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إدارة النادي أرسلت كتاب تظلم الحتاد اللعبة بعد قرار إيقافه

لوكوموتيف الروسي يرغب في ضم جدو وشيكاباال

القالف: نثق ببراءة القناعي وعودته لـ »سلة الشباب«

مليونا دوالر بانتظار األهلي مع برونزية املونديال

أكد مدرب فريق كرة السلة 
القالف  الش���باب خالد  بنادي 
أن فريقه تعرض للظلم جراء 
إيقاف الالع���ب محمد القناعي 
بصفة مؤقت���ة حاليا من قبل 
جلنة املنش���طات املنبثقة عن 
الكويتية  اللجن���ة األوملبي���ة 
عل���ى أن يتم إيقافه الحقا ملدة 
سنتني ميالديتني حسب القوانني 

الدولية.
وكان القناع���ي ق���د أوقف 
بصف���ة مؤقتة ال���ى جانب 3 
العب���ني آخرين ه���م عبداهلل 
الس���الم )كاظم���ة(، وفيصل 
الهزاع )التضامن(، واألميركي 
اندريه بيتس )النصر( بسبب 
املنشطات وذلك الى حني اثبات 

براءتهم.
يذكر ان جلنة املنش���طات 
متنح الفرص���ة ألي العب في 
تقدمي تظلم على قراراتها على 
ان يتحمل ناديه او الالعب نفسه 
تكالي���ف إجراء الفحوص مرة 
اخ���رى حتى تثب���ت ايجابية 

الفحوصات من سلبيتها. 
وب���نينّ القالف ف���ي حديث 
ل�»األنب���اء« أن القناع���ي ل���م 
يتن���اول أي دواء محظور وما 
ظهر في نتيجة التحليل هو أحد 
األدوية اخلاصة بالتخسيس 
)الريجيم( والتي كان يتناولها 
في الفترة األخيرة إلنقاص وزنه 
وه���و ما جنح فيه بعد أن فقد 
17 كغم، الفت���ا الى أن الالعب 
أبلغ فريق فحص املنش���طات 
بهذا األمر عندما مت أخذ العينة 

يختتم الي���وم فريق الكرة 
بالنادي األهلي تدريباته مبدينة 
يوكوهاما، استعدادا ملواجهة 
امام مونتيري املكسيكي  الغد 
في لقاء حتديد املركزين الثالث 
والراب���ع ببطولة كأس العالم 
باليابان  املقامة حاليا  لألندية 
وتختتم فاعلياتها غدا باملباراة 
النهائي���ة التي س���تجمع بني 
تشلسي االجنليزي وكورينثيانز 
البرازيلي، والتي ستقام على 
نفس امللعب عقب انتهاء لقاء 

األهلي ومونتيري.
وكان األهلي قد خاض أمس 
تدريبه في س���تاد يوكوهاما 
استعدادا ملباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع، حيث منح املدير 
الفني للفريق األحمر حس���ام 
البدري الالعبني الذين شاركوا 
في مب���اراة االربعاء راحة من 
التدريبات أمس األول ليكتفوا 
بالتدريب���ات البدني���ة وف���ك 
العضالت ف���ي صالة األلعاب 
الرياضية والسونا حتت إشراف 
اخصائي التأهيل البدني محمد 
ابوالعال، بينما شارك باقي العبي 
الفريق في تدريب اعتيادي في 

ارض امللعب.
وحرص البدري على قيادة 
املران، خاصة بعد ان أصبحت 
مسألة إشراك عدد من الالعبني 
االحتياطيني خالل مباراة الغد 
التي  الغيابات  للتغلب عل���ى 
طرأت في صفوف الفريق بسبب 
االصابة ضرورة، حيث يعانى 
بعض الالعبني األساسني وفى 
مقدمتهم الثنائي حسام عاشور 
ووليد سليمان من آالم خفيفة، 
فضال عن اصابة حارس املرمى 

األساسي شريف اكرامي.
في شأن آخر، ينتظر الفريق 
األول للنادي األهلي أن يحصل 
على مليون���ي دوالر في حال 
فوزه، مبباراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع أمام مونتيري 
الذي لقي هزمية  املكس���يكي، 
قاسية امام تشلسي 1 � 3، وفى 
حالة خسارة األهلي للمباراة 
سيحصل على مليون ونصف 

املليون دوالر فقط.

