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القادسية يخسر من الرفاع بمساعدة الحكم !

منور وزكي وأمان وجازع: سعداء باالحتراف في عمان

ناصر العنزي
القادس����ية موفقا في  لم يكن 
مباراته امس وخس����ر من الرفاع 
البحريني بهدفني مقابل الش����يء 
في مب����اراة الذهاب لكأس االحتاد 
املنامة، وبات عليه  اآلسيوي في 
تعويض اخلسارة في الكويت يوم 

19 أكتوبر اجلاري. 
أجحف حك����م املباراة القطري 
عبداهلل بليد بحق القادس����ية في 
الشوط األول عندما احتسب ركلة 
جزاء صحيحة في الدقيقة 10 بعد 
عرقلة احلارس جلهاد احلس����ني 
وفجأة ألغى قراره بال سبب معني 
وسط احتجاج من العبي األصفر 
وأسقط الكرة في منطقة اجلزاء، 
األمر الذي تسبب في توتر العبيه 
ف����ي حالة هجومية  بعدما كانوا 
نش����طة، واس����تغل الرفاع ربكة 
خصمه وسجل هدف السبق عن 
طريق البرازيلي لياندسون دياز 
بعدما تاب����ع الك����رة التي صدها 
نواف اخلالدي )25(، وقبل نهاية 
الش����وط األول بدقيقتني تعرض 
كابنت القادسية صالح الشيخ للطرد 
بسبب تلفظه على مساعد احلكم مما 

أوقع فريقه في حرج شديد.
بدأ األصفر بتشكيلة من نواف 
العتوق وحسني  اخلالدي وعامر 
فاضل ومساعد ندا ومحمد راشد 
وفهد االنصاري وصالح الش����يخ 
وطالل العامر وجهاد احلسني وبدر 
املط����وع وحمد العن����زي، وجنح 
األصف����ر في تهدي����د خصمه عبر 
املطوع وجهاد ومرت تسديدة من 
األخير بجانب القائم، في حني لم 
يكن دفاعه منظما أثناء الهدف الذي 

جاء في مرماه وكان على العبيه 
التركيز في ألعابهم حيث ان دفاع 
اخلصم ميكن اختراقه، وكان األصفر 
بحالة جيدة حتى خروج الشيخ 

بالبطاقة احلمراء.
وفي الشوط الثاني ادخل املدرب 
محم����د ابراهيم مهاجم����ه فراس 

عكسية على األصفر حيث استغل 
الرفاع سريعا كرة مرتدة وسجل 
منها الهدف الثاني من كرة انفرادية 
بواسطة املهاجم عبدالرحمن مختار، 
ولعب احمد عجب وعلي الشمالي 
كحل����ول إضافية ولكن لم يتمكن 
القادسية من تسجيل هدف يعينه 

اخلطيب بدال محمد العنزي ووجد 
األصفر صعوبة في تسجيل هدف 
للنقص العددي رغم انه لم يقلل من 
تواجده في منطقة املناورات، وفي 
واحدة من محاوالته كاد اخلطيب 
ان يس����جل هدفا بعدما سدد كرة 
قوية ارتدت من العارضة وعادت 

على مباراة اإلياب.
أدار املباراة القطري عبداهلل بليد 
ولم يكن موفقا مع مساعديه في 
إلغاء ركلة جزاء للقادسية وطرد 
صالح الش����يخ مباشرة بالكارت 
األحمر بعد احتجاج ال يرقى للطرد 

من امللعب.

أكدوا أنهم عازمون على تشريف الكرة الكويتية

الشيخ أحمد الفهد

رئيس نادي ظفار مع الالعبني حمد أمان ومرزوق زكي

السفير الشيخ عزام املبارك متوسطا وفد القادسية

الشيخ سلمان احلمود يتسلم درعا من عبدالعزيز فاضل بحضور جمال الكاظمي

محمد راشد يستحوذ على الكرة قبل العب الرفاع 

القادسية يبدأ الدفاع عن لقبه أمام الشباب في »السلة«
تش����هد اجلولة الثانية من دوري كرة السلة اليوم اربع 
مباريات، حيث يبدأ القادس����ية حملة الدفاع عن لقبه بطال 
للدوري مبواجهة الش����باب على صالة ثانوية حمد الرجيب 
في كيفان، كما يلتقي الساحل مع العربي على صالة النصر 
في ابرز مواجهات اجلولة والتي تش����هد أيضا لقائي كاظمة 
مع التضام����ن على صالة فجحان املطيري، والس����املية مع 
الصليبخات على صالة التضام����ن، وتقام جميع املباريات 
في الس����ابعة مساء. ويسعى القادسية الى بداية قوية تؤكد 
رغبته في احملافظة على لقب����ه املفضل الذي حققه 20 مرة 
في مس����يرة البطولة وهو يبدو مهيأ لتخطي الشباب نظرا 
للفارق الكبير في اخلبرة واملهارات الفنية بني الطرفني، وقد 
حافظ القادسية على الهيكل األساسي للفريق دون أي تغيير 
عن املوسم املاضي بعد ان جدد حملترفيه األميركيني جويل 

بوكس ومايكل كرستنس����ن باالضافة الى التجديد للمدرب 
املقدوني املميز جوردانكو دافيدكوف، ما يجعل االصفر في 

كامل جاهزيته الفنية واالدارية للدفاع عن لقبه.
 ويعول القادس����ية على مجموعة متجانسة من الالعبني 
املميزين في مقدمتهم جن����م الفريق عبداهلل الصراف، فهاد 
السبيعي، صقر عبدالرضا، احمد سعود وعبدالعزيز احلميدي، 
في املقابل يسعى الشباب الذي استبدل مدربه الصربي بردراك 
بالوطني خالد القالف الى تقدمي عرض قوي وحتقيق نتيجة 
ايجابية. وفي اللقاء الثاني يخطو العربي املتجدد أولى خطواته 
في البطولة أمام الساحل القوي ما يضع األخضر أمام اختبار 
حقيقي الثبات قدرته على الدخول الى دائرة املنافسة خصوصا 
بعد أن استبدل االخضر جلده بصورة كاملة بتغيير األجهزة 
الفنية واالدارية والتعاقد مع املدرب السلوفيني رانكو مندتش 

واحملترفني االميركيني اماري ويستلي وجاكي تشارلي سعيا 
من ادارة النادي الى اعادة الفريق ملنصات التتويج، ويعتمد 
األخضر على العبيه احملليني فهد الرباح، محمد املطيري، جابر 
الرباح، محمد محزم وعبداحملسن خليفة. وعلى الطرف االخر 
يدخل الساحل اللقاء بعد أن حقق انتصارا مهما في اجلولة 
االولى على اليرموك 60 � 50 ما منحه دافعا معنويا ملواصلة 
طريق االنتصارات وتأكيد قدرته في احملافظة على مستواه 
املميز الذي قدمه في املوسم املاضي، ويقود الساحل املدرب 
املصري ابراهيم نصر الذي يعول على العبي الفريق شايع 

وشعيب مهنا، وصالح يوسف وعبداهلل الشمري.
وفي اللقاء الثالث تبدو فرصة كاظمة أكبر في خطف نقطتي 
املباراة من التضامن.  وفي اللقاء األخير تتهيأ الفرصة امام 

الصليبخات لتحقيق اول انتصاراته على الساملية.

اليوم أولى بطوالت  تنطلق 
الكراتيه لهذا املوس���م  احت���اد 
»أشبال« وتستمر حتى 10 اجلاري 
مبش���اركة 180 العب���ا ميثلون 
االندية ال� 14. وتقام اليوم اولى 
البطولة كاتا فردي  مس���ابقات 
حتت 10 و11 و12 سنة، فيما تقام 
غدا كاتا جماعي وقتال حتت 10 
سنوات، على ان يكون اجلمعة 
راحة لكل الفرق، وتقام السبت 
املقبل مسابقة قتال حتت 11 و12 
س���نة، وتختتم البطولة االحد 
القتال اجلماعي  بإقامة مسابقة 

لالشبال.
من جانبه، أش���اد أمني السر 
العام في احت���اد الكراتيه خلف 
الس���عيدي باالقبال الكبير على 
اللعبة من جميع االعمار، وقال 
ان لعبة الكراتيه ش���هدت خالل 
الس���نوات املاضية اقباال كبيرا 
من جميع الش���رائح واملشاركة 
في مسابقات الكراتيه وهو مؤشر 
اللعبة في  ايجابي على انتشار 

الكويت، وأكبر دليل مشاركة 180 
العبا من كل االندية في بطولة 

االشبال االولى.
وتابع الس���عيدي ان املوسم 
يبدأ بإقام���ة بطولة االش���بال 
االولى التي نأمل من خاللها ان 
يقدم ابناؤنا مس���توى متطورا 
بعد فترة م���ن االعداد قامت بها 
االندي���ة من خالل املعس���كرات 

احمللي���ة واخلارجية وهو دليل 
على اهتمامهم باللعبة.

وأضاف ان احت���اد الكراتيه 
يس���خر كل االمكان���ات إلجناح 
بطوالت املوسم اجلديد كما جنحت 
بطوالت املوسم املاضي بشهادة 
اجلميع. مشيدا باهتمام الشيخ 
خالد العب���داهلل رئيس مجلس 
الكراتيه ومتابعته  ادارة احتاد 
الدائمة لكل البطوالت التي يشرف 
عليها االحتاد واالهتمام بتطوير 
مستوى الالعبني كافة. كما اشاد 
السعيدي باالندية وحرصها على 
املشاركة في البطوالت التي يقيمها 
االحتاد، وهو دليل على تفهمها 
الكبير وتفاهمها مع االحتاد وعلى 
اهتمامهما بلعبة الكراتيه، متمنيا 
ان توفق االندية في هذا املوسم، 
وهو ما يعود بالفائدة في النهاية 
على الكويت من خالل املشاركة 
في البط���والت اخلارجية لرفع 
اس���م الكويت عاليا في مختلف 

احملافل.

خلف السعيدي

انطالق »أشبال الكراتيه« اليوم
بمشاركة 180 العبًا

»الرماية« يستعد النطالق
 بطولة ولي العهد

يس���تعد نادي الرماية النطالق بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد للرماية. وقال رئيس جلنة حكام اخلرطوش محمد 
عب���اس ان العمل يجري على قدم وس���اق وان اللجنة تقوم بدور 
كبير لظهور هذا احلدث املتميز بالصورة التي تتناسب مع مكانة 
واس���م س���مو ولي العهد حيث ان مجلس اإلدارة يقدم كل الدعم 
جلميع اللجان من اجل اطاللة متميزة ملوسم ناجح خاصة ان هذه 
البطولة هي باكورة ملوسم يحمل أسماء شخصيات كرمية قدمت 

كل الدعم والرعاية للرماية الكويتية.
وقال رئيس حكام أسلحة الرصاص بدر التناك ان جلنة حكام 
الرصاص أنهت كافة االس���تعدادات اخلاصة بإقامة مسابقات هذه 
البطولة بعد أن مت وضع اجلدول الزمني، متوقعا ان تتحقق ارقام 
محلية جديدة خاصة بعد املشاركات املتميزة ألبطال الكويت في 
بطولة اجلائزة الكبرى األولى بطهران، الفتا الى ان رماية أسلحة 

الرصاص بدأت تستقطب أعدادا كبيرة من الرماة والراميات.
من جانبه قال احمد السعدون مدير امليادين واألمن بنادى الرماية 
ان مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي يتمتع بإمكانيات 

هائلة إلدارة اكبر البطوالت الدولية.
وأشاد حمد الرويسان نائب مدير ادارة منتخبات اسلحة اخلرطوش 
بالبطولة مقدما شكره وتقديره لسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
لتبنيه هذه البطولة سنويا وقال ان بطولة اجلائزة الدولية الكبرى 

التي أقيمت في طهران أظهرت أبطاال جددا للرماية الكويتية.
من جانب آخر، يبدأ اليوم رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي 
ونائب رئيس االحتاد الدولي للرماية الشيخ سلمان احلمود بزيارة 
الى املغرب بدعوة من وزير الش���باب والرياضة املغربي منصف 
بلخياط. وذكرت سفارتنا بالرباط في بيان لها ان الشيخ سلمان 
سيبحث خالل هذه الزيارة التي تستمر ثالثة ايام مع املسؤولني 
املغاربة تطوير التعاون الرياضي الثنائي في الرماية كما سيطلع 

على التجربة املغربية في هذه الرياضة.

الفهد: البحرين جديرة باستضافة 
وإنجاح »األلعاب الشاطئية«

رياضي يشارك في 6 ألعاب.
كما أع����رب عن ثقته بتحقيق 
الدورة كل أهدافها على املستوى 
الفني واإلداري والتنظيمي بعد 
االستعدادات الطيبة لألشقاء في 
البحري����ن، وان يترجم ش����بابنا 
هذا احل����دث بأفضل صورة، وان 
يس����اهموا في جناحه من خالل 
لقاءاتهم الرياضية بروح خليجية 
املنافسة الشريفة  عالية، وإبداء 

قبل اي شيء آخر.
وقد تقرر مغادرة وفد اللجنة 
األوملبية الى البحرين األحد املقبل 
للمش����اركة في الدورة، ويترأس 
الوفد أمني س����ر اللجنة األوملبية 

عبيد العنزي.

اللجنة  الفهد بتميز  وأش����اد 
البحرينية وحس����ن  األوملبي����ة 
اس����تعدادها للح����دث اخلليجي 
املرتقب بقيادة الشيخ ناصر بن 
حم����د آل خليفة رئي����س اللجنة 
الى  البحرينية، مشيرا  األوملبية 
ان اس����تعدادات البحري����ن على 
أفضل ما يرام. وشدد الفهد على 
ان الكويت أميرا وحكومة وشعبا 
مع مملكة البحرين نحو استضافة 
هذا احلدث الرياضي وتتمنى لها 

النجاح املأمول.

وفد رياضي وإداري

وأع����رب الفهد عن س����عادته 
مبشاركة الكويت في الدورة بوفد 

أكد رئي����س اللجنة األوملبية 
ورئيس الدورة احلالية لرؤساء 
اللجان األوملبي����ة بدول مجلس 
التعاون اخلليجي الش����يخ أحمد 
الفهد قدرة مملكة البحرين الشقيقة 
على اس����تضافة وإجن����اح دورة 
األلعاب الش����اطئية األولى التي 
س����تقام خالل الفترة من 10 الى 
17 اجلاري في 6 ألعاب هي القدم 
واليد والطائرة والسباحة وكمال 

األجسام والقوارب الشراعية.
وقال الفهد في تصريحات له 
مبناسبة قرب انطالق الدورة ان 
البحرين جديرة باستضافة الدورة 
وقادرة على تهيئة كل العوامل التي 
تسهم في جناحها مبا متلكه من 
مقومات شبابية وإدارية وفنية 
ومالعب رياضي����ة، الفتا الى ان 
البحرين س����بق ان اس����تضافت 
الكثير من األحداث الرياضية املهمة 
وجنحت بامتياز كبير. وأشار الى 
أهمية هذه ال����دورة التي تعتبر 
جديدة على الشباب اخلليجي في 
نطاق األلعاب الشاطئية ومتثل 
أهمي����ة كبيرة لدى املس����ؤولني 
في اللج����ان األوملبية اخلليجية، 
وأرضية صلبة نحو إطالق أكثر 

من بطولة في املستقبل.
وأكد الفهد ان الكويت تسخر 
كل إمكانياتها وطاقاتها وخبراتها 
الفنية والبشرية لشقيقتها مملكة 
البحرين م����ن أجل جناح الدورة 
الشاطئية األولى وتضع يدها بيد 
األشقاء اخلليجيني من أجل ضمان 

النجاح املنشود.

المبارك يحتفي بوفد القادسية 

المال يتحدث عن المستجدات
 الرياضية على »سكوب« 

الحمود يرعى مهرجان تكريم فاضل

أقام سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام 
املبارك مأدبة عشاء أول من أمس لفريق القادسية، 
وقال املبارك ان القيادة السياس����ية في الكويت 
تدعم بشكل كبير الرياضة والرياضيني ملا من 
ش����أنه متثيل الكويت بأجمل صورة من خالل 

مشاركاتهم اإلقليمية والدولية.
 وأعرب عن سعادته بأن الرياضة في الكويت 
بألف خير في وجود اداريني ومدربني أكفاء يضعون 

الكويت نصب أعينهم ويقدرون املس����ؤولية ملا 
فيه رفعة الكويت في جميع امليادين.

 وحضر مأدبة العش����اء نائب رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب. ورئيس النادي طارق احلسون ورئيس 
الوفد ابراهيم املس����عود ومدرب الفريق محمد 
ابراهيم حيث مت تبادل الدروع التذكارية بهذه 

املناسبة.

