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 (سعود سالم)  محترف القادسية األميركي جويل بوكس يحاول التصويب على سلة األبيض

 استقالة طالل الفهد.. 
 ليس من اإلنصاف أن نحمل طرفا واحدا خروج االزرق 
من كأس آســــيا خالي الوفاض، وليس عــــدال القاء التهمة 
على املدرب الصربي غوران توفاريتش وحده او الالعبني 
او رئيس االحتاد الشــــيخ طالل الفهد، فمثلما للفوز بكأس 
«خليجي٢٠» في اليمن وقبله بطولة غرب آسيا في االردن 
عوامل مشتركة فإن للخسارة ايضا عوامل مثلها ويجب أال 
نقف على محطة كأس آســــيا ونصورها وكأنها «مصيبة» 
حلت بالكرة الكويتية، نعم خســــرنا ولم يكن فريقنا عند 
مستوى التطلعات وودع البطولة مبكرا حاله حال السعودية 
واالمارات والبحرين، فهل يعنــــي ذلك أننا وأنهم ال جنيد 

لعب كرة القدم؟!
  كنا االقرب ملنتخبنا في الدوحة وعايشنا عن قرب الظروف 
الســــيئة التي الزمته منذ املباراة االولى امام الصني والتي 
شــــهدت «كارثة» حتكيمية لم تشهدها البطولة حتى اآلن، 
فعندما تشعر بأنك افضل من خصمك وتسرق منك املباراة 
تعمدا من احلكم ومساعده فإن ذلك بال شك سيترك اثرا سيئا 
في نفسك، نحن هنا ال نبحث عن تبريرات للخسارة وكنا 
الى فترة قصيرة من أشد الناقدين ملستوى االزرق وهو في 
عز مبارياته في خليجي٢٠ قبل ان يحقق اللقب بجدارة ولكن 
ملثل هذا اخلروج املبكر أسباب مشتركة ال تخلو من عوامل 
خارجية ال ميكن السيطرة عليها مثل التحكيم وسوء احلظ 
وعدم توفيق الالعبني في مباراتي الصني واوزبكستان، اما 
املباراة االخيرة مع قطر فقد كانت االسوأ «العبني وخطة» 
وباملناســــبة كم كنت متشــــائما من وجود اوزبكستان في 

مجموعتنا وحدث ما كنت أخشاه.
  بعــــد اخلروج من البطولة حمل البعض رئيس االحتاد 
الشيخ طالل الفهد املسؤولية وطالبوه باالستقالة وهذا حق 
مشروع لكل صاحب رأي اعتدنا سماعه ومناقشته ومعارضته 
وتأييده، ورأينا ان الفهد ال يتحمل املســــؤولية وحده النه 
يعمل وفق منظومة ادارية وفنية ومن الظلم ان نطلب منه 
االستقالة وحده ثم ان العمل يقاس بالنتائج فالفهد تولى 
رئاسة االحتاد في مايو ٢٠١٠ أي قبل «٨» اشهر وحتقق في 
عهده القصير جدا بطولتان مهمتان وهما كأس غرب آسيا 
على حســــاب االردن وايران والعراق وكأس «خليجي ٢٠» 
في ديســــمبر املاضي وخرجت الكويت الى الشوارع فرحة 
بعد غياب طويل عن البطوالت، وعندما يخســــر املنتخب 
بطولة قارية بحجم كأس آســــيا نأتي ونطالبه باالستقالة 
الفورية هكذا بكل بســــاطة، ومع احترامنا لكل آراء الزمالء 
في الصحف والقنوات الفضائية فإننا جميعا شــــركاء في 

اخلسارة. وسالمتكم.
  ناصر العنزي 

 بعد فّض الشراكة مع القادسية في ختام الدور األول

 الكويت ينفرد في صدارة «ممتاز السلة»
 يحيى حميدان

  أزاح الكويت خصمه اللدود القادســـية عن 
مزاحمته على صدارة الدوري املمتاز لكرة السلة 
بعد أن تغلب عليـــه ٨٠-٧٨ أمس األول، ضمن 
مباريات اجلولة اخلامسة واألخيرة للدور األول 
التي أقيمت في صالة يوســـف الشاهني بنادي 

