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مدرب أزرق الناشئني البرتغالي ادغار بورغيس

هل يعود أرزق السلة إلى املشاركات اآلسيوية؟   

أزرق الناشئني في مباراته مع األردن

دعا إلى صيغة تفاهم بين »االنتقالية« ووزارة التربية

بورغيس: أزرق الناشئين يعاني نقص  خبرة المباريات الدولية
مبارك الخالدي

ابدى مدرب منتخبنا للناشئني 
البرتغالي ادغار بورغيس تذمره 
الشديد من تنفيذ البرنامج التدريبي 
عل����ى فترات متفاوتة اس����تعدادا 
لنهائيات كأس آس����يا املقررة في 

اوزبكستان في اكتوبر املقبل.
ل����� »األنباء«  وقال بورغيس 
بعد تدريب للناشئني على ملعب 
عبدالرحم����ن البكر ف����ي االحتاد: 
اننا نعاني م����ن عدم قدرتنا على 
جتميع الالعبني بسبب التعارض 
بني مواعيد التدريب واالختبارات 
الدراسية، وبس����بب ذلك نضطر 
اليق����اف البرنام����ج حرصا على 
املستقبل الدراسي لالعبني، والبد 
من تع����اون اجلهات املختصة مع 
مسؤولي املنتخب في هذا السياق، 
فإذا اردنا منتخبا منافس����ا قادرا 
على اثبات وجوده، البد من تفريغ 
الالعبني للتدريب واملعس����كرات 
اكبر وق����ت ممكن، وايجاد صيغة 
تفاهم بني االحتاد ووزارة التربية 
والتعليم، اذ كلما دعونا الالعبني الى 
التدريب تواجهنا مشكلة االلتزامات 
الدراسية واالختبارات، وهذا من 
حق الالعبني � الطلبة وال نشك في 
ذلك، ولكن على مسؤولي الوزارة 
البحث عن طريقة تعوض الالعبني 

ما يفوتهم.
وتابع بورغي����س: لقد انتهت 
مباريات الكأس للناشئني في 29 
ابريل املاضي، ولم نتدرب ملدة 70 
يوما، وهذا ام����ر خطير جدا على 
الالعبني، فخسرنا من االردن 0 - 3، 
وهي نتيجة تعتبر عادلة فهم لعبوا 
اكثر من 9 مباريات دولية ودية، 

ولذلك كانت مباراة االردن اختبارا 
لالعبني ومنح����ت الفرصة الكبر 
عدد منهم، حيث لعبت كل شوط 
بتشكيل مختلف، فقد كان علي ان 
ادرب هؤالء الالعبني قبل ان اقرر 
االختيار النهائي، وعليهم ان يقدموا 
افضل ما لديهم الثبات احقيتهم في 

التشكيل النهائي.
واملح بورغيس الى وعود اللجنة 
االنتقالية للجهازين االداري والفني 
للمنتخب، وقال: لقد وعدونا بفترة 
تفرغ كافية لالعبني واقامة معسكر 
ملدة ش���هر، وهذا امر جيد الظهار 
قدرات الالعبني، والتحضير جيدا 
للنهائيات. ولف���ت الى ان املهارة 
ال تكفي وحدها، وقال: الش���ك ان 
الالعب الكويتي موهوب ومهاري، 
لكن ذلك غي���ر مجد ان لم يطبق، 
بالشكل الصحيح داخل امللعب. وعن 
حظوظ االزرق في كأس آسيا، اوضح 
بورغيس: ان االمر صعب جدا، ولكن 
قد تختلف رؤيتي للمنتخب بعد ان 
تنتهي فترة املعسكر خالل شهري 
يوليو ويونيو، وهنا ميكن تقدير 
مدى حظوظنا، فاملنتخبات االخرى 
تستعد جيدا خصوصا ان البطولة 
مؤهلة لنهائيات كأس العالم، وما 
يهمني حاليا، هو املنتخب وليس 
احدا غيره. وعن مش���كلة تزوير 
االعمار في املنتخبات االخرى، اكد 
ان هذا االمر ال يعنيني، واالهم هو 
التركيز على اعداد االزرق، وعدم 
تفويت الفرصة املالئمة للتدريب 
واالستعداد وايجاد صيغة مالئمة 
للعالقة بني االحتاد ووزارة التربية 

والتعليم.

