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3 ذهبيات لسعيد في »الخليجية«

األزرق الرديف يستعد لبروڤة المقاصة

فاز العب املنتخب الوطني ونادي النصر لرفع 
األثقال الرباع حسني سعيد بـ 3 ميداليات ذهبية 
للمـــرة الثالثة على التوالي فـــي بطولة اخلليج 
العاشرة للرجال والتاسعة للشباب واألولى لألشبال 
التي أقيمت خالل الفترة من 10 الى 15 اجلاري في 

البحرين، وبهذا اإلجناز يعتبر حسني أول كويتي 
يحصـــل على 3 ذهبيـــات متتالية في 3 بطوالت 
متتالية على مســـتوى اخلليج في فئة الرجال، 
وأهدى حســـني هذا اإلجناز الى الالعب الســـابق 

محمد احلمد ملؤازرته لالعبي الفريق.

واصل املنتخب الوطني الرديف 
تدريباته اليومية على فترتني 
صباحية ومســـائية في معسكره 
التدريبي بالعاصمة املصرية القاهرة 
علـــى ملعب درمي الند في مدينة 6 
أكتوبر، وذلك استعداد لبطولة غرب 
آسيا التي تستضيفها األردن خالل 
الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 

املقبلني.
ومن املتوقع ان يخوض األزرق 

أولى مبارياته الودية غدا مع فريق 
املقاصة املصري على ملعب 6 أكتوبر، 
بعد ان توصل اجلهاز االداري لألزرق 
الى اتفاق مع املقاصة بناء على طلب 
اجلهاز الفني، الذي يأمل من خالل 
هذه التجربة ان يضع قدرات الالعبني 
املستدعني الى صفوف املنتخب على 
احملك، حيث سيقوم مدرب املنتخب 
الصربي غوران توفاريش بتجربة 
كل الالعبـــني املســـتدعني للقائمة 

للوقوف على مستوياتهم قبل ان 
يختار التشكيلة األنسب في اللقاء 
الودي الثاني الذي سيكون امام فريق 
طالئع اجليش في 28 اجلاري ايضا. 
ومن املقرر ان يخرج العب الوسط 
طالل العامر من حســـابات اجلهاز 
الفني للمباراة حيث انه يعاني من 
االصابة ويخضع لتدريبات بشكل 
منفرد حتت اشراف اجلهاز الطبي 

بقيادة د. ماهر احللوة. حسني سعيد أثناء مشاركته في البطولة

»السلة« يؤكد مشاركته
في البطولة العربية

يحيى حميدان
أكد احتاد كرة السلة مشاركة املنتخب األول في البطولة 
العربية التي ســـتقام في العاصمة اللبنانية بيروت من 14 
حتى 24 سبتمبر املقبل وذلك من خالل إرساله كتابا رسميا 
للجنة املنظمة للبطولة لتأكيد مشاركته. وكان احتاد السلة 
قد رفض فكرة االنسحاب من البطولة التي جاءت بطلب من 
اجلهاز الفني للمنتخب الذي تخوف من تلقي هزائم كبيرة في 
البطولة بسبب تزامن شهر رمضان املبارك مع إعداد األزرق، 
اال ان احتاد اللعبة رفض هذا األمر السيما ان البطولة العربية 
هي الوحيدة التي ميكن املشـــاركة فيها بسبب قرار اإليقاف 
املفروض على احتاد اللعبة والذي يحرمه من املشاركة في 
البطوالت اآلسيوية واخلليجية. في غضون ذلك، جنح أعضاء 
احتاد السلة في إقناع العديد من الالعبني باملشاركة مع األزرق 
في البطولة وذلك بعد أن قدم العديد منهم اعتذارا رســـميا 
لظروف متفرقة، بيد أنهم عدلوا عن فكرة االنسحاب وأكدوا 
وجودهم مع املنتخب خالل رحلة إعداده التي من املتوقع ان 

تكون قبل ايام قليلة من شهر رمضان املبارك.