كاظمة.
  وانفرد األبيض بصدارة الترتيب بعد فوزه 
اخلامس على التوالي برصيد ١٠ نقاط، متقدما 
عن القادسية الذي أصبح لديه ٩ نقاط في املركز 
الثاني. واستحق الكويت حتقيق الفوز على حساب 
األصفر بعد أن تفوق عليه بصورة واضحة في 
األرباع الثالثة األولى (٢٤-١٥)، (٤٧-٣٦)، (٦٣-

٥٧) بفضل األداء الثابت واملتزن لالعبيه والذين 
عرفوا كيفية احملافظة على تقدمهم رغم محاوالت 

القادسية احلثيثة لتعديل النتيجة.
  وفي الربع الرابع واألخير اقترب القادسية من 
قلب الطاولة على خصمه بعد أن تقدم بالنتيجة 
٧٢-٧٠، بفضل سلة ســـجلها محترف األصفر 
األميركي دميتريك شاو بعد تألق الفت لزمالئه 
خاصة من قبل عبداهللا املطيري الذي متيز كثيرا 
في تسجيل الرميات الثالثية، واستمرت بعدها 
املباراة بشـــكل متقارب حتى حسمها األبيض 
في النهاية وفي الثانية األخيرة بعد أن كســـر 
محترف األبيض بوني واتسون التعادل ٧٨-٧٨، 
بعد أن جنح في االحتفاظ بالكرة ملدة ٢٠ ثانية 
ثم اخترق الدفاع القدساوي وجنح في تسجيل 

سلة الفوز مع الثانية األخيرة للمباراة.
  وكان سر تفوق األبيض في املباراة جناح مدربه 

األملاني بيتر شومرز في قيادة دفة فريقه بنجاح 
وعرف كيفية تغيير خططه الدفاعية والهجومية 

بشكل يتناسب مع ما كان مطلوبا منه.
  وبرز من الكويت في التسجيل كل من بوني ٢٣ 
نقطة وراشد رياض ١٨ نقطة وحسني عبدالرحمن 

١٠ نقاط واألميركي لي روي هيرد ٦ نقاط.
  ومن جهة القادسية، سجل دميتريك ٢١ نقطة 
وعبداهللا الصراف ١٧ نقطة وعبدالعزيز احلميدي 
١١ نقطة وعبداهللا املطيري ١٠ نقاط وفهاد السبيعي 
٧ نقاط واألميركي جويل بوكس ٦ نقاط.قاد اللقاء 
احلكام عبدالرحمن العنزي وعبداهللا الســـبتي 

وحافظ احللبي.
  وفي بقية مباريات اجلولة، قاد جنم اجلهراء 
محمد املطيري فريقه لتحقيق فوزه الثالث على 
حساب الساحل ٦٦-٦٥ بعد أن سجل نقطتني قبل 
اطالق صافرة النهاية. ورفع اجلهراء رصيده الى 
٨ نقاط في املركز الثالث، فيما أصبح للساحل ٧ 
نقاط. وحقق كاظمة انتصاره األول بعدما تغلب 
على العربي ٧٧-٦٦، ليرفع الفائز رصيده الى 
٦ نقاط واملهزوم الـــى ٥ نقاط بعد هزميته في 

املباراة اخلامسة على التوالي.

  ٣ مباريات في «األولى»

  تنطلق مساء اليوم اولى جوالت الدور الثاني 
لدوري الدرجة األولى (اجلولة السادسة) بإقامة 
٣ لقاءات في صالة ناصر احلمد بنادي التضامن، 
حيث يلعب النصر مع الشباب في الـ ٥، واليرموك 
مع الصليبخات في الـ ٧، والتضامن مع الساملية 

في الـ ٨:٣٠. 

