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قياديون أولمبيون يدعون لحل األزمة الرياضية

المسفر يحرز أول فضية للكويت 
في األلعاب القتالية

الكويت تشارك في بطولة
 العالم لرماية األطباق

بوسكندر: بديل جيرو جاهز

كراتيه العربي إلى القاهرة

احرز العب املنتخب الوطني للكراتيه احمد املسفر امليدالية الفضية 
االولى للكويت في منافس����ات الكراتيه في الدورة اآلسيوية االولى 
لاللعاب القتالية التي تختتم منافساتها غدا بتايلند، وهي امليدالية 
الثالثة للكويت في البطولة، حيث متكن املسفر في منافسات وزن 
75 كغ����م من الفوز على االردني عاصم ابوجاموس )7 - 0( بعد ان 
قدم عرضا فنيا جيدا واستخدم التكتيكات املناسبة في كل ضرباته 
واستطاع ان ينهي املنازلة بفوز عريض قاده ملواجهة العب نيبالي 
في اجلولة الثانية. وكان اللعب س����جاال حتى قام املسفر باسقاط 
خصم����ه بضربه فنية بالرأس اس����قطته على االرض ليعلن احلكم 
عدم قانوينة الضربة واحتساب النتيجة ملصلحة الالعب النيبالي 
وانهاء املباراة. ومن هنا تدخل الطاقمان االداري والفني للمنتخب 
وتقدموا باحتجاج خطي للجنة الفنية وبعد جدل ونقاش مثير وحاد 
انتهى االمر بعد مرور اكثر من ساعة الى قبول االحتجاح الكويتي 
واقتن����اع اللجنة الفنية بعد اعادة اللقط����ة عدة مرات بان الضربة 
صحيحة وان احلكم اخطأ في تقديره وباتخاذه القرار ليكمل املسفر 

مشواره في املنافسات.
وفي دور الثمانية واجه املس����فر الع����ب هونغ كونغ لي كا واي 
وجنح في ابعاده بنتيجة 5 - 2، ليسجل املسفر فوزه الثالث على 
التوالي لينتقل بعدها للدور قب����ل النهائي ويلعب امام التايلندي 
كالمبراب����ورد يوتانو ثم جنح بابعاده هو اآلخ����ر بنتيجة 10 - 2 
ليبلغ النهائي ويواجه الس����وري املعروف محمد حموي الذي فاز 

بخبرته 4 - 1.
من جانب آخر، دعا عدد من القياديني باللجنة االوملبية الدولية من 
قارة آسيا احلركة الرياضية الكويتية الى معاجلة خالفها مع اللجنة 

االوملبية الدولية بااللتزام الكامل بتطبيق بنود امليثاق االوملبي.
وعبروا عن متنياتهم ان تتسارع وتيرة احللول الكويتية والدولية 
اليجاد املخرج اجلذري واملناس����ب لالزمة الت����ي متر بها الرياضة 

الكويتية.
وقال عضو اللجنة االوملبية الدولية الكوري اجلنوبي اونغ شانغ 
ان الرياضة في الكويت متر مبرحلة حرجة ومؤس����فة قد تصل في 
نهاية املطاف الى االيقاف ومنع الرياضي الكويتي من املش����اركات 

اخلارجية وهذا ما ال تتمناه العائلة الرياضية.
وتس����اءل اونغ عن »اس����باب هذه املعضلة التي ادت بالرياضة 
الكويتية الى مثل هذا االجتاه املنحرف عن القانون وامليثاق االوملبي 
وكيف ال يستفيد ابناء الكويت بخبرات القيادي الذي يقود احلركة 
الرياضية في اكبر قارات العالم من جناح الى جناح اكبر؟« في اشارة 

الى رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد.

يلتقي الفريق االول لكرة القدم بالقادس����ية اليوم ضمن معس����كره 
املقام بالقاهرة مع فريق البالستيك احد اندية الدرجة الثانية، وقد اكد 
رئيس البعثة محمد البناي ان األمور تسير جيدا في املعسكر والالعبني 
مقبلون بقوة وحماسة على التدريبات، مع التزام كامل من الالعبني في 

اتباع تعليمات اجلهاز الفني وادارة الفريق.
وأضاف ان املعس����كر في حد ذاته مناسب جدا لوجوده في مدينة 6 
اكتوبر بعيدا عن ازدحام القاهرة للتركيز في التدريب خاصة ان اجلهاز 
الفني يضع اهمية خاصة على املعسكر في االستقرار على قائمة الفريق 
للموس����م اجلديد. حيث يضم املعسكر 35 العبا منهم 6 من الصاعدين، 
وسيتم في النهاية قيد 30 العبا في قائمة القادسية نهاية الشهر اجلاري. 
ولن نكتفي بهذا املعسكر لالستقرار على القائمة، ألن الفريق سيشارك في 
دورة االمارات الودية في االسبوع األخير وخالل شهر رمضان املبارك، 
ويتم بعده اعالن القائمة.وأبدى املدير الفني محمد ابراهيم رضاه التام 
عن املعسكر الذي ميثل مرحلة االعداد البدني والفني لالعبني استعدادا 
لالرتباطات املقبلة وأولها كأس الس����وبر مع الكويت 24 سبتمبر املقبل 

