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بدر بالل يستعرض قبل االختبار

احلساوي: موافقة القادسية على ترك املطوع مرتبطة باملقابل املادي
أكد رئيس نادي القادسية فواز 
احلساوي ان مجلس ادارة النادي 
لم يتلق اي كتب رس����مية من أي 
ناد لضم املهاجم بدر املطوع. وقال 
احلس����اوي ل� »األنب����اء«: اليزال 
املطوع العبا بصفوف نادي النصر 
السعودي حسب العقد املوقع بني 
الطرفني والذي سينتهي مع آخر 
مباراة له في هذا املوسم، مشيرا 
الى ان هناك رغبة من نادي النصر 
لتجديد العقد، اال ان هذه الرغبة 
الى اآلن ش����فوية فقط ولم تصل 

الى املستوى الرسمي.
واضاف انه متى تأكدت رغبة 
النصر الس����عودي او اي ناد آخر 
في انضم����ام املطوع الى صفوفه 
فإن موافقة القادس����ية ستتوقف 
الذي س����يقدم  املالي  املقابل  على 
له، ألن بدر كما يعلم اجلميع من 
الالعبني املمتازين الذين يشهد لهم 

باملستوى الرفيع.
وابدى احلس����اوي استغرابه 
الشديد من بعض الصحف اخلليجية 
التي ذكرت ان نادي الغرافة القطري 
تقدم للقادسية بعرض لضم املطوع 

مقابل 11 مليون ريال قطري.
واضاف: لو كان ذلك صحيحا 
لكان مجلس ادارة نادي القادسية 
اول من يعلم به، ونشكر »األنباء« 
لتوضيحها الصورة كاملة من خالل 
االتصال بأحد مس����ؤولي الغرافة 
الذي نفى اخلبر جملة وتفصيال 
ما يؤكد ان املطوع س����يعود الى 
القادسية املوسم اجلديد في حال 
عدم تلقيه العرض الذي يتناسب 

مع امكانياته الفنية.
ولم يخف احلس����اوي رغبته 
اليوم  النص����ر  ومتنيات����ه بفوز 
امام ذوب اهان االيراني في الدور 

التع����اون اخلليجي ان نقف وراء 
النصر في مباراته اليوم.

مبارك الوقيان  ٭

الثمانية، وقال ان النادي العاملي 
كبير وصاحب بطوالت والواجب 
علينا جميعا كأبناء دول مجلس 

الثاني من دوري ابطال آسيا وان 
يعود النص����ر الى الرياض ظافرا 
بنقاط املب����اراة والتأهل الى دور 

جنم النصر السعودي بدر املطوع محط اهتمام األندية الكبيرة

غادر صب���اح أمس مدرب 
القادس���ية محمد إبراهيم إلى 
لندن لتكملة رحلة العالج بعد 
أن تعرض إلى جلطة في عينيه، 
وسيغيب إبراهيم عن األصفر 
ملدة تتراوح بني ش���هرين و3 
اش���هر، ما يعني انه لن يكون 
موجودا مع الفريق حتى نهاية 

أكد نائب رئيس احتاد كرة السلة 
ورئيس اللجنة الفنية املسؤولة 
عن احلكام خليل ابراهيم أن النية 
تتجه لدى االحتاد القامة معسكر 
خارجي للحكام منتصف يوليو 
املقبل في بلغاريا أو البوسنة كنوع 
من التحفيز لهم قبل انطالق املوسم 

املقبل في سبتمبر املقبل.
وأضاف ابراهيم أن الهدف من 
اقامة املعسكر هو زيادة التجانس 
بني احل���كام واكس���ابهم خبرة 
اضافية، مش���يرا الى أن االحتاد 
سيقوم بارسال كتاب رسمي الى 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لتوفير ميزانية للمعسكر في االيام 

املقبلة.
وش���دد على ضرورة التحاق 
جميع احلكام املسجلني لدى االحتاد 
باملعسكر، متمنيا أال تكون هناك 
أية اعت���ذارات تعرقل الهدف من 
اقامته وذلك لتعود الفائدة على 
اجلميع، موضحا أنه تلقى وعودا 
بزيادة بدالت احلكام في املوسم 
املقبل وأيضا زيادة عدد احلكام في 

ابراهيم  الفري���ق، كما اش���اد 
مبواقف ابناء الش���هيد وكذلك 
رئيس النادي فواز احلساوي 

لوقوفهم الى جانبه.
إبراهيم  وأضاف دشتي أن 
كان محبوبا لدى جميع الالعبني 
واملدرب���ني الذين يعملون معه 
وهو من املدربني القالئل الذين 