األصفر يواصل تدريباته.. والنصر يبحث عن مباريات
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواصل القادســـية تدريباته 
مبعسكره بالقاهرة الذي يستعد 
من خالله للموسم اجلديد، وقد 
اختـــارت بعثة القادســـية احد 
فنادق مدينـــة 6 أكتوبر لتكون 
مقـــرا إلقامتها، نظـــرا للهدوء 
الشديد الذي تتصف به املدينة، 
ما يساعد الالعبني على التركيز 
التدريبات واستيعاب كافة  في 
التعليمات الفنية التي سيوجهها 
الفنـــي من خالل  لهم اجلهـــاز 
التدريبات اليومية، وكانت بعثة 

القادسية قد وصلت الى القاهرة 
مساء أول من امس، وسيتخلل 
املعسكر عدة مباريات ودية مع 
بعض الفرق املصرية التي تلعب 
في منافسات الدوري املمتاز او 
دوري الدرجـــة االولـــى، حيث 
ســـيلتقي مع بني ســـويف 26 
اجلاري، ثم مع اإلنتاج احلربي 
30 من الشهر نفسه، ولم يتحدد 
بعد الطرف الثاني الذي سيخوض 
الودية  أمامه مباراته  القادسية 
الثالثة، واملقرر إقامتها 5 أغسطس 
املقبل، وان كان األقرب ستكون مع 

الشرطة او طالئع اجليش.
ومن جانبه، أكد مدرب القادسية 
محمد إبراهيم ان تدريبات األصفر 
مبعسكر 6 أكتوبر ستكون أكثر 
جدية والتزاما من نظيرتها التي 
الفريـــق بالكويت قبل  خاضها 
الســـفر للقاهرة، مشيرا الى انه 
سيحدد عقب نهاية هذا املعسكر 

تشكيلته األساسية.
من جانب آخر، يبدأ الفريق 
األول بنادي النصـــر تدريباته 
اعتبـــارا من اليوم مبعســـكره 
املغلق الذي يقيمه على مالعب 

مدينة درمي الند مبدينة 6 أكتوبر، 
الذي يقيم فيه  الفندق  وبنفس 
القادسية، وكانت بعثة النصر قد 
وصلت الى القاهرة مساء امس، 
ومـــن املقرر ان يلعـــب الفريق 
خالل معســـكره عدة مباريات 
ودية ســـيتم حتديـــد أطرافها 
خالل الســـاعات القليلة املقبلة 
بعد االتفاق على جميع اخلطوط 
اخلاصة بهـــا، حيث قام اجلهاز 
اإلداري بالفريق مبخاطبة عدد 
من املتعهدين املصريني لتحديد 

عدد من املباريات الودية.

)قاسم باشا( وفد فريق النصر قبل توجهه إلى القاهرة 

مبارك الخالدي
العربـــي االربعة  وصل محترفـــو 
البرازيليون انطونيو خوسيه ورودريغو 
فرنانديز ولويس كارلوس وسانتوس 
فابيو الى مقر بعثة االخضر في مدينة 6 
اكتوبر التي يقيم فيها معسكره التدريبي 
استعدادا للموسم اجلديد، وقد انضم 
الالعبون الى تدريبات الفريق في احلصة 

التدريبية الثانية عصر امس.
ويشـــغل الرباعي البرازيلي املراكز 
االربعة في خطوط الفريق حيث يلعب 
فابيو في مركز الدفاع كظهير امين بينما 
يشـــغل لويس كارلوس مركز الوسط 
املتأخر، في حني يلعب الثنائي رودريغو 
وانطونيو في خـــط الهجوم وينتظر 
املقبلة  االيام  البرازيلي كابـــو  املدرب 
ملعرفة مدى انسجام الرباعي البرازيلي 
مع الالعبني وموقف االدارة العرباوية 
رسميا منهم متهيدا التخاذ قرار رسمي 
بالتعاقد معهم بشكل نهائي ملدة موسم 

واحد.
ومن جهة اخرى زار املدرب كابو مقر 
تدريب املنتخب الوطني الرديف ملراقبة 
العبي العربي املنضمني الى املنتخب وهم 
احلارس خالد الرشيدي ومبارك البلوشي 
وعلي اشـــكناني وحســـني املوسوي 
وعبـــداهلل احلداد واحمـــد عبدالغفور 
وعبـــداهلل الشـــمالي للوقـــوف على 
مستوياتهم وحتفيزهم حيث اجتمع كابو 
مع الالعبني مطالبا اياهم بالتركيز اثناء 
التدريبات خصوصا النواحي املتعلقة 
برفع معدالت اللياقة البدنية، معتبرا ان 
اجلهاز الفني اجلديد لالخضر بقيادته 
يعول كثيرا علـــى جهودهم وزمالئهم 

في املنتخب االوملبي وهم فهد احلشاش 
واحمد ابراهيم للعودة بالكرة العرباوية 

الى منصات التتويج.
ومن جهة اخرى غادر البالد ظهر امس 
الالعب خالد خلف ليلتحق فور وصوله 
بتدريبات الفريق بعد انتهاء املشـــاكل 
العالقة التي اخرت ســـفره مع البعثة، 
وكانت اولى املشاكل التي واجهته مسألة 
احترافه مع الفيصلي السعودي اذ يبدو 
ان االدارة قررت تسوية وضع الالعب 
ماديا مبا يرضي الطرفني، كما ان خلف 
انهى الفحوصـــات الطبية االخيرة في 
الكويت فيما يتعلق باصابته االخيرة 
حيث انتظم فـــي برنامج طبي العادة 

تأهيله.
ومن املقـــرر ان يخضع لتوجيهات 
املدرب كابو الذي رحب بتواجد خلف 
معتبرا اياه من الدعائم االساســـية في 

خط املقدمة للعربي للموسم املقبل.
مـــن ناحية اخـــرى، اعتـــذر مدير 
الكرة سامي احلشـــاش عن السفر مع 
بعثة الفريق الى القاهرة الختالفه مع 
مجلس االدارة حول املبلغ املقرر اعتماده 
كميزانية للمعسكر الذي يستمر ثالثة 
اســـابيع حيث طلب احلشاش موازنة 
فاقت 47 الف دينار بينما قرر مجلس 
االدارة اعتماد نحو 35 الف دينار فقط 
االمر الذي لم يلق قبوال لدى احلشاش 

فقدم اعتذاره عن رئاسة البعثة.
وقررت االدارة العرباوية اسناد رئاسة 
البعثة مؤقتا الى مدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع املتواجد مع الفريق ريثما يلتحق 
االدارة جمال  بالبعثة رئيس مجلـــس 

البرازيلي كابو يبدأ مهمته مع العربي من القاهرةالكاظمي فور وصوله الى القاهرة.

الكندري يتخلَّف عن معسكر األبيض لظروف خاصة
مبارك الخالدي

تخلف حارس مرمى الكويت مصعب الكندري عن السفر مع الفريق 
الذي غادر في وقت متأخر ليلة أول من أمس متوجها الى معسكره في 
جنيڤ، ولم يلتحق الكندري ببعثة الفريق لظروف خاصة منعته كذلك 

من االنضمام لتدريبات الفريق في الكويت التي سبقت املعسكر.
ولم تعرف األسباب وراء انقطاع الكندري عن التدريب أو تخلفه عن 
السفر، إذ من املتوقع ان يلتحق ببعثة الفريق في معسكره بجنيڤ فور 

زوال األسباب التي أدت الى تخلفه.
ويعتبر الكندري احلارس الثاني في االبيض بعد خالد الفضلي الذي 
يقضي فترة نقاهة في القاهرة بســــبب إجرائه جراحة لتثبيت إصبعه 
املكســــور األمر الذي أدى الى سفر احلارسني االحتياطيني بدر العازمي 

وعبدالرحمن احلسينان مع بعثة الفريق.
من جهة أخرى، أعلن مدير الكره عادل عقله ان معســــكر الفريق في 
جنيڤ محط اهتمام االدارة واجلهــــاز الفني، حيث من املقرر ان ميكث 
االبيض هناك 20 يوما يخوض خاللها اربع مباريات ودية مع فرق من 

الدوري السويسري.
وقال عقلة ان املعســــكر فرصة مواتية للمــــدرب البرتغالي اجلديد 
خوزيه روماو للتعرف على الالعبني عن كثب والبدء بتوجيه الالعبني 

نحو الفكر التدريبي املطلوب تطبيقه في املرحلة املقبلة.
وامتدح عقلة أجواء املعســــكر، وقال ان االجواء هناك تسمح بإجراء 
حصتني تدريبيتني على فترتني صباحية ومسائية بسبب اعتدال اجلو 
وتوافر االمكانات امللحقة باملعسكر من مالعب وجتهيزات فنيه وصالة 

للتمارين السويدية.
وأضــــاف عقلة ان التجارب الســــابقة لدينا مع مدينة نيون جتعلنا 
أكثر تفاؤال بنجاح املعسكر وحتقيق الفوائد الفنية من ورائه، حيث كان 
املردود ايجابيا على الفريق في السنوات املاضية، ما جعلنا نعيد الكّرة 
اســــتعدادا للموسم املقبل، مشيرا الى ان اجلهازين الفني واالداري اكثر 
تصميما على استعادة االلقاب التي افتقدها الكويت في املواسم املاضية. 
وأشــــاد بالتزام الالعبني، مؤكدا أنهم عودونا على التعامل االيجابي مع 
اجلهازيــــن الفني واالداري لتمتعهم بخبرة كبيره واالمل معقود عليهم 
بسرعة لالســــتجابة لتعليمات املدرب روماو وفكره اخلططي لتحقيق 

مصعب الكندري يتخلف عن بعثة الكويت في جنيڤأهداف الفريق في املوسم املقبل.

القادسية يقاضي الهيئة لتأخر رواتب »االحتراف«
قرر مجلس ادارة نادي القادسية 
رفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة لتأخير صرف 
رواتب االحتراف اجلزئي لالعبي النادي 
املتأخرة منـــذ نوفمبر املاضي والتي 

تقدر بنحو نصف مليون دينار.
من جانبه، قال أمني الســـر العام 
وليد األنصاري ان مجلس ادارة النادي 
وهو يقوم بهذه اخلطوة فانه يتطلع 
ملســـؤولياته جتاه النادي السيما ان 
هذه القضية اصبحت مثار تســـاؤل 
اجلميع في طريـــق ايجاد حل ناجح 
لها، علما بأن ادارة النادي منذ توليها 
املسؤولية بداية ابريل املاضي قامت 

بطرق جميع األبواب املتاحة في الهيئة ولم تدخر 
جهدا في ايصال القضية الى احلل املطلوب إلنهاء 
املشـــكلة وصرف الرواتب املتأخرة. وأشار الى ان 
ادارة النادي تقدر جميع من يعمل ويجتهد في عمله 
ولكن في النهاية النادي أمام مشكلة حقيقية البد 

من التصدي لها بجميع الطرق 
الســـيما ان رواتب االحتراف 
اجلزئي تعـــد مبنزلة رواتب 
يصبغ عليهـــا القانون صفة 
القدسية فال يجوز تأخيرها 

او املماطلة في صرفها.
وعن تأثير هذه القضية على 
سير العمل بالنادي أكد انه رغم 
التأثير الشديد على نفسيات 
الالعبني وتفكيرهم في ايجاد 
حل لهذه القضية ومما ترتب 
على ذلك في عدم دخول مبالغ 
في صندوق التحفيز الذي يعد 
من الصناديق املهمة جدا في 
النادي السيما انه املسؤول عن صرف املكافآت وعالج 
الالعبني واملعسكرات وغيرها ورغم كل ما سبق فإن 
القادسية تغلب على هذه الصعوبات وحقق العديد 
من االجنازات وحققت األلعاب املختلفة جناحات ما 

كان لها ان تتحقق في هذه الظروف.

وليد االنصاري

لهيب إلى كاظمة رسمياً
عبداهلل العنزي

وّقــــع الدولي الســــابق فرج لهيب عقد انتقاله رســــميا الى 
صفــــوف الفريق األول لكرة القدم بنادي كاظمة أمس قادما من 
الساملية الذي لعب له املوســــم املاضي على سبيل اإلعارة من 

ناديه الكويت.
وانضم لهيب أمس بعد توقيعه عقدا ميتد موسما واحدا الى 
زمالئه اجلدد في تدريب البرتقالي الذي يقوده املدرب التشيكي 
ميالن ماتشاال. هذا وسيكون لهيب ضمن وفد »البرتقالي« الذي 
سيغادر البالد غدا متوجها الى النمسا إلقامة معسكره التدريبي 
للموسم املقبل، وسيالقي خالله منتخب املجر للشباب، إضافة 

الى عدد من املباريات القوية األخرى مع الفرق النمساوية.

محترفو العربي وصلوا القاهرة.. وكابو يراقب رديف األزرق
الحشاش اعتذر عن السفر لخالف مادي وخلف التحق بالمعسكر


