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محليةمتفرقات

 ثّم���ن رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف اجلهود التي قام بها مجلسا 
اإلدارة املؤقت ان في ناديي الش���باب والفحيحيل وقدم لهما 

الشكر على تعاونهما في تسيير أمور الناديني.
 بدأ نادي املعاقني استعداداته الحتضان البطولة الدولية األولى 
أللعاب امليدان التي ستقام خالل الفترة من 22 الى 28 ابريل املقبل 

على مضمار نادي كيفان مبشاركة عدد كبير من املتسابقني.
 استضافت قناة »النيل سبورت« املصرية الزميل خليل 
العيسى اجلمعة املاضي، حيث حتدث العيسى عن أبرز األحداث 
الرياضية الكويتية وتاريخ اجنازات الرياضة الكويتية، وعن 
اإلعالم الرياضي العربي ايجابياته وسلبياته باإلضافة الى 

الرد على بعض املداخالت من املتابعني.
 فاز فريق احلرس الوطني بسباق الضاحية ملسافة 5 كيلومترات 
الذي نظمته اللجنة العليا لل��وزارات والهيئات احلكومية ضمن 
انش��طتها الرياضية هذا املوس��م. وجاء فريق الدفاع في املركز 

الثاني، وحل الداخلية ثالثا.
 تلقى احتاد ألعاب غرب آس���يا دع���وة حلضور املؤمتر 
الدولي للرياضة للجميع املقرر انعقاده في فنلندا خالل الفترة 
من 14 الى 18 يونيو املقبل، ويعتبر احتاد ألعاب غرب آسيا 
الذي يرأس���ه الشيخ طالل الفهد أحد أعضاء االحتاد الدولي 

للرياضة للجميع.
 يستضيف نادي البولينغ بطولة األساتذة ألبطال آسيا خالل 
الفترة من 24 الى 26 اجلاري حتت إش��راف االحتاد اآلس��يوي 
للبولينغ ويش��ارك فيه��ا أفضل 16 العبا على مس��توى القارة 

اآلسيوية طبقا لتصنيف االحتاد اآلسيوي للعبة.

فرحة العبي األزرق بالتأهل إلى كأس آسيا ستكتمل باحلصول على املكافآت

عمر قمبر يغيب امام الصليبخات

النزال: حفل تكريم العبي المنتخب 28 الجاري

»الهيئة« وافقت على برنامج األزرق والمكافآت تجاوزت الـ 100 ألف دينار
مبارك الخالدي

أعلن عضو اللجنة االنتقالية 
املكلف���ة بإدارة ش���ؤون احتاد 
الك���رة مبارك الن���زال ان حفل 
الوطني  تكرمي العبي املنتخب 
حدد له 28 اجل���اري في فندق 
ريجنس���ي باالس، حيث سيتم 
التي تبرع بها  املكافآت  توزيع 
عدد من الشخصيات الرياضية 
على الالعب���ني. واضاف النزال 
ل� »األنباء« ان مبالغ التبرعات 
جتاوزت حتى امس ال� 100 ألف 
دينار ف����ي لفتة كرمية لكل من 
ساند الالعبني ووقف معهم وثمن 
عطاءهم بالرغ����م من الظروف 
التي متر به����ا الكرة الكويتية، 
بالتأهل  الفرحة  ان  الى  مشيرا 
الى نهائيات كأس آسيا 2011 في 
قطر تسببت في التفاف اجلميع 

حول األزرق.
وقال ان جميع التبرعات تتم 
عبر اللجنة االنتقالية ومن ثم 
تت����م تصفيتها بنس����ب عادلة 
الالعبني تقديرا  بني جمي�������ع 

جلهوده�������م وتضحيته��������م 
وليشعروا بتقدي���ر اجلمي���ع 

له��م.
الهيئة  ان  الن����زال  وأضاف 
العامة للشباب والرياضة وافقت 
امس على البرنامج الكامل إلعداد 
األزرق للمرحلة املقبلة، مشيرا 
ال����ى انه اجتمع مع مس����ؤولي 
الهيئ����ة الذين أعط����وا الضوء 
األخضر باملوافقة على التصورات 
التي سيتم وضعها مع اجلهازين 
الفني واإلداري لألزرق وهو دعم 
كبير ومحل تقدي����ر ملدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ونائبه للشؤون 