لوكوموتيف يفاوض جدو 
وشيكاباال

على صعيد آخر، أبدى نادى 
لوكوموتيف الروسي رغبته في 
ضم مهاجم األهلي محمد ناجى 
»جدو« خالل فترة االنتقاالت 
الشتوية املقرر لها يناير املقبل 
على س���بيل اإلعارة أو البيع 
النهائي، ومن املنتظر أن يتقدم 
النادي الروسي الذي سبق أن 
لعب له مهاجم الزمالك الدولي 

الش���باب  القالف أن  وذكر 
يفتقد أيضا في الفترة احلالية 
جهود 3 العبني مهمني وهم جراح 
الفارس���ي  اخلواري ومحمود 
وفيصل ملك وذلك إلصابة األول 
والثاني ولظروف عمل الثالث. 
ومتنى القالف في ختام حديثه 
أن يجري احتاد السلة حتقيقا 
عادال ومحايدا في االحداث التي 
صاحبت اعتبار فريقه خاسرا 
من الصليبخات 0 � 20 بعد أن 
املباراة بتأجيلها  أبلغنا حكام 
بيد أننا فوجئنا الحقا باعتبار 

الفريق منسحبا.
 ٭يحيى حميدان

يس���تطيع مقارعة حتى فرق 
الوسط أو املتأخرة في الترتيب 
الفري���ق يفتقر لوجود  مادام 

احملترف األجنبي.
وأض���اف أن الش���باب هو 
الفريق الوحيد الذي ال ميتلك 
ضمن صفوفه محترفا أجنبيا 
على الرغم من أهمية تواجده 
الالعب���ني احملليني  ملس���اندة 
الذين يس���جلون معدل نقاط 
جيدا ف���ي كل مباراة، بيد أنهم 
بحاجة للدعم من قبل احملترف 
من أجل زيادة معدل التسجيل 
واالس���تفادة من امكانياته في 

املتابعة حتت السلة.

إلى أنه س���يبحث مصير هذه 
العروض مع األهلي والزمالك 
املقبلة واالنتهاء  الفترة  خالل 

منها قبل انتقاالت يناير.

مصير الدوري

وعلى صعيد آخر، أبدى نائب 
رئيس االحت���اد املصري لكرة 
القدم حسن فريد دهشته من 
إهمال وزارتي الدفاع والداخلية، 
باإلضافة إلى مؤسسة الرئاسة 
بعدم الرد عل���ى املذكرة التي 
أرسلها احتاد الكرة بشأن تأمني 
مباريات الدوري املصري املمتاز 
الذي من املفترض أن ينطلق في 
18 اجلاري، مشيرا إلى أنه على 
وزارة الداخلية إذا رفضت عودة 
املسابقة أن تعلن للرأي العام 
عدم قدرتها على تأمني املباريات، 
مؤكدا أنه دع���ا جميع األندية 
لعقد اجتماع ظهر اليوم، ملناقشة 
الوضع احلالي في عودة النشاط 
من عدمه، وايضا ليوضح لهم 
أن احتاد الكرة وافق على عودة 
الدوري دون حضور اجلماهير، 
وعلى أي وضع سواء كان من 
دور واحد أو دورين، وأن مجلس 
اجلبالية عقد اجتماعا مع العديد 
من املسؤولني لعودة النشاط، 

ولكن دون جدوى.

 ٭القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

منه، وتساءل القالف أنه مادام 
الدواء محظورا ويعد من األدوية 
املنش���طة فلماذا يتم بيعه في 
الصيدليات وأشار القالف الى أن 
إدارة ناديه أرسلت كتاب تظلم 
الى احتاد كرة السلة ملخاطبة 
اللجنة األوملبية من أجل رفع 
االيقاف عن القناعي لثقة اإلدارة 
ببراءته على أن يتم استكمال 

بقية اخلطوات الحقا.
وبسؤال القالف عن النتائج 
املتواضعة التي حققها الشباب 
في دوري الدمج بعد تلقيه 9 
هزائم احتل على اثرها املركز 
األخي���ر، ق���ال ان فريق���ه لن 

عمرو زكى، بعرض رسمي خالل 
األيام القليلة املقبلة لبدء مرحلة 
الرسمي مع االدارة  التفاوض 
احلمراء ملعرفة شروطها إلمتام 
الصفقة. وقد حتدث مسؤولو 
النادي الروسي مع وكيل »جدو« 
في مصر أحمد س���ويلم بشأن 
فتح خطوط اتصال مع األهلي 
للتفاوض بع���د عودة الفريق 
األحمر من اليابان، مؤكدين ان 
النادي الروس���ي تابع الالعب 
الفت���رة املاضية،  جيدا خالل 
وحتديدا في بطولة أفريقيا التي 
ساهم »جدو« بقوة في تتويج 
باللقب، ثم مش���اركته  فريقه 
اجليدة مع األهلي في مونديال 

