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الوفود حتتج على قطر.. و»التنظيمية« تؤكد عدم وجود جتاوزات

أزرق السلة يالقي عمان وعينه على حتقيق الفوز
الفحص الطبي على الالعبني 
للتأكــد من صحــة أعمارهم 
ابتداء مــن البطولــة املقبلة 
وذلك لعدم وجــود ميزانية 
مدرجة لهذا الشأن في النسخة 

احلالية.
عودة الرباعي املســتبعد 
الــى البالد عــاد صباح أمس 
الــى البالد الالعبــني األربعة 
الذين استبعدهم اجلهاز الفني 
ملنتخبنا الوطني عن خوض 
منافسات البطولة اخلليجية 
بسبب اللوائح والقوانني التي 
جتيز اختيار 12 العبا فقط.

األربعــة  والالعبــون 
املستبعدون هم: نايف العازمي 
ومحمــد الشــمالي وحســن 
الزقاح وعبدالعزيز العنزي.

ومنحــت إدارة منتخبنــا 
يوما مفتوحا لالعبني األربعة 
مساء اول من أمس للتسوق 
وشــراء مــا يحتاجونه قبل 
العــودة الــى البــالد، بعــد 
حصولهم على مستحقاتهم 

أسوة بالالعبني اآلخرين.
دبي ـ يحيى حميدان ـ  ٭

ذلــك تقدمت وفود منتخبات 
الكويت والبحرين والسعودية 
واالمــارات وعمــان بكتــب 
اللجنة  الى  احتجاج رسمية 
التنظيميــة بــدول مجلــس 
التعــاون اخلليجي للتدقيق 
ومراجعــة كشــوفات جميع 
العبــي الفرق املشــاركة في 
البطولة احلالية وأال يقتصر 
األمر على قطر فقط لترسيخ 
مبــدأ العــدل واملســاواة بني 

املنتخبات املتنافسة.
وخــالل التناقــش حــول 
املوضوع في اجتماع اللجنة 
الذي عقد صباح  التنظيمية 
األمــس فــي مقــر االحتــاد 
اإلماراتي لكرة الســلة، ردت 
اللجنة بأن تسجيل الالعبني 
القطريني صحيح وال تشوبه 
شــائبة لدى االحتاد الدولي 
للعبة »فيبا«، مع التأكيد على 
أن قوانني االحتاد الدولي جتيز 
لكل منتخب جتنيس العبني 
اثنني فقط. ونزوال عند رغبة 
جميع الوفود، اعتمدت اللجنة 
التنظيميــة تطبيــق نظــام 

مــن حصد ما زرعــوه طوال 
هذه السنني الطويلة.

فوز قطر والبحرين

وشــهدت مباريات مساء 
أول من أمس، فوز قطر على 
الســعودية بفارق 33 نقطة 
)90-57(، والبحريــن علــى 

عمان 41-68.
وأصابــت مبــاراة قطــر 
والســعودية جميــع الوفود 
املشــاركة بالصدمــة بعدمــا 
شاهدوا الفوارق اجلسمانية 
الواضحــة لصالح القطريني 
بســبب جتنيســهم للعديــد 
الالعبــني األفريقيــني،  مــن 
باالضافــة الى عــدم تقيدهم 
بلوائح البطولة والتي تنص 
على اشراك مواليد 1996 وما 
دون. وبعد مراجعة كشوفات 
العبي املنتخب القطري تبني 
أن أحدهم مت تســجيله على 
أنه من مواليد عام 2000 وهو 
أمر يبدو غريبا، الســيما ان 
الالعــب تخطى ســن البلوغ 
منذ سنوات طويلة. وعلى أثر 

مدرب منتخبنا أحمد اجلالوي 
أن مبــاراة اليــوم أمام عمان 
تبــدو فــي متناولنــا علــى 
الورق ولكن هذا األمر يجب 
أال يجعلنا أن نتساهل خالل 
اللقاء وذلك ألن مباريات كرة 
الســلة دائما ما تكون حافلة 

باملفاجآت.
وشــدد اجلــالوي علــى 
ضــرورة احتــرام أي خصم 
واللعب أمامه بجدية، مشيرا 
الى أن الالعبني يدركون متاما 
أهمية الفوز في كل لقاء على 
حدة قبل التفكير في احلصول 

على أي مركز.
وبني اجلالوي ان البطولة 
ستكون من نصيب املنتخب 
القطــري وهــذا األمر وضح 
بصورة جلية خالل مباراته 
األولى أمام السعودية والتي 
انتهت بنتيجة كبيرة، الفتا 
الــى أن جتنيــس الالعبــني 
اجلاهزيــن فــي منتخبــات 
املراحل السنية يعد أمرا غير 
منصفا ويحرم املنتخبات التي 
صرفت وتعبت على العبيها 

الشومان وعبد اهلل خالد وفواز 
عبداهلل وعلي نزار.