 اليوسف: الهزيمة ليست نهاية العالم 
ــاحل ــلة بنادي الس ــرة الس ــر ك ــد مدي  أك

  يوسف اليوسف ان الهزمية أمام اجلهراء ليست 
نهاية العالم وسنعمل لتجاوز هذه اخلسارة في 

الدور الثاني للحاق بركب الفرق املتصدرة.
  وأضاف قائال: لم يتعامل محترفنا األميركي 
انتوني غرين مع الكرة بالشكل املطلوب وارتدت 

علينا عكسية ليسجل اجلهراء سلة الفوز رغم 
تفوقنا في أغلب فترات املباراة. واشار اليوسف 
ــر وصول احملترف  ــى ان ادارة النادي تنتظ ال
األميركي اجلديد مايك دانييل في اليومني املقبلني 
ــاحل» في الدورين  لتدعيم صفوف «سلة الس

الثاني والثالث اخلتاميني للدوري املمتاز. 

 «ما سويت شي»
 ناصر العنزي

  خرج محمد جراغ مطرودا في مباراة العربي مع الساحل وقال 
ــد املباراة منتقدا قرار احلكم «وراس الوالدة ما  لالعالم بع

سويت شي»، ويروى عن جنم الهالل واالخضر السعودي 
السابق يوسف الثنيان انه واجه مدافع النصر خالد 

الفرحان والكرة بحوزته فنظر الى الفرحان وقال 
ــأل احد  له «صك حلجك ال يدخل فيه جراد» وس
املراسلني ماجد عبداهللا وبجانبه الثنيان ملن تهدي 
ــل  ــوز فقال: اهديه الى أمي، والتفت املراس الف
الى الثنيان وسأله ملن تهدي الفوز فقال سريعا 
ــتاء الثنيان من سوء  «أهديه الى أم ماجد»، واس
حالة امللعب املليء باحلفر والزراعة البدائية وقال: 

«أول مرة أشوف ملعب مزروع نعناع».
ــر للجدل عمرو أديب     اما املذيع املصري املثي

ــر ينتصر على اخلير  فقال في احد برامجه«إن الش
أحيانا، انظروا حولكم اسرائيل محتلة فلسطني واالهلي 

ــتوى  يأخذ الدوري من الزمالك»، وفي مالعب الكرة فان مس
الالعب الفني ال يعكس بالضرورة شخصيته خارج امللعب فقد جند 

العبا عصبيا داخل امللعب يثور سريعا ويشاكس احلكام لكنه في 
احلقيقة شخص هادئ في حياته العامة وتعامله مع اآلخرين، وعادة 
ما يبحث الصحافيون عن الالعب املتحدث اللبق املعروف 
ــيت» ومنهم النجم السابق بشار  مهنيا بالعب «املانش
عبداهللا والذي ميكن نشر حديثه دون تعديل، مثل 
ــم الهويدي حيث ال يخلو حديثه من  زميله جاس
االثارة واجلرأة وقال بعد عودة االزرق من كأس 
امم آسيا في لبنان عام ٢٠٠٠ «أياد خفية تدخلت 

في التشكيلة وخرجنا من البطولة».
  حارس مرمى االزرق نواف اخلالدي من اكثر 
ــائل  الالعبني الذين يتحدثون بعد املباراة لوس
ــاركة االخيرة في  االعالم وخصوصا في املش
ــيا ويكرر نفس الكالم «لعبنا واجتهدنا  كاس آس
ولم يكتب لنا الفوز»، في حني ان املهاجم بدر املطوع 
ــمع وعادة ما  يقتصر في حديثه بصوت بالكاد يس
تكون ردوده منطقية، اما احمد عجب فال يبدو عليه إن 
ــرا ويتحدث «عادي» دون ان تظهر  كان فريقه فائزا أو خاس

على وجهه مالمح نتيجة املباراة. 

