بــقــــي خيطان دون رصيد 

من النقاط.
  قــــدم الفريقــــان عرضا جيدا 
خاصة في الجانب الدفاعي الذي 
تميز به خيطان في الشوط االول، 
حيث اجاد العبــــوه االنقضاض 
القوي والسريع مما ساعد بشكل 
كبير الحارس المتألق يوسف مدوة 
الذي كان عنصرا اساسيا في تقدم 
فريقه بعد استبساله في التصدي 
الشــــقيقين عبداهللا  لتصويبات 
ومحمد الغربللي وهذا ما زاد من 

حماس العبي خيطان.
  مــــن جانبــــه، حــــاول مدرب 
الكويت ميودراغ راتومير ان يلعب 
المثالية، ولكن لعدم  بالتشكيلة 
معرفته بمســــتويات وامكانيات 
العبيه بسبب وصوله قبل يومين 
فقط من بدء الدوري اجرى الكثير 
من التبديالت وخاصة في الخط 

التصويب علــــى مرمى خيطان، 
اال انه لعــــب دورا مهما في تألق 
العتيبي  الجناح االيسر مشاري 
الذي تفنن في التسجيل من الزاوية 

الضيقة.
  أدار اللقــــاء الحكمان ســــامي 

عبدالجليل وفيصل الفرج.
  وتقام اليوم في ختام مباريات 
االســــبوع االول مباراتان، حيث 
يلتقي الفحيحيل مع الجهراء في 
الخامسة عصرا فيما يتقابل في 
اللقاء الثاني النصر مع كاظمة في 

السادسة والنصف.

الكويت وكلهم تصميم على تحويل 
الى تقدم  تأخرهم بفارق هدفين 
ونجحوا بالفعل في اول ٣ دقائق 
في تســــجيل ٣ اهداف الى جانب 
صالبة الدفاع بقيادة محمد شناوة 
وعبدالناصر محبوب، وساعدهم 
هبوط أداء العبي خيطان خاصة 
خالد حســــين وعلي اشــــكناني 
ليســــيطر الكويت على مجريات 
الفارق  الثاني ويوسع  الشــــوط 
تدريجــيا، وعلى الرغم من عدم 
توفيق العــــب الخـط الخلفي في 
الغـربللي في  الكويــــت محمــــد 

الخلفي واعتمد بشكل كبير على 
الالعبين الناشــــئين، ويأتي في 
البالول  مقدمتـهم عبدالرحمــــن 
الذي لفت االنـظار اليه لتألقه في 
الجانبين الهجومي والدفاعي، فيما 
احسن عبداهللا الخميس في قيادة 
الفريق خالل الفترات التي شارك 
فيها وهذا ما جعل االبيض ينشط 
في الشوط الثاني بفضل حيوية 
الشــــباب الى جانب وجود العب 
خبيــــر وهو وليد الحجرف الذي 

ادى دوره على اكمل وجه.
  وفي الشوط الثاني نزل العبو 

 الفحيحيل يلتقي الجهراء في ختام األسبوع األول لدوري الدمج

 استئناف قضية السالمية ٢٢ نوفمبر

 العربي والفحيحيل سلبيان وفوز الصليبخات على الساحل في كأس االتحاد 

 الكويت تخطى خيطان باألربعة
 ناصر العنزي ـ فهد الدوسري ـ

  مبارك الخالدي
  فــــاز الكويت علــــى خيطان 
بأربعة اهداف دون رد وخســــر 
العبه االنغولي اندريه ماكينغا 
بســــبب حصوله على البطاقة 
احلمراء في الدقيقة االخيرة في 
اول ظهور لالبيض في مسابقة 
كأس االحتاد لكرة القدم ضمن 
مباريــــات املجموعة الثانية في 

ختام اجلولة الثانية.
  وبذلك سجل الكويت اول ثالث 
نقاط ومثلها بقي خيطان على 
نقاطه وســــجل للفائز عبداهللا 
املرزوقــــي وناصــــر القحطاني 
وعبــــداهللا نهــــار والبرازيلــــي 
روجيرو ســــيلفا (١٢، ٣٠، ٨٤، 

.(٨٨
املباراة احلكم يوسف    وادار 
الثويني واخرج بطاقته احلمراء 
مرتني واحــــدة حلارس خيطان 
احمد عيدان (٥٤) بسبب عرقلته 
لروجيرو املنفرد والثانية لالعب 
الكويت ماكينغا بسبب حصوله 
انذارين بسبب اخلشونة  على 
(٩٠) ولم يجد االبيض صعوبة 
في حتقيق الفوز خصوصا انه 
الطرف االفضل عناصر وخبرة 
وكان بإمكانه ان يضاعف عدد 
اهدافــــه لو متهل فــــي الفرص 
التي سنحت له، واضاع املدافع 
عبداهللا املرزوقي ركلة جزاء قبل 
الثالث (٥٨)،  الهدف  تســــجيل 
وكان خلــــروج حارس خيطان 
العيدان مطرودا اثره في انهيار 
الفريق فيما لم يكن مبررا حصول 
ماكينغا علــــى البطاقة احلمراء 
وهو العب اخلبرة احملترف في 
الدقيقة االخيرة وفريقه متقدم 

 العب الصليبخات سامح الهاجري يحاول التصويب على مرمى التضامن دون رقابة 

فيما ســــجل الفحيحيل نقطته 
االولى.

  وفـــي املبـــاراة الثالثـــة فاز 
الصليبخات على الساحل ٢-٠ 
وسجل الهدفني مشعل ذياب (٢) 
ومحمـــد العازمي (٤٠) واصبح 
للفائـــز (٣) نقـــاط واخلاســـر 
دون نقاط بعد تلقيه اخلسارة 

الثانية. 

في املبــــاراة التي جمعتهما معا 
على ملعب علي صباح السالم 
بنادي النصر وعانى الفريقان من 
الضعف الهجومي بشكل واضح، 
وشــــهدت املباراة التــــي ادارها 
حتكيميا مشــــعل العسعوسي 
طرد مهاجــــم الفحيحيل محمد 
راكان (٧٠) وبذلك اصبح للعربي 
(٤) نقاط متصــــدرا املجموعة 

بأربعة اهداف بسبب خشونته 
املتكررة. وعانى خيطان كثيرا 
من ســـوء دفاعه وهذا ينسحب 
ايضا على الوسط الذي لم يقم 

بواجباته ايضا.

  .. وبطاقة حمراء ايضا

  ولــــم يتمكــــن العربــــي من 
اجتياز الفحيحيل وتعادال سلبا 


