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جانب من تدريبات الويك بورد

مدرب الشباب الصربي مكي

القادسية أخطأ والشباب أصاب والتضامن غريب والكويت مبهم والعربي تأخر 

موسم اليد استثنائي بإطاحة ثلث المدربين

يعقوب استقبل رئيس االتحاد الدولي لالسكواش ويتعهد بالدعم

تألق كنزي وتأهل العويش والرندي والرامزي للدور الثاني

جانب من الالعبات املشاركات في البطولة

البطل العاملي يوسف الربيعان

جاسم يعقوب مع جهانغيز خان واللجنة املنظمة

شهد الدور التمهيدي لبطولة 
جنى العقارية الدولية لالسكواش 
التي انطلقت مس����اء امس االول 
على مركز االسير يوسف املشاري 
بنادي القادسية برعاية الشيخة 
فادية الس����عد تألقا الفتا لنجوم 
الكويت بتأهل زياد العويش واحمد 
الرندي وناصر الرامزي الى االدوار 
الرئيس����ية للبطولة وذلك بعدما 
تغلب العويش على الالعب الصاعد 
شمالن حجي بثالثة اشواط نظيفة 

خالل ثماني عشرة دقيقة.
اما الرن����دي فواجه صعوبات 
كبيرة لتخطي عقبة زميله محمد 
يعقوب بثالثة أشواط مقابل شوط 

حيث شهدت االشواط االربعة اثارة 
وندية بني الالعبني قبل ان يحسم 
الرندي اللقاء لصاحله في الشوطني 

الثالث والرابع. 
ام����ا الرامزي فق����د تأهل على 
الالعب االيراني مسعد  حس����اب 
غارز بثالثة اش����واط نظيفة في 
لقاء من جان����ب واحد فرض فيه 

الرامزي افضليته املطلقة.
وس����يواجه على الرامزي في 
الدور املقبل الالعب االيراني محمد 
رضا احد املرشحني لبلوغ املباراة 
النهائية كما س����يواجه العويش 
منافسه الياباني ميكاوي كويساك 
فيما س����يلعب الرندي مع زميله 

ناصر الرامزي.

كنزي تصطدم بكون 

واصل����ت البطل����ة املصري����ة 
كنزي عم����اد تألقها ف����ي بطولة 
الشيخة شيخة السعد بوصولها 
للمربع الذهبي بعد تخطيها عقبة 
السلوفاكية ليندا بثالثة اشواط 
نظيفة لتواجه منافستها الكورية 
كون اني او التي تغلبت بدورها 
على اجلن����وب افريقية ادل وير 

نونان.
كما تأهلت بطلة اليابان ميساكي 
كوباتشي على حساب الفرنسية 
س����يليا اال مارغو بثالثة اشواط 

نظيفة لتتقابل مع الهندية ديبيكا 
الت����ي واصلت نتائجه����ا الرائعة 
بفوزه����ا عل����ى الفرنس����ية لورا 
بثالثة اشواط نظيفة في مباراة 
لم تستغرق سوى ثالث وعشرين 

دقيقة.
من جهة اخرى أكد نائب مدير 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون الش����باب جاسم يعقوب 
الهيئة تدع����م جميع األلعاب  ان 
الرياضية وتسخر االمكانات امام 
الشباب الرياضي من اجل التألق 
والوصول الى مراتب متقدمة مؤكدا 
ان الشباب يشكلون جزءا كبيرا من 
املجتمع ويسعون لتمثيل بالدهم 

خير متثيل في احملافل الدولية. 
وقال يعقوب خالل استقباله 
لرئيس االحتاد الدولي لالسكواش 
جهانغي���ز خان ومنس���ق عام 
البطول���ة علي الرندي والبطلة 
الهندية ديبيكا ورئيس اللجنة 
االعالمية خالد العدواني ان لعبة 
االسكواش من االلعاب املميزة 
وب���رز فيها عدد م���ن الالعبني 
والالعب���ات الذين اج���ادوا في 
متثيل الكويت ورفع علمها في 
كبرى البطوالت متمنيا ان يستمر 
االبطال في مواصلة تألقهم وسط 
الدعم الذي يلقونه من الشيخة 
فادية السعد التي تشمل برعايتها 

