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فايز املطيري يسلم إحدى اجلوائز

يوسف نزار »إلى اليمني« فرض نفسه بقوة وتألق في البطولة اخلليجية

املواجهة تتجدد اليوم بني الكويت والعربي على لقب كأس االحتاد 

يلتقيان اليوم في نهائي كأس االتحاد

العربي والكويت.. َمْن يفتتح أول ألقاب الموسم؟
عبدالعزيز جاسم 

يطمح العربي والكويت اليوم 
الى حص���د اول االلقاب احمللية 
عندما يتواجهان في نهائي كأس 
االحتاد الثاني على ستاد محمد 
احلمد بنادي القادسية، وقد وصل 
االخضر الى املباراة النهائية بعد 
ان حل ثانيا في مجموعته ليلتقي 
غرميه القادسية في الدور نصف 
النهائ���ي ويتغلب عليه 2 - 0، 
اما االبيض فقد تصدر املجموعة 
الثانية والتق���ى كاظمة وحقق 
الفوز عليه بشق االنفس بركالت 
الترجيح 4-3 بعد ان تعادال في 
الوقت االصلي واالضافي 2-2، 
وللمفارقة ان العربي والكويت كانا 
ضمن املجموعة الثانية وانتهى 
لقاؤهما بالتعادل السلبي، ولكن 
التعادل اليوم ممنوع ليس النه 
بايديهم بل الن الكأس تريد بطال 

واحدا هو من يجتهد ويكافح. 

األخضر والفرحة 

ال ميك���ن الح���د ان يتصور 
الفرحة التي ستدخل الى قلوب 
جماهير العربي في حال حتقيق 
اللق���ب وان كان لقبا رمزيا النه 
لن يزيد او ينقص من بطوالت 
الزعيم، ولكنه رمبا يكون معنويا 
وبداية الشرارة النطالقة االخضر 
احلقيقي���ة لتحقي���ق املزيد من 
البط���والت املهمة بع���د غياب، 

واالخضر بدأ هذا املوسم بخطى 
ثابتة ف���ي بطولة كأس االحتاد 
االس���يوي، الت���ي خ���رج منها 
بخسارته امام الكرامة السوري 
في الدور ربع النهائي، ودوري 
ابطال اخللي���ج التي يتصدرها 
حاليا، كما انه حقق االهم في هذه 
البطولة واذاق غرميه القادسية 
اول خسارة في املسابقة وحرمه 

من احلفاظ على لقبها.
 ولكن على املدرب الكرواتي 
دراغان سكوس���يتش احلذر ثم 
احلذر من االبي���ض الذي يبدو 
ان لقب كأس االحتاد االس���يوي 
فتح شهيته لاللقاب، وهذا ما لن 
يسمح به دراغان خصوصا انه 
يلعب بطريقة دفاعية ويعتمد 
على االرت���داد، واالجدر بنا ان 
نقول انه كان يرهق كثيرا خط 
الهجوم خصوصا علي اشكناني 
الذي ينزل الى وسط امللعب ثم 

يعود للهجوم.
وتكمن مش���كلة االخضر في 
غياب ابرز العب ف���ي البطولة 
ان ل���م يكن االفض���ل وهو علي 
مقصيد الذي سافر الداء فريضة 
احلج، كما ان الغيابات الكثيرة 
لالعبي���ه وخصوص���ا في خط 
الهجوم ستؤثر كثيرا على املقدمة 
التهديفية، وستكون  والنجاعة 
الفرصة مواتية حملترفيه الكروات 
داب���اك وايغور الثبات قدراتهما 
اكثر، خصوصا ان االخير يتطور 
مس���تواه من مباراة الى اخرى، 
ورمبا نشاهد النجم احمد موسى 
حاض���را منذ البداي���ة ويتخلى 
دراغ���ان عن طريقت���ه باللعب 
بثالثة العبني ارتكاز وهم نواف 
شويع وعبداهلل احلداد وعبداهلل 
الشمالي ويفاجئ االبيض بطريقة 
واس���لوب جديدين الن العربي 
يتطل���ع للحصول عل���ى اللقب 
الوحيد الذي ل���م يحصل عليه 

حتى االن.