 األولمبي يلتقي سورية وديًا اليوم «المعاقين» استضاف اجتماعات غرب آسيا

 جانب من اجتماعات غرب آسيا للمعاقني 

 جنم األوملبي غازي القهيدي التحق بالوفد استعداداً ملواجهة سورية 

 عقد ممثلو ١٢ دولة امس في 
الكويت اجتماعهم الثاني ملنطقة 
غرب آسيا لبطولة كرة السلة على 
الكراسي املتحركة برئاسة نائب 
رئيس االحتاد اآلسيوي للعبة 
ورئيس احتاد غرب آسيا وامني 
ســـر النادي الكويتي للمعاقني 
الهاجـــري، وبحضور  شـــافي 
الشـــيخة شـــيخة العبـــداهللا 
الرئيسي الفخري لنادي املعاقني، 

واعضاء املكتب التنفيذي.
الهاجري باحلضور    ورحب 
داعيا اجلميع الى تفعيل بنود 
االجتمـــاع للخـــروج بقرارات 
تهم احتاد غرب آســـيا وتسهم 
في تطوير الســـلة في املنطقة، 
مشـــددا على اهميـــة عقد هذه 
االجتماعـــات للمتابعة وتنفيذ 
كل ما مت اتخاذه من توجيهات 
ومعاجلة كل العوائق سواء كانت 

مادية او غير ذلك.
  من جهته، فقد اعرب النائب 
االول لرئيس احتاد غرب آسيا 
لكـــرة الســـلة على الكراســـي 
املتحركة ورئيس االحتاد العراقي 

للعبة خالد الكعبي عن سعادته 
الكويت، مشـــيرا  لتواجده في 
الى ان االحتاد عازم على اتخاذ 
خطوات عملية لتطوير اللعبة 
بشكل كبير خالل املرحلة املقبلة 
لتواكب مستوى دول شرق آسيا. 
وقال ان اعضاء احتاد منطقة غرب 
آســـيا امامهم مسؤولية كبيرة 
نحو هذا االمر للنهوض باللعبة، 
مؤكدا في ذات الوقت ان بطولة 
السلة التي ستقام في الكويت في 
ابريل املقبل متثل بداية وارضية 
صلبة نحو االحتكاك القوي بني 
املنتخبات املشاركة واالنطالق 

نحو االفضل.
الكعبـــي ان املنتخب    وقال 
العراقي سيكون جاهزا خلوض 
البطولة املقبلة، بل يسعى الى 

املنافسة بقوة.
  ووجه الكعبي شكره وتقديره 
لرئيس االحتاد شافي الهاجري 
على جهوده اخلالقة في سبيل 
تطوير ودعم االحتاد من خالل 
موقعـــه في االحتـــاد، وتذليل 
الصعوبات التي تواجه املنطقة. 

واكد عضو االحتـــاد االماراتي 
احمد حســـن ان هذا االجتماع 
من االجتماعات املصيرية التي 
تتعلق باحتاد غرب آسيا واهمية 
اتخاذ خطوات ايجابية لالرتقاء 
ببطوالته، مثمنا في ذات الوقت 
الكويت نحو اســـتضافة  دور 
هذا االجتمـــاع، وجهود النادي 
الكويتي لرياضـــة املعاقني في 
تنظيم البطولـــة القادمة لكرة 
السلة على الكراسي املتحركة، 
متمنيا ان تشهد خالل السنوات 
املقبلة املزيد من هذه البطوالت 
التي تصب في مصلحة رياضة 

املعاقني على مستوى املنطقة.
  من جهتها فقد دعت الشيخة 
شيخة العبداهللا رئيس واعضاء 
الى استثمار وتكريس  االحتاد 
كل اجلهود في االجتماع لتفعيل 
بطـــوالت االحتاد فـــي املرحلة 
املقبلة وتأكيد الدور الذي تقوم 
به الدول االعضاء بدعم رياضة 
املعاقني في بلدانهـــم، متمنية 
لهم النجاح في مهمتهم واتخاذ 

القرارات املطلوبة. 