يعطون مساعديهم صالحيات 
كبيرة في اتخاذ القرارات معه ما 
يتسبب دائما في إبراز أي مساعد 
معه، مشيرا إلى أنه استفاد كثيرا 
من مرافقته طوال الفترة املاضية 
وسيرافقه في املواسم املقبلة إن 

طلب منه ذلك.
عبدالعزيز جاسم  ٭

وفي حال ثبت تكرار األخطاء من 
أي حكم ستقوم اللجنة مبعاقبته 
بشكل سري ليراجع احلكم نفسه 

ويستفيد من اخطائه.
يحيى حميدان  ٭

حزينا على فراق الفريق إال أنه 
كان مص���را على إعطاء بعض 
التوجيهات الفنية إلى مساعده 
الصربي غ���وران ماتكوڤيتش 
الذي أمس���ك دفة االمور بعده 
وأعطاه بعض التعليمات قبل 
مواجه���ة اليوم مع الكويت ما 
يدل على حرصه على مصلحة 

في أجزاء من الثانية األمر الذي 
يتس���بب في بعض األخطاء غير 
املقص���ودة. وأكد أن���ه في حال 
وصول أي شكوى من األندية فان 
الفنية ستقوم بدراستها  اللجنة 

املوسم الذي يعد األخير له مع 
األصف���ر .وحضر إل���ى املطار 
الالعبني واملدربني  العديد من 
من أصدقاء إبراهيم وعدد من 

اإلعالميني.
من جانبه، قال مساعد مدرب 
نادي القادس���ية أحمد دشتي 
ان ابونواف قبل مغادرته كان 

مباريات املراحل السنية وهو أمر 
جيد سيعود ايجابا على مستوى 

التحكيم.
وعن اخلط���ط التي وضعتها 
اللجنة الفنية للموسم املقبل، ذكر 
ابراهيم أنه سيعقد اجتماع األسبوع 
اللجنة لوضع  املقبل مع أعضاء 
خطة العمل التي ستتضمن اقامة 
دورة لدراسات الصقل والترقية 
للحكام في سبتمبر املقبل وسيقوم 
خاللها االحتاد باستضافة محاضر 
دولي معروف عن طريق االحتاد 
الدولي، مش���يرا الى أنه ستكون 
ف���ي نوفمبر  هناك دورة أخرى 

للحكام املستجدين.
ابراهيم جميع احلكام  وشكر 
على جهودهم في املوسم املنصرم، 
الفتا الى أنهم ظهروا مبستويات 
جيدة ومرضي���ة على الرغم من 
بعض األحداث التي وقعت ولكن 
حكام كرة الس���لة يختلفون عن 
حكام بقية االلع���اب ألنها لعبة 
مليئة باالحتكاكات وااللتحامات 
واملطلوب من احلكم اتخاذ قراره 

خليل إبراهيم

هنا قبل مغادرته إلى لندن للعالج دشتي: إبراهيم وجَّ

إبراهيم: معسكر خارجي حلكام السلة في بلغاريا أو البوسنة

فتح باب التسجيل في دورة الروضان

بالل ضمن الـ »توب 12«  لكمال األجسام
قدم الالعب بدر بالل عرضا جيدا في بطولة اوكسجني لكمال االجسام التي اختتمت في 
فندق هيلتون املنقف اخلميس املاضي، بحضور عدد من النجوم العامليني واحملليني في 

االوزان املختلفة. واستطاع بالل ان يكون ضمن املتأهلني الـ 12 لفئة وزن فوق 75 مبشاركة 
40 متسابقا حيث مت تصفية 28، ويتبقى منهم »توب 12«، وقال بالل دخلت في التوب 12 

وصارت املنافسة قوية وقدمت ما عندي لكن االختيار السري كان للحكام حيث اكتفوا بـ 5 
متسابقني لست منهم، موجها شكره وتقديره لكل من ساهم في جناح احلدث.

احلرس بطاًل لـ »طائرة الوزارات«

أعلنت اللجنة املنظمة العليا لدورة املرحوم 
عبداهلل مش���اري الروضان الرمضانية لكرة 
الصاالت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في 
النسخة الثانية والثالثني من الدورة وذلك في 
اخلامسة مساء اليوم بصالة الشهيد فهد االحمد 

باحتاد كرة اليد بالدعية.
وستستقبل اللجنة املنظمة طلبات املشاركة 
من مندوبي الفرق املعتمدين بش���رط االلتزام 
بقواعد وشروط الدورة سواء من حيث التسجيل 
او احلضور للصالة وفق���ا للمواعيد احملددة 
وإشراك ثالثة العبني أجانب داخل امللعب على 

ان يحمل الالعب الرابع إقامة داخل البالد.
وستحرص اللجنة املنظمة على قبول أكبر 
عدد من طلبات الفرق التي ترغب في املشاركة 
بحيث تكون األولوية لألسبق في التسجيل، 
وذلك الختيار حوال���ي ثمانني فريقا خلوض 
مرحلة التصفيات التمهيدية التي ستنطلق في 

26 يونيو املقبل وتستمر ملدة 12 يوما.