بطوالت عدة بهدف صقل موهبة 
الكويتي���ني وتق���دم تصنيفهم 

العاملي. 
 من جانبه يطمح النجم احمد 
الرندي الى تقدمي مس����توى جيد 
واخلروج بأكبر اس����تفادة فنية 
من خالل مش����اركته في البطولة 
واحتكاك����ه بنجوم اللعبة الكبار 
وحتس����ني ترتيبه في التصنيف 
العاملي. واوضح الرندي الساعي 
الى ترك بصمة واضحة ان مواجهة 
العبني م����ن مدارس مختلفة يعد 
الكويت  اع����داد لنج����وم  أفضل 
للمشاركات الرسمية التي تنتظرهم 

في الفترة املقبلة.

الويك بورد يستعد لبطولة ماليزيا
يق����وم فريق الوي����ك بورد 
بتدريباته اليومية على القارب 
املقدم من الشايع مرين استعدادا 
لبطوالت هذا املوسم، فالفريق 
يقوم حاليا باالستعداد لبطولة 
ماليزيا للويك ب����ورد التي من 
املق����رر ان تنطلق ف����ي 16 من 
شهر يوليو املقبل،علما بأن هذه 
البطولة هي ضمن خطة استعداد 
الفريق لبطولة األلعاب الشاطئية 
في عمان في آخر السنة الرياضية 
للعبة الويك بورد التي سيشارك 
بها الفريق مع باقي األنش����طة 
البحري  بالن����ادي  الرياضي����ة 
واملشاركة بالبطولة في عمان، 
ويسعى من خاللها الفريق الى 
تقدمي افضل ما لديه من اجل اعداد 
جيد وتقدمي افضل املستويات في 
بطولة عمان الدولية التي تنطلق 

في وقت الحق من هذا العام.

الكرامة على موعد مع الكأس

ريال سوسيداد وليڤانتي مع كبار »الليغا«

يتطلع الكرامة بطل كأس سورية لكرة القدم في السنوات الثالث 
املاضية الى احراز اللقب الثامن عندما يواجه النواعير في دمش���ق 

في املباراة النهائية للنسخة الثانية واألربعني.
ويأمل الكرامة في إنقاذ موسمه بعد ان فقد لقبه في الدوري احمللي 
لصالح اجليش واكتفى مبركز الوصيف، في الوقت الذي شكل فيه 
بلوغ النواعير النهائي ألول مرة في تاريخه مفاجأة كبيرة خصوصا 
انه كان قريبا من الهبوط الى الدرجة الثانية واحتل املركز احلادي 

عشر تاركا خلفه اجلزيرة والهابطني جبلة وعفرين.

عاد ريال سوس����يداد الى دوري الدرجة االولى االسباني لكرة القدم 
بعد غياب ثالث سنوات بفوزه على سيلتا فيغو 2-0 واحراز لقب دوري 
الدرجة الثانية. وسجل تشابي بريتو الهدف األول لريال سوسيداد من 
ركلة جزاء في الشوط الثاني ثم تأكد الفوز بتسجيل الهدف الثاني في 
الدقيقة 63. وضمن ليڤانتي الذي هبط للدرجة الثانية عام 2008 الترقي 

لدوري األضواء بفوز مريح على كاستيون فريق الذيل بنتيجة 1-3.
ويتنافس هركوليس وريال بيتيس صاحبا املركزين الثالث والرابع 

على بطاقة التأهل األخيرة في االسبوع املقبل.

الربيعان بطل الجولة األولى للفورموال

 المسابقات تنجز 80% من الالئحة 

السهو: التعديالت على النظامين 
األساسيين ملزمة 

»االستئناف« ترفض طعن »الهيئة« 
وتؤيد الحكم بعودة الكاظمي

واصل البطل العاملي في سباقات زوارق الفورموال يوسف الربيعان 
من فريق بورت غالب تألقه من خالل فوزه باجلولة األولى من بطولة 
العالم لس���باقات الفورموال 2 والتي أقيمت في العاصمة الهنغارية 
بودابست وسط مشاركة دولية واسعة وبحضور سفيرنا في املجر 
عبداحلمي���د الفيلكاوي محققا بذلك إجن���ازا رياضيا كبيرا لصالح 