شهر الخير لألبيض

الكويت فيأمل ان يجعل  أما 
من ش���هر نوفمبر اجلاري شهر 
اخلير بالنسبة له حيث شارك 
في 3 نهائيات االول انتهى منه 
البطول���ة االغلى  وحقق في���ه 
بتتويجه بلق���ب كأس االحتاد 
اآلسيوي، وهاهو يخوض النهائي 

الثاني امام العربي، ولديه نهائي 
الثالثاء املقبل على كأس السوبر 
في مواجهة القادسية، وان حقق 
اللقبني فبالتأكيد سيكون نوفمبر 

هو شهر اخلير لالبيض.
ولكن قبل التفكير في االلقاب 
يجب على املدرب محمد عبداهلل 
ان يفكر في انه امام ضيف ثقيل 
النهائيات،  جدا خصوصا في 
ويجب ان يتعامل معه بطريقة 
تليق باس���مه وامكاناته بعد 
التط���ور الكبي���ر ال���ذي طرأ 
عليه وق���د جربه ف���ي الدور 
االول وعرف اس���لوبه، ولكن 
االبيض في املقابل ميلك اسلحة 
متمثلة في البحريني عبداهلل 
املرزوقي والعماني اس���ماعيل 
العجمي باالضافة الى البرازيلي 
روجي���رو واالنغولي ماكينغا 
وكذلك حس���ني حاكم وناصر 
القحطاني وبالتالي ليس على 
املدرب سوى توظيفهم بالصورة 
املناسبة لكي يحقق اللقب الثاني 
لالبيض، كما ان عليه ان يؤمن 
دفاعه جيدا النه يعاني بعض 
اخللل ولوال تألق احلارس���ني 
خالد الفضلي ومصعب الكندري 
الستقبلت شباك االبيض العديد 
من االهداف.مباراة اليوم برعاية 
رئي���س مجل���س ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 

اجلزاف

الصليبخات في مواجهة صعبة أمام أصفهان اإليراني 
في نصف نهائي البطولة اآلسيوية لكرة اليد

سامح الهاجري من العناصر البارزة في صفوف الصليبخات

يلتقي اليوم الصليبخات في الدور نصف النهائي 
للبطولة اآلسيوية ال� 12 لكرة اليد التي تستضيفها 
العاصمة االردنية عمان وتختتم منافساتها االثنني 
املقبل. وقد خسر الصليبخات بصعوبة امام الوصل 
االماراتي 29 � 31 في ختام منافسات الدور ربع النهائي 
للبطولة. وخاض مدرب الصليبخات خالد غلوم املباراة 
بتشكيلة مزدوجة من االساسيني واالحتياطيني حيث 
فضل اراحة البعض منهم استعدادا خلوض االدوار 
النهائية بعد تأهل فريقه مسبقا لدور االربعة. وكان 
الصليبخات أول املتأهلني للدور نصف النهائي بعد 
فوزه على السد القطري 32 � 30 وتصدره املجموعة 
مبكرا. وبختام هذا الدور يواصل الصليبخات صدارته 
للمجموعة رغم خسارته برصيد اربع نقاط وبفارق 
االهداف عن وصيفه الس����د القطري الذي يتس����اوي 

معه بالرصيد ذاته يليهما النصر والوصل االماراتيان 
برصيد نقطتني.

وستقام منافسات الدور نصف النهائي اليوم بإقامة 
مباراتني يلتقي فيهما الصليبخات مع أصفهان االيراني 
في حني يلعب الس����د القطري امام السد اللبناني في 
اليوم ذاته.  وجاء تأهل السد اللبناني وأصفهان عن 
املجموع����ة االولى بحصول كل منهم����ا على 4 نقاط 
وبفارق االهداف عن االهلي الس����عودي الذي يحمل 
ايضا الرصيد ذاته في حني ظل بربار البحريني في 

املركز الرابع واالخير دون رصيد من النقاط.
وحتقق تأهل السد اللبناني بعد فوزه على بربار 29 
� 28 في حني متكن أصفهان من اقصاء االهلي بعد فوزه 
عليه 29 � 23. وفي املقابل تأهل السد القطري بأربع 

نقاط بعد فوزه على النصر االماراتي 30 � 28.

