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جانب من تدريبات املنتخب األوملبي استعدادا للقاء تركمانستان

عبدالعزيز املاجد في صفوف النصر في املوسم اجلديد صورة زنكوغرافية لتوقيعات مقدمي االحتجاج

بعد رفع اسمه من سجالت »األبيض«قدموا احتجاجهم رسميًا إلى الهيئة العامة للشباب والرياضة

 إداريون والعبون في التنس: الغريب غير مؤهل 
للتدريب وتعيينه جاء لمصالح شخصية

 »يد« النصر تقبض على الماجد

تقدمت مجموعة من العبي واداريي التنس في االندية باحتجاج رسمي 
الى الهيئة العامة للشباب والرياضة اعتراضا على تعيني الالعب السابق 

محمد الغريب مدربا في احتاد التنس براتب شهري 1500 دينار.
واوضح املعترضون في احتجاجه����م ان قرار احتاد التنس بتعيني 
الغريب مدربا وبراتب يعد االعلى ب����ني املدربني الوطنيني العاملني في 
االحتاد ويفوق اربعة اضعاف الرواتب املعتادة لبقية املدربني جاء نتيجة 

لقرابته من احد اعضاء مجلس االدارة وليس للكفاءة.
واشاروا الى ان الغريب ال ميتلك اخلبرة امليدانية في مجال التدريب 
اذ لم يتدرج في س����لم اللعبة من أي ناد وال ميتلك السيرة الذاتية التي 

تؤهله لقيادة املنتخب الوطني.
ولفت احملتجون في كتابهم الى احترامهم وتقديرهم لتاريخ الغريب 
كالعب اال ان هدفهم من االحتجاج ايصال رسالة ملن يعنيهم االمر برفع 
الظلم الذي تتعرض له مجموعة من االداريني والالعبني من قبل االحتاد 
ال����ذي يكيل مبكيالني ويفتقد مبدأ العدالة في التعامل بني الالعبني ولم 
يلتفت الى تراجع مستوى اللعبة محليا في املواسم الفائتة ولم يكلف احد 

من اعضاء مجلس االدارة نفسه ببحث اسباب تدني نتائج الالعبني.

 الهيئة تتفهم االعتراضات

وقال احد مقدمي االحتجاج انهم تلقوا تطمينات من مسؤولي الهيئة 
بأخذ احتجاجهم محمل اجلد، اال ان اكثر ما يخشونه هو رضوخ مسؤولي 
الهيئة للضغوطات التي قد متارس عليهم العتماد ترشيح الغريب مدربا 
وبالراتب املذكور الفتا الى انهم يحتفظون بحقهم القانوني في حال لم 

يتم االلتفات الى شكواهم.
وقد وقع على االحتجاج املقدم كل من: خالد اشكناني، مدرب املنتخب 
� وهاش����م اجلوهر، مدرب في نادي الكويت- حس����ني تقي، العب نادي 
التضامن � احمد دش����تي، العب القادس����ية � بالل العنزي، حكم سابق � 
هاشم عبدال، العب املنتخب � احمد عبداحلميد، العب املنتخب � عبداهلل 
احلرز، العب املنتخب � جاسم السليطني، العب � حامد السليطني، العب � 
احمد بورحمة، العب في القادسية � ابراهيم بورحمة، العب في القادسية 
� عبدالرحمن بورحمة، العب في نادي القادسية � احمد القعود، العب في 
كاظمة � احمد الربيع، العب املنتخب � حسن املوسى، العب املنتخب � علي 
العلي، العب كاظمة � قتيبة الزيد، مدير اللعبة � عبداهلل مقدس، العب 
املنتخب � علي اسماعيل، العب املنتخب � حاكم العنزي، مدرب سابق � 

هالل العنزي، مدرب القادسية � علي حياة، العب نادي اليرموك.

