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تراجع أداء القادسية والعربي
 انعكس سلبا على مستوى الكرة الطائرة

الموسم الحالي هو األسوأ وبعض أعضاء االتحاد تفرغ للظهور اإلعالمي فقط

سقوط العربي والقادسية فنيًا عّطل »الطائرة« الكويتية
األجدر باألعضاء دراسة أسباب تراجع المستوى ووضع الحلول المناسبةبعض األندية تشارك لمجرد المشاركة وإيصال البعض لعضوية االتحاد

3 نهائيات في ختام البطولة المفتوحة للتنس 

 استقالة رئيس اللجنة األولمبية الروسية
قدم رئيس اللجنة االوملبية الروسية ليونيد 
تياغاتشيف استقالته امس بسبب النتائج املخيبة 
التي حققتها روسيا في اوملبياد فانكوفر الشتوي، 

حسبما ذكرت وكاالت االنباء الروسية.
وأكد املتحدث باس��م تياغاتش��يف، غينادي 
ش��فيتس، هذا اخلبر قائال لوكالة »انترفاكس«: 
»كتب ليونيد تياغاتشيف رسالة استقالته«، مضيفا 
»ال اعلم كل الدوافع التي جعلته يتخذ هذا القرار 
لكن��ي اعتقد بان هذا االمر له عالقة باألداء الذي 

قدمه الرياضيون الروس في األلعاب االوملبية في 
فانكوفر«. وكان الرئيس الروسي دميتري مدڤيديڤ 
الذي تستضيف بالده النسخة املقبلة في سوتشي 
عام 2014، قد دعا االثنني املاضي املس��ؤولني عن 
حتضير الرياضيني الروس الوملبياد فانكوفر الى 

تقدمي استقاالتهم بسبب النتائج املخيبة.
واكتفت روسيا باحتالل املركز احلادي عشر 
في الترتيب العام بثالث ذهبيات فقط، اضافة الى 

5 فضيات و7 برونزيات.

تختتم اليوم بطول����ة الكويت الثالثة املفتوحة 
للتنس التي اس����تمرت أسبوعني على مالعب احتاد 
اللعبة في نادي اليرموك برعاية اخلطوط اجلوية 
الكويتية. ويشهد حفل اخلتام حضورا متميزا في 
مقدمتهم رئيس مجل����س االدارة والعضو املنتدب 
للخط����وط اجلوية الكويتية حم����د الفالح ورئيس 
احتاد التنس الش����يخ أحمد اجلابر ورئيس مجلس 
ادارة شركة بهبهاني للسيارات علي بهبهاني الذي 
س����اهم في إجناح البطولة من خالل منح س����يارة 
للفائز مبسابقة فردي الرجال ومدير دائرة العالقات 
العامة واالعالم في اخلطوط اجلوية الكويتية عادل 
بورسلي وأمني سر احتاد التنس عبدالرضا الغريب 
ورئيس اللجنة املنظمة العليا عادل الغريب وعدد 
من السفراء االجانب. وستقام 3 مباريات نهائية في 
اليوم اخلتامي للبطولة، يبدأ في الرابعة عصرا بإقامة 
املباراة النهائية لفئة حتت 12 سنة بني عبدالعزيز 
محمد وفيصل بو قريص، وسيكون النهائي الثاني 
في فئة زوجي السيدات في اخلامسة عصرا بني سارة 

بهبهاني والصربية نورا مع نوف العمار واالميركية 
ليها، وفي املباراة النهائية للماسترز يلتقي هاشم 
عبدال ومحمد الشطي على امللعب الرئيسي في نادي 
اليرموك الذي سيش����هد احلف����ل اخلتامي للبطولة 

