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)محمد ماهر( أسعد البنوان واملدرب التشيكي ميالن ماتشاال يتحدثان في املؤمتر الصحافي  

العربي يبحث عن الفوز على الصليبخات

عبدالقادر النجار

ماتشاال يعود مدربًا رسميًا لكاظمة في صفقة.. هي األغلى
يحيى حميدان

وّقع املدرب التشيكي ميالن ماتشاال عقده 
رسميا مع ادارة نادي كاظمة لقيادة الفريق 
األول لكرة القدم في املوسمني املقبلني، دون 
ان تكش���ف ادارة النادي عن قيمة الصفقة 
خالل املؤمت���ر الصحافي الذي عقدته أمس. 
وأكدت أن القيم���ة تعتبر األغلى في تاريخ 

املدربني.
ورحب رئيس نادي كاظمة أسعد البنوان 
بعودة امل���درب »العج���وز« للبرتقالي من 
جديد بع���د 16 عاما قاد خالله���ا العديد من 
املنتخبات اخلليجية الس���عودية واإلمارات 
وعمان والبحرين، مضيفا ان ماتشاال غني 
عن التعريف وميلك تاريخا حافال باالجنازات 
مع كاظمة بالذات عندما قاده خالل الفترة من 

عام 93 وحتى 96.
وأكد أن كاظمة يسعى دائما لتطوير فريق 
كرة القدم من خالل استقدام أفضل املدربني 
واحملترفني، ونأمل في أن يقوم ماتشاال مبا 
قام به في السابق من خالل حتقيقه للعديد 
من البطوالت مع الفريق، مضيفا أن مسألة 

اختيار احملترفني ستترك بالكامل للمدرب.
وأوضح البنوان ان املفاوضات بدأت مع 
ماتشاال منذ سنتني، واستطعنا احلصول على 
توقيعه بعد أن شاهد الفريق وأدرك انه يضم 

عناصر شابة وموهوبة، ويستطيع من خالله 
استعادة أمجاد النادي السابقة، موضحا أنه 
مدرب محت���رف وعودته لتدريب كاظمة لم 
تكن للصداقة التي تربطنا به، ولكن لقناعته 
التامة بأنه باس���تطاعته ترك بصمة جديدة 

في تاريخ البرتقالي.
وأشار الى أن غياب كاظمة عن البطوالت 
في الفترة االخيرة، يعود الفتقار الفريق الى 
عناصر اخلبرة، إذ ان أغلب الالعبني صغار 
السن، اضافة الى أن الفريق دائما ما يكون 
على منص���ات التتويج في املركز الثاني أو 
الثال���ث، وفي كثير م���ن األوقات ال يحالفنا 

احلظ في األمتار االخيرة.

ماتشاال يأمل بالبطوالت

من جهته، أكد ماتشاال انه يأمل في حتقيق 
العديد من البطوالت مع كاظمة، وأن تركيزه 
سينصب بش���كل خاص على بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي التي وصل فيها الفريق الى 
الدور ربع النهائي، ويعول عليها كثيرا ألنها 
بطولة قارية ومهمة جدا بالنس���بة ملجلس 
ادارة كاظمة وعش���اق النادي، ويتطلع الى 

الفوز بها.
وأوضح أن إعداد الفريق سيبدأ في شهر 
يوليو املقبل ثم يتبعه معسكر تدريبي في 

إحدى ال���دول األوروبية مل���دة 21 يوما، ثم 
يعود الى البالد قبل ش���هر رمضان املبارك، 
حيث س���تكون التدريبات يومية في الفترة 

املسائية.
وذكر ماتشاال ان اجلهاز الفني سيضم جمال 
يعقوب مساعدا له، والذي شغل هذا املنصب 
عندما كان مدربا للفريق في التسعينيات من 
القرن املاضي، وسيكون هناك مدرب مساعد 

