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عبداهلل الثويني

مهاجم الكويت البرازيلي كاريكا يغادر امللعب قبل مراسم تقليد البطل ووصيفه في كأس السوبر  )هاني الشمري(

منع دخول رئيس رابطة األبيض إلى المالعب في الموسم الجديد .. والفهد يتبرع بـ 5 آالف دينار للجنة المدربين الوطنيين

عقوبات مالية فقط على الكويت بسبب حادثة »السوبر«
عبداهلل العنزي

علمت »االنباء« من مصادر في احتاد الكرة ان مجلس 
اإلدارة بصدد فرض عقوبة مالية فقط على نادي الكويت 
مع حتذير بأن العقوبة املقبلة ستكون اشد، وذلك على 
خلفية قرار ادارة النادي بعدم الصعود الى منصة التتويج 
بعد فوز الفريق بكأس السوبر على القادسية 3 ـ 1 يوم 
االثنني املاضي. وتأتي هـــذه العقوبة املالية على نادي 
الكويت بعد ان رفعت جلنة املسابقات في اجتماعها الذي 
عقد مساء امس األول مبقر احتاد الكرة بالعديلية، األمر 
الى مجلس اإلدارة في اتخاذ اإلجراء بحق الكويت وتطبيق 
العقوبة التي يراها مجلس اإلدارة مناســـبا بحقه وذلك 
لعدم وجود اي مادة في الئحة العقوبات حتدد العقوبة 

بحق رفض اي فريق الصعود الى منصات التتويج.
واستندت جلنة املسابقات في خطوتها هذه الى املادة 
117 من الئحة املســـابقات التي تنـــص على انه في حال 
توجيه اي إهانة الى اعضاء مجلس ادارة احتاد الكرة او 
املسؤولني او احلكام فإن األمر يرفع الى مجلس اإلدارة 
التخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات، وان عدم تسلم نادي 
الكويـــت جلائزته بقصد إحراج رئيس وأعضاء مجلس 
ادارة احتاد الكرة وعليـــه فإن ملجلس اإلدارة احلق في 

اتخاذ ما يراه مناسبا من عقوبات على الكويت.
وكانت جلنة املسابقات قد ناقشت في اجتماعها ايضا 
بعض االقتراحات بشأن استحداث بند جديد للعقوبات 
بحق الفرق التي تتخلف عن الصعود الى منصات التتويج، 
حيث جـــاء في املقترح ان توقع عقوبات مالية في املرة 
االولى، علـــى ان تزداد العقوبة في املرات املقبلة، إال ان 
اللجنة لم ترفع هذا األمر الى مجلس إدارة االحتاد العتماده 

ملزيد من الدراسة.
وكانت جلنة املسابقات قد اعتمدت ايضا خالل اجتماعها 
تأجيل موعد اقامة مباريات الدوري املمتاز ودوري الدرجة 
االولى لتقام في العاشرة إال ربعا بسبب إتاحة الفرصة 
للجميع ألداء صالة التراويح، خصوصا ان املوعد السابق 

يتصادف مع اقامة صالة التراويح.
من جهة أخرى، وبناء على تقرير مراقب مباراة السوبر 
بني الكويت والقادسية رفعت جلنة احلكام خالل اجتماعها 
الذي عقد امس األول توصية الى مجلس إدارة احتاد الكرة 
مبنع دخول رئيس رابطة مشـــجعي نادي الكويت الى 
املالعب في اي مباراة ضمن مسابقات احتاد الكرة للموسم 

اجلديد، بسبب األحداث التي صاحبت لقاء السوبر.
على صعيد آخر، طالب رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 
طالل الفهد جميع املدربني الوطنيني بالتفاعل مع جلنة 
املدربني الوطنيـــني التي تعد احدى اللجـــان املهمة في 
االحتاد، مؤكدا ان التسجيل في اجلمعية العمومية لهذه 
اللجنة وتسديد االشتراكات سيكون الزاميا، خاصة انه 
سيكون مرتبطا برغبة اي مدرب وطني بالعمل سواء مع 
االنديـــة او املنتخبات الوطنية ملا متثل هذه اللجنة من 
دور ايجابي في صالح املدرب الوطني من ناحية تطويره 