حامد العمران
جنح النصر في ضم العب الكويت لكرة اليد عبدالعزيز 
املاجد للعب في صفوفه املوسم احلالي واملشاركة مع 
»العنابي« في البطوالت احمللية، وقد وافق املاجد على 
التسجيل للنصر ملدة موسم واحد قابل للتجديد، علما 
ان االبيض اسقط املاجد من سجالته ليصبح الالعب 
ح���را، وهذا ما دفع بعض االندي���ة للتفاوض معه اال 
ان املاجد اختار »العناب���ي« بعد ان تدرب مع الفريق 
وش���عر براحة نفسية. وكان املاجد قد مت اختياره في 
املوسم املاضي ملنتخب الرديف الذي شارك في البطولة 

اخلليجية التي أقيمت في عمان.
واكد املاجد ل� »األنباء« انه يطمح الى حتقيق اجناز 
املوس���م احلالي مع »العنابي« باملنافسة على االلقاب 
احمللية، مش���يرا الى ان النصر ميلك كل العوامل التي 
متكنه من ان يكون ضمن قائمة الفرق املنافس���ة على 
املراك���ز االولى لوجود عدة العب���ني مميزين يأتي في 
مقدمتهم الالعب الدولي فيصل واصل الذي تعافى من 
االصابة وبات جاهزا للمشاركة في املباريات، الى جانب 
العب الدائرة فالح الزعبي صاحب اإلمكانيات العالية 
وصانع األلعاب امجد مقبل ومحمد العازمي واحلارس 
املتألق جابر العازمي وزميله بحر االبراهيم الى جانب 

مجموعة جيدة من الناشئني الواعدين.
واعتبر ان عودة مناور دهش الى الفريق متثل اضافة 
وقوة للعنابي الى جانب انتقال الالعب الدولي السابق 
خالد حسني، وهذه األسماء تعتبر خليطا بني اخلبرة 
وحيوية الش���باب وهذا مطلب كل مدرب، الفتا الى ان 
العنابي في الوقت الراهن ميلك صفني بنفس املستوى 
وهذا األمر غير موجود اال في أنديه قليلة، واعدا محبي 
كرة اليد بأن »العنابي« س���يظهر بثوب جديد يساهم 

في رفع مستوى البطوالت احمللية.
واشار املاجد الى ان البطولة التنشيطية التي ستنطلق 
منتصف الشهر املقبل س���تكون االختبار احلقيقي ل� 
»العنابي« الثبات وجوده من البداية الى جانب الوصول 
الى التشكيلة املثالية التي سيعتمد عليها اجلهاز الفني 
في بطولة الدوري العام، مؤكدا ان هدف جميع الالعبني 
هو اضافة اجناز جديد ل� »العنابي« بغض النظر عن 
املشاركة اساسيا وهذا ما اوجد جوا من احملبة وااللفة 

بني الالعبني وراحة نفسية عند اجلميع.

األزرق يخوض مواجهة الدور األول 23 فبراير.. وبنيان متفائل

قرعة التصفيات األولمبية 20 أكتوبر.. والكويت في التصنيف األخير
مبارك الخالدي

اعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم امس موعد 
سحب قرعة التصفيات اآلسيوية املؤهلة الوملبياد 
لندن 2012 في مقر االحتاد بالعاصمة املاليزية 
كواالملب���ور وذلك في 20 اكتوب���ر املقبل، حيث 
تشهد التصفيات مشاركة 35 منتخبا تتنافس 
على 3 بطاقات ونصف البطاقة مخصصة للقارة 

اآلسيوية.
وقد مت تصنيف املنتخبات حس���ب نتائجها 
ومشاركتها في الدورة السابقة 2008 في بكني، 
حيث جاء منتخبنا االوملبي في التصنيف االخير 
ما يستوجب خوض التصفيات االولية مبشاركة: 
تايلند وعمان وايران واندونيسيا واليمن وهونغ 
كونغ واالردن والهند وباكستان وميامنار واملالديڤ 
وفلسطني وبنغالديش وتركمانستان وطاجكستان 

والصني تايبيه وقرغيزستان وسريالنكا.
وستنطلق 11 مواجهة ذهابا وايابا يومي 23 
فبراير و9 مارس من العام املقبل على ان تنضم 
املنتخب���ات ال� 11 الفائزة ال���ى املنتخبات ال� 13 
االعل���ى في التصنيف بحيث تق���ام 12 مواجهة 
ذهابا وايابا يومي 19 و23 يونيو ليتأهل منها 12 
منتخبا الى الدور الثالث من التصفيات، اذ سيتم 
تقس���يمها الى 3 مجموعات تضم كل مجموعة 
اربع منتخبات تلعب فيما بينها بنظام الدوري 
م���ن مرحلتني ويتأهل متصدر كل مجموعة الى 
االوملبياد مباشرة على ان يقام ملحق خاص بني 
املنتخبات احلاصل���ة على املركز الثاني في كل 
مجموع���ة للتنافس على حتديد هوية املنتخب 
الذي س���يمثل القارة في امللحق ملواجهة ممثل 
افريقيا، على ان يقام امللحق بنظام الدوري املجزأ 
من مرحلة واحدة بنظام التجمع في الفترة من 

25 الى 29 مارس 2012.