وتوزيع اجلوائز على الفائزين والفائزات.
وكانت منافس����ات اليوم الرابع عشر، قد شهدت 
اقامة 7 مباريات، وتأهل عبدالعزيز محمد الى املباراة 
النهائية في فئة حتت 16 س����نة على حساب هادي 
منصور، بعد أن فاز عليه 7-6 و6-4. وفي املباراة 
الثاني����ة، تغلب فيصل بوقريص على محمود كامل 
6-2 و6-1. أما في املاسترز، فشهد تأهل هاشم عبدال 
ومحمد الشطي الى املباراة النهائية، بعد فوز االول 
على محمد مب����ارك 7-6 و6-0، والثاني على أحمد 
محمود 6-3 و6-2. وفي الدور نصف النهائي لفردي 
الس����يدات، تأهلت نوف العمار الى املباراة النهائية 
بعد فوزها على االميركية ليها 6-3 و6-1، وستلعب 
مع الصربية نورا التي أقصت املصنفة االولى سارة 

بهبهاني في أكبر مفاجآت البطولة.

المنافسة على رالي الكويت 
تبدأ اليوم

رالي الكويت الدولي ينطلق رسميًا اليوم
ينطلق اليوم رس���ميا رالي الكويت الدولي )اجلولة الثانية من بطولة الشرق األوسط للراليات( الذي ينظمه 

نادي السيارات والدراجات اآللية حتت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
وسينطلق الرالي من أمام أبراج الكويت مبشاركة نخبة من أبطال الراليات من دول مجلس التعاون 

اخلليجي والدول العربية إلى جانب الفرق الكويتية التي ستسعى للظفر بأفضل ترتيب في رالي 
بلدهم حيث سيواجهون منافسة قوية من املتسابقني.

وأنهى املش���اركون تدريباتهم على مراحل الرالي اخلاصة في كل من مرحلة الساملي 
واألطراف والرماية لليوم األول، ومراحل املطالع والصليبخات والرماية لليوم الثاني، 

وجرت عملية التدريب وفق التوقيتات والترتيب املعتمد في برنامج الرالي واملعد 
مسبقا ضمن خطة العمل اخلاصة برالي الكويت الدولي.

وعقدت االجتماعات مع اللج���ان العاملة لوضع التقييم النهائي لبدء 
انشطة الرالي على مدار 3 أيام ومت اكتمال وصول املسؤولني الدوليني 

املكلفني مبراقبة الرالي، وهم مراقب االحتاد الدولي جان ساندستروم 
واملراقب التقن���ي جورج باباديكس ورئيس جلنة احلكام غابي 

كريكر وعضو جلنة التحكيم حسن العبدلي.
ودعا رئيس اللجنة املنظمة العليا للرالي الشيخ أحمد 

الداود � في تصريح ل� »كونا« � اجلمهور احملب للراليات 
حلضور املرحلة االستعراضية بحلبة جابر األحمد 

الدولية مبحافظة الفروانية التابعة للنادي عصر 
اليوم وظهر السبت املقبل.

وقال انه مت تخصي���ص أماكن للعائالت، 
مشددا على ضرورة اتباع تعليمات املنظمني 

باملوقع حفاظا على سالمة احلضور.وذكر 
أن املنظمني حشدوا كل اجلهود بهدف 

اجناح الرالي واظهاره بالصورة التي 
تليق بقدرات الشباب الكويتي على 

تنظيم مثل هذه التجمعات الكبيرة 
التي يشارك بها نخبة من أفضل 

الرياضيني.

انطالق كأس االتحاد 
للشباب اليوم

مبارك الخالدي
تنطل���ق 6:15 مس���اء اليوم 
منافس���ات اجلول���ة األولى من 
مسابقة كأس االحتاد للشباب حتت 
19 سنة حيث سيلتقي الكويت مع 
الصليبخات على ملعب التضامن 
والقادسية مع خيطان على ستاد 
الصداقة والسالم والساملية مع 
الشباب على ستاد صباح السالم 
والتضام���ن مع الفحيحيل على 
ستاد علي صباح السالم واجلهراء 
مع النصر على ملعب الصليبخات 
والساحل مع اليرموك على ستاد 