آخر هو الصربي إيفان.
وعن جتربته اخلليجي���ة بعد مغادرته 
الب���الد، أكد أن جتربته في الدول اخلليجية 
كانت مرضية كثيرا بالنسبة إليه، وقاد خالل 
هذه الفترة عدد م���ن املنتخبات اخلليجية 
مثل البحرين واإلمارات وعمان والسعودية، 
مشيرا الى أنه حقق نتائج الفتة وكان قريبا 
من الوصول لكأس العالم مع البحرين لوال 

عدم التوفيق الذي الزمه.
وأفاد بأن عودته لتدريب األندية من جديد 
كان���ت الكتفائه بتدريب املنتخبات، آمال في 
إيجاد حتديات جديدة ووجد ضالته في كاظمة. 
وقال ماتشاال في ختام املؤمتر حول إمكانية 
قيادة األزرق في الفترة املقبلة، أنه مرتبط 
حاليا مع كاظمة بعقد رسمي، وال يفكر بغير 
انطالق تدريبات الفريق، مشيرا الى أن مهمته 

ستقتصر على إعداد الالعبني للمنتخب.

وّقع مع البنوان عقدًا لقيادة البرتقالي موسمين

الجهراء يخطف كأس شباب السلة
يحيى حميدان

فجر اجله���راء مفاجأة م���ن العيار 
الثقيل بعد حتقيق���ه لقب كأس احتاد 
السلة لدرجة الشباب )حتت 18 سنة( 
اثر فوزه على كاظمة 51-50 في املباراة 
النهائية للبطولة التي اقيمت امس االول 
في صالة ثانوية حمد الرجيب مبنطقة 

كيفان. 
وفاجأ اجلهراء خصمه كاظمة مبستواه 
الذي ظهر به في املباراة النهائية خاصة 
أن كاظمة حقق منذ اسابيع قليلة لقب 
الدوري وحل اجلهراء في املراكز املتأخرة، 
لكن عزمية شباب اجلهراء الذين يقودهم 
املدرب صالح مدلول ساهمت في حتقيق 
اجناز فريد بعد غياب سنوات عديدة عن 
حتقيق البطوالت في املراحل السنية. 
ادار اللقاء احلكمان س���عود اليوس���ف 

وعبداهلل السبتي. 
هذا وكان قد ح���ل النصر في املركز 

الثالث بعد فوزه على الساحل 66-61 في 
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

وبعد ختام املباراة، قام امني سر احتاد 
الس���لة ضاري برجس ونائب رئيس 
اجله���راء املعني منير الف���ارس بتقدمي 
كأس البطولة وامليداليات الذهبية لفريق 
اجلهراء والفضية لكاظمة والبرونزية 

للنصر.
من جانبه، شكر مدرب فريق الشباب 
في اجلهراء صالح مدلول ادارة النادي 
املعينة على موافقتها لتخصيص معسكر 
داخل���ي للفريق ملدة 3 ايام قبل املباراة 
النهائية مما س���اهم في ضبط الفريق 
بشكل جيد وتركيز التدريبات التي كانت 

على فترتني صباحية ومسائية.
واكد مدلول أن الفريق يضم خامات 
طيبة س���تكون من االس���ماء الكبيرة 
ف���ي اجله���راء واملنتخ���ب الوطني في 

املستقبل.

عاشور يناشد »الهيئة« اإلسراع»خليجي 20« في موعده
في اتخاذ قرار يعيد العربي ألبنائه 

المعصب يفتتح دورة 
لإلدارة الرياضية

األبيض بطل »أشبال الطائرة«

انطالق كأس »الداخلية« لكرة الصاالت

عودة »الميني باسكت«

3 جوالت لبطولة 
الدراجات المائية

ثبت رؤساء االحت������ادات اخلليجية لكرة القدم موعد بطولة 
»خليجي 20« خالل الفت����رة من 22 نوفمبر وحتى 4 ديس���مبر 
املقبل���ني. واتفقوا في اجتماعه����م أم���س في الدوحة »على عدم 
تأجيل البطولة بناء على طلب من االحتاد االماراتي بسبب ضغط 

الروزنامة«. 
وتقرر ان يعقد أمناء سر االحتادات اجتماعهم خالل 10 أيام من 
اآلن في عدن ملناقش���ة تقرير اللجنة املكلفة مبتابعة استعدادات 

اليمن الستضافة البطولة.