ثم الدخول في منافسات كأس االحتاد. 
من جانب اخر يواصل العربي تدريباته اليومية مبعس����كره املغلق 
بالقاهرة في اخلامسة والنصف عصر اليوم، وهي التدريبات التي يؤديها 

الفريق على امللعب الفرعي )2( بستاد القاهرة الدولي.
وكان االخض����ر قد خاض لقاءه الودي االول اول من امس امام فريق 
الش����رقية للدخان احد اندية الدرجة الثالث����ة بالدوري املصري والذي 
انتهى بالتعادل 2/2 ويعد هذا اللقاء مبثابة الظهور األول ملدربه الكرواتي 
دراغان سكوسيتش الذي اس����تغل املباراة في جتربة اخلطوط الثالثة 
بالفريق للوقوف على مدى استيعاب الالعبني خلططه الفنية التي ينوي 

تطبيقها مع الفريق. 
وكان االخضر قد وصل الى القاهرة الثالثاء املاضي وانتظم في تدريباته 

التي يقيمها اجلهاز الفني للفريق على فترتني صباحا ومساء.
من جهة أخرى عاد مهاجم العربي خالد عبدالقدوس إلى الكويت بعد 

تعرضه لتمزق في العضلة الضامة سيمنعه من اللعب ملدة شهر.
وفي السياق نفسه رفض املدافع السلوفيني روك اللعب في مباراة 

الدخان الودية قبل التوقيع معه رسميا دون جتربة.

خسر املنتخب الوطني لكرة 
السلة أمس أمام تايوان 51 � 73 )8 
 )17 � 16( ،)20 � 10( ،)15 � 17( ،)21 �
في ثاني مبارياته ضمن املجموعة 
الثانية في البطولة اآلس���يوية 
ال� 25 املقامة في مدينة تياجنني 

الصينية حتى 16 اجلاري.
املب���اراة مرتبكا  بدأ األزرق 
حيث أضاع أكثر من فرصة سهلة 
للتسجيل وفي الوقت نفسه أعطى 
الدف���اع الفرصة لالعبي تايوان 
للدخول على السلة والتسجيل 
بحري���ة وهو ما من���ح الفريق 
اخلصم الس���يطرة والتقدم 15 � 
6، وحاول األزرق استعادة زمام 
األمور وتقليص الفارق الذي بدأ 
باالتساع من خالل حتركات شايع 
مهنا ف���ي قيادة هجمات الفريق 
مبساندة عبداهلل توفيق ومحمد 
اشكناني في التسجيل من حتت 
الس���لة لكن الدف���اع التايواني 
كان باملرص���اد لهجمات األزرق 
باإلضاف���ة إلى تألق الهجوم في 
توس���يع الفارق الذي وصل في 
ختام الرب���ع األول إلى 13 نقطة 

.8 � 21
ونزل األزرق في الربع الثاني 
اكبر فارضا  بتركيز وحم���اس 
إيقاعه على العبي تايوان من خالل 
حتركات مهن���ا الذي مد زمالءه 
بالكثير من الكرات السهلة والتي 
استغلها راشد الرباح وعبداهلل 
توفيق في التس���جيل ليقلصوا 
الفارق ف���ي منتصف الربع إلى 
6 نقاط 27 � 21، واستغل بعدها 
الفري���ق التايواني خروج مهنا 
الرتكابه اخلطأ الرابع وكثف من 
حتركاته الهجومية خصوصا من 
قبل الالعب تاي هني ليعيد الفارق 
من جديد 13 نقطة 36- 23 قبل 
أن ينهي احمد فالح الربع بسلة 

لألزرق أعطته التفوق في الربع 17 
� 15 والنتيجة لتايوان 36 � 25.