ثامر. 
الفرق  ان  بالذك���ر  اجلدي���ر 
قس���مت ال���ى مجموعتني حيث 
الكويت وكاظمة  ضمت األولى: 
والساملية والشباب والصليبخات 
والتضام���ن والفحيحيل بينما 
ضمت الثانية: العربي والقادسية 
والنصر واجله���راء واليرموك 
والساحل وخيطان، وسيتأهل 
األول والثان���ي من كل مجموعة 
الى الدور نصف النهائي 22 ابريل 
املقبل حيث يواجه اول املجموعة 
األولى ثان���ي املجموعة الثانية 
وأول املجموعة الثانية مع ثاني 
املجموع���ة األولى، على ان تقام 

املباراة النهائية 29 املقبل.

فوز »يد« الصليبخات 
على اليرموك

حقق الصليبخات فوزا مستحقا
 على اليرموك 35-30 )الشوط 
األول 14-13( في اللقاء الذي جرى 
امس االول في دوري الدمج لكرة 
اليد، وصعد الصليبخات الى املركز 
الرابع برصيد 13 نقطة فيما بقي 
اليرموك في املركز السابع برصيد 
7 نقاط. وكان اليرموك متفوقا في 
اغلب اوقات الشوط االول، بفارق 
وصل الى 4 أهداف بفضل حتركات 
مشاري النوبي ومحمد العوضي 
ونصير حس����ن ولكن لم يستمر 
اداء اليرم����وك على حاله وتفوق 
الصليبخات في ختام الشوط االول 
الى نهاية املب����اراة بفضل خبرة 
فيصل صيوان ومحسن الهاجري 
ومشاري طه الى جانب احلارس 
تركي ناف����ع، ادار اللقاء الدوليان 

جاسم السويلم وأحمد املطوع.

طالل المحطب
يبدو أن قدر الكويت أن يكون شهر أغسطس 
شهر شؤم مبعنى الكلمة، فقد طل علينا أغسطس 
املاضي مبهزلة أخالقية على املستوى الرياضي، 
كان أبطالها احتاد الطائرة والعبي املنتخب الوطني 
للشباب الذي شارك في بطولة دول مجلس التعاون 
التي أقيمت في االمارات، وحني اشرنا في »األنباء« 
في العدد الصادر في 19 أغسطس 2009 الى ذلك 
السقوط األخالقي، اشتاط بعض أعضاء االحتاد 
غضبا ألننا حسب رأيهم كنا قساة نوعا ما عليهم 
بانتق���اد مجريات األحداث التي واكبت البطولة، 
ولم حترك الهيئة العامة للشباب والرياضة حينها 
ساكنا، وقد توهم البعض من أعضاء االحتاد أنهم 
مالئكة ال يخطئون. ولم يدر في خلدنا أن تكون 
النوايا مبيتة في االحتاد لالقتصاص ممن كانوا 
في يوم من األيام زمالء لهم في االحتاد، حتى خرج 
علينا رئيس وأعضاء االحتاد أخيرا لالنقضاض 
على رئيس اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 
الشيخ يوسف العبداهلل وأمينها العام وليد أمان 
باإلضافة إلى املدير الفني عبداهلل كايد وسكرتير 
اللجن���ة إلقصائهم عن مناصبهم بعد أن تس���لم 
االحتاد كتاب اللجنة األوملبية الكويتية بالتجديد 
ملقر اللجنة وكأنهم ارتكبوا جرما ال يغتفر. علما 
أن الفترة الزمنية للجنة التنظيمية لدول مجلس 
التعاون سوف تنتهي في أبريل املقبل، مبعنى أن 
العبداهلل مازال رئيس���ا لها، وذلك على النقيض 
من تصريح رئيس االحتاد كم���ال األيوبي بأنه 
أصبح رئيسا لها، ولم يتم االكتفاء بذلك بل كان 
أعضاء االحتاد أكثر انتقاما مما يتخيل البعض، 
فقد بدأ مسلسل التصفية، رافعني شعار التغيير 
هو سنة احلياة إليهام املتابعني مبا يقومون به،، 
فقد اختاروا مدير مكتب اجلزاف بدر عبدالرحمن، 
ال���ذي كان يحارب من غالبية األعضاء احلاليني، 

لعضوية املكتب التنفيذي لالحتاد العربي.