الكويت على مستوى الرياضات البحرية.
وقد استطاع الربيعان حتقيق فوزه وسط منافسة ساخنة شارك 
فيها 22 بطال عامليا من مختلف بلدان العالم وكان الربيعان املتسابق 

العربي الوحيد املشارك في سباق اجلولة األولى.
وفي اتصال هاتفي أكد الربيعان عزمه على استكمال هذا اإلجناز 
من خالل اجلوالت املقبلة مشيدا في الوقت نفسه بكافة اجلهات التي 
حرصت على دعمه وتشجيعه وفي مقدمتهم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة والنادي البحري وش���ركة اخلليج للكيبالت ورئيس���ها 
املهندس بدر اخلرافي إلى جانب وسائل الصحافة واإلعالن احمللية 

والعربية.

 عبداهلل العنزي 
عقدت جلنة املسابقات في احتاد الكرة اجتماعات مكثفة خالل اليومني 
املاضيني من اجل اعتماد الئحة املسابقات اجلديدة الحتاد الكرة للموسم 
املقبل، حيث من املقرر ان تقدم جلنة املسابقات الالئحة اجلديدة ملجلس 
االدارة خالل االجتماع املقبل املقرر عقده يوم اخلميس القادم، وحضر 
اجتماعات اللجنة كل اعضائها وهم مانع احليان رئيسا وطالل املعصب 
نائبا للرئيس واحمد فرج ومحس العنزي وعباس دشتي اعضاء، وقد 
اجنزت اللجنة ما نسبته 80% من الئحة املوسم اجلديدة على ان تستكمل 

الباقي خالل اجتماعاتها في اليوم وغدا.
وس����تكون التغيرات كبيره في الئحة املس����ابقات اجلديدة للموسم 
املقبل حيث سيتم االخذ بعني االعتبار بعض اقتراحات اللجنة السابقة 
من تعديالت لبعض املواد، وس����تكون هذه التغيرات منصبة في الغاء 
بند شراء العقوبات، وفتح بابني لتسجيل الالعبني احملترفني واحملليني، 
فيما سيس����مح لكل نادي بتسجيل 25 العبا في الفريق االول و30 العبا 
للمراحل السنية االخرى، هذا باالضافة الى تعديل نظام قرعة كأسي االمير 
وولي العهد بحيث ستكون القرعة كما كانت عليه في السابق من دون 
أي توجيه لها، حيث رفضت اللجنة ما كانت تسعى اللجنة السابقة في 
اقراره وهو توزيع االندية صاحبة املراكز 1 و4 و6 و8 و10 و12 و14 على 
املجموع����ة االولى والفرق االخرى على املجموعة الثانية، ورأت اللجنة 

احلالية ان هذا القرار يفتقد العدالة بالنسبة الندية الدرجة االولى.

أكد سكرتير عام احتاد الكرة سهو السهو أن االحتادين الدولي »فيفا« 
واآلس����يوي لكرة القدم قد اعتمدا التعدي����الت املقترحة على النظامني 
األساسيني لالحتادين، موضحا ان ذلك قد مت بعد مناقشات مستفيضة 
في ختام اعمال املؤمتر ال� 60 ل����� »فيفا« واملؤمتر غير العادي لالحتاد 
اآلس����يوي اللذين عقدا في جوهانس����بيرغ يومي 8 و10 يونيو اجلاري 
بجمهورية جنوب أفريقيا.وأشار السهو الى تعليمات االحتادين »فيفا« 
واآلسيوي الى االحتادات الوطنية األعضاء والقاضية بضرورة االلتزام 
بتنفيذ هذه التعديالت مباشرة باعتبارها واجبة التطبيق كونها معتمدة 
من مرجعية قانونية ودولية هما املؤمتران ال� 60 ل� »فيفا« وغير العادي 
لالحتاد اآلسيوي وهما أعلى سلطة تش����ريعية وال مجال لالجتهاد او 

التأويل في قراراتهما الصادرة جلميع االحتادات الوطنية األعضاء.