وستتأهل الفرق العشرة االوائل للمشاركة 
في منافسات الدورة الرسمية التي ستبدأ مع 
بداية ش���هر رمضان املبارك على صالة احتاد 
كرة اليد. وس���تكون الفرص���ة متاحة جلميع 
األندية احمللية خلوض مرحلة التصفيات، على 
ان تختار اللجنة املنظمة بعض الفرق املميزة 
وفرق الرعاة للمشاركة في املنافسات الرسمية 
التي ستش���هد أيضا بعض الفرق اخلليجية 

واألجنبية.
كما ستشهد دورة الروضان للمرة االولى، 
استحداث منافسات خاصة للبراعم من 8 الى 12 
عاما، وستبدأ مبارياتها قبل املنافسات الرسمية 

للكبار بحوالي ساعة.
بدوره، أكد مدير الدورة حسني غامن ان باب 
التسجيل سيستقبل اليوم أيضا طلبات فرق 
البراعم والناش���ئني التي ترغب في املشاركة، 
بش���رط حضور أولياء االمور، او املش���رفني 

املسؤولني.

من البطولة السابقة لدورة الروضان

كاظمة بطل ناشئي السلة
توج كاظمة بلقب كأس احتاد كرة السلة للناشئني )حتت 16 سنة( 

اول من امس بعد فوزه على اجلهراء 83 - 71 في املباراة النهائية التي 
أقيمت أمس األول. وتفوق البرتقالي على اجلهراء في جميع أرباع 

املباراة بشكل واضح )22 - 20، 18 - 18، 17 - 16، 26 - 17(.
ومثل كاظمة فهد الصفران وناصر العتيقي وعبدالرحمن الشومان 

وحمد القفيلي وشمالن السلمان وعبدالرحمن الرشدان وعبداهلل بشير 
وحسني احلجيرات وحسن عبد الصمد وفواز القبندي، ويقود الفريق 

املدرب وليد محارب ويساعده خالد الصعب. وحصل الكويت على 
املركز الثالث اثر تغلبه على القادسية 70 - 54. وقام نائب رئيس احتاد 
السلة خليل ابراهيم بتسليم كاظمة كأس البطولة وامليداليات الذهبية، 

واجلهراء امليداليات الفضية، والكويت امليداليات البرونزية.

التي شاركت في البطولة هذا 
املوس���م، مثمنا دعم وجهود 
العامة  الهيئة  املسؤولني في 
للش���باب والرياض���ة وفي 
مقدمتهم الش���يخ طالل الفهد 
مدي���ر ع���ام الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة باالنابة 
واشرافها املتميز على انشطة 
وبطوالت الوزارات وحرصها 
على اجناح املوسم الرياضي، 
كما اش���اد بتعاون مسؤولي 

نادي القادسية واحتاد الكرة 
الطائرة واعضاء اللجان العاملة 

للوزارات.
هذا ويقام اليوم ختام بطولة 
دوري الوزارات لالس���كواش 
مبقر احتاد اللعبة، بينما يقام 
غدا نهائي دوري سلة الوزارات 
على صالة ثانوية اجلابرية.

فاز فريق احلرس الوطني 
الك���رة الطائرة  بلقب دوري 
للوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية بع���د تغلبه على 
فريق وزارة الدفاع 3 - 1 في 
اقيمت  التي  النهائية  املباراة 
على صال���ة املرحوم فجحان 
هالل املطيري بنادي القادسية 
بعد مباراة مثيرة وقوية سيطر 
عليه���ا العبو احلرس بفضل 
الضربات الساحقة واالعداد 
اجليد للكرات على الشبك، فيما 
لم يتمكن العب���و الدفاع من 
مجاراة احلرس وحققوا الفوز 

في شوط واحد فقط.
وقد اقيمت املباراة اخلتامية 
بحضور رئيس اللجنة الفنية 
عماد بهبهاني ومدير االحتاد 
الرياضي العسكري حميد دحل 
واعضاء اللجنة املنظمة لدوري 