أصدر عضو اجلمعية العمومية للنادي العربي جاسم عاشور 
بيانا ناش���د فيه الهيئة العامة للش���باب والرياضة االسراع في 
اتخاذ اجراء يس���لم النادي البنائه. وقال عاشور: منذ ان مت حل 
مجل���س إدارة النادي في 23 فبراير املاضي ومت تش���كيل جلنة 
برئاسة الشيخ سلمان احلمود، قامت اللجنة مبجهود كبير نالت 
رضا العرباوية، وأمتنى استمرار اللجنة لسنوات لو أن القانون 
يسمح بذلك، ولكن الواقع يقول إن صالحية هذه اللجنة املؤقتة 
ومدتها ال تتعدى س���وى بضعة شهور، لذلك ال ميكنها أن تقوم 

سوى بتصريف العاجل من األمور.
واضاف: اآلن نحن منر في فترة تعد من أهم فترات املوس���م 
من خالل تش���كيل األجه���زة الفنية واإلداري���ة، إضافة إلى قرب 
فترة التعاقد مع الالعبني احملترفني، وتدعيم الصفوف بالالعبني 
احملليني، وال ميكننا أن نلوم اللجنة االنتقالية الن هذا األمر خارج 
عن يدها. وكانت اللجنة االنتقالية قدمت استقالتها حسب اتفاقها 
مع الهيئة بأنها موجودة حتى إجراء االنتخابات التكميلية ملجلس 
اإلدارة والتي كان محددا لها 10 اجلاري، ولكن الهيئة قامت بتأجيل 
االنتخابات حتى إش���عار آخر.وبناء على إحلاح مسؤولي الهيئة 
وافق اعضاء اللجنة على التمديد ملدة أس���بوع حتى 17 اجلاري، 

على أن يكون هناك قرار واضح من الهيئة ملصلحة العربي.
واوضح ان الهيئة اتخذت قرارا عجيبا بتأجيل االنتخابات، وهو 
األمر الذي صادف مع أول جلس���ة اشكاال، وان قرار التأجيل اثر 
على النادي ولو لم تتخذ الهيئة قرار التأجيل جلرت االنتخابات، 
وكان هناك مجلس إلدارة الن���ادي يتخذ القرارات، وإذا أصدرت 
احملكمة أي حكم يتم تنفي���ذه، فيكفي النادي من ضياع، وعليه 
يجب أن تتخذ الهيئة قرارا يساعد النادي قبل أن تزداد املشكلة 
ويزداد الداء وال ينفع معه أي دواء، وعلى رجاالت النادي املخلصني 
التحرك بس���رعة من اجل النادي، وعلى املسؤولني في الهيئة أن 

يتحملوا مسؤولياتهم.

بحضور 24 دارسا ميثلون دول غرب آسيا، افتتح مدير مكتب 
التطوير في االحت���اد الدولي لكرة القدم بعم���ان نضال احلديد 
دورة »فوت���ورو« الثالثة ف���ي االدارة والتنظيم الرياضي ملمثل 

دول غرب آسيا.
 وش���ارك في االفتتاح احملاضر ماجد العب�����وة ونائب مدير 
مكتب تطوير فيفا واحملاضران بيرت فوسيك من التشيك ومحمد 
الهمامي من تونس واحمد القطيش���ات من االردن ومن الكويت 
مبارك املعص���ب عضو اللجنة االنتقالي���ة املؤقتة الحتاد الكرة 
ود.بدر عبداجللي���ل مدير التطوير ود.احم���د فرج عضو جلنة 
املسابقات ومحمد البحيصي املدير الفني لالحتاد ووليد النايف 
مسؤول الدورات والدراسات اضافة الى سليمان اخلالوي واحمد 

احملطب.