الرياضية د.حمود فليطح.
وأوضح ان الفت����رة املقبلة 
ستش����هد االتفاق م����ع عدد من 
املنتخبات خل����وض مباريات 
الكويت  أمامها سواء في  ودية 
او خارجها وهذا يتطلب دعما 
ق����درة األزرق  ماديا يعزز من 
على تنفيذ برنامجه اإلعدادي 

بأريحية تامة.

الجولة الثالثة لكأس الشباب اليوم

كولسن أحرج سلة العربي

»مسابقات السلة« تحرم الصليبخات
من اللعب في صالته

مشاركة كيتا أمام الفحيحيل سليمة

مبارك الخالدي
تتواص���ل مباريات ال���دور التمهيدي لبطولة 
كأس االحتاد للشباب حتت 19 سنة اليوم بانطالق 
اجلولة الثالثة 6.20 مساء حيث يلتقي الكويت مع 
الشباب على س���تاد ثامر والقادسية مع الساحل 
على ملع���ب التضامن والصليبخات مع التضامن 
على ستاد علي صباح السالم وكاظمة والفحيحيل 

على ستاد محمد احلمد والعربي مع خيطان على 
ستاد الصداقة والسالم واجلهراء مع اليرموك على 

ملعب الساحل.
وكانت نتائج اجلولة الثانية أسفرت عن فوز 
الكويت على الس���املية 3-0 والعربي على النصر 
1-0 واجلهراء على خيطان 1-0 والقادس���ية على 

اليرموك 0-2.

يحيى حميدان
وضع محترف العربي األميركي س���ني كولسن 
فريقه ف���ي موقف حرج بعدما غ���ادر البالد دون 
ابالغ ادارة ناديه وذلك بعد ان تسلم راتبه لشهر 

فبراير املاضي.
ولم يبد كولسن تعاونا مع ادارة العربي خالل 
الفترة االخيرة وكان دائما ما يخرج عن النص سواء 
بغيابه غير املبرر عن التدريبات او عدم تطبيقه 

تعليمات اجلهازين االداري والفني، االمر الذي حدا 
بادارة الفريق الى كتابة تقرير فيه االسبوع املاضي 
خلصم جزء من راتبه بسبب عدم احترامه للجهازين 

الفني واالداري في احد التدريبات.
وبذلك سيضطر األخضر خلوض بطولة كأس 
االحتاد مبحترف واحد وهو األميركي ويلس���ون 
الوال اذ ان فترة تس���جيل احملترف���ني الثانية قد 

انتهت مطلع الشهر اجلاري.

يحيى حميدان
أثار قرار جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في 
احتاد السلة بحرمان الفريق األول بالصليبخات من 
خوض مباراته م���ع اليرم�������وك ضم�ن اجلول���ة 
ال� 33 للدوري أمس في صالته وتغيير مكان إقامتها 
في س���اعة متأخرة من ليل أمس األول الى إحدى 
صاالت وزارة التربي���ة في منطقة اجلابرية. أثار 
حنق وغضب ادارة الصليبخات »املعينة«. وكان 
قرار جلنة املسابقات بنقل املباراة الى صالة اخرى 
ق���د جاء بعد 15 دقيقة فقط م���ن قرار نقل مباراة 
الصليبخ���ات مع العربي األح���د املقبل الى إحدى 

صاالت وزارة التربية في منطقة كيفان. 
وفي تعليقه على القرار وصف مش���رف سلة 
الصليبخات أنور العنزي قرار جلنة املس���ابقات 
باملجح���ف في حق الفريق، مضيفا ان ادارة ناديه 
استفسرت من جلنة املسابقات عن سبب تغيير مكان 
اقامة املباراة قبل 24 ساعة من موعدها دون سبب 
مقنع، وكان الرد بأنه ال يوجد عدد كاف من احلكام، 
وذلك رغم انه ال يوجد امس سوى مباراتني جتمعان 
كاظمة مع العربي والصليبخات مع اليرموك وايضا 
استندت جلنة املسابقات الى ان ادارة الصليبخات 