 مبارك الخالدي
  يلتقـــي منتخبنـــا األوملبي 
لكرة القدم في الـ ٣ عصر اليوم 
بتوقيت الكويت نظيره السوري 
على ستاد العباسيني في دمشق 
في اطار اســـتعدادات األزرق 
ملواجهتي منتخب بنغالديش 
٢٣ و٧ املقبلـــني فـــي الـــدور 
التمهيـــدي للتصفيات املؤهلة 
الوملبياد لندن ٢٠١٢، وهي املباراة 
الودية الثانية ملنتخبنا اذ التقى 
املنتخب االردني ٣ اجلاري في 
عمان حيث خسر االزرق بثالثية 

نظيفة.
  والتحق ببعثة االزرق العبو 
فريق النصر احمد الرشـــيدي 
وغازي القهيدي وفيصل احلربي 
بعد انتهاء مباراة العنابي امام 
الساملية مساء امس االول في 
اجلولة الســـابعة من الدوري 
املمتاز وقد شارك الالعبون في 
احلصة التدريبية على ســـتاد 
العباسيني في دمشق يوم امس 
بقيادة املدرب ماهر الشـــمري 
ومساعديه خالد احمد وطارق 

البناي حلراس املرمى.

الـــى  الشـــمري    ويســـعى 
استغالل مباراة اليوم لتحقيق 
االنســـجام بني الالعبني وهما 
فيصل احلربي وســـعد سرور 

واملدافع خالد ابراهيم.
ان االوملبي  بالذكر،    اجلدير 
يعاني حالة من عدم االستقرار 
بســـبب ايقاف عـــدد كبير من 
العبيه ألسباب مختلفة وهم حمد 
امان وجابر جازع وعبدالعزيز 
كميل واحمـــد ابراهيم ومهدي 
املوسوي وعبداهللا الطاهر كما 

يفتقد مهاجمه يوسف ناصر. 

 «هاتريك» تولم للنصر والفيصلي
  يقيم مســـاء اليوم مدير شـــركة «هاتريك» الرياضية عبداهللا 
احلمدان حفل عشاء في صالة الدبوس بالفحيحيل على شرف ناديي 
الفيصلي والنصر السعوديني، باالضافة الى نخبة من الرياضيني، 
علما ان الفيصلي سيتقابل اليوم مع اجلهراء، اما النصر فسيواجه 

الشباب، وسيغادر الفريقان غدا الى السعودية. 

  ختام دور الـ ٣٢ لدورة الشامية اليوم
  تدخل دورة جمعية الشامية والشـــويخ لكرة القدم يومها 
الســـادس بإقامة ٨ مباريات في ختام دور الـ ٣٢ للبطولة التي 
انطلقـــت في الـ ١٨ اجلاري وتســـتمر حتى الــــ ٢٦ منه وتقام 
منافســـاتها علي مالعب مركز شباب الشـــامية مبشاركة فرق 
من جميع مناطق الكويت تضـــم بني صفوفها عددا من جنوم 
اللعبـــة باألندية احمللية وتنطلق املباريات في متام الرابعة إال 
ربعا عصرا وتطمح الفرق املتنافسة اليوم في إطار املجموعتني 
األولـــي والثانية الى التمكن من حتقيق الفوز وصوال إلى دور 
الـ ١٦ في طريقها للوصـــول للمراحل النهائية للقب املهم ففي 
املجموعة األولى يسعى فريق ديوانية الشرمي إلى جتاوز عقبة 
بوســـارة ابرز فرق املجموعة وتعد مواجهة مانشستر ومركز 
شباب الشامية «أ» صعبة للفريقني ولن يقل اللقاء الثالث الذي 
يجمع كابنت امين بحماية الشخصيات «أ» ندية وإثارة ويحتاج 

الشامية الى بذل مزيد من اجلهد لتخطي عقبه بودعي.
  اما املجموعة الثانية فتشهد في انطالق مواجهاتها قمة اإلثارة 
بني البايرن والريال بينما يالقي االرسنال فريق الشهيد جرمان 
املطيري ويواجه العمران نكست وتختتم مواجهات املجموعة 

بلقاء بوفيصل مع احمد النزال.
  وكانت مباريات ختام دور الـ ٦٤ بالنسبة للمجموعة االولى 
قد اسفرت عن فوز كابنت امين على أملانيا بثالثية نظيفة فيما 
قضى حماية الشخصيات «أ» على القمة بنفس النتيجة قبل ان 
يعود الشامية ليحقق الفوز على بوطالل بهدفني دون رد بينما 

اكتسح بودعي أي سي ميالن بثالثية. 