توج الكويت بكأس احتاد الطائرة لالشبال )حتت 14 سنة( وذلك 
بعد فوزهم على كاظمه بنتيجة ثالث أشواط مقابل ال شيء في املباراة 
النهائية التي اقيمت امس االول، وكانت نتيجة األش���واط كالتالي: 

.)18-25( ،)22-25( ،)18-25(
ومث���ل الفريق البطل في املباراة النهائية علي املرهون، حس���ني 
الشواف، عبداهلل املسعود، عبدالعزيز جنم، احمد الشايجي، حسن 
عيس���ى، عبداللطيف بوعلوه، يوسف الشطي، عبدالرحمن حسني، 
احمد الرديني، عبداحملس���ن طالل وعمر الشمري، ويقودهم املدرب 
فريد بن عمارة. وبعد التتويج قام مدير اللعبة محمد النصف مبنح 

كل العب 200 دينار.

تنطلق في العاشرة صباح اليوم على صالة نادي كاظمة بطولة 
كأس وزير الداخلية الش���يخ جابر اخلالد لقطاعات وزارة الداخلية 
لكرة القدم داخل الصاالت التي يشارك فيها 12 قطاعا أمنيا، وتستمر 
حتى األربعاء املقبل وتقام بطريقة خروج املغلوب من مرة واحدة.
وأكد أمني سر احتاد الشرطة العقي�����د ولي�����د الغامن أن بطولة 
هذا املوسم تكتس���ب أهمية خاص������ة كونه�����ا حتمل اسم معالي 
وزير الداخلية وحتظى باهتمام ودعم خاص من معالي�����ه، كما أنها 
تشهد مش���اركة كبيرة من قطاعات الوزارة وتضم نخبه من أفضل 

العبي كرة الصاالت من منتسبي وزارة الداخلية الرياضيني.
 وتوقع أن تش���هد البطولة منافسة مثيرة بني قطاعات الداخلية 
املشاركة ومس���تويات فنية عالية إضافة الي أنها فرصة الكتشاف 
أفضل العناصر املهارية وضمها إلى منتخب وزارة الداخلية لتمثيله 

في البطوالت احمللية واخلارجية.

يحيى حميدان
عاد الى البالد أمس وفد منتخب امليني باس����كت )حتت 12 سنة( في 
السادس����ة والنصف مساء وذلك بعد معاناة طويلة للفريق في املغرب 
اثر اغالق السلطات املغربية مطاراتها بسبب السحابة البركانية القادمة 
من ايسلندا والتي غطت جزءا من االجواء املغربية. وكان امني سر احتاد 
السلة ضاري برجس في استقبال الوفد الذي يترأسه عضو االحتاد سعد 
العجمي ويضم عضو االحتاد فايز املطيري وعبداهلل الفودري مشرفا، 
واحم����د اجلالوي مدربا وطالل القالف مس����اعدا له، اضافة الى 12 العبا 
هم عبدالعزيز البغدادي، مساعد البغدادي، محمد نبيل، محمد السهو، 
عبدالعزيز حامد، عبدالعزيز العيس����ى، خالد شهاب، سلطان منصور، 
وليد جمال، عبداحملسن مرتضى، شمالن القطان ومحمد عباس. وكان 
منتخب امليني باس����كت قد واجه صعوبات كبيرة في العودة الى البالد 
والتي كانت مقررة في 11 اجلاري بعد مشاركته في بطولة موالي احلسن 

لكرة السلة والتي حل بها منتخبنا في املركز الثالث.