الوزارات.
وسلم بهبهاني درع البطولة 
وميداليات املركز االول لفريق 
احلرس الوطني العبي الدفاع 

ميداليات املركز الثاني.
فريق احلرس الوطني خالل التكرميواش���اد بهبهاني بالفرق 

الرندي: جوائز إسكواش »جنى« 15 ألف دوالر
تواصل اللجنة املنظمة العليا 
الدولية  العقارية  لبطولة جن����ى 
لالسكواش استعداداتها النطالق 
البطولة التي ستقام خالل الفترة 
من 13 ال����ى 18 يونيو املقبل على 
مالعب مركز األسير يوسف املشاري 
بنادي القادسية مبشاركة عدد كبير 
من العبي العالم املصنفني دوليا.

وتعتبر بطولة جنى العقارية 
احملطة األولى ألربع بطوالت تنظمها 
الكويت وهي بطولتي جنى وبطولة 
الشيخة شيخة السعد والبطولة 
الرابعة هي احلدث العاملي الكبير 
الذي يشارك فيه عمالقة اللعبة في 
العالم وه����ي بطولة األمير الوالد 

سعد العبداهلل رحمه اهلل.
من جانبه، كشف مدير البطوالت 
األربعة علي الرندي خالل املؤمتر 
الصحاف����ي الذي عقدت����ه اللجنة 
املنظمة مبركز األس����ير يوس����ف 
املش����اري بنادي القادسية مساء 
اول م����ن امس بحض����ور رئيس 
اللجن����ة اإلعالمي����ة الزميل خالد 
العدوان����ي ورئيس جلنة املالعب 
عبدالعزيز املطوع عن قيمة جوائز 
البطولة التي وصلت إلى 15 ألف 
دوالر، وأعل����ن أن ع����دد الالعبني 
الذي سيشاركون في بطولة جنى 
العقارية 32 العبا من 12 دولة وهي: 
باكستان، املانيا، استراليا، هولندا، 

بجانب اللجنة املنظمة العليا في هذا 
احلدث العاملي ومد جسور التعاون 
بني الطرفني من اجل سمعة الكويت 
والعبي الكويت ألن البطولة تقام 

على ارض الكويت وباسمها.
وأكد أن أبواب نادي القادسية 
مفتوحة جلمي����ع أعضاء مجلس 
ادارة احتاد االس����كواش وانه لن 
يوجه دعوة ألي عضو من األعضاء 
ألنهم مشاركون في هذا احلدث وال 

يحتاجون لدعوة رسمية.
السياق ذاته، أشار رئيس  في 
اللجن����ة اإلعالمي����ة الزميل خالد 
العدواني الى أن هناك خطة إعالمية 
لتغطية البطوالت األربع تتناسب 
مع حجم احلدث العاملي، مشيدا بدور 
وسائل اإلعالم في جناح بطوالت 
املوسم املاضي مؤكدا أن دور اإلعالم 
مهم جدا في البطوالت القادمة بسبب 
العالي للبطوالت والتي  املستوى 

حتظى باهتمام عاملي واسع.
وأض����اف ان البطوالت فرصة 
جيدة لالعبينا والعباتنا لالحتكاك 
العال����م، متمنيا لهم  أبط����ال  مع 
التوفي����ق بإحراز نتائج ايجابية، 
بعد أن اس����تعدوا جيدا خلوض 
املنافس����ات بفضل الدعمني املادي 
واملعنوي الذي وفرتهما الشيخة 
فادية سعد العبداهلل راعية احلدث 

العاملي.

هم عقيل اش����كناني وعبدالعزيز 
كنعان وهش����ام سويدان وحسن 

تقي ويوسف نزار.
وأضاف أن االحتاد الدولي قام 
بترش����يح حكمني دوليني لقيادة 
جميع املباريات باإلضافة إلى حكامنا 
الوطنيني الذين سيتم ترشيحهم 
من قبل االحتاد، ودعا الرندي خالل 
املؤمتر احتاد االسكواش للوقوف 

ايران، الهند، مصر، ايطاليا، األردن، 
وماليزيا، إجنلترا والكويت.

وأش����ار الرندي الى أن احتاد 
االس����كواش رش����ح الالعب عمار 
الدوري  ف����ي  التميم����ي للدخول 
الرئيسي باإلضافة إلى ثمانية العبني 
للمشاركة في البطولة وهم عبداهلل 
املزي����ن وناصر الرام����زي وعلي 
الرامزي وزي����اد عويش والبدالء 

علي الرندي وخالد العدواني خالل املؤمتر