 مبارك الخالدي
قضت الدائرة اإلدارية مبحكمة 
االستئناف بجلستها املنعقدة صباح 
أمس بتأييد احلكم اخلاص بعودة 
رئيس مجلس إدارة النادي العربي 
الكاظمي والصادر بتاريخ  جمال 
ال� 3 مايو املاضي ورفضت الطعن 
املرفوع من املمثل القانوني للهيئة 

العامة للشباب والرياضة. 
وكان الكاظمي قد جلأ في وقت 
سابق الى القضاء للطعن على قرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
بتاريخ 20 فبراير املاضي واملتضمن 

حل مجلس إدارة النادي استنادا الى املادة 22 من النظام األساسي املوحد 
لألندية واالحتادات الرياضي����ة حيث تداولت الدائرة اإلدارية باحملمكة 
الكلية النزاع املاثل أمامها وفق الثابت مبحاضر جلساتها الى ان انتهت 
بإصدار حكمها في 3 مايو املاضي بإلغاء قرار الهيئة املطعون فيه وامرت 
بتنفيذ احلكم باملسودة وبال إعالن وقد حاولت إدارة الفتوى والتشريع 
إيقاف احلكم املشار إليه وذلك باللجوء الى القضاء املستعجل عبر اقامة 
دعوى اشكال امال في إيقاف التنفيذ حتى صيرورة احلكم نهائيا اال ان 
الدائرة املستعجلة قد قضت في وقت الحق بعدم قبول االشكال وامرت 
مبواصلة التنفيذ االمر الذي اتاح للكاظمي العودة الى رئاس����ة مجلس 

ادارة النادي ومباشرة مهامه بشكل رسمي.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة برئاسة مديرها العام السابق 
فيصل اجلزاف قد طعنت على احلكم املشار اليه باالستئناف املاثل الذي 
تداولته محكمة االستئناف صباح امس وفق الثابت مبحضر اجللسة اذ 
خلصت الى صواب رأي محكمة اول درجة في قضائها األمر الذي أضحت 
معه أركان الطعن املاثل حرية بااللتفات عنها األمر الذي استوجب رفض 
الطعن وتأييد احلكم بإلغاء ق����رار الهيئة املطعون فيه وبصحة عودة 

الكاظمي الى رئاسة مجلس إدارة النادي.
من جانبه اكد امني س����ر النادي العرب����ي عبدالرزاق املضف: ان هذا 
احلكم يعتبر تأكيدا لشرعية مجلس االدارة برئاسة جمال الكاظمي الذي 
س����يحاول بصحبة جميع االعضاء العمل ملصلحة القلعة اخلضراء في 
املقام االول، مش����يرا الى ان الوقت قد حان ليتكاتف العرباوية بعضهم 

مع بعض.

جمال الكاظمي

                        حامد العمران
اسدل الستار 
على البطوالت 
احمللية لكرة 
اليد للموسم 
 2010 � 2009
وانط��������وت 
الصف���ح������ات 
بإيجابياتها وسلبياتها 
وبدأت االندية مرحلة 
التاريخ  جدي���دة م���ن 
استعدادا للموسم املقبل 
ولكن يج���ب علينا كنقاد 
اال نطوي صفحة املوس���م 
املنتهي دون الوقوف وبشدة 
عند اسماء االجهزة الفنية للفرق 
السيما ان املوسم املنتهي شهد تنحية 
خمس���ة مدربني للفرق االولى وهي 
س���ابقة الول مرة حتدث بهذا الكم ما 
يعني أن ثلث املدربني انتهت خدماتهم 
قبل نهاية املوس���م وهذا يدل على ان 
تخطيط هذه االدارات لم يكن س���ليما 
سواء اصابت االدارة في تصفية املدرب 
او اخطأت لذلك يجب اال مير هذا احلدث 
مرور الكرام واالمان���ة الصحافية حتتم 
وضع امليكروسكوب على احلدث الذي بات 
قضية مهمة جدا خاصة ان ناديني آخرين 
لم يجددا عقدي مدربيهما وهذا يعني ان 
التغيير في االجهزة الفنية في املوس���م 
املقبل يصل الى النصف وهذا التغيير يؤكد 
ان ادارات اللعب���ة في هذه االندية تطمح 
لالفضل ولكن ليس بالضرورة ان يكون 
املدرب القادم افضل من الس���ابق ولكنها 

محاوالت لن تفرض جناحها او فشلها اال 
من خالل املوسم اجلديد.