أصدر أمني الشؤون الثقافية واالعالمية في االحتاد 
العام لعمال الكويت عوض املطيري، بيانا توضيحيا 
جاء فيه ان االحتاد العام لم يصدر عنه أي بيان صحافي 
يتعلق باخلالفات الدائرة بني االندية الرياضية، وان 
االحتاد العام ال ميكن أن يقف مع طرف رياضي ضد طرف 
آخر، خصوصا ان ما يجري على الساحة الرياضية ال 

عالقة له مبصالح العمال وحقوقهم. وأوضح املطيري 
ان البيان الذي اشار اليه النائب صالح املال في لقائه 
مع احدى الفضائيات لم يصدر عن االحتاد العام لعمال 
الكويت، وامنا صدر عن جتمع عمالي غير شرعي يطلق 
على نفسه مس����مى االحتاد الوطني لعمال وموظفي 

الكويت.

تلقى منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئني خسارته 
الثانية في البطولة اآلسيوية األولى أمام كوريا اجلنوبية 
50 � 91 في املب���اراة التي جمعتهما امس في العاصمة 
املاليزية كواالملبور التي حتتضن منافسات البطولة حتى 
27 اجلاري. وتعتبر اخلس���ارة منطقية ألزرق ناشئي 

السلة قياسا بفارق اإلمكانيات بني اجلانبني، حيث يعد 
املنتخب الكوري احد املرشحني بقوة للحصول على لقب 
البطولة. هذا وسيخوض منتخبنا آخر مبارياته اليوم 
أمام سنغافورة 12 ظهرا، وانحصر تنافس منتخبنا في 

املراكز من 9 حتى 16 األخير.

اتحاد العمال ينفي انحيازه ألي طرف في النزاع الرياضي

سقوط ناشئي السلة أمام كوريا

الالعبون غير جاهزين بدنيًا ولقب الفرق كاد يضيع

»مجاملة« خان أضاعت إسكواش الكويت في بطولة الخليج
حامد العمران

اضاعت املجامالت لقبني م���ن ألقاب بطولة 
اخلليج لالس���كواش التي اعت���ادت الكويت ان 
تضعهما ف���ي خزائنها، وهما بطولتا الفردي ل� 
15 و19 سنة ليذهبا الى قطر، في البطولة التي 
اختتمت السبت املاضي بالكويت، وكادت امليدالية 
الذهبية ملنتخب حتت 15 سنة تضيع ايضا لوال 
ان حسم احمد الطواري اللقب امام القطري علي 
املاص في الش���وط الفاص���ل ليحفظ ماء وجه 

اجلهاز الفني.
وفوز الطواري لم يأت لتفوق مستواه ولكن 
جاء لكثرة أخط���اء الالعب القطري علي املاص 
الذي أهدى الكويت اللقب، ومن وضع املنتخب 
الوطني في هذا املوقف احملرج هو اجلهاز الفني 
بقيادة الباكستاني رحمت خان ومساعديه الوطني 
صالح الشمالي والباكستاني عمران خان، وان 
كان رحمت والشمالي يتحمالن اجلزء األكبر من 
الكبوة التي كاد يقع فيها منتخب 15 سنة والتي 

وقع فيها العبونا في الفردي.
قد يتساءل البعض كيف يتحمل اجلهاز الفني 
املسؤولية؟ واالجابة أن رحمت والشمالي جامال 
في اختيار الالعبني وفضال مصاحلهما الشخصية 
على مصلحة املنتخب في اختيار العبي املنتخب 
حتت 15 س���نة وهما احمد الطواري )كاظمة(، 
عبداهلل الكندري )اليرموك(، واستبعدا حسني 
عبداجلادر الذي يفوق في مستواه الثنائي املختار 
السيما ان الطواري الذي كان اختياره مجاملة 
للمدير الفني اجلديد لالحتاد الذي باشر عمله في 