ودعمه والبحث عن حقوقه.
جاء ذلك خالل االجتمـــاع االول للجمعية العمومية 
للجنة املدربني الوطنيني لكرة القدم الذي ترأســـه الفهد 

وحضره امني سر االحتاد سهو السهو.
وقال الشيخ طالل الفهد ان النجاح في أي عمل يتطلب 
التكاتف والتعاون بني االشخاص املعنيني، داعيا االجهزة 
واللجان العاملة في احتاد الكرة الى تطوير الكرة الكويتية 

بشـــتى الوســـائل، ومطالبا جميع املدربني بان يقدموا 
مقترحاتهم التي يرون من خاللها انها ستسهم في تطوير 
النواحي الفنية، وركز على ان انشاء جيل كويتي كروي 
للمستقبل يتطلب االهتمام واملتابعة للمراحل والفئات 
السنية على ان تكون خطة العمل ملدة ال تقل عن 10 سنوات 

يتم من خاللها صقل املواهب بطرق صحيحة.
وأعلن الفهد، وهو رئيس جلنة املدربني الوطنيني، عن 
تبرعه مببلغ 5 آالف دينار للجنة دعما لها في انشطتها 
وبرامجها، وكذلك عـــن توفيره لدورات حملو االمية في 
احلاســـب اآللي واللغة االجنليزية للمدربني الوطنيني 
على ان يعلن عن مواعيدها من قبل اللجنة بعد املتابعة 

والتنسيق لتكون على افضل مستوى.
وعلى هامش اجتماع اجلمعية العمومية فقد دشـــن 
الشيخ طالل الفهد املوقع الرسمي للجنة املدربني الوطنيني 
مطالبا بان يتم تطوير املوقع وان يكون شـــامال جلميع 
املدربني الوطنيني بحيث يســـتوفي مسيرتهم وسيرهم 
الذاتية ليصبح مرجعا للباحثني عن املدربني الكويتيني 
عبر الشبكة العنكبوتية. من جهته، فقد شكر نائب رئيس 
جلنة املدربني د.حسني املكيمي الفهد على تفاعله ودعمه 
الدائم للمدربني الوطنيني، مضيفا ان هذا الدعم ليس غريبا 
على الفهد الذي يسعى الى خدمة الرياضة الكويتية ليس 
في كرة القدم فحســـب بل في جميع االنشطة، موضحا 
ان اللجنة منذ انشائها عبر جلنتها التأسيسية لم تتلق 
اي دعم كان سوى من الفهد من منبع حرصه ومساندته 
للمدربني الوطنيني، وهذا ما جعل اعضاء مجلس االدارة 
يطالبونه بان يكون على رأس اللجنة بعد اقرارها ضمن 

اللجان العاملة في احتاد الكرة.

تعادل ألزرق الناشئين في التجربة السورية

الثويني يحرز برونزية سباق 50م ظهر
الســــباح عبــــداهلل  حقــــق 
الثويني امليدالية البرونزية في 
مسابقة 50 مترا سباحة ظهر في 
اوملبياد الشباب املقام حاليا في 
سنغافورة بفوزه باملركز الثالث 
مكررا مسجال زمنا قدره 26.46 

ثانية.
الثويني في اتصال  واعرب 
هاتفــــي مع »كونــــا« عن فخره 
بتحقيق امليدالية األولى للكويت 
في هذا االوملبياد، مضيفا انه كان 
يتوقع الفوز باملركز األول لوال 

تأخره في االنطالق.
وقال ان السباق شهد تنافسا 
قويا بني املشاركني من دول عدة، 
مضيفا ان صاحب املركز األول 
ســــجل زمنا قدره 26.37 ثانية 
والثاني زمنا قدره 26.45 ثانية 
والثالث مكررا زمنا قدره 26.46 