بينم����ا نحن لعبنا امام مصر منذ 
فترة طويلة، ما يعني ان االزرق 
يفتقر خلب����رة املباريات الدولية، 

ونحن نستعد لنهائيات كأس آسيا، 
فهذا امر غير معقول.واضاف: ان 
من العدالة ان مننح الفرصة كاملة 

لكل الالعبني احلاليني وعددهم 36 
العبا، قبل ان نستقر على قائمة ال� 
23 العبا للمشاركة في النهائيات، 

»الناشئين« مع اإلمارات والعراق والصين في كأس آسيا
سحبت امس في العاصمة األوزبكية طشقند، قرعة 
نهائيات بطولة آسيا للناشئني حتت 16 عاما التي تقام 
في أوزبكس��تان، خالل الفترة من 24 أكتوبر حتى 
7 نوفمبر املقبلني. وأوقعت القرعة ازرق الناش��ئني 
في املجموعة الرابع��ة الى جانب منتخبات اإلمارات 
التي بلغت الدور نصف النهائي في النسخة املاضية، 
والعراق والصني. وضمت املجموعة األولى أوزبكستان 

وطاجيكس��تان واألردن وإندونيس��يا، فيما ضمت 
املجموعة الثانية، إيران حامل اللقب وسورية وكوريا 
الشمالية وعمان. واملجموعة الثالثة، اليابان وأستراليا 
وتيمور الشرقية وڤيتنام. يشار الى أن إيران توجت 
بلقب النس��خة املاضية من البطولة التي أقيمت عام 
2008 في أوزبكستان عقب فوزها في املباراة النهائية 

على كوريا اجلنوبية 2 � 1.

توجه لنقل بطولة الخليج للناشئين إلى السعودية

 »السلة« يرسل أسماء 30 العبًا إلى »اآلسيوي« 
يحيى حميدان

ف���از العربي على كاظم���ة 42 - 37 في 
الدور ثمن النهائي لبطولة كأس احتاد السلة 
للبراعم )حتت 12 سنة( والتي استكملت امس 
بعد ان تس���بب مراقب املباراة التي اقيمت 
الثالثاء املاضي في خطأ جسيم باحتسابه 
اوال خمس دقائق للوقت االضافي بعد تعادل 
الفريقني ومن ثم وفي منتصف الوقت قرر 

ازالة دقيقة ونصف الدقيقة.
هذا، وكانت ادارة نادي كاظمة قد تقدمت 
بكتاب احتجاج رسمي على ما حدث ليقوم 
احتاد السلة بإستكمال الوقت املتبقي أمس. 
كما قامت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني 
بتأجيل الدور نصف النهائي التي كانت مقررة 
أمس الى اليوم والذي يلتقي فيه العربي مع 
اليرموك، والكويت مع اجلهراء. وفي سياق 
آخر، يعتزم احتاد الس���لة عقد اجتماع مع 
مدربي فرق االندية للبراعم )حتت 12 سنة(، 
خالل االيام املقبلة ملناقشة مقترحات األندية، 
قبل اقامة املهرجان الثاني ل� »امليني باسكت« 

واملقرر قبل نهاية الشهر اجلاري.
هذا، وكان احتاد السلة قد اقام املهرجان 
االول في م���ارس املاضي، وملس من خالل 
األندية اشادة كبيرة حول هذه الفكرة التي 

من شأنها زيادة رقعة اللعبة.
من جهة اخرى، اختارت جلنة التدريب 
واملنتخبات في االحتاد قائمة من 30 العبا 
للمنتخب االول، ومت إرس���الها الى االحتاد 
اآلسيوي للمش���اركات القارية القادمة في 
ح���ال رفع االيقاف دوليا عن الكويت، ولن 
يس���مح باستدعاء أي العب من خارج هذه 

القائمة.
في غضون ذلك، تتجه النية لدى اللجنة 
ال���ى نقل بطولة  التنظيمي���ة اخلليجية، 
منتخبات الناشئني التي كان من املقرر ان 
تستضيفها الكويت في سبتمبر املقبل الى 

السعودية.
وكانت اللجن���ة التنظيمية اخلليجية، 
ق���د أخطرت االحتاد الس���عودي بضرورة 
االس���تعداد، الستضافة البطولة ألن املهلة 
املمنوحة للكويت لتسوية أوضاعه بعد قرار 
اللجنة االوملبية الدولية بإيقاف نش���اطه، 
قد اقتربت من نهايتها، ولم يطرأ أي جديد 

حول رفع االيقاف عن اللعبة.
اجلدير بالذكر أن اللجنة اخلليجية، كانت 
قد منحت احتاد السلة في مارس املاضي، 
مهلة حتى شهر يونيو املقبل، وإال فسيتم 

نقل البطولة الى دولة أخرى.