بنيان: جاهزون ألسوأ االحتماالت

من جهته، عبر مدير منتخبنا االوملبي محمد 
بنيان عن ثقته التامة بعناصر منتخبنا الجتياز 
الدور االول واملنافسة في مواجهات الدور الثاني، 

وقد بدأنا االس���تعداد مبكرا حتسبا ملواجهات 
الدور االول، وهي مهمة لنا الس���باب عدة فهي 
متثل االنطالقة احلقيقية لالزرق للمنافسة على 
احدى بطاق���ات التأهل كما ان الفوز من خاللها 
سيدعم العبينا من الناحية املعنوية بشكل كبير 

لالدوار الالحقة.
واوضح ان مستويات املنتخبات املوزعة حسب 
التصنيف التي ستخوض مواجهات الدور االول 
متفاوتة، فهناك بعض املنتخبات ال يستهان بها 
كإيران واالمارات وعمان وماليزيا واالردن وتايلند 
وكلها منتخبات متطورة اال اننا مطمئنون ملستوى 

العبينا وقدرتهم على عبور الدور االول.
واضاف بنيان انه من املبكر احلديث عن ممثلنا 
في القرعة 20 املقبل اال انه جرت العادة في مثل 
هذه االحوال على حضور املدرب ومدير الفريق 
وذلك الهمية احلدث الذي يشغل القارة اآلسيوية 
ويتم الترتيب في مثل هذه االمور عبر االحتاد 
الذي يولي التصفي���ات اهمية قصوى الدراكه 
النعكاس ذلك على الكرة الكويتية وحضورها 
االقليمي. وكشف ان النية تتجه القامة معسكر 
خاص قبل خوض املواجهتني احلاسمتني سيحدد 

الحقا.

تدريب حماسي

واش���اد بنيان بالتزام الالعبني في احلصتني 
التدريبيتني اللتني أداهما االزرق استعدادا ملواجهة 
تركمانستان غدا وقال ان االقبال واحلرص الكبير 
من الالعبني يبعث على االرتياح فالكل ش���ارك 
في التدريب باستثناء املعتذرين لالصابات وهم 
عبدالعزيز السليمي الذي يحتاج اسبوعا بحسب 
التقري���ر الطبي الصابته ف���ي العضلة الضامة 
وكذلك فهد احلش���اش لتعرضه الصابة خفيفة 
في مباراة فريقه امام القادسية في مسابقة كأس 
االحتاد حي���ث فضل اجلهاز الفني منحه راحة، 
كما لم يحض���ر عمر بوحمد الرتباطه في عمله 
ونح���ن نعول كثيرا على مباراة تركمانس���تان 

تنفيذا للبرنامج االعدادي للمنتخب.

المعتوق: سنبذل جهدنا لعودة 
كرة الطاولة دوليًا

بندر يغادرفوز اليمن على فلسطين في »غرب آسيا«
للعالج في ألمانيا

قال رئي����س احتاد كرة الطاولة وعضو االحتاد اآلس����يوي للعبة 
محمد املعتوق انه »سيناقش مع رئيس االحتاد الدولي لكرة الطاولة 
مس����ألة عودة االنشطة الكويتية في هذه اللعبة دوليا ورفع االيقاف 
املف����روض عليها بقرار أوملبي دول����ي«. وأضاف املعتوق الذي توجه 
الى االمارات اليوم حلضور بطولة كأس العالم لكرة الطاولة في دبي 
انه سيجتمع هناك برئيس االحتاد الدولي للعبة ادهم شرارة لبحث 
ومراجعة قرار اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي للعبة الصادر في 
مايو املاضي اخلاص باحلظر املؤقت على مشاركات منتخبات الطاولة 

الكويتية في البطوالت الدولية او تنظيمها.
وأوضح انه س����يبذل كل ما في وسعه القناع املسؤولني الدوليني 
بامكانية رفع االيقاف ع����ن الكويت نظرا القتراب موعد اقامة بطولة 
»كأس سلوى« الدولية السابعة في فبراير املقبل وذلك لفتح املجال أمام 
العبي الكويت للمشاركات اخلارجية وأقربها دورة االلعاب اآلسيوية 

التي ستقام في مدينة غوانزو الصينية في نوفمبر املقبل.
وتعد بطولة كأس س����لوى احدى أهم وأكبر البطوالت الرياضية 
الدولية للمحترفني التي تنظمها الكويت س����نويا ولها مكانة، ويبلغ 
عدد املشاركني فيها أكثر من 300 العب والعبة ميثلون 40 دولة بينهم 
افضل 32 العبا والعبة من املصنفني دوليا بينما يبلغ مجموع اجلوائز 

املخصصة للفائزين أكثر من 200 ألف دوالر.
وتصن����ف هذه البطولة في املس����توى االول ضمن أجندة االحتاد 
الدولي لكرة الطاولة وتعد نقاط التصنيف فيها االعلى في البطوالت 

الدولية.

فاز املنتخب اليمني على نظيره الفلسطيني 3 - 1 على ستاد مدينة امللك 
عبداهلل الثاني في القويسمة بعمان في اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 

الثالثة في النسخة السادسة من بطولة غرب آسيا لكرة القدم.
وسجل علي النونو )43 من ركلة جزاء و82( وهيثم االصبحي )63( 

اهدف اليمن، وسليمان العبيد )79( هدف فلسطني.
وكان اليمن خسر امام العراق 1 - 2 في اجلولة االولى.

ويحت����اج العراق الى التعادل مع فلس����طني اليوم لضمان التأهل الى 
املربع الذهبي، فيما يتعني على اليمن انتظار ما تس����فر عنه نتائج باقي 

املجموعات حلسم بطاقة التأهل كأفضل ثان.
وبقيت النتيجة سلبية حتى الدقائق االخيرة من الشوط االول حيث 
تعرض االصبحي للعرقلة احتسب على اثرها احلكم االردني ناصر درويش 
ركلة جزاء نفذها النونو بنجاح أرضية في ش����باك احلارس الفلسطيني 

رمزي صالح )43(.
وزادت محن����ة املنتخب الفلس����طيني مع طرد مدافع����ه عبداللطيف 
البهداري قبل نيله االنذار الثاني اثر مخاش����نة للحارس اليمني س����الم 

عوض )45(.
وفي الشوط الثاني، عزز املنتخب اليمني تقدمه بتسديدة بعيدة املدى 

لالصبحي سكنت في الزاوية اليسرى )63(.
وقلص املنتخب الفلسطيني الفارق بعدما توغل فهد العتال في اجلهة 
اليمنى وعكس كرة داخل منطقة اجلزاء تابعها س����ليمان العبيد بطريقة 
مقصية رائعة فسكنت الزاوية البعيدة عن احلارس سالم عوض )80(.

لكن املنتخب اليمني عمق جراح منافسه وأعاد الفارق الى سابق عهده 
عن طريق النونو الذي استثمر عرضية ارضية من خالد عبيد عاجلها في 

الشباك الفلسطينية )88( بعد سيطرة كاملة على املجريات.
ورفع النونو رصيده الى 3 اهداف في البطولة.

عبدالعزيز جاسم
حجزت إدارة القادسية تذاكر سفر مبدئية لالعبي األصفر 
السبعة املشاركني مع منتخب رديف األزرق سعود املجمد 
وضاري سعيد وعامر معتوق وفهد األنصاري وعبدالعزيز 
املشعان ومساعد ندا ومحمد راشد، من االردن إلى البحرين 
مباش���رة لاللتحاق بصفوف الفريق قب���ل مواجهة الرفاع 
البحريني في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس االحتاد 
اآلسيوي بيوم واحد، ذلك ووصل ازرق الرديف إلى املباراة 
النهائية بالبطولة، اما في ح���ال خروجه وعدم تأهله إلى 
النهائي فإنهم سيعودون مع املنتخب الى الكويت ثم يغادرون 

الى البحرين.
من جهة اخرى، وافق مجلس ادارة القادسية على عالج 
املدافع فايز بندر في املانيا بعد أن تفاقمت اصابته بالركبة 
والتي متنعه من اجلري او التدريب وسيغادر خالل األسبوع 
املقبل، ومن احملتمل ان يعود للتدريبات في يناير املقبل في 

حال اجرى عملية جراحية.
في السياق نفسه، دخل بدر املطوع وحسني فاضل ونهير 
الشمري وعلي النمش تدريبات الفريق وهذا االخير شارك 
أم���س امام النصر في كأس االحت���اد بينما عاد من االجازة 
اخلاصة كل من نواف اخلالدي والس���وري جهاد احلسني 

اإلصابة حرمت فايز بندر من المشاركة مع القادسيةوانخرطا في التدريبات.