ثانية.
يذكر أن اوملبياد الشباب افتتح 
يوم السبت املاضي في سنغافورة 
وهــــو أول دورة ألعاب اوملبية 

للشباب مبشاركة 205 دول ميثلها 
3600 رياضي ورياضية تتراوح 
أعمارهم بني 14 و18 عاما ويستمر 

حتى 26 اجلاري.
وتشــــارك الكويــــت حتــــت 

العلــــم االوملبي بســــبب إيقاف 
اللجنة الدولية للجنة االوملبية 
القائم بني  الكويتية للتعارض 
القوانني احمللية وامليثاق االوملبي 

الدولي.

تعادل أزرق الناشـــئني مع نظيره السوري 1 ـ 1
في اللقاء الودي الثاني الذي جمعهما مساء امس 
األول على ملعب الساحل ضمن استعداد املنتخبني 
لنهائيات كأس آسيا للناشـــئني املقررة إقامتها في 

أوزبكستان خالل الفترة من 24 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 
املقبلني.

وكان األزرق الصغير قد خسر في املباراة االولى 
أمام سورية 0 ـ 3.

33 العبًا ليد األزرق 
اختارت جلنة التدريب في 
احتاد كرة اليد 33 العبا للمنتخب 
األول الذي سيستعد للمشاركة 
في دورة األلعاب اآلسيوية الـ 16 
املزمع إقامتها في مدينة غوانزو 
الصينية من 12 إلى 27 نوفمبر 
املقبل حيث تضمنت القائمة كال 
من تركي اخلالدي، سلمان مزعل، 
مهدي عبد احلليم، محمد متعب، 
جابر العازمي، عبداهلل مصطفى، 
إبراهيم األمير،  علي مستكي، 
صالح املوسوي، حسن الشطي، 
عبدالعزيز الزعابي، مشـــاري 
العتيبي، ناصر بوخضرا، محمد 
البلوشي، ســـالم عبد السالم، 
باقر خريبط، فهـــد الهاجري، 
عبـــداهلل الغربللي، مشـــاري 
عباس، علي اشـــكناني، محمد 
الغربللي، سعد احليدري، عبد 
الوهاب السيف، سلمان الشمالي، 
نصير حســـن، مهدي القالف، 
احمد سرحان، مطلق الدوسري، 
عبداهلل اخلميس، عبد الوهاب 
املزين، فهد ربيع، حسني الشطي 
وفيصـــل واصـــل. واجتمعت 
التدريب بحضور مدير  جلنة 
املنتخبات جاســـم الذياب مع 
الثالثـــاء املاضي في  الالعبني 
مقر االحتاد ومت شـــرح خطة 
االعداد على أن تبدأ مبعســـكر 
في سلوڤينيا من 15 سبتمبر 
إلى األول من أكتوبر املقبلني، 
وتبدأ املرحلة الثانية مبعسكر 
في أملانيا مـــن 20 أكتوبر إلى 

األول من نوفمبر.

اإلسماعيلي يسعى لقمة الدوري أمام إنبي

رئيس شبيبة القبائل ينفي تعرض األهلي العتداءات!
أكد رئيس نادي شبيبة القبائل اجلزائري 
محند شريف حناشي أن إدارة النادي والسلطات 
اجلزائرية، خصصتا استقباال رئاسيا للنادي 
األهلي املصري خالل تواجده في اجلزائر وأن 
فريقه لن يطالب بأي ضمانات عندما يســــافر 
إلى القاهرة حتسبا ملباراة اإلياب املقررة يوم 
29 اجلاري. وتغلب شبيبة القبائل على األهلي 
1-0 ذهابا األحد املاضي في اجلولة الثالثة من 
املجموعة الثانية للدور ربع النهائي في دوري 

أبطال أفريقيا.