أرسلت كتابا في 21 فبراير املاضي تطلب فيه نقل 
أي مباراة في دوري حتت 14 سنة والتي ال يكون 
طرفها الصليبخات الى صالة اخرى وذلك النشغال 

الصالة بتدريبات فرق النادي. 
واضاف العنزي أن هذا الرد أصابنا بالدهش���ة 
واحليرة وال نعلم ما نية اعضاء جلنة املسابقات 
من هذا القرار الذي يعد محاربة صارخة وواضحة 

ل� »سلة الصليبخات«؟ 
وتساءل أيضا ملاذا ال يقوم االحتاد بتعيني حكام 
ملباراة اجلهراء والس���احل التي كانت مقررة امس 
ايضا ومت تأجيلها الى األحد املقبل اذا كانوا يتعللون 
بعدم وجود عدد كاف من احلكام؟ وأكد أن فريقه 
سيكون حاضرا في صالة الصليبخات ومثلما كان 
محددا للمباراة، وفي حالة اتخذ االحتاد اي اجراءات 
في حقنا فإننا سنصعد األمر الى اللجنة االوملبية 
ومن ث���م الى الهيئة العامة للش���باب والرياضة. 
اجلدير بالذكر أن ادارة العربي كانت قد أرس���لت 
نفس صيغة الكتاب املرس���ل من الصليبخات الى 
احتاد السلة لنقل مباريات دوري 14 سنة ولم تقم 
جلنة املسابقات بنقل جميع مبارياته مثلما فعلت 

مع الصليبخات.

عبدالعزيز جاسم
التبس االمر على بعض اجلماهير بخصوص ايقاف 
احملت���رف العاجي في صفوف القادس���ية ابراهيما كيتا 
خصوصا عندما شاهدوه يشارك امام الفحيحيل في مباراة 
اول من امس في الدور نصف النهائي بكأس س���مو ولي 
العه���د، حيث كان كيتا قد حصل على 3 بطاقات صفراء 
والصحيح ان مش���اركته سليمة الن الالعب الذي ترحل 
عقوبت���ه في بطولة الدوري املمت���از يوقف في الدوري 
وليس في اي مسابقة اخرى كما حدث بالضبط مع كيتا 
وفضل اجلهازان االداري والفني لالصفر مش���اركته في 
ختام القسم الثاني من الدوري املمتاز امام كاظمة فظن 

البعض انه لن يشارك امام الفحيحيل النه موقوف، وذلك 
كما هو معمول به في لوائح جلنة املس���ابقات في احتاد 
الكرة ولكن على النقيض متاما في حال تداخل البطوالت 
مع بعضها البعض وكان الالعب مطرودا او حصل على 3 
بطاقات صفراء فانه يوقف تلقائيا في املباراة التي تليها 
ان كانت في بطولة كأس ولي العهد او صاحب الس���مو 
االمير وهذا ما حدث مع عدد من الالعبني ومنهم مهاجم 
القادسية بدر املطوع والعبا النصر طالل نايف والبرازيلي 
باتريك فابيانو الن عقوبتهم جاءت في آخر مباراة للدوري 
املمتاز او ان عقوبتهم لم ترحل من اجلولة قبل االخيرة 

من القسم الثاني بالدوري كما حدث مع كيتا.