ومالت الكفة بش���كل واضح 
ناحية التايوانيني في الربع الثالث 

من خالل فرض سيطرتهم وشن 
العديد من الهجمات الس���ريعة 
واخلاطف���ة وس���ط ارتباك في 
صفوف املنتخب أدى إلى خسارة 

الكرة 3 م���رات متتالية من قبل 
بديل مهنا احمد صفر الذي عابه 
البطء وعدم التركيز رغم مجهوده 
الواضح، ووصل الفارق إلى 27 
نقطة منتص���ف الربع 56 � 29 
قبل أن يش���رك املدرب الصربي 
لألزرق زوران كريكوڤتش شايع 
مهنا من جديد الذي نظم صفوف 
الفريق ومرر أكثر من كرة حاسمة 
باإلضافة إلى ثالثيتني متتاليتني 
من مهنا وتوفي���ق أنهت الربع 
لصالح الفريق التايواني 56 � 35. 
واستعاد األزرق ثقته في الربع 
األخير بفض���ل حتركات املتألق 
محمد اش���كناني أحسن مسجل 
للفريق )13 نقطة( وأحمد فالح 
وراش���د الرباح، وحاول زوران 
تطبيق دف���اع املنطقة للحد من 
خطورة العبي تايوان الذين جلأوا 
إلى الرميات الثالثية محرزين 3 
رميات متتالية منحتهم األفضلية 
انتهى لصالح  ال���ذي  الربع  في 
تايون 17 � 16 والنتيجة النهائية 

ايضا 73 � 51.
سجل لألزرق: محمد أشكناني 
)13 نقط���ة(، أحم���د فالح )8(، 
عب���داهلل توفي���ق )8(، راش���د 
الرب���اح )8(، ش���ايع مهنا )6(، 
محمد املطيري )5( وعبدالعزيز 

احلميدي )3(.
ويختتم »أزرق السلة« اليوم 
ف���ي املجموعة عندما  مبارياته 
يواجه اي���ران في 11:00 صباحا 

بالتوقيت احمللي.
وفي بقية نتائ���ج مباريات 
امس فازت كوريا اجلنوبية على 
سريالنكا 122 � 54 ضمن املجموعة 
األولى، وف���ي املجموعة الرابعة 
فازت لبنان عل���ى االمارات 108 
� 38، واألردن على اندونيس���يا 

.47 � 105

تشارك الكويت في بطولة العالم لألطباق الطائرة التي تنطلق 
منافساتها اليوم مبدينة ماريبور السلوڤينية وتستمر ملدة تسعة 
أيام. وقال امني الس����ر الع����ام بنادي الرماية عبي����د العصيمي في 
تصريح ل� »كونا« ان املنتخب الوطني سيمثله 20 راميا ورامية في 
فئات الرجال والناشئني والناشئات مبسابقات »تراب ودبل التراب 
والسكيت«. واضاف ان النادي يطمح من خالل هذه املشاركة املهمة 
التي يشارك فيها أبرز رماة العالم الى املنافسة على املراكز الثالثة 
االولى الى جانب صقل خبرة الرماة والراميات الناشئني ليكونوا خير 
سفراء لبلدهم واحد الروافد االساسية للمنتخب األول في البطوالت 
املقبلة. وأوضح ان رماة الكويت انخرطوا في معسكر تدريبي ملدة 
اسبوعني في سلوڤينيا، مضيفا انه سيتزامن مع املعسكر مشاركة 
بعض الرماة والراميات في بطوالت ودية دولية تسبق مشاركتهم 

في البطولة مباشرة.

عبدالعزيز جاسم
أكد أمني سر كاظمة حسني بوسكندر ان البرتقالي لن يتعاقد مع احملترف 
البرازيلي الرابع فرانسيس����كو جيرو بسبب متسك ناديه فيغيرنسي 
البرازيلي به، حيث فضل بقاءه بسبب تضاعف حظوظ الفريق بالصعود 
الى دوري الدرجة األولى، ولفت بوسكندر إلى ان البديل جاهز ويلعب 
ايضا في الدوري البرازيلي وباملكان نفسه وصانع للعب وال يقل مهارة 
عن جيرو، وسيصل خالل اليومني املقبلني الى البالد للتوقيع. وبني ان 
عدم مغادرة رئيس الوفد ومدير الكرة فواز بخيت مع الفريق الى معسكر 

القاهرة بسبب ظروف صحية وسيلتحق بالوفد غدا.

غادر البالد صباح أمس وفد فريق الكراتيه بالنادي العربي متجها 
إلى القاهرة القامة معسكر تدريبي يستمر أسبوعني برئاسة بشار 
جمال مدير اللعبة واملدرب الوطني عدنان شمس ويضم 17 العبا من 
مختلف املراحل السنية ويخوضون خالله عددا من اللقاءات الودية 
مع بعض األندية املصرية ومن أبرزها املنتخب املصري باإلضافة إلى 
لقاءات أخرى جتمعهم مع األهلي، الزمالك، الشمس، الزهور واملركبات 

الذي يستضيف تدريبات الفريق طوال فترة املعسكر.
من جهته أوضح بشار جمال ان املعسكر يأتي مكمال للخطة الفنية 
املعتمدة من قبل اجلهاز الفني واإلداري بعد موافقة مجلس اإلدارة 
لتطوير اللعبة وذلك من خالل جتهيز الالعبني ملنافس����ات املوسم 
اجلديد، حيث ينتظر الفريق عددا من البطوالت احمللية املهمة حلصد 

أكبر عدد ممكن من النقاط في كأس التفوق العام.