وقال حناشــــي لوكالــــة األنبــــاء األملانية 
»خصصنا استقباال رئاسيا لبعثة األهلي منذ 
وصولها إلى اجلزائر اخلميس املاضي، السلطات 
اجلزائرية وإدارة النــــادي لم تدخرا جهدا في 
القيام بالواجب وفقا لتقاليد البلد«. وأضاف: 
»أنا شــــخصيا لم أمن تقريبا منذ قدوم األهلي 
حتى مغادرته اجلزائر للوقوف على كل كبيرة 
وصغيــــرة تهمه، بكل تواضع أعتقد أننا أدينا 

واجبنا ووفقنا في إكرام ضيوفنا«.
ونفى حناشي أن تكون بعثة األهلي تعرضت 

العتداءات خالل تواجدها مبدينة تيزي أوزو 
وأن كل ما قيل بهذا الشأن يبقى مجرد ادعاءات 
دحضتها حتريات الشرطة التي لم تسجل أي 

اعتداء مباشر على الالعبني، على حد قوله.
واضاف »ســــنذهب للقاهرة من أجل الفوز 
على االهلي في امللعب وضمان العبور الى الدور 
نصف النهائي. لن نطالب أحدا بضمانات ألننا 
ذاهبون للعب مباراة في كرة القدم ببلد شقيق 
جتمعنا بنواديه عالقات طيبة، كما نحتفظ معها 

بذكريات جميلة«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اليوم منافســــات  تســــتكمل 
االسبوع الثاني من الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم، باقامة مباراتني 
غاية فــــي االهمية في التاســــعة 
والنصف مســــاء، حيــــث يتقابل 
االسماعيلي مع انبي وسموحة مع 
حرس احلدود. من جهة اخرى، عاد 
نادي أندرخلت البلجيكي ليواصل 
تأكيداته أن العب الزمالك االسمر 
محمود عبدالرازق »شيكاباال« من 
حقه، وانــــه لن يتنازل عن ضمه 
لصفوفه قريبا بأي طريقة كانت، 
سواء سلمية أو غير ذلك، حيث اكد 
املدير التنفيذي للنادي البلجيكي 
هيرمان هولســــبيك في مداخلة 
تلفونية لبرنامج »كورة النهارده« 
الذي يقدمه االعالمي أحمد شوبير 
أن ناديه أوقف املفاوضات متاما 
مع الزمالك الذي رفض بيع الالعب 
مقابل مليوني يورو، وانه من غير 
املقبول دفع اكثر من 2 مليون يورو 
في العب يتبقى له عام واحد فقط 
في عقده مع ناديه، ولكن اندرخلت 
عرض هذا املبلغ ألن شيكاباال العب 
موهوب ويستحق ذلك، مشيرا الى 
أن ناديه يجهز في الوقت احلالي 

النصر واألهلي يواجهان الفتح واالتفاق
الرياض ـ خالد المصيبيح

في وقت ستبحث فيه فرق الشباب والفتح والتعاون واالتفاق 
عن تعويض خســـارتها في اجلولة االولى سيسعى فريقا النصر 
واالهلي اليوم لتأكيد فوزهما وتســـجيل فوز جديد، فيحل الفتح 
ضيفا على النصر في الرياض في وجه مختلف لكليهما عن املوسم 
املاضي بعد ان سجل الفتح بداية جيدة واصل معها استمراره حتى 
حل في مركز جيد قياسا بأول مشاركة له، بينما هذا املوسم جاءت 
بدايته متواضعة وخسر امام القادسية بعد ان كسبه املوسم املاضي 
ذهابا وايابا، ويدخل النصر لقاءه الثاني ايضا بشكل مختلف عن 
املوسم املاضي بعد جتديده والتعاقد مع عدة عناصر اجنبية ومحلية 
كشفت عن امكاناتها امام جنران في اجلولة االولى، لذلك فإن لقاء 
اليـــوم مهم للفريقني وضروري للبحـــث عن النقاط الثالث. وفي 
الدمام، يلتقي االتفاق باالهلي وفي ظروف اللقاء السابق نفسها بعد 
ان خسر االتفاق لقائه االول امام االحتاد، ويأمل اليوم في تعويض 
خسارته الســـابقة وان كان في مهمة صعبة امام االهلي املنتشي 
بفوزه السابق على احلزم، لذلك ستلعب نتيجة الفريقني السابقة 
اهميتها لكليهما في محاولة اتفاقية العادة التوازن للفريق واصرار 
اهالوي على البحث عن فوز آخر يدفع بالفريق معنويا للجوالت 