يس���تضيف برنام���ج »مع 
التقدير« ال���ذي يبث على قناة 
سكوب في العاشرة مساء اليوم 
النائ���ب صالح املال مقرر جلنة 
الشباب والرياضة مبجلس األمة 
للحديث عن آخر املس���تجدات 
التي ط���رأت على  الرياضي���ة 

الساحة في املرحلة السابقة بعد 
صدور حكم محكمة »كاس«. كما 
يتناول املال االس���تجواب الذي 
ين���وي تقدميه لس���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد والكشف عن أهم محاوره 
وفي مقدمتها عدم تنفيذ احلكومة 

للقوان���ني الصادرة من مجلس 
األمة بجانب الكشف عن بعض 
التأزمي ف���ي احلركة  مواط���ن 
البرنامج من إعداد  الرياضية. 
الزميل احمد عبد اللطيف وتقدمي 
احمد الفضلي ومن إخراج محمد 

طالل السعيد. 

وافق الشيخ سلمان احلمود 
رئيس مجل���س إدارة النادي 
الس���ابق على رعاية  العربي 
مهرج���ان تكرمي العب الفريق 
الق���دم بالنادي  األول لك���رة 
عبدالعزيز فاضل الذي سيقام 
على هامش مباراة القادس���ية 

والعرب���ي 15 أكتوبر اجلاري 
الكويت بعد  على ستاد نادي 
أن اس���تقبل احلم���ود الالعب 
في ديواني���ة النادي بحضور 
جمال الكاظمي رئيس النادي 
احلالي وأش���اد بعطائه خالل 
الس���ابقة وم���ا قدمه  الفترة 

للنادي وس���اهم في احلصول 
على العديد من البطوالت مع 
الفريق. وفي الوقت نفسه شكر 
فاضل الشيخ سلمان احلمود 
الطيبة برعايته  البادرة  على 
املهرجان وم���ا يقدمه خلدمة 

الرياضة والرياضيني.

أعرب الالعبون عبيد من����ور ومرزوق زكي وحمد 
أمان وجابر جازع عن س����عادتهم باالنتقال واللعب في 
صفوف فريقي ظفار وصاللة العمانيني ملدة موسم واحد 
في تصريحات ملوقع »كووورة« وأعرب الالعبون عن 
س����عادتهم الكبيرة باالحتراف بالدوري العماني حيث 
شهدت الساعات األخيرة من سوق االنتقاالت العمانية 
انضمام مرزوق زكي وحم����د أمان لفريق ظفار وعبيد 
منور وجابر جازع لفريق صاللة، حيث قام مس����ؤولو 
فريقي ظفار وصاللة بتوقيع العقود مع الالعبني، هذا وقد 
قام االحتاد العماني مبراسلة االحتاد الكويتي من أجل 
تسلم البطاقات الدولية لالعبني، وقام األخير مبراسلة 
أندي����ة الالعبني عبيد منور ومرزوق زكي )الس����احل( 
وحمد أمان وجابر جازع )التضامن( والتي من املتوقع 
ان ترفض املوافقة على منحهم بطاقاتهم الدولية بسبب 
عدم موافقتهم على االنتق����ال بهذه الطريقة، وفي هذه 
احلالة سيقوم مسؤولو االحتاد العماني مبراسلة االحتاد 
الدولي )فيفا( من أجل من����ح الالعبني بطاقات جديدة 

خاصة ان الالعبني الكويتيني يعتبرون هواة و»فيفا« 
ال يعترف بهذا االس����م، حيث انه يصر على ان الالعب 
يجب ان يكون محترفا وميلك عقدا مع ناديه وغير هذا 
األمر ف� »فيفا« يقف في صف جميع الالعبني الهواة، ومن 
املتوق����ع ان يقوم »فيفا« مبنح الالعبني بطاقات دولية 
جديدة حيث س����بق ل� »فيفا« ان فعل ذلك مع احلارس 
خالد الرش����يدي العب التضامن السابق الذي احترف 
موسمني في الدوري السلوڤاكي وتسلم بطاقته الدولية 
ووقع مع النادي العربي وأيضا احلارس صالح مهدي 
الذي احترف بالدوري املجري . أما الالعبون زكي ومنور 
وأمان فأبدوا سعادتهم باالحتراف في الدوري العماني، 
متمنني من اجلميع مساعدتهم والتعاون معهم وتسهيل 
مهمته����م حتى يحققوا النج����اح، مؤكدين ان ما فعلوه 
باالحتراف هو القرار السليم حيث قوانني »فيفا« تقف 
ألنهم ما زالوا العبني هواة و»فيفا« ال يعترف بالهواية، 
مطالبني املسؤولني بتطبيق االحتراف الذي يساهم في 

تطوير وارتفاع مستوى الكرة الكويتية.