 عبدالعزيز جاسم 
اس���تقر اجلهاز الفني واالداري للقادسية بصورة 
كبيرة على القائمة االولية ل� 20 العبا التي س���تغادر 
14 اجلاري الى مدينة حلب الس���ورية ملواجهة االحتاد 
في 17 منه في اجلولة الثانية بكأس االحتاد اآلسيوي، 
ولم تشمل القائمة اي مفاجآت في التشكيلة املختارة 
باستثناء اعتذار علي الشمالي لظروف خاصة وكذلك 
فهد االنصاري لالصابة. ورمب���ا تتغير القائمة اليوم 
قبل ارس���الها الى االحتاد السوري العتمادها في حال 
اصابة اي العب او اعتذار آخر لظروف العمل او لظروف 

شخصية. 
وفي الس���ياق نفسه قال مدير الفريق جمال مبارك 
انه لن يرافق الفريق الى س���ورية حيث س���يبقى مع 
بقية الالعبني ملواصلة تدريباتهم، مشيرا الى ان الوفد 

سيكون برئاسة مدير الكرة ابراهيم املسعود.
وبني مبارك ان االصفر قدم اداء جيدا امام الفحيحيل 
ف���ي كأس ولي العهد وتوجه بالتأهل الى الدور نصف 
النهائي ما يعني ان الفريق يسير في الطريق الصحيح 
والذي يجب ان يكمله في مس���ابقة الدوري املمتاز غدا 
امام الصليبخات، مبينا ان جميع التوقعات كانت تشير 
ال���ى مواجهة االصفر للعربي في الدور نصف النهائي 
وهذا ما حدث بالفعل لذلك سنستعد للمواجهة كعادتنا 
بصورة جيدة من خالل منافسات الدوري املمتاز وكأس 

االحتاد اآلسيوي.
وعن خروج حسني فاضل امام الفحيحيل اضاف ان 
املدرب محمد ابراهيم اخرجه لشعوره بآالم في الركبة 
نتيجة جتمع املياه فيها وسيعرض على طبيب الفريق 
ليحدد حجم االصابة وامكانية مشاركته في التدريب 

اليوم، مضيفا ان مش���اركة املهاجم خلف السالمة من 
عدمها بي���د املدرب الذي ميلك اخليار في اش���راك من 
يراه مناس���با لكل مباراة خصوص���ا ان االصفر لديه 
ضغط كبير في املباريات وفي حاجة الى توزيع مجهود 
الالعب���ني من مباراة الى اخ���رى، الفتا الى ان االرهاق 
سيكون من نصيب االصفر في الوقت احلالي اكثر من 
باقي الف���رق لكن اجلهاز الفني قادر على التغلب على 
مثل هذه الظروف.  واش���ار مبارك الى ان الذي حدث 
من مشادة كالمية بني محمد راشد ونواف اخلالدي ال 
يتعدى العتاب ولكن في النهاية يبقى ما حدث بينهما 
ملصلحة الفريق، والعت���ب بني الالعبني الذي ال يؤثر 
على نتيجة املباراة وعلى االداء رمبا يكون مفيدا، لكننا 
س���نتحدث معهما ونعرف ما الذي حدث وما االسباب 

التي جعلتهما يظهران بهذه الصورة. 

إصابة فاضل واعتذار الشمالي وغياب األنصاري

القادسية يختار قائمته لمواجهة االتحاد السوري

الخالدي: راشد أخوي
قال ح��ارس مرمى القادس��ية ن��واف اخلالدي 
معلقا على ما حدث بينه وبني زميله محمد راشد 
أثناء مباراة االصفر مع الفحيحيل ان راشد مثل اخيه 
وان ما حدث امنا يحدث بني اي العبني ليس في مباراة 
بل في التدريبات ولكن في النهاية نتحدث معا وتعود 
املياه اال مجاريها مبجرد انتهاء املباراة او التدريب، 
مشيرا الى ان الغيرة على االصفر جتعلنا نتصرف 
بانفعال في بعض االحيان ولكن في النهاية الهدف واحد 
وهو مصلحة القادسية. ومتنى اخلالدي ان تستمر 
انتصارات االصفر حتى نهاية املوس��م واال تتوقف 

كما حدث في القسم الثاني من الدوري املمتاز.