املقبلة، خاصة في االربع املقررة في شهر رمضان اجلاري.
وآخر لقاءات اليوم، يجمع اجلريحني في اجلولة االولى الشباب 
والتعاون، فبعد ان خســـر الشباب على ارضه امام الرائد في لقاء 
مازالت آثاره قائمة على العبيه وانصاره، ســـيواجه اليوم توأمه 
الرائد فريق بريدة اآلخر، فهل يكون التعويض على حسابه؟ فيما 
كان التعاون قد خســـر من الهالل بعد مباراة رائعة قدمها العبوه 
وخانت اخلبرة كثيرا مهاجميه امام مرمى الهالل، وكان يســـتحق 
التعادل كأقل تقدير، وأمامه اليوم الفرصة صعبة للتعويض امام 

فريق لديه الطموحات نفسها.
من جهة اخرى، بات االردني مهند محارمة اول ضحايا الدوري 
السعودي بعد ان اصيب في لقاء فريقه القادسية بالفتح السابق 
بتمزق في الرباط الصليبي في الركبة ولن يتمكن القادســـية من 

تسجيل العب آخر بديل له سوى في فترة التسجيل الثانية.
وفي االهلي، عاد العب الفريق البرازيلي ڤيكتور الى تدريبات 

فريقه بعد ان تردد عدم عودته والذهاب الى الوصل االماراتي.

السودان تنهي األزمة مع »فيفا«
بإعادة انتخابات اتحاد الكرة 

 أنهي وزير الشباب والرياضة السوداني حاج ماجد سوار 
أزمة بني بالده واالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( بإصداره قرارا 
يقضي بإعادة انتخابات االحتاد الســـوداني لكرة القدم والتي 

رفض »فيفا« االعتراف بها.
 ويأتي القرار على خلفية اجلدل الذي أثارته االنتخابات التي 
جرت الشهر املاضي في السودان وأسفرت عن فوز معتصم جعفر 
برئاسة االحتاد بعد أن حرم رئيس االحتاد السابق كمال شداد 
من خوض االنتخابات بنص قانون مينع األشخاص من الترشح 
ملناصب االحتاد ألكثر من دورتني متتاليتني. واعتبر »فيفا« هذا 
القرار تدخال حكوميا في انتخابات االحتاد السوداني حيث أمهله 
فترة زمنية إلعادة االنتخابات تنتهي في 30 اجلاري لتكون هذه 
املهلة آخر فرصة للسودان قبل توقيع عقوبات تصل الى حظر 

مشاركات الفرق السودانية في املنافسات الدولية والقارية.
 وتضمن القرار الذي أصدره الوزير السوداني السماح لرئيس 
احتاد الكرة املنتهية دورته كمال شـــداد وآخرين بالترشح من 

جديد مما يفتح الباب أمامهم خلوض االنتخابات.
 وكان االحتاد الدولي قد رفض االعتراف باجلمعية العمومية 
لالحتاد السوداني التي عقدت في 17 يوليو املاضي، كما رفض 
االعتراف باملجلس الذي أسفرت عنه برئاسة جعفر وذلك بعد 
الشـــكوى التي تقدم بها شداد اثر منعه من الترشح لالحتفاظ 
مبنصبه بدعوى ان هناك مادة في قانون الشـــباب والرياضة 
في السودان متنع أي شخص من الترشح أكثر من دورتني في 

منصبه.