اعلنت اللجنة البحرية في 
البحري عن برنامجها  النادي 
النهائي واملعتمد لبطولة الكويت 
املائية للموس���م  للدراج���ات 
احلالي والتي ستش���مل على 
اقامة ثالثة س���باقات تستهل 
بسباق اجلول�����ة االولى يوم 
املقب����ل، وس���باق  19 يونيو 
اجلولة الثاني�����ة في 3 يوليو 
وسباق اجل���ولة الثالثة يوم 17 
يولي������و، فيما مت حتديد فئات 
البطولة وهي فئة الستوك 1600 
وفئة الستوك 1600 للمبتدئني 
وفئة الواق���ف الى جانب فئة 

االشبال.
اللجن���ة  واش���ار رئي���س 
البحرية عبدالقادر النجار الى 
ان تقليص عدد السباقات جاء 
العتب������ارات عديدة من ابرزها 
مراع���������اة فت���رة امتحانات 
الطلبة والتنسيق م����ع االنشطة 

وبرامج النادي املتعلقة بأنشطة 
التراث البحري وانتهاء سباقات 
بطولة االمارات للموسم احلالي 
التي شارك فيها عدد من ابطال 
الكويت، كما روعي ان تنتهي 
البطولة قبل حلول شهر رمضان 

املبارك.

العربي بشعار الفوز أمام الصليبخات

الفريقان في آخر املباريات.

الكويت يلتقي الشباب

الذي يجمع  اللقاء األخي���ر 
الكويت )9( مع الشباب صاحب 
النقطة الواحدة يريد األبيض ان 
يضمن املركز الثالث من خالل 
التعادل على أقل تقدير، ولكن 
حال الش���باب في لق���اء اليوم 
يختلف عن السابق بعد اسناد 
مهمة التدريب الى الصربي مكي 
بدال من شهاب الدريدي، حيث 
ظهر العبو الشباب مبستواهم 
احلقيق���ي بعد ان عادت الروح 
لهم بقيادة علي البلوشي ولكن 
يحتاج الفريق الى بعض اخلبرة 
في الدقائق األخيرة حلسم اللقاء 
لصاحلهم، فيما يعتبر األبيض 
من أفضل الف���رق في اجلانب 
الهجومي لوجود حلول كثيرة 
به بسبب توافر العبني مميزين 
بجميع املراك���ز ولكن اجلانب 
الدفاعي أحيانا ال يخدم الفريق، 
وبذلك يعتمد على توفيق حراسة 
الهاجري  املرمى بقيادة ناصر 

وأحمد الفرحان.

بأقل اخلس����ائر بقي����ادة املدرب 
الوطني خال����د غلوم، لذا ال يالم 
على اخلس����ارة إذا حصلت ألنه 
يلع����ب دون 9 العبني غائبني اما 
لإليقاف او اإلصابة ورغم ذلك جند 
الصليبخات يقدم مستوى جيدا 
ويقارع الكب����ار وفق اإلمكانيات 
اللق����اء  املتاح����ة وباس����تثناء 
الفحيحيل استطاع  أمام  األخير 
الصليبخات تقدمي مستوى جيد 
بقيادة حسني جابر ومشاري طه 
وفواز عباس وأنور مفرح، فضال 
عن تألق احلارس تركي اخلالدي 
الذي ستواجهه اليوم تصويبات 
مدفعية من العبي اخلط اخللفي 

في العربي.

الفحيحيل مع السالمية

وفي اللقاء الثاني الذي يجمع 
الفحيحيل )14( مع الساملية )6( 
لن يف����رط األحمر في الفوز ألنه 
سيكون بعد الفوز قاب قوسني أو 
الدوري خاصة  أدنى من بطولة 
ان الفحيحي����ل يعتب����ر األفضل 
واألكثر ترابطا وسرعة على عكس 
الساملية الذي لم يظهر مبستواه 

كاملرحلة الثانية من الدوري املمتاز 
وظهر مفككا بشكل سيئ سواء 
من الناحية الفنية او التقنية او 
البشرية وعندما ترى وجوه بعض 
الالعبني في امللعب جتدها حزينة 
وكأنها مجب����رة على اللعب الى 
جانب فتور امل����درب عمر عازب 
في توجيهاته وهذه ليست عادية، 
لذلك وجدنا الساملية يلعب بروح 
انهزامية ف����ي آخر مباراتني وإذا 
اس����تمر احلال على ما هو عليه 
اليوم فإنه قد يتكبد خسارة قد 
تكون تاريخية ال تتناس����ب مع 
تاري����خ الفريق، لذلك يجب على 
الالعبني الدفاع عن أسمائهم وعلى 
األقل اخلروج بخسارة معقولة إن 

لم يرغبوا في الفوز.
بالطبع الفحيحيل لن يلتفت 
الس����املية في آخر  الى مستوى 
لقاءاته وسيلعب بقوة على اعتبار  
ان الس����ماوي صاحب الصوالت 
واجلوالت لذلك يريد مدربهم العائد 
سعيد حجازي ان يضمن النتيجة 
مبكرا من خالل حسم األمور في 
الشوط األول، وهذا ممكن في ظل 
فارق املس����توى الذي ظهر عليه 

حامد العمران
الشهيد  اليوم صالة  تش����هد 
فهد األحمد ف����ي الدعية انطالق 
مباريات اجلول����ة قبل األخيرة 
للدوري املمتاز � دوري الكبار لكرة 
اليد، حيث يلتقي في اللقاء األول 
العربي مع الصليبخات في الرابعة 
والنصف، فيما يتقابل في اللقاء 
الثاني الفحيحيل مع الساملية في 
السادسة مساء ويلعب في اللقاء 
الثالث واألخير الكويت مع الشباب 

في السابعة والنصف.
وفي اللقاء األول الذي يجمع 
العربي )12 نقطة( مع الصليبخات 
)6( سيلعب األخضر حتت شعار 
»أك����ون أو ال أكون«، حيث انه ال 
يوجد مجال خلس����ارة أي نقطة 
ألن ذل����ك يعني ان����ه فقد بطولة 
الدوري وأهداها للفحيحيل لذلك 
بالتأكي����د لن يف����رط العرباوية 
املباراة  بالفرصة وس����يدخلون 
الفن����ي بقيادة  بكام����ل عتادهم 
املدرب التونسي الشاذلي القايد 
الذي يدرك جيدا أهمية لقاء اليوم 
الذي يعتب����ر األهم على اإلطالق 
العربي بقوة منذ  لذلك سيلعب 
البداي����ة ليبتعد ع����ن املفاجآت، 
كما حصل في اللقاء األخير أمام 
الشباب الذي كلفه خسارة نقطة 
ثمينة ويجب على اجلهاز اإلداري 
ان يخ����رج الالعبني من  الضغط 
النفس����ي ليلعب الفريق مرتاحا 
ألنه في حال لعب الالعبون حتت 
تأثير الضغط لن يقدموا املستوى 
املأمول، وهذا ما يجعل املسؤولية 

اإلدارية مضاعفة اليوم.
من الناحي����ة الفنية ال يوجد 
خوف عل����ى العربي ألنه الفريق 
الوحي����د الذي حتتار في اختيار 
التشكيلة األساسية له لوجود عدد 
كبير من الالعبني املميزين بجميع 
اخلطوط، لذلك من الطبيعي أن 
الكفة اليوم ستميل وبقوة لصالح 
األخضر لوجود علي مراد وصالح 
أنس وحس����ني حبيب، واملطوع 
ومصطفى الشظيان على الدائرة 
واجلناح الى جانب طالل عباس 
واألهم م����ن كل هؤالء س����لمان 
الشمالي أحد جنوم املوسم احلالي 
واملرشح بقوة للقب أفضل العب 
ف����ي املوس����م، باالضافة لوجود 

حارس متألق وهو مهدي خان.
ومن جانبه، قد يكون طموح 
الي����وم اخلروج  الصليبخ����ات 

في الجولة قبل األخيرة لدوري »ممتاز اليد« اليوم

العبو الجهراء 
مع الكأس