الجالوي يحث الالعبين

مــن جهتــه، أكد مســاعد 

عدنان وعادل السعدون وناصر 
الهجــرس ومحمــد خالد، مع 
الزج باألوراق الرابحة املتمثلة 
بسلمان السهو وعلي اخلبيزي 
الفيلة وعبدالرحمن  وسعود 

يتطلــع منتخبنا الوطني 
للشباب )حتت 17 سنة( لكرة 
السلة الى جتاوز عقبة املنتخب 
العماني عندما يلتقيه في الـ 6 
مساء اليوم بتوقيت الكويت 
ضمن مباريــات اليوم الرابع 
لبطولــة اخلليج للمنتخبات 
والتــي تقــام منافســاتها في 
صالة نــادي الوصل مبدينة 

دبي اإلماراتية.
ويلعب اليوم أيضا صاحب 
األرض واجلمهور اإلمارات مع 

السعودية في الـ 4 عصرا.
ويعتبر حتقيق الفوز على 
عمان بفارق جيد هدفا أساسيا 
بالنسبة للجهاز الفني ملنتخبنا 
بقيادة املــدرب وليد محارب 
ومســاعديه أحمــد اجلالوي 
ومحمد خليفة، وذلك لتعزيز 
حظوظ األزرق في احلصول 
علــى أحد املركزيــن األول أو 
الثانــي لضمــان التأهــل الى 
بطولــة آســيا التــي ســتقام 
الصيف املقبل في إندونيسيا 
ويعتمد محارب على عناصره 
األساســية أمثال حمد وسعد 

العبو أزرق السلة يسعون إلى حتقيق االنتصار الليلة على عمان 

مساعد املدرب أحمد اجلالوي مع مدير املنتخب محمد احلميدان 

تدريبات شباب السلة اتسمت باحلماس قبل املواجهة 

تأجيل سلة العرب
 إلى أكتوبر

»املبارزة« يفوز بفضية
 في »غرب آسيا«

»املدارس« في تونس 
استعداداً للبطولة العربية

قــرر االحتاد العربــي لكرة الســلة تأجيل 
البطولة العربية التــي كان مزمعا إقامتها في 
مدينــة اإلســكندرية املصرية اال أنهــم ارتأوا 
تأجيلها بسبب االضطرابات األمنية، يذكر ان 
البطولة مت نقلها مــن الدوحة الى دبي وأعيد 
نقلها الى بيروت التي اعتذرت عن استضافتها 
فــي اللحظات األخيرة ليتــم نقلها الى املغرب 
لتحط الرحال أخيرا في اإلسكندرية التي تعاني 
من أوضاع أمنية مضطربة ادخلت االحتاد في 
مأزق جديد مــع تلميحات الى احتمال إقامتها 

في أكتوبر املقبل.

فاز املنتخــب الوطني للمبارزة مبيدالية 
فضية في منافســات الفلورية للفرق ضمن 
بطولة غرب آسيا للعبة املقامة في العاصمة 
االردنية عمان حتى العاشر من الشهر اجلاري. 
 وقــال مدير الفريــق منــذر النصار في 
تصريــح لـ)كونا( ان املنتخــب الذي يضم 
كال من نايف العنزي ويوسف الرباب وحسن 
اخلياط وعبدالعزيز خالــد فازوا بامليدالية 
التي جــاءت ضمن منافســات اليوم الثالث 
للبطولة مشــيرا الــى ان مجموع امليداليات 
التي فاز بها املنتخب في هذه البطولة التي 
انطلقت اجلمعة املاضي بلغت سبع ميداليات. 
 وتشارك منتخبات ثمانيةدول عربية في 
هذه البطولة وهي الكويت واالردن واالمارات 
وسورية وقطر والعراق وفلسطني ولبنان.

توجــه وفد منتخــب املــدارس إلى تونس 
للمشاركة في بطولة املدارس العربية اخلامسة 
املقامة هناك خالل الفترة من 4 إلى 14 سبتمبر 
احلالي. واستعد املنتخب للمشاركة في البطولة 
بصورة مميزة من خالل تنظيم معسكر خارجي 
فــي كرواتيا خاض خالله عــددا من املباريات 
الوديــة مع فــرق كرواتية ســاهمت في إعداد 
الفريــق بالصورة املطلوبــة. ولعب الفريق 3 
مباريــات ودية مع منتخــب كرواتيا، ودينمو 
زغرب ونادي رييكا حيث خسر في األولى 2-1، 
وتعادل في الثانية 2-2، وهزم في الثالثة 1-0.
ويتــرأس الوفــد املوجه األول فــي منطقة 
الفروانيــة التعليميــة صالــح القطان ويضم 
أيضــا نائبــا لرئيــس الوفد د.غامن الســهلي، 
واملسؤول املالي بدر املطوع، واملشرف اإلداري 
خالد املرزوق، واملدرب أحمد حيدر، ومســاعد 
املدرب علي فالح، ومدرب حراس املرمى طارق 
البناي، وإداري الفريق ناصر بنيان، واملشرفان 
حمد العنزي، وحمد تقي، باإلضافة إلى اللجنة 
اإلعالميــة املكونــة من بدر منصــور، ومحمد 

النجدي.