الكرامة يهزم العهد وديًا
فاز فريق الكرامة وصيف بطل الدوري السوري على مضيفه 
فريق العهد بطل الدوري اللبناني 2-0 في مباراة ودية لكرة القدم 

اقيمت على ملعب املدينة الرياضية في بيروت.
وتأتي هذه املباراة في اطار استعداد الفريقني النطالق املوسم 

اجلديد. سجل هدفي اللقاء فهد عودة وهاني الطيار.
وخاض الكرامة مباراة ودية ثانية مع شـــباب الساحل سابع 

الدوري اللبناني على ملعب بحمدون البلدي أمس األربعاء.

موريتانيا تنسحب
من تصفيات كأس أفريقيا

أعلنت موريتانيا انسحابها من تصفيات كأس األمم األفريقية 
لكرة القدم التي ستنطلق تصفياتها في سبتمبر املقبل.

وقال التلفزيون الرسمي في نشرة أخبار الرياضة إن االحتاد 
املوريتاني لكرة القدم، قرر االنســـحاب من التصفيات دون إبداء 

األسباب.
وأوضح املصدر نفســـه أن موريتانيا قـــد تواجه عقوبات من 
االحتاد األفريقي للعبة بعد »انسحابها املفاجئ وغير املبرر«، رغم 
إجراء مباراة ودية األربعاء املاضي ضد املنتخب الفلســـطيني في 

نواكشوط وانتهت بالتعادل السلبي.
وكان من املقرر أن تستضيف موريتانيا منتخب بوركينافاسو 
يوم 4 سبتمبر في نواكشوط في التصفيات ضمن مجموعة تضم 

أيضا ناميبيا وغامبيا.

ملفا قويا ليرسله الى »فيفا« خالل 
يومني الثبات أحقيته في الالعب، 
مؤكدا على سالمة موقف ناديه، 
بعدما وقع شيكاباال مبحض إرادته 
على عقود صحيحة بشأن انضمامه 
ألندرخلت. وفي سياق مختلف، 

أبدى رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم ســــمير زاهر فرحة كبيرة 
بقرار نيابة األموال العامة اخلاص 
بحفــــظ التحقيقات فــــي بالغات 
املجلس القومي للرياضة بشــــأن 
املخالفات املالية في اجلبالية، مؤكدا 

أنه لم يكن يشــــك حلظة واحدة 
في بــــراءة مجلــــس االدارة وكل 
العاملني باالحتاد من أي اتهامات 
وأنه كان لديه ثقة كاملة في نزاهة 
التي أعادت احلق  العامة  النيابة 

ألصحابه.

مواجهة قوية لإلسماعيلي أمام انبي اليوم

ناصر محمد
العالقة الوطيـدة واحملبة الصادقة النابعة مـن القلب التي جتمع بني 
الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رسـميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت 

منذ اخلمسـينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. 
وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل 
ايام هذا الشـهر املبارك على اعطائهم حقهـم من خالل هذه الصور التي 
سننشرها لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن 

لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.
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بوحمد وسط العبي البحرين

النجم الكروي القدساوي والعب املنتخبني الوطني والعسكري لكرة القدم املعلق الرياضي احلالي حمد بوحمد متوسطا 
عددا من العبي البحرين خالل حفل تكرميي اقيم على شـــرف الوفود املشاركة في تصفيات كأس االمم اآلسيوية لكرة القدم 
التي اقيمت بالكويت عام 1971 وكانت اول مشـــاركة آســـيوية للمنتخب البحريني، ويظهر في الصورة حسن زليخ، محمد 
احمد، عبدالرحمن ســـيار، سعيد العبادي، جاسم حمد، حمد بو حمد، نظير الدرازي، سالم مبارك، احمد بن ساملني، يوسف 

املالكي، وسمير الياس الى جانب عدد من العبي فريق سريالنكا.