المبادرة للقادسية

ويعتبر القادس����ية اول ناد في املوسم 
املنتهي ينهي عقد مدربه عبدالرحمن حمو 
ويوكل املهمة للمدرب الوطني غامن اخلالدي، 
وجاءت تنحية املدرب بعد النتائج السلبية 
التي حققها االصفر في بطولة الدوري والتي 
وضعته في املركز التاسع وفي احلقيقة القرار 
لم يكن صحيحا الن القادسية لم يعان من 
املدرب وكان الس����بب الرئيسي في تراجع 
نتائج الفريق الغي����اب الكبير لالعبيه اما 
لالصابة او لظروف العمل او عدم االلتزام، 
ومن غاب لهذه االسباب الالعبون عبداهلل 
احلداد وعلي احلداد وصالح اجليماز وبدر 
عباس وعبداللطيف الدوسري وحمد الرشيدي 
وعبداهلل طاهر وعبدالرحمن املزين وسالم 
املذن، وهذا العدد وصل الى تسعة، اضافة 
ال����ى احتراف مهدي القالف في البحرين ما 
يعني غياب فريق كامل باحتياطييه فماذا 
يفعل املدرب هل املطلوب منه ان يلعب في 
امللعب وهل من مسؤوليته ان يجبر الالعبني 
على التدري����ب؟ بالطبع ليس هذا عمله بل 
عمل املشرف او اداري الفريق ليتم تنحية 
حم����و على ذنب لم يقترف����ه وتوكل املهمة 
للوطني غامن اخلالدي الذي اجتهد في محاولة 
لتجميع الفريق واس����تطاع احلصول على 
املركز الثالث ف����ي بطولة كأس االحتاد مع 
العلم أن القادس����ية احرز البطولة في آخر 
مس����ابقتني لالحتاد بقيادة املدربني عدنان 
بلح����ارث وعبدالرحمن حمو على التوالي، 
وكان الشباب النادي الثاني الذي اعفى مدربه 
بعد التأهل الى ال����دوري املمتاز واالخفاق 
في املرحلة االولى حيث مت اعفاء التونسي 
شهاب الدريدي واسناد املهمة الى الصربي 
مكي الذي جنح في تطوير الفريق والظهور 
بشكل افضل وتعتبر خطوة الشباب موفقة 
الن الدريدي لم يكن مبستوى الفريق ويلعب 
وفق فكره التدريبي وليس وفق امكانيات 
الالعبني وهذا يدل على ضحالة فكره التدريبي 
وكان يفت����رض ان يتم اتخاذ هذه اخلطوة 
مبكرا حتى يدخ����ل الفريق الدوري املمتاز 

بحظوظ افضل لتحسني مركزه او املنافسة 
على الصعود الى منصة التتويج.

وفي احلقيقة التغيير الذي اثار العديد من 
عالمات االستفهام ما فعلته ادارة اللعبة بنادي 
التضامن عندما اعفت الصربي ماركوفيتش 
وكلفت مدرب املراحل الس����نية في النادي 
املصري اشرف وهبة الذي تسلم الفريق في 
دوري الدرجة االولى، وعالمات االستفهام 
متمثلة في أن التضامن خالل املواسم االخيرة 
دائ ما يلعب دون طموح وينافس بقوة على 
املراكز االخيرة واملدرب الصربي ماركوفيتش 
عمل بالنادي منذ اربعة مواسم ولم يحقق 
اي نتائج ايجابية، وعلى الرغم من ذلك يتم 
التجديد له فلماذا في هذا الوقت مت اعفاؤه 
ولم تنتظر االدارة الى نهاية املوسم السيما 
وان دوري الدرجة األولى دون نقاط في كأس 
التف����وق وال يحدد الصعود او الهبوط ألن 
الدوري احمللي يلعب بطريقة دوري الدمج في 
بداية املوسم لذلك كان القرار مثار استغراب 
اجلميع ولكن ه����ذا ال يجعلنا نبخس حق 
املدرب املصري أشرف وهبة الذي أوضحت 
بصماته على الفريق وحقق املركز الثالث في 
بطولة دوري الدرجة األولى ما يعني املركز 
التاسع في الترتيب العام وهو أفضل مركز 