يخوض مواجهته الثالثة بكأس العالم للشباب أمام الفراعنة

أزرق اليد يخسر أمام أيسلندا 32 ـ 34
الفوز في أولى مواجهاته أمام منتخب 
ايس����لندا )25/ 19(، وهو ما يحفز 
الفراعنة من اجل حتقيق الفوز في 
لقاء اليوم على حساب األزرق مستغال 
عاملي األرض واجلمهور. ويسبق 
لقاء األزرق م����ع الفراعنة مباراتان 
ال تقال أهمية عن ه����ذا اللقاء، ففي 
الرابعة والنصف عصرا وعلى نفس 
الصالة الرئيس����ية مبجمع صاالت 
ستاد القاهرة يلتقي املنتخب األملاني 
مع نظيره االيسلندي، وفي السادسة 
والنصف مس����اء يلتق����ي املنتخب 

االرجنتيني مع نظيره القطري.

تقسيمة إلى مجموعتني اطمأن خاللها 
اجلهاز الفني على مدى اس����تيعاب 
الالعبني للفكر اخلططي الذي سيتم 
تطبيقه في لقاء اليوم. وقد شهدت 
التدريبات األخيرة منافسة كبيرة 
وش����ديدة بني العبي األزرق، وهو 
ما جعل املدي����ر الفني يضع جميع 
الالعب����ني في احلس����ابات اخلاصة 

ملباراة اليوم.
ف����ي املقابل يخ����وض املنتخب 
املصري لقاء اليوم مبعنويات نفسية 
عالية بعد ان جنح حتت قيادة مديره 
الفني عاصم السعدني في حتقيق 

تع����رض أزرق اليد للخس����ارة 
الثاني����ة في كأس العالم للش����باب 
امام ايسلندا )32 � 34( مساء أمس، 
ويخوض األزرق اليوم في الثامنة 
والنصف مس����اء بالصالة رقم )1( 
مبجمع صاالت ستاد القاهرة الدولي 
ثالث مواجهاته أمام منتخب مصر، 
والتي تأتي ضمن منافسات املجموعة 
األولى، ويسعى األزرق لتحقيق الفوز 
بلقاء اليوم لضمان استمراره بقوة 
في املسابقة، وتعويض اخلسارة التي 
تعرض لها في أولى مواجهاته امام 
املنتخب القطري، وهو ما جعل اجلهاز 
الفن����ي للمنتخب بقيادة البحريني 
نبي����ل طه املدير الفن����ي يؤكد على 
الالعبني بعدم االلتفات إلى هتافات 
اجلماهير الكبيرة التي س����تحضر 
املباراة ملؤازرة ومس����اندة منتخب 
مص����ر، والتركيز فقط ف����ي اللقاء 
والعمل عل����ى تنفيذ كل التعليمات 
التي وجهها لهم اجلهاز الفني قبل 

املباراة او أثناء سيرها.
وكان اجله����از الفني للمنتخب 
الوطني قد تابع بدقة مباريات هذه 
املجموعة للتعرف على مس����توى 
التي سيواجهها األزرق  املنتخبات 
التي  وفى مقدمتها مباراة االفتتاح 
جمعت بني مصر وايسلندا ثم مباراة 
مصر مع االرجنتني. وكان املنتخب قد 
اختتم استعداداته لهذا اللقاء مبران 
اليوم اشتمل  خفيف أجراه صباح 
مشاري طه قدم أداء راقيا مع األزرقعلى تدريبات اإلحماء واإلطالة، ثم 

خالد عبدالقدوس أصيب في معسكر القاهرة وعاد إلى البالد

شايع مهنا برز في مباراة األزرق مع تايوان

القادسية يلتقي البالستيك والعربي يواصل تدريباته 

أزرق السلة يخسر أمام تايوان في »اآلسيوية«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
2.30النرويجفرنسا
2.30جزر جرينالندالسويد
2.30الدمناركاملغرب
4.30اسبانياإيران
4.30أيسلنداأملانيا

4.30إستونياسلوڤينيا
4.30البرتغالالتشيك
6.30البرازيلتونس
6.30األرجنتنيقطر

6.30ليبيانيوزيلندا
6.30روسيا البيضاءاجلزائر
8.30الكويتمصر