 «برونزية» لفرق البولينغ في آسيا
  أضاف منتخبنا الوطني للبولينغ امليدالية البرونزية للفرق بعد 
منافســـة قوية مع منتخبي كوريا اجلنوبية واإلمارات في بطولة 
آسيا الـ ٢١ للرجال التي ينظمها االحتاد اإلماراتي في ابوظبي حتت 

إشراف االحتاد اآلسيوي.
  وبقيت النتيجة معلقة حتى الشوط األخير بني املنتخبات الثالثة 
منذ انطالق منافسات مسابقة الفرق وبذلك اصبح رصيد منتخبنا 

ميداليتني فضية الزوجي وبرونزية الفرق.
  واستطاع جنم البولينغ خالد الدبيان فرض اسمه بني أفضل ١٦ 
العبا في بطولة اسيا لذلك شارك في بطولة األساتذة وقدم خالل 
اجلولة األولى مســـتوى طيبا وضعه ضمن املنافسني في املقدمة 
إلى ذلك تبدأ اليوم اجلولة الثانية اخلتامية والتي ســـتحدد بطل 
األساتذة باإلضافة إلى ذلك سيتم احتساب النقاط ضمن التصنيف 
اآلسيوي الذي وضعه االحتاد اآلسيوي الحتساب ترتيب الالعبني 

على مستوى القارة الصفراء. 

 تســــتعد فرق قطاع الناشئني 
لكرة القدم بنادي القادسية القامة 
فــــي اإلمارات  معســــكر خارجي 
أواخر احلالي استعدادا الستئناف 
منافسات املوســــم احمللي. وذكر 
رفاعي الديحاني مدير عام القطاع أن 
املعسكر الشتوي الذي اعتاد القطاع 
على اقامته سنويا سيشمل عددا من 
فرق النادي مبجموع العبني يصل 
الى ٨٠ العبا مع أجهزتهم اإلدارية 
والفنية وسيشــــهد إقامة عدد من 
املباريات الودية مع أندية إماراتية 
وخليجية تقيم معسكراتها هناك. 
الديحاني بالشكر اجلزيل  وتقدم 

الى الشيخ تركي اليوسف على دعمه الكبير القامة هذا املعسكر معتبرا 
أن هذا املوقف غير مستغرب الن الشيخ تركي أحد أبناء نادي القادسية 
الذين سبق لهم متثيله على مستوى ناشئي الكرة متمنيا لليوسف كل 

توفيق في عمله كنائب لرئيس اللجنة الفنية الحتاد الكرة. 
 

 الديحاني: معسكر لناشئي 
القادسية في اإلمارات 

 الشيخ تركي اليوسف 

 «هيئة شباب» البحرين في البالد اليوم
  يصل البالد صباح اليوم وفد اللجنة الشبابية باملؤسسة العامة 
للشباب والرياضة مبملكة البحرين برئاسة عبدالرحمن عسكر القائم 
بأعمال املدير العام لشؤون الشباب وعضوية اميان جناحي القائم 
بأعمال ادارة شؤون الشـــباب وهند ادريس رئيس قسم التخطيط 
وخليفة ساملني الرقيب املالي، وسيكون في استقبال الوفد نائب مدير 
عام الهيئة جاسم يعقوب. وتأتي زيارة الوفد البحريني الى الكويت 
تنفيذا لبنود االتفاقية الشبابية املوقعة بني البلدين في اكتوبر ٢٠١٠ 
في البحرين. وقد اعدت الهيئة برنامجا حافال للوفد الزائر يشـــمل 
زيارات ميدانية للتعرف على اجلهات املعنية بأمور الشباب واالطالع 

على االفكار التي تخدم الفئة الشبابية والتطوعية.
  وسيزور الوفد اليوم نادي القادسية والكويت وغدا زيارة ستاد 
جابر الدولي ومقر املعسكرات واجلوالة الشبابية، وفي الفترة املسائية 
زيارة مراكز الشـــباب واكادميية الفنون للشـــباب اما اليوم األخير 

فسيقوم بزيارة املسؤولني بالهيئة العامة للشباب والرياضة. 