للتضامن منذ ما يقارب 15 عاما.
كم����ا ال يختل����ف اثنان عل����ى ان مدرب 
الكويت وهو الصربي ميورغ ميشيل كان 
جيدا مع الفريق واستطاع ان يدفع بالوجوه 
الناشئة والواعدة مع الفريق وهم عبداهلل 
الغربللي وعبداهلل اخلميس ومش����عل طه 
وعبدالرحمن البال����ول وعبدالعزيز العلي 
واحلارس عبدالعزي����ز الدخيل وهؤالء هم 
ذخيرة األبيض في املستقبل وأيضا املنتخبات 
واشراك هؤالء يحس����ب للمدرب الصربي 
الذي كان يجهز للمستقبل واستطاع احراز 
املركز الثالث ف����ي بطولة الدوري وتعتبر 
النتيجة ايجابي����ة في ظل قلة اخلبرة عند 
الالعبني ومقارنتها مع الفرق األخرى، ولكن 
كان����ت الدارة اللعبة في النادي وجهة نظر 
ال أحد يعلمها ومت اقصاء املدرب واس����ناد 
املهمة ملدرب حتت 18 سنة اجلزائري رياض 
أوملان الذي استطاع ان يحقق مع األبيض 
املركز الثاني في بطولة كأس االحتاد وتعتبر 

النتيجة جيدة.
والضحية األخيرة في املوسم املنتهي كان 
مدرب العربي الشاذلي القايد الذي لم يتمكن 
للس����نة الثالثة على التوالي من احلصول 
عل����ى بطولة الدوري على الرغم من وجود 
العبني قادرين على احراز بطوالت أكبر من 
بطولة الدوري ولكن عدم استغالل امكانيات 
الالعبني بالشكل املناس����ب أدى الى فقدان 
األخضر لبطولة الدوري لثالثة مواسم وكان 
الفريق قريبا جدا منها وقرار االس����تغناء 
عن الشاذلي جاء متأخرا جدا لتوكل املهمة 
للمدرب الوطني وليد عايش الذي استفاد من 
جلوسه ثالث سنوات بجانب الشاذلي على 
دكة االحتياط وصحح األخطاء التي وقع فيها 
استاذه ليتفوق التلميذ على استاذه ويحقق 
بطولة كأس االحتاد ويعيد عايش األخضر 
الى الواجهة من جديد بعد قرار صائب وان 

كان متأخرا بعض الشيء.

تفعيل بند التجربة للمدربين

في اخلتام يجب على ادارات اللعبة في 
األندية التأني في اختيار املدرب املناسب 
في املوس���م املقبل وعدم االجنراف وراء 
العواطف او املجاملة وعدم االعتماد على 
السيرة الذاتية فقط ألنه قد يأتي مدرب 
سيرته الذاتية ممتازة ولكن ال يتناسب 
فكره مع الالعب الكويتي وقد يأتي مدرب 
ال ميلك اي سيرة ذاتية ولكنه يعرف جيدا 
كيف يسخر امكانيات الالعبني بشكل جيد 
مع وجود فكر تكتيكي مناسب لالعبينا 
لذلك البد من تفعيل احد البنود املوجودة 
في جميع العقود التي توقعها األندية مع 
املدربني وهي فترة التجربة شهرين واحلكم 
على املدرب خ���الل هذه الفترة من خالل 
تكليف كل ناد للجنة فنية يتم االستعانة 
بها من بعض املدرب���ني الوطنيني الذين 
يثقون بهم أو من بعض الالعبني القدامى 
اصحاب الفكر اجليد حتى ال تقع األندية 
في احملظور من جديد خاصة وان بداية 
املوسم غالبا ما تكون ببطولة تنشيطية 
ال حتس���ب من ضمن نقاط كأس التفوق 
وهي فرصة جيدة الكتش���اف امكانيات 

املدربني من الناحية الفنية.

المدربون المقالون والمعينون
الجنسيةالمدرب المكلفالجنسيةالمدرب المقالالنادي

كويتيغامن اخلالديتونسيعبدالرحمن حموالقادسية
كويتيوليد عايشتونسيالشاذلي القايدالعربي
جزائريرياض أوملانصربيميورغ فيشيلالكويت
صربيمكيتونسيشهاب الدريديالشباب
مصرياشرف وهبةصربيماركوڤيتشالتضامن