االتحاد العربي

وعندما ننظر إلى الترشيحات التي جرت لالحتاد 
العربي للفترة الزمني���ة 2013/2010، جند انه مت 
ترشيح محسن بوجمة للجنة احلكام، وعبداهلل 
كايد للجنة الفنية، وخالد احلسيني للجنة التدريب 
ومحمد األنصاري للجنة الشواطئ باإلضافة الى 
ترشيح بدر عبدالرحمن لعضوية املكتب التنفيذي، 
وعلى ضوء تلك الترشيحات لم يحالف املرشحني 
احلظ بالنجاح فيما عدا عبداهلل كايد بسبب ضعف 
التنسيق بني أعضاء االحتاد العربي، وبذلك خسرت 
الكويت التمثيل في االحت���اد العربي. بعيدا عن 
ذلك، فقد تفرغ بعض االعضاء للظهور االعالمي 
والتصريح في كل شاردة وواردة أنهم أسرة واحدة 

ال فرق بينهم بس���بب االنتماء ألندية املعايير أو 
التكتل، وأنه���م جاءوا للعمل والنجاح، لكن تلك 
األقاويل لم تنط���ل على متابعي اللعبة، فقد دب 
اخلالف مجددا بعد دخول احلكم الدولي عبداهلل 
كايد عضوا في االحتاد ممثال للشباب وأخذ يطالب 
بأحقية رئاس���ة جلنة احلكام، ليفتح على نفسه 

دون قصد أبواب جهنم.
كم متنينا أن يتفرغ األعضاء للعمل بعيدا عن 
الظهور االعالمي، لكن هيهات فإنهم ال يستطيعون 
أن يسكتوا ويعملوا بصمت، واملتابع يجد تكرار 
التصريحات املتناقضة بني األعضاء عبر وسائل 
االعالم، وكأن كل واح���د يعمل في جهة مغايرة 
لآلخر، فهناك من يعلن عدم التجديد للجهاز الفني 
للمنتخ���ب، ويخرج علينا آخ���ر ليؤكد التجديد 
ويشيد باجلهاز الفني ودعم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ممثلة في مديرها العام، وآخر يطعن في 
عدم تعاون األندية، ويأتي زميله ليمتدح األندية 
الداعمة لنشاط االحتاد وسعيها الدؤوب لتطوير 
اللعبة، ناهيك عن مديح بعض املدربني الوطنيني 
والتغني مبستواهم، كما ان اختيار بعضهم يأتي 
ملصالح شخصية. واملضحك املبكي في آن واحد أن 
هناك من يؤكد أن إيقاف االحتاد الدولي للطائرة 
للكويت جاء بس���بب ممث���ل الكويت في االحتاد 
الدولي عيسى حمزة، وألن رئيس نادي اليرموك 
هو حمزة فلم جند من يطالب بتشكيل جلنة بحقه 
إلبراء ذمته وإبعاد التهمة التي التصقت به عنه، 
وإن كانت الهيئة العامة للشباب والرياضة منحته 
صك الغفران بتعيينه رئيسا لليرموك فهذا ال ينفي 

التهمة عنه، وكان األجدر باالحتاد أن يلبي دعوة 
األندية األعضاء لعقد جمعية عمومية غير عادية 
ملناقشة املتسبب في اإليقاف واملطالبة بتشكيل 
جلنة حتقيق من أعضاء اجلمعية العمومية حتى 
ينكش���ف من كان وراء إيقاف الطائرة الكويتية، 