باقر: اتصاالت لتمكين الكويت من المشاركة آسيويًا

اليرموك يتّوج بطاًل 
لدوري الدرجة األولى لليد

تعادل اليرموك أول من أمس 
مع النص���ر 28-28 ف���ي ختام 
مباري���ات دوري الدرجة األولى 
لكرة اليد ليؤك���د تزعمه لفرق 
البطولة بكل جدارة واستحقاق. 
ويتصدر البطولة برصيد 12 نقطة 
تاله القادس���ية ثانيا برصيد 9 
نقاط فيما ح���ل التضامن ثالثا 
برصي���د 8 نقاط. وف���ي مباراة 
سبقت هذه املباراة تغلب الساحل 
على خيطان 28-25 الشوط األول 
13-11في مباراة ال تؤثر نتيجتها 

على ترتيب فرق املقدمة.
وقام عض���و مجلس االدارة 

وأمني صندوق احتاد كرة اليد فيصل باقر بتسليم الكأس وامليداليات 
للفرق احلاصلة على املراكز الثالثة األولى في البطولة.

وأكد باقر في لقاء م���ع وكالة األنباء الكويتية )كونا( ان بطولة 
الدرجة األولى التي مت استحداثها هذا املوسم عادت بفائدة كبيرة على 
كل الفرق املشاركة فيها. فالتنافس بني الفرق كان كبيرا بدليل عدم 
حسم املركز الثالث اال في اليوم األخير الذي تنافس عليه التضامن 
والنصر اال ان املباريات لم ترق الى املس���توى املأمول من احلماسة 
والقوة وذل���ك لعوامل عدة منها غياب النقل التلفزيوني والتغطية 

االعالمية كما يحصل مع الدوري املمتاز.
وفي االطار نفسه قال ان جلنة املسابقات بالتعاون والتنسيق مع 
مجلس اإلدارة ستدرس فكرة اإلبقاء على مسابقة الدرجة األولى من 

عدمها بعد اخذ رأي األندية والوصول الى حل يرضي اجلميع.
على صعيد آخر أعرب باقر عن أمله في أن يتمكن منتخبا الشباب 
والناشئني من املشاركة في البطولة اآلسيوية ال� 12 للشباب )تصفيات 
كأس العالم � اليونان 2011( املق���ررة في العاصمة االيرانية طهران 
والبطولة اآلسيوية الرابعة للناشئني املقررة في العاصمة اإلماراتية 

أبوظبي بعد رفع االيقاف عن النشاط.
 وذكر ان املسؤولني باالحتاد يجرون اتصاالتهم مع كل االطراف في 
االحتاد الدولي لكرة اليد للوصول الى حل يكفل ملنتخباتنا املشاركة 
في هاتني البطولتني املهمتني في حال عدم التوصل الى تعديل للقوانني 

الرياضية من قبل مجلس االمة قبل انطالق البطولتني.

فيصل باقر

العتيبي: أكاديمية الفتى العربي رؤية 
جديدة لصناعة نجوم المستقبل

التنفيذي  املدي���ر  اش���اد 
ملجموعة دانة الس���لطان في 
الكويت علي العتيبي باجلهود 
التي تبذله���ا أكادميية الفتى 
العرب���ي جل���ذب الكثير من 
الش���باب املوهوبني لالقبال 
على االكادميية باحتضانهم 
ورعايتهم وكذلك العمل على 
تس���ويقهم لتس���تفيد منهم 

االندية العربية.
وق���ال العتيب���ي لقد كان 
القدم نابعا  اهتمامنا بك���رة 
من حبنا له���ذه اللعبة التي 
تعتب���ر اللعب���ة الش���عبية 
العال���م ما دفعنا  االولى في 
الى التفكير جديا بالدخول في 
صناعة نواة جنوم املنتخبات 
العربية والعاملية عبر دخولنا 
كشريك داعم وفعال لتسويق 
مش���روع االكادميية خليجيا 

وعامليا من خ���الل تعاقدات 
مجموعة دانة الس���لطان في 
دول اخللي���ج وأوروبا. ومن 
هنا تالقت أهدافنا مع أهداف 
التي  العربي  الفتى  أكادميية 
تدعو الحتضان املواهب الشابة 
وصقلها لتصنع منها جنوما 
للمستقبل، وتقدمي هذه املواهب 
لالندية لتلبية احتياجاتها في 
جميع مراكز اللعبة ومن خالل 
توفير العبني مدربني ومؤهلني 

بشكل علمي.
اننا  العتيب���ي  وأوض���ح 
نستهدف شباب أمتنا العربية 
الذين ينتظرون صرحا رياضيا 
كهذا يعطيهم اخلبرة والتدريب 
باستكشاف املواهب ورعايتها 
وحترير الطاق���ات والقدرات 
الكامن���ة ومن ث���م تقدميهم 
لالندي���ة كنج���وم والعبني 

متميزين.
وأشاد العتيبي بالدور الذي 
تلعبه االكادميية في صناعة 
نواة جنوم املنتخبات العربية 
والعاملية مستقبال، حيث تقدم 
التدريب اجليد واالكل والرعاية 
الصحية وتقوم بصقل مهاراتهم 
وبنيانهم اجلس���ماني وقبل 
كل ه���ذا أخالقهم، كما أن هذا 
التجمع الرائع لشباب العرب 
من جميع الدول ميثل ظاهرة 
طيبة وجتسيدا لروح االنتماء 
العربي.مش���يدا بالدور الذي 
يقوم به رئيس االكادميية عالء 
الدين عمار مؤكدا أن االكادميية 
ف���ي طريقها لتحقيق أهدافها 
النبيل���ة وامداد  الرياضي���ة 
الرياض���ي بنجوم  الوس���ط 
س���يكون لهم ش���أن آخر في 

املستقبل.

محاوالت إلقناع مدير الهيئة السابق بالتريث حتى 13 يونيو

إدارة التنفيذ خاطبت العفاسي رسميًا 
بتمكين الفالح من منصبه

د.فؤاد الفالحد.محمد العفاسي

أمير سعيود مع علي العتيبي

مبارك الخالدي
تفاعلت إدارة التنفيذ باحملكمة الكلية 
صباح امس مع الطلب املقدم من محامي 
دفاع رئي����س الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة السابق د.فؤاد الفالح حيث 
قامت اإلدارة برفع حالة اإليقاف عن ملف 
التنفيذ املتضمن احلكم الصادر ملصلحة 
الفالح والقاضي بإلغاء قرار إحالته الى 
التقاعد. كما وجهت إدارة التنفيذ خطابا 
الى وزير الشؤون االجتماعية  رسميا 
والعمل د.محمد العفاسي تضمن متكني 
الفالح من الع����ودة الى منصبه تنفيذا 
للحكم املشار إليه، باعتبار ان الوزير هو 

اجلهة مناط التنفيذ لهذا احلكم.
وم����ن املتوق����ع ان يبدأ العفاس����ي 
اتصاالته مع اجله����ات املعنية وضمن 
األطر القانونية لفك التشابك الذي وقع 
على منصب رئيس مجلس اإلدارة املدير 

العام للهيئة والذي أصبح يتنازعه كل 
من فيصل اجلزاف الذي يشغل املنصب 
مبوجب مرسوم أميري صدر بعد إحالة 
الفالح الى التقاعد، والفالح الذي صدر 

حكم قضائي بعودته.
وفي اإلطار ذاته جتري مشاورات مع 
الفالح للتري����ث في تنفيذ احلكم حتى 
13 يوني����و املقبل وهو موعد جلس����ة 
االستئناف للحكم، ومن املتوقع ان تتقدم 
ادارة الفتوى والتش����ريع بتقدمي طلب 
عاجل الى ادارة كتاب محكمة االستئناف 
لتعجيل وتقدمي نظر اجللسة في اقرب 
وقت ممكن كسبا للوقت وأمال في صدور 
حكم مغاير يعيد األوضاع الى طبيعتها ما 
يرفع احلرج عن جميع اجلهات احلكومية 
املعنية بتنفيذ احلكم، السيما ان درجة 
التقاضي الثانية وهي االس����تئناف قد 
يكون لها رأى آخر في الدعوى املاثلة.