ان االع���داد كان 
ضعيف���ا للغاية، 
وس���ببا رئيسيا 
في فقدان العبينا 
لقب الفردي، الى 
جانب عدم قدرة 
رحمت والشمالي 
ال���ى  الدخ���ول 
امللعب اثنا تدريب 
الالعبني، واكتفى 
االثنان بالتوجيه 
من خارج امللعب، 
وهذا احد االسباب 
الرئيس���ية ف���ي 
التراج���ع البدني 
لالعبني،  والفني 
ووضع ذلك جليا بتراجع مستوى ناصر الراشد 
وعقيل اش���كناني واحمد الط���واري وعبداهلل 
الكندري، واملضحك في االمر ان احد املسؤولني 
ف���ي االحتاد قال الحد املدربني: ملاذا ال تس���حب 
الطواري وتشرك الكندري امام قطر؟ فرد عليه: انا 
شخصيا ال اثق في الكندري، فكيف يختار اجلهاز 
الفني العبا ال يثق به ويستبعد العبا كان بامكانه 

ان يفوز بسهولة على الالعب القطري؟!
نتمن���ى من عض���و مجل���س االدارة ومدير 
املنتخب���ات فايز املطيري اال يدع ان متر نتائج 
هذه البطولة مرور الكرام، وتتم محاسبة اجلهاز 
الفني على كل االخط���اء التي ارتكبت، حتى ال 

وهو  اجلاري   15
املدير الفني لنادي 
كاظم���ة ناص���ر 
زه���ران اضاف���ة 
الى محاباة العب 
اليرموك العتقاد 
رحمت والشمالي 
ان مصير جتديد 
عقديهما بيد امني 
صندوق االحتاد 
الصميعي،  وليد 
الفن���ي  واملدي���ر 
ب���در  لليرم���وك 
الرامزي املتواجد 
بشكل يومي في 
االحتاد وعالقته 

وطيدة مع ام���ني الصندوق ومع املدربني، وهذا 
ما دفع الثنائي الى ظلم عبداجلادر الذي يعيش 

افضل حاالته الفنية في الوقت احلالي.
واحقاقا للحق فان الصميعي وزهران والرامزي 
لم يتدخلوا في االختيار ولكن االعتقاد اخلاطئ 
للجه���از الفني هو الذي دفعه���م لهذا االختيار 
اخلاطئ، الى جانب وضوح ضعف اللياقة البدنية 
جلميع الالعبني في منتخبي 19 و15 س���نة على 
الرغم من ان الالعبني كانوا يتدربون حتت قيادة 
اجله���از الفني للمنتخب منذ ما يقارب الش���هر 
ونصف الشهر، ويغيب الالعبون عنالتدريب عند 
مشاركة انديتهم في مباريات الدوري، وهذا يؤكد 

نفقد في املستقبل سيطرتنا على اللعبة خليجيا، 
السيما ان القطريني بدأوا بعد هذه البطولة في 
التفكير ف���ي كيفية جتريد منتخب الكويت من 
ألقابه على املستوى اخلليجي، بعد ان اقتربوا 
كثيرا من لقب البطل حتت 15 سنة، وكانوا قاب 
قوسني او ادنى من حتقيق الذهبية لوال االخطاء 
التي وقع فيها علي املاص في النهائي، لذلك يجب 
على املطيري وضع حد لتصرفات اجلهاز الفني 
اذا ما اراد للمنتخبات الوطنية في جميع املراحل 
السنية العودة بقوة الى الواجهة واستعادة لقب 
الفردي حتت 15 و19 سنة الذي ضاع من العبينا 

للمرة االولى.
وبعد ان تطرقنا الى السلبيات في البطولة، 
البد ان نعرج على االيجابيات وابرزها تألق العب 
حتت 19 سنة يوسف نزار الذي فرض نفسه بقوة 
في البطولة على الرغم من انه اصغر العب في 
فئته، واستطاع ان يقصي العبنا ناصر احلسيني 
ليلعب اللقاء النهائي في الفردي، ويخسر بعد لقاء 
ماراثوني امام القطري احمد التميمي 2 � 3 ولكن 
في لقاء الفرق فاز بسهولة على الالعب نفسه 3 
� 0، وللحقيقة هذا املستوى الذي ظهر عليه نزار 
ال ميكن ارجاع���ه الى اجلهاز الفني النه يتدرب 
يوميا دون مدربني حلرصه على رفع مس���تواه 
الفني وهذا ما جعله االبرز في البطولة، واذا ما 
استمر على املنوال نفسه فسيكون لنزار شأن 
كبير في اللعبة ويتربع على العرش اخلليجي 
وينافس على اللقب العربي، وقد يصل الى العاملية 

اذا وجد االهتمام الكافي.

اجتماع طارئ لمجلس »إدارة الهيئة« 
مبارك الخالدي 

يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة االسبوع 
اجلاري اجتماعا طارئا لبحث الرسالة الواردة من اللجنة االوملبية 
الدولية بش���أن التطورات االخيرة في الوسط الرياضي. وكان 
مجل���س ادارة الهيئة قد تلقى كت���اب اللجنة االوملبية الدولية 
مؤخرا الذي تضمن االستفس���ار عن ق���رار الهيئة الصادر 14 
اجل���اري واخلاص بحل مجالس ادارات 10 اندية، مذكرا باملهلة 
املمنوحة للكويت لتسوية امللف اخلاص بالتعارض بني بعض 
البنود في القوانني احمللية ومثيالتها في امليثاق االوملبي الدولي، 
وهي املهلة التي ستنتهي 31 الشهر املقبل. وسيعقب االجتماع 
مؤمتر صحافي ملدير عام الهيئة فيصل اجلزاف لتسليط الضوء 

على مجريات االحداث االخيرة.

دور مهم لألولمبي اآلسيوي 
في مكافحة المنشطات

أكد مدير ادارة مكافحة املنش���طات باملجلس األوملبي اآلسيوي 
محمود خليفة ان املجلس يقوم بدور كبير في مكافحة املنشطات التي 

باتت تتشكل معضلة حقيقية أمام تطور الرياضة في العالم. 
وقال خليفة ل� )كونا( انه عرض خالل املؤمتر العاملي ملنظمات 
مكافحة املنشطات الرياضية جتربة املجلس في دعم برامج مكافحة 
املنشطات في دول القارة. واضاف انه شرح للمؤمترين اخلطوات 
الت���ي اتخذها املجلس الذي يتخذ من الكويت مقرا له في انش���اء 
منظمات اقليمية ملكافحة املنش���طات في 5 دول آسيوية متثل كل 
منها إقليما، مشيرا الى ان الكويت حتتضن أحد هذه املراكز الذي 

يخدم منطقة اخلليج العربي واليمن.

خالص العزاء
يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء للمدرب الوطني بكرة 
الس���لة خالد القالف لوفاة والد زوجته، والى العبي كرة اليد علي 
وسعود وفهد املذن لوفاة والدهم، تغمد اهلل الفقيدين بواسع رحمته 

واسكنهما فسيح جناته. إنا هلل وإنا إليه راجعون.

إسبانيا تستعيد الصدارة والجزائر تتخطى مصر

األزرق يتقدم 6 مراكز في تصنيف »فيفا«
تق��دم األزرق 6 مراكز ف��ي التصنيف العاملي 
الشهري للمنتخبات الصادر عن االحتاد الدولي لكرة 
الق��دم )فيفا( امس حيث كان في املركز 109 ليحل 
في املركز 103، كما استعادت اسبانيا بطلة اوروبا 
ص��دارة التصنيف بعد تقدمها مرتبة واحدة على 
حساب البرازيل. وصعدت البرتغال خمسة مراكز 
لتحتل املركز اخلامس امام املانيا التي تراجعت الى 
املرتبة السادسة. عربيا، انسحبت حماوة املواجهة 
بني مصر واجلزائر الى التصنيف، فانتزعت اجلزائر 
ص��دارة املنتخبات العربية بحلولها في املركز 28 

ب� 823 نقطة، بدال من مصر التي تراجعت مركزا 
واحدا ب� 820 نقطة رغم احرازها 22 نقطة اضافية. 
وحلت تونس في املركز الثالث واخلمسني متقدمة 
مركزا واحدا، وتراجعت الس��عودية مركزا واحدا 
فأصبحت 65.وكان الفتا مغادرة جزر القمر قاع 
ترتي��ب املنتخبات العربية فأصبح��ت 178 بعدما 
تقدم��ت 21 مركزا.وفيما يلي املنتخبات العش��رة 
االولى في التصنيف:1- اس��بانيا 2 - البرازيل 3- 
هولندا 4- ايطاليا 5- البرتغال 6- املانيا 7- فرنسا 

8 - االرجنتني 9- اجنلترا 10- كرواتيا.
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