األندية حاليا.
والع���رض الروس���ي يأتي 
اقت���راب نادي  أي���ام من  بعد 
باناثينايك���وس اليوناني من 
تقدمي عرض رس���مي لألهلي 
لضم جدو ف���ي يناير املقبل، 
خاصة بعدما اشترى مستثمر 
سعودي النادي اليوناني رسميا 
قبل أيام قليلة، واتخاذه قرارا 
بض���م العبني ج���دد من أندية 

مختلفة.
في ح���ني اكد س���ويلم أن 
النادي الروس���ي أبدى رغبته 
في ضم الع���ب الزمالك املعار 
لنادي الوصل اإلماراتي محمود 
عبدالرازق )شيكاباال(، مشيرا 

العب الشباب محمد القناعي )ميني( وقع ضحية أدوية التخسيس

العبو األهلي يواصلون تدريباتهم استعدادا للقاء مونتيري املكسيكي

الكويت العتالء صدارة »اليد« أمام التضامن

سمو ولي العهد يشمل 
برعايته مهرجان سباق الهجن

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
برعايته مهرجان سباق الهجن الذي ينظمه نادي 
سباقات الهجن اليوم، وأناب سموه محافظ حولي 
الفريق متقاعد عب����داهلل الفارس حلضور حفل 
تسليم كأس سمو ولي العهد في الثالثة والنصف 
عصر اليوم على مضمار الشهيد فهد االحمد، وهو 
املهرجان الثامن لسباق الهجن لهذا املوسم الذي قيد 
فيه 180 ذلوال من مختلف اصناف احليل والثنايا 
ابكار والزمول والثنيان قعدان والس����ودانيات 
وثنيان قع����دان واجلذاع قع����دان تتنافس على 
مس����افات 5 و6 كيلومترات منه����ا 40 ذلوال من 

السودانيات تتنافس على الكأس املقدمة من راعى 
املهرجان سمو ولي العهد، كما يتنافس 50 ذلوال 
من احليل والثنايا ابكار على كأس النادي املقدمة 
اسبوعيا. وأعرب رئيس النادى ورئيس االحتاد 
العربي حسني الدواس عن سعادته برعاية سمو 
ولي العهد ملهرجان رياضة التراث ودعم سموه 
املس����تمر للحفاظ على رياضة اآلباء واالجداد، 
متمنيا التوفيق للذلول املش����اركة في مهرجان 
اليوم وطالب مالك الهجن بالنادي باالس����تعداد 
للمشاركة في مهرجانات املوروث الشعبي التي 

تقام برعاية صاحب السمو االمير.

»سلة املعاقني« يتصدر »اخلليجية«

املعصب يشيد بنتائج »القوى« في »غرب آسيا«
أهدى العبو املنتخب الوطني أللعاب القوى 
النتائج التي حققوها في منافسات بطولة غرب 
آسيا الثانية أللعاب القوى للرجال والسيدات املقامة 
في دبي إلى صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وإلى 
الشعب الكويتي كافة. جاء ذلك بعد تصدر املنتخب 
ترتيب الدول املشاركة في منافسات البطولة التي 
تختتم اليوم. وق����ال رئيس احتاد ألعاب القوى 
ورئيس وفد املنتخب صالح املعصب ل� »كونا« 
إن البطولة امتازت مبستوى مرتفع وبنتائجها 
الفنية العالية وإن أبطال الكويت استطاعوا تصدر 
البطولة في يوميها األول والثاني. وحول تفاصيل 

النتائج قال املعص����ب ان الذهبية األولى حققها 
عبدالعزيز املنديل في )سباق 110 م ح( أما الذهبية 
الثانية فحققها أحمد أبل في مسابقة دفع اجللة 
والذهبية الثالثة حققها عمر عوض في س����باق 
1500 مت����ر كما حقق علي الزنكوي ذهبية رابعة 
في مسابقة رمي املطرقة. وفي حصاد امليداليات 
الفضية قال املعصب ان الالعب مشاري سرور حقق 
فضية في مسابقة دفع اجللة كما حقق الفضية 
الثانية عبداهلل اليوحه في سباق الوثب الثالثي. 
وبني أن الكويت حققت برونزيتني في )سباق 110 
م ح( األولى حققها يعقوب اليوحه والبرونزية 

الثانية حققها فريق التتابع 100 � 4.

»طائرة« كاظمة حتلق في الصدارة

فاز املنتخب الوطني لكرة 
الس���لة للكراس���ي املتحركة 
للمعاقني على نظيره العماني 
75 - 35 محققا فوزه الثاني 
ضمن منافسات بطولة اخلليج 
السادس���ة ليتصدر البطولة 

برصيد 4 نقاