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متعب يعود إلى األهلي في أول يناير
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

عاد مهاجم منتخب مصر عماد متعب الى ناديه األهلي ووقع على عقد 
جديد ملدة 3 سنوات ونصف السنة ابتداء من اول يناير املقبل، وحضر 
توقيع العقد هادي خش���بة مدير الكرة في األهلي وسيد عبداحلفيظ 

املنسق العام ونادر شوقي وكيل أعمال الالعب.
ولم يتم الكش���ف ع���ن أي أمور مالي���ة بعقد متع���ب اجلديد مع 

األهلي.
وعاد متعب من بلجيكا بعد رحلة غير موفقة كان فيها قاب قوسني 
أو ادنى من االنتقال الى نادي س���تاندرلياج الذي لم يتم تعاقده معه 

لظروف شخصية.
وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من متعب ان قيمة العقد املبرم 
بينه وبني االهلي لن تشمل الشرط اجلزائي املدفوع للنادي البلجيكي 
لفس���خ التعاقد مع متعب وقيمته 500 الف يورو، حيث س���يتحملها 
االهلي، الى جانب وجود شرط في حال بيع االهلي لالعب ألي ناد بعد 

نهاية عقده بحصول ستاندرلياج على نسبة %50.
وعبر متعب عن سعادته بإنهاء مشكلته مع ستاندرلياج وعودته 
إلى األهلي، مؤكدا أنه س���ينضم الى تدريبات الفريق خالل 3 اسابيع 

بعد استكمال برنامجه العالجي.
وقال عقب توقيعه لألهلي »أي العب تربى وارتبط بالنادي األهلي 
ال يس���تطيع االبتعاد عن���ه، الظروف أجبرتني عل���ى العودة، لكنني 
س���عيد بالعودة إلى النادي الذي تربيت ونش���أت به، وسأستمر به 

حتى االعتزال«.
وأردف »رغم االستقبال الرائع من مسؤولي وجماهير ستاندرلياج 
إال أن رغبتي بالعودة إلى القاهرة تعود لعدة أسباب، منها فصلي من 
اجلامعة عندما أتخطى السن القانونية، واملشاكل اخلاصة بالتجنيد 
وعدم إمكانية الس���فر بعد فصلي من اجلامع���ة، باإلضافة إلى مرض 

شقيقي، ومسؤولو النادي البلجيكي يعلمون كل تلك املشاكل«.
وتابع متعب »عندما وجدت الكثير من املشاكل التي ستواجهني أثناء 
االحتراف، تراجعت في قراري وأصررت على العودة إلى بيتي، واستكمال 

عماد متعب سيعود الرتداء فانيلة األهليما تبقى من مشواري الكروي داخل جدران النادي األهلي«.

سعدان يستقيل
من تدريب الجزائر

اكد االحتاد اجلزائري 
لكرة القدم ان مدرب املنتخب 
رابح سعدان استقال من 
التعادل مع  منصبه غداة 

تنزانيا 1 - 1.
وذكر املصدر نفس���ه 
»ان رئيس االحتاد محمد 
روراوة وافق على قرار 
االستقالة، وشكر املدرب 
على العمل املمتاز الذي قام 
به« خالل فترة االشراف 

على املنتخب.
وعني س���عدان مدربا 
ملنتخب بالده عام 2007، 
ومدد االحتاد عقده في 18 
يوليو املاضي ملدة عامني 
اضافيني حتى نهاية امم 

افريقيا 2012.
وقد استطاع سعدان 
تأهيل اجلزائر الى نهائيات 
امم افريقيا 2010 في انغوال 
ومونديال 2010 في جنوب 
افريقيا بعد غياب 24 عاما 
عن العرس العاملي بعدما 
تخطى امللح���ق الفاصل 
افريقيا  مع مصر، بطلة 
الث���الث  النس���خ  ف���ي 

االخيرة.

األزرق يتدرب على ستاد آل نهيان استعداداً لإلمارات
عبداهلل العنزي 

 يؤدي األزرق اليوم االثنني تدريبه 
الرئيس���ي على س���تاد آل نهيان في 
العاصمة اإلماراتية )ابوظبي( استعداد 
للقاء املنتخب اإلماراتي غدا الثالثاء 
 ودي���ا ضمن اس���تعدادات املنتخبني

ل� »خليجي 20« في نوفمبر املقبل في 
اليمن، وكأس آس���يا في يناير املقبل 

في قطر.
 وكان األزرق قد أدى أمس األول 
تدريبه األخير ف���ي ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البك���ر في احتاد الكرة، 
وقس���م اجلهاز الفن���ي الالعبني إلى 
مجموعتني األولى التي ش���اركت في 
مباراة سورية، وخضعوا إلى تدريب 
ترفيه���ي لف���ك العض���الت وجتنبا 
إلصابتهم باإلرهاق، وضمت املجموعة 
الثانية الالعبني الذين لم يش���اركوا 
في تلك املباراة وتركز التدريب على 

بعض التمارين اللياقة.
 وانضم نواف اخلالدي وعبداهلل 
الش���مالي إلى تدريبات األزرق أمس 
األول ب���دال من حمد أمان وش���هاب 
كنكوني، وغادرا مع الوفد الى أبوظبي، 
وقد أعطى طبيب األزرق د.عبداملجيد 

البناي الضوء األخضر للشمالي من 
اجل املشاركة أمام اإلمارات بعد شفائه 

من اإلصابة.
وكان اجله���از الفن���ي للمنتخب 
اإلماراتي قد استدعى 22 العبا للقاء 
األزرق هم: ماجد ناصر وسامي ربيع 
وعلي خصيف وسالم مسعود وخالد 
سبيل وعبداهلل موسى وسبيت خاطر 
ويوسف عبدالرحمن وعلي الوهيبي 
ويوسف جابر وذياب عوانة وعامر 
عبدالرحمن وسلطان الغافري وحمدان 
الكمال���ي ومحم���ود خميس ومحمد 
الشحي وسعيد الكثيري وإسماعيل 
مطر وأحمد خليل ووليد عباس وعامر 

مبارك غامن.
 الى ذلك علمت »األنباء« ان اجلهاز 
الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي 
غ���وران توفاريتش، بصدد تقليص 
عدد الالعبني من قائمة األزرق األولية 
التي أعلن عنها سابقا، عقب العودة 
من ابوظبي، بهدف توفير املزيد من 

التركيز واالنسجام بني الالعبني.
 وقد تركت مباراة األزرق مع سورية 
)3-0( انطباع���ا جي���دا لدى غوران 
خصوصا انه انته���ج تكتيكا جديدا 

هذه املرة، وهو إغالق منطقة الوسط 
واللعب على الهجمات السريعة املرتدة، 
ولعل دالئل جناح تكتيك األزرق هو 
جلوء املنتخب السوري إلى التسديد 
من خ���ارج منطقة اجلزاء، تعويضا 
لإلخف���اق في الوص���ول الى منطقة 
جزاء األزرق، وقد نال احمد الرشيدي 
إعجاب غوران كثي���را بتواجده الى 
جانب مساعد ندا، وسيكون الرشيدي 
خير بديل في حال غياب قلبي الدفاع 

ندا وحسني فاضل.
األزرق غي���ر كثيرا م���ن تكتيكه 
الهجومي في املباراة، ففي اغلب الشوط 
األول لعب بطريقة 1/3/2/4 معتمدا على 
تواجد صالح الشيخ وجراح العتيقي 
كالعب���ي ارتكاز، وخالد خلف وحمد 
أمان وبدر املطوع في منتصف امللعب، 
واحمد عجب مهاجما، ما أدى الى اعتماد 
األزرق كثيرا على األطراف مستغال 
س���رعة املطوع وخلف وأمان. وفي 
الشوط الثاني، غير غوران من تكتيكه 
فلعب بطريقة 2/4/4 الكالسيكية، ومنح 
صالح الشيخ احلرية في أداء مهامه 
كصانع لأللعاب، بعد ان التزم بالنهج 

الدفاعي كثيرا في الشوط األول.

غوران يتجه إلى تقليص القائمة لمزيد من التركيز والتجانس

)هاني الشمري( مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش راض عن التجربة مع سورية  

الزنكوي يحرز برونزية »القارات« في المطرقة
العتيبي تمنى أن يحظى البطل بالتكريم الالئق

بطل إطاحة املطرقة علي الزنكوي

الديحاني: قطاع ناشئي األصفر يعمل مستقاًل

الشباب للصاالت يستعد للموسم الجديد

أكد مدير عام فرق قطاع الناشئني 
والش����باب في نادي القادسية رفاعي 
الديحاني ان الفرق تواصل استعداداتها 
النطالق منافسات املوسم احلالي طبقا 
للبرامج التدريبية املوضوعة من مديري 
األجهزة الفنية والتي تركز على اجلوانب 

الفنية واللياقية.
وق����ال الديحان����ي ان فرق األصفر 
للشباب والناشئني ستخوض العديد 
من املواجهات الودية والتجريبية لرفع 
معدل لياقة الالعبني وإدخالهم في أجواء 
املنافس����ات واملباريات، خصوصا ان 
الدوري )الناشئني والشباب(  بطولة 
ستنطلق بعد ش����هر بسبب مشاركة 
أزرق الش����باب )حت����ت 19 عاما( في 
بطولة كأس اخلليج التي ستستضيفها 
الكويت، وأزرق الناشئني )حتت 16 عاما( 
يس����تعد للعب في بطولة كأس آسيا 
للناشئني والتي ستقام منافساتها في 
أوزبكستان. وأضاف الديحاني: »نأمل 
ان تواصل فرقنا املنافسة على بطولتي 
الدوري وكأس االحتاد مثلما عملت في 
األعوام املاضية، حيث بدأ القطاع إعداده 
للموسم مبكرا عن طريق إقامة معسكر 
إعدادي في دبي خاضت خالله الفرق 
العديد من املواجهات التجريبية املفيدة 
واملهمة«. وأشار الديحاني الى ان قطاع 
الناشئني مس����تقال بذاته وال يتبع اي 
أحد سوى مجلس اإلدارة الذي يرأسه 
طارق احلسون، مشيدا بالدعم الكبير 

يواصل فريق الش����باب لكرة الصاالت تدريباته، في صالة 
النادي يوميا استعدادا للموسم اجلديد، وسط حماس وطموح 
كبير من الالعبني لتقدمي صورة أفضل من املوسم املاضي، واحتل 

فيه الفريق مركز الوصيف لدوري الصاالت. 
ويقود التدريبات املدرب الوطني رائد عبدالرزاق ومساعده 
مناحي العجمي، ويضم اجلهاز اإلداري، مدير الفريق خالد صويلح، 

واملدير الفني حسني حبيب، واملشرف فيصل الرشيدي. 
وميلك الشباب مجموعة من الالعبني املميزين أبرزهم محمد 
فطيس وفيصل الش����مرين وأفضل حارس في املوسم املاضي 

محمد الشمري. 
وينطلق املوسم اجلديد في أكتوبر املقبل وهو سيشهد تغيرات 
في نظام الدوري، وس����يقام بنظام دوري الدمج من مرحلتني، 

ويدخل ضمن نقاط كأس التفوق ألول مرة.

الرئيس  ال����ذي يقدمه  والالمحدود 
السابق للنادي ورئيس احتاد الكرة 
الش����يخ طالل الفهد الذي لم يبخل 
على القطاع بأي دعم مادي ومعنوي 
خالل الفترة املاضية، ممتدحا الدور 
واملساندة الكبيرة للشيخ عذبي الفهد 
الذي يساند الفرق ماديا ومعنويا، 
وهذا ما كان له بالغ األثر في نفوس 
الالعبني وعملهم الدؤوب في تذليل 
جميع الصعوبات التي تواجه الفرق 

في األعوام املاضية.
وأشاد الرفاعي ايضا مبدير فريق 
إبراهيم املسعود  القادس����ية األول 
الذي يتابع باس����تمرار استعدادات 
فرق الناشئني ملا فيه مصلحة الكرة 

القدساوية.

رفاعي الديحاني

بورسلي: نحرص على تحقيق نتيجة
إيجابية في البطولة العربية للسلة

الجهراء يستضيف الساحل في كأس االتحاد 

الالعبني في املنطقة ميتلكون 
مهارات فنية عالية وهم معدون 
لهذه البطول����ة بصورة رائعة 
عبر مشاركتهم في معسكرات 
خارجية اضافة الى مشاركتهم 
حالي����ا في بطول����ة العالم في 

تركيا«.
أثبت  واستطرد قائال »لقد 
أدائهم  الالعب����ون من خ����الل 
القوي في التمرينات واملباريات 
االس����تعدادية اصرارهم على 
الظهور باملظهر الذي يش����رف 
س����معة اللعب����ة ف����ي الكويت 
ويعكس ص����ورة ايجابية عن 
املس����توى الفني لكرة الس����لة 
الكويتية«. وأشار املدرب الوطني 
الى ان الالعبني جتمعهم عالقات 
جيدة فيما بينهم الفتا الى أنه 
»ملس ذل����ك وظهر جليا عليهم 
أنهم  التمرينات واثبتوا  خالل 
على قلب واحد ومصرون على 
تق����دمي أفضل ما لديهم في هذا 
احملفل الرياض����ي الكبير وانا 
على ثقة بقدرتهم على تشريف 
سمعة الكويت بالصورة املثلى 

واملطلوبة«.

واملغرب »صعب من مهمة الفريق 
ملا تضمه هذه الفرق من العبني 
محترفني أكفاء ميتلكون قدرات 
فنية عالية تؤهلهم العتالء القمة 

وحتقيق األفضلية«.
وعلى الرغم من ذلك امتدح 
بورسلي تضافر جهود الالعبني 
ومتاسك أدائهم وروحهم املعنوية 
العالية خ����الل التمرينات »ما 
أعط����ى انطباعا ل����دى اجلميع 
على اصرارهم على تقدمي صورة 
ايجابية في هذا احملفل الكبير 
الذي يشارك به نخبة من أفضل 

أكد املدي����ر الفني للمنتخب 
الوطن����ي لكرة الس����لة فيصل 
بورسلي حرصه وجميع الالعبني 
على تقدمي مستوى جيد ونتيجة 
ايجابية ف����ي البطولة العربية 
ال����� 20 املقررة ف����ي العاصمة 
اللبنانبة بيروت منتصف الشهر 
اجلاري يعك����س تطور اللعبة 

في البالد.
وقال بورسلي ل� »كونا« ان 
املنتخب احلالي يضم نخبة من 
أفضل الالعبني شكلوا فريقا قويا 
»يستحق االحترام واالشادة«.

واضاف »على الرغم من ان 
فريقنا يزخر بالعبني أكفاء اال 
انه ال ميكن جتاهل عدة عوامل 
سلبية أثرت في الفريق خالل 
فترة االعداد ولعل ابرزها عدم 
اقامة معسكر خارجي استعدادي 
للبطول����ة واصاب����ة ع����دد من 
الالعب����ني الذين ميثلون ركائز 

بالفريق«.
ولفت الى أن وقوع املنتخب 
الوطني ف����ي مجموعة صعبة 
تضم أقوى الفرق العربية هي 
مصر وتونس واجلزائر وليبيا 

عبدالعزيز جاسم 
تختتم اليوم االثنني اجلولة األولى من كأس االحتاد 
لكرة القدم ب�3 مواجهات ضمن املجموعة الثانية، فيلتقي 
التضامن مع الفحيحيل على ملعب األول، ويستضيف 
اجلهراء على ستاد مبارك العيار الساحل، ويلتقي الشباب 
مع الصليبخات على ستاد الكويت، وتقام املباريات في 
الساعة ال� 10 مساء. ويترأس املجموعة الثانية الكويت 
الذي لن يلعب في هذه اجلولة. وتعتبر مباراة التضامن 
مع الفحيحيل مبثابة زي����ادة معرفة لكل فريق باآلخر، 
النهما يلعبان في دوري الدرجة األولى، وستكون فرصة 

الكتشاف نقاط الضعف والقوة في الفريقني.
وفي املواجهة الثانية، يأمل اجلهراء في ترتيب أوراقه 

املبعثرة من خالل اجل����والت الثالث األولى في الدوري 
املمتاز، والتي خسرها جميعا.

أما الساحل فس����تكون املواجهة مفيدة كثيرا ملدربه 
الكرواتي مارينكو كوجلانني الذي اش����رف على الفريق 
ابتداء من املباراة الثانية في الدوري أمام الكويت )1 � 1(، 

ثم احرج كاظمة قبل أن يخسر بهدفني نظيفني.
وفي املباراة الثالثة، سيكون على الشباب والصليبخات 
خطف الفوز، الن التعادل في بداية املش����وار س����يؤثر 
عليهما س����لبا، خصوصا في جتميع النقاط الذي يبدو 
أكثر صعوبة مع مرور اجلوالت. وميلك الفريقان العبني 
شبابا مميزين بحاجة إلى الثقة، وهو ما يأتي مع تعدد 

املشاركة في املباريات الرسمية.

فيصل بورسلي

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي 
جتمع بني الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن 
اي برتوكول او رسميات 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 اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء 
اهلل استمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد 
هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا الشهر املبارك 
على اعطائهم حقهم 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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السالمية في البحرين
الزيارات  في إط���ار 
الودية لألندية البحرينية 
والكويتية قام فريق نادي 
الساملية بزيارة للبحرين 
عام 1968 ولعب مباراتني 
وديتني م���ع قطبي كرة 
القدم البحرينية احملرق 
والنسور. وفي الصورة 
الساملية في  أحد العبي 
هجمة على مرمى النسور 
ويظه���ر فيها من العبي 
النس���ور عبداحلس���ني 
الش���يباني ويوس���ف 
ويوس���ف  الصب���اغ 

البسام.

أحرز العب اطاحة املطرقة 
امليدالي���ة  الزنك���وي  عل���ي 
البرونزي���ة في بطولة العالم 
القوى  القارات أللعاب  لكأس 
املقامة حاليا في مدينة سبيليت 
في كرواتيا محققا رقما قدره 

76.73 مترا.
وحقق الذهبية العب أوروبي 
مسجال 79.69 مترا، فيما جاء 
ثانيا الطاجيكي ديشاد نيزاروف 

مسجال 78.79 مترا.
وأعرب أمني السر املساعد 
القوى محمد  الع���اب  الحتاد 
العتيبي ل���� »كونا« عن بالغ 
س���عادته بهذه النتيجة التي 
حققه���ا الزنك���وي »م���ا يدل 
على اصرار الالعب وحرصه 
الكويت  على تشريف سمعة 
القارية  في مختلف احملاف���ل 

والعاملية التي يشارك بها«.

وأهدى العتيبي هذا االجناز 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد وسمو ولي العهد 
الش���يخ نواف األحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملم���د، مؤكدا ان دعم 
القيادة السياس���ية للرياضة 
القوى خاصة  عامة وأللعاب 
»أعطى الالعبني دافعا لتحقيق 

مثل هذه االجنازات الباهرة.
وقال ان »ما حققه الزنكوي 
يعط���ي دليال واضح���ا على 
الكويتي  الش���باب  امكان���ات 
وقدرته على حتقيق املنشود 
وتقدمي الصورة املش���رفة في 
التي يشارك  مختلف احملافل 

بها«.
وأش���ار الى ان م���ا حققه 
الالعب يعكس علو كعبه في 
هذه الرياضة وعلى االمكانات 

التي ميتلكها مما أهله لتحقيق 
املراتب ف���ي مختلف  أعل���ى 
القاري���ة والعاملية  البطوالت 

التي يشارك بها.
وأك���د العتيب���ي ان اجناز 
الزنكوي يعتبر »خير عيدية 
تقدم للشعب الكويتي مبناسبة 
الس���عيد،  الفطر  قرب عي���د 
وستكون فاحتة لتحقيق املزيد 
من االجن���ازات على مختلف 

األصعدة«.
وتق���دم بالش���كر اجلزيل 
والتقدير للقائمني على الهيئة 
العامة للشباب والرياضة للدعم 
املتواصل أللعاب القوى، متمنيا 
أن يحظ���ى البط���ل الزنكوي 
بالتكرمي املناسب »الذي يليق 
مبا حققه من اجناز رفع به اسم 
الكويت في هذا احملفل الرياضي 

العاملي الكبير«.