عماد بهبهاني يترأس اجتماع العمومية 

ً عمومية الكراتيه زكت العبد اهلل رئيسا

زّكت اجلمعية العمومية الحتاد الكراتيه رئيس 
وأعضــاء مجلس اإلدارة للــدورة اجلديدة وفقا 
للنظام األساسي لالحتاد كالتالي: الشيخ خالد 
العبداهلل رئيس مجلس اإلدارة، مناحي الفضلي. 
نائب رئيس مجلس اإلدارة، عماد بهبهاني - أمني 
الســر العام، حســن الشــمري أمني الصندوق، 
عبدالعزيز شــعبان أمني السر املساعد، فيصل 
احلمد أمني الصندوق املساعد. وخمسة أعضاء 
هم: احمد يوسف، احمد حسن، إبراهيم احلسيني، 
متعب الشــمري، ومنصور السبيعي.  وحضر 
من األندية كل من عادل الهلفي )التضامن(، رضا 
معرفي )القادسية(، احمد اجلاركي )اليرموك(، 
ناصر العجمي )خيطان(، جابر املري )الساحل(، 
ناصر اجلعيدي )الشــباب(، فارس احلســيني 
)اجلهراء(، عبداللطيف السريع )الساملية(، إبراهيم 
دشتي )الصليبخات(، محمد السبيعي )النصر(، 
وخالد عبدالنبي )العربي(، وتغيب ممثلو أندية 

الكويت وكاظمة والفحيحيل.
 وافتتــح االجتمــاع عمــاد بهبهانــي مرحبا 
باحلضــور ونقل لهــم حتيات رئيــس مجلس 
اإلدارة الشــيخ خالد العبــداهلل لتواجده خارج 
البــالد. وأعرب عــن خالص تقديــره واعتزازه 
بالثقــة الغاليــة والدعم الكبير الــذي حظي به 
االحتــاد من قبل األندية األعضاء وقدم الشــكر 
إلى املسؤولني بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
واللجنة االوملبية على الدعم والتشجيع املستمرين 
للعبة الكراتيه، وثمن اجلهود التي بذلها رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة االحتاد في الفترة املاضية 

متمنيا التوفيق ملجلس اإلدارة اجلديد.
وشــكلت اجلمعية العمومية لالحتاد ثالثة 
أعضــاء من اجلمعية العمومية لفحص محضر 
االجتماع وهم رضا معرفي أمني سر نادي القادسية 
واحمد اجلاركي – أمني سر نادي اليرموك، وجابر 

املري – أمني صندوق – نادي الساحل.

محمد عيدان يرفع علم الكويت احتفاال بالفوز بالبطولة

عيدان يفوز ببطولة شرق أميركا للجودو

الهيئة تفتتح دورتني حلكام التايكوندو واجلودو
افتتح مركز عبداهلل الســالم إلعداد القادة 
التابع للهيئة العامة للشــباب والرياضة اول 
من أمس دورتني حلكام التايكوندو واجلودو 
ضمن خطة املركز املستمرة بالتعاون مع باقي 

إدارات قطاع الرياضة بالهيئة.
 ويقدم املركز دورة حكام التايكوندو لصقل 
اخلبرات والترقية وللحكام اجلدد وذلك خالل 
الفترة من 1 إلى 12 سبتمبر اجلاري، فيما متتد 
دورة ترقي حكام اجلودو في الفترة من 1 إلى 

10 سبتمبر اجلاري.
 وبهذه املناســبة أكد د. مساعد الكريباني 
مدير إدارة مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة 
إن املركز يبذل جهدا مستمرا لرفع مستويات 
التحكيم فــي الرياضات املختلفة مما له األثر 
األكبر على منو مســتويات الرياضة احمللية 
والدوليــة، موضحا أهمية هــذه الدورات في 
تكوين شخصية احلكام وتنميتها للمشاركة 

املشرفة في احملافل اإلقليمية والدولية.

احرز العب نادي القادسية 
الوطني للجودو  واملنتخب 
محمد عيدان بطولة شــرق 
أميــركا بعــد حصوله على 
امليداليــة الذهبيــة وبذلــك 
يتأهل للمنافسة على بطولة 
الواليــات املتحدة للجودو، 
واشاد عيدان باملدير الفني 
للعبة نبيل العريفي والطاقم 
املســاعد له الذيــن كان لهم 
فضــل كبير في احــراز هذا 
اللقب باالضافة الى اعضاء 

احتاد اجلودو.
يذكر ان عيدان اســتغل 
فترة دراســته في الواليات 
املتحــدة األميركية وانضم 
للبطولة التي وجد من خاللها 
فرصة الظهار صورة مشرفة 
عن الالعب الكويتي وكذلك 
لعبــة اجلــودو التــي بدأت 
في جذب الشــباب الكويتي 
حيث وجد اشادة كبيرة من 
القائمني على البطولة الذين 

بدورهم اثنوا على متيزه.

الفائزون باملراكز االولى خالل التتويج

العازمي يفوز بالسكيت
 واملطيري ببندقية الهواء في» الدعيج«

اختتمت منافسات كأس املغفور له الشيخ فيصل 
الدعيج التي نظمها نادي الرماية في مسابقات 
رماية األطباق الطائرة »السكيت التراب« ورماية 
الرصاص »املسدس والبندقية 10 م ضغط الهواء« 
للرجال والسيدات لرماة وراميات أكادميية الشيخ 
سعد العبد اهلل للرماية االوملبية بإقامة حفلها 
اخلتامي بحضور الشيخ سلمان احلمود والشيخ 
صباح فيصل الدعيــج راعي الكأس واملهندس 
دعيــج العتيبي رئيس االحتــاد العربي ونائب 
رئيس مجلس اإلدارة وعضو مجلس إدارة االحتاد 
الدولي للرماية، كما شارك في حفل توزيع اجلوائز 
على الرماة والراميات الفائزين عبيد العصيمي 
األمني العام لالحتادين الكويتي والعربي للرماية 
وعيسي بوطيبان أمني الصندوق ومحمد مصطفى 
كرم ود.نضال العاصــم أعضاء مجلس اإلدارة 
واجلهاز الفني واإلداري ألكادميية الشيخ سعد 
للرماية االوملبية، وحظيت الكأس مبشاركة 80 
راميا ورامية وحضور جمهور من محبي رياضة 
الرماية وأولياء أمور الرماة والراميات املشاركني.

من جانبه قال عبيد العصيمي ان البطولة حتمل 
اسم احدى الشخصيات الغالية على أسرة الرماية 
الكويتية حيث شارك املغفور له الشيخ فيصل 
الدعيــج ضمن أول منتخــب للرماية الكويتية 
وحقق أول اجناز دولي يســجل باســم الرماية 
الكويتية، وبعد التحرير قام بجهوده الشخصية 
في إنشاء أول ميدان للرماية األوملبية ليمارس 

الشباب الكويتي هذه الرياضة النبيلة وفق أصول 
رياضية اوملبية ساهمت بشكل كبير في تطور 
رياضــة الرماية وحتقيق العديد من االجنازات 
ونتقدم بخالص الشكر والتقدير ألسرة املرحوم 
الشيخ فيصل الدعيج لدعمهم الكرمي واملتواصل 
لرياضة الرماية الكويتية وتشجيعهم للمتميزين 

من الشباب.
واشــار العصيمي الى ان أكادميية الشيخ سعد 
العبد اهلل للرماية االوملبية تأتي تتويجا جلهود 
رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة ورؤيتهم املستقبلية 
بقيادة الشــيخ سلمان احلمود لتطوير رياضة 
الرمايــة وفتح املجال للشــباب الكويتي لتعلم 
رياضة الرماية وفق أسس ومناهج فنية وعلمية 
متطورة وعلى أيدي كادر فني عاملي متخصص.
وهنأ وفد املنتخب الوطني للرماية املشــاركني 
في دورة األلعاب اآلسيوية الثانية التي اختتمت 
مؤخرا في الصني بالتهنئة لالجناز الكبير املتميز 
الذي مت حتقيقه بحصــول محمد الهاملي على 
املركز األول وامليدالية الذهبية في رماية التراب. 
وقد فاز طالل العازمي مبسابقة السكيت – رجال، 
وراكان العنزي مبسابقة التراب – رجال. وجنم 

القروي مبسدس الهواء 10 أمتار – رجال.
ومرمي اشكناني مبسدس الهواء 10 أمتار– سيدات. 
ومحمد العتيبي ببندقية الهواء 10 أمتار – رجال، 
وسارة املطيري ببندقية الهواء 10 أمتار – سيدات.