هل كان حمزة أو غيره؟

المستوى الفني

وبعودة سريعة للمستوى الفني للعبة، فإن 
املوسم احلالي يعتبر من أسوأ املواسم التي مرت 
على الطائرة الكويتية التي انطلقت للمرة األولى 
1965 - 1966، فقد صرح بعض أعضاء االحتاد بأنهم 
يسعون لتطوير اللعبة محليا من خالل استحداث 
املربع الفضي لألندية التي حتتل املركزين الثالث 
والرابع في املجموعتني وذلك لتقدمي مستوى أفضل 
لالرتقاء باملستوى الفني للعبة بعد التراجع في 
األداء، واعتقد البعض أن املربع الفضي سيعزز 
من املستوى الفني متجاهلني األسباب الرئيسية 
للتراجع، وهؤالء يتشدقون بأن جميع األعضاء من 
أبناء اللعبة. وحتى ال يقال إن »األنباء« تتجنى، 
سنحدد النقاط الرئيسية للتراجع الفني للعبة، 
فقد كان تراجع القادسية الفني هذا املوسم ملكابرة 
اإلدارة في استمرار املدرب التونسي محمد كعبار 
ف���ي قيادة الفريق رغم أنه قدم ما عنده ويحتاج 
للتغيير، باإلضافة إلى احملترف التونسي نورالدين 
حفيظ الذي كان بعيدا عن مس���تواه الطبيعي، 
وإصابة بعض الالعبني وعدم توافر البدالء.وفي 
العربي كان للمكابرة في حل مش���كلة العبيه مع 
اجلهازين االداري والفني دور في التراجع الفني 
للعبة. وجاءت القشة التي قصمت ظهر »الطائرة« 
الكويتية مبباركة االحتاد مشاركة بعض األندية في 
النشاط وهي بعيدة نهائيا عن مستوى الطموح، 
حيث كانت املشاركة من أجل املشاركة وإيصال 
أحد أعضاء اجلمعية العمومية احملسوبني عليهم 
لعضوية االحتاد والتنفع بقانون االحتراف اجلزئي، 
وهذا األمر ال يقلل من مس���توى كاظمة احلقيقي 
احلائز على لقب البطولة التنشيطية، بل سيؤثر 
على أداء العبيه في الفترة املقبلة لضعف التنافس 

وتراجع املستوى الفني للفرق األخرى.
وكان األج���در بأعضاء االحتاد دراس���ة تلك 
األسباب احلقيقية ووضع احللول املناسبة لها، 
ال أن يستحدثوا فكرة املربع الفضي لألندية األخرى، 
وحتى يعمل رئي���س وأعضاء االحتاد للنهوض 
باللعبة يجب أن يصفوا نفوسهم قبل أن يخطوا أي 
خطوة للعمل لتطوير اللعبة، ألن النفوس املريضة 
ال حتقق النجاح، وأن يسندوا األمر ألهله بعيدا 
عن املكابرة باالقدمية، ألن التخصص واألفضلية 

هما الداعمان للعبة.

قرعة كأس االتحاد 16 الجاري
جترى قرعة كأس االحتاد  لكرة الطائرة 
لفئات العمومي )الدرجة االولى( والش��باب 
)حتت 19 عاما( والناش��ئني )حتت 16 عاما( 
واالشبال )حتت 14 عاما( وذلك في السادسة 
والنصف مس��اء الثالث��اء 16 اجلاري مبقر 
االحتاد، وسيضع بطل الدوري 2008 � 2009 
على رأس املجموعة )أ(، ويوضع بطل كأس 
االحتاد 2008 � 2009 على رأس املجموعة 
)ب(، واذا جمع ناد واحد بطولتي الدوري العام 
والكأس في املوسم السابق فإنه يوضع على 
رأس مجموعة ويوضع الفريق الفائز باملركز 
الثاني في مس��ابقة الدوري العام للموسم 
السابق على رأس املجموعة الثانية، ثم جترى 
القرعة بني باقي الفرق املشاركة ليتم توزيعها 

على املجموعتني.

محمد الشطي يرد كرة هاشم عبدال