»علي  عبدالوهاب وأوالده« 
يتبرعون لألزرق

قدمت شركة علي عبدالوهاب وأوالده وشركاهم 
تبرعا س��خيا لألجهزة اإلداري��ة والفنية والطبية 
ولالعبي املنتخب الوطني مبناسبة تأهله لنهائيات 
كأس أمم آس��يا 2011 في قطر وقد أكد مدير عام 
الش��ركة خالد املطوع ان الش��ركة ستقدم جميع 
التجهيزات الرياضية الالزمة للمنتخب الوطني سواء 
خالل استعداداته وتدريباته ومعسكراته التدريبية 
ومشاركته في النهائيات التي ستقام في قطر خالل 

الفترة من 7 الى 29 يناي��ر املقب����ل.
وأضاف ان هذه التجهيزات من مالبس وأحذية 
وك��رات ومع��دات وأي احتياج��ات لألجه����زة 
اإلداري����ة والفنية والطبي����ة والالعبني بقيم���ة 

إجمالية مبدئي���ة 20 أل���ف دين���ار.
وأوضح املطوع ان هذه التبرعات دعم ملنتخبنا 
الوطني وإس��هام من القط��اع األهلي في حتفيز 
الالعبني على بذل مزي����د من اجله����د والعطاء 

في االستحقاق����ات القادم���ة.

العدواني: عودة نايف 
وباتريك وغياب قمبر

عبدالعزيز جاسم 
قال مش���رف الفريق االول بنادي النصر ان اخلروج 
من كأس سمو ولي العهد على يد العربي لن يؤثر على 
معنوي���ات الفريق في االس���تحقاقات املقبلة خصوصا 
املنافسة على لقب الدوري املمتاز، واحلصول على لقب 
كأس سمو األمير لكن التوفيق يبقى من عند اهلل وعلينا 

االجتهاد ومواصلة العمل. 
واشار الى ان لكل مباراة ظروفها، والعبونا لم يظهروا 
بالش���كل املطلوب امام العربي لذلك سنحاول ان نعيد 
التركيز مرة اخرى ونفكر في مباراة الصليبخات القادمة 
في الدوري 21 اجلاري، الفتا الى الظروف التي صاحبت 
الفري���ق في مباراة العربي بغي���اب 4 العبني من اعمدة 
الفريق وهم طالل نايف والبرازيلي باتريك فابيانو ومحمد 
عبداهلل وغازي القهيدي والذين سيشاركون في مباراة 

الصليبخات ولكن سيغيب عنها عمر قمبر لاليقاف. 
وبني العدواني ان���ه يفضل مواجهة الصليبخات في 
افتتاح القسم الثالث بالدوري النها ستكون اخف وطأة 
من مباراة الكويت املتصدر ولكن ذلك ال يعني ان املباراة 
ستكون سهلة ومضمونة الن الصليبخات يريد العودة 
واالبتعاد عن شبح الهبوط، لذلك قام املدرب البرازيلي 
مارس���يلو كابو بعمل برنامج اعدادي لالعبني وخوض 
مباري���ات ودية منها مباراة الس���احل امس الن الفريق 
سيتوقف فترة طويلة قبل خوض اول مباراة رسمية امام 
الصليبخات ما يعني ان الفريق لن يلعب ملدة 15 يوما.

سالمات بومحمد
خرج الش���يخ س���لمان 
اللجنة  احلم���ود رئي���س 
املؤقتة املكلفة بإدارة النادي 
العربي من مستشفى السالم 
ساملا معافى بعد أن أجرى 
الطبية  الفحوصات  بعض 
اثر عارض صحي ألم به .. 
سالمات بومحمد وما تشوف 

شر.

الساحل يقيل
أوريل ويكّلف حسين

صرح مدير كرة القدم في 
نادي الساحل عبداحملسن 
النادي قرر  الدوسري بان 
اعفاء م���درب الفريق األول 
الروماني تسلينو أوريل من 
الفريق وتكليف  تدري���ب 
حسني علي حس���ني )مدرب 
حتت 19 س���نة( بالقي���ام 
باملهم���ة ب���دال من������ه في 
الفترة املتبقية من املوس��م 

احلال��ي.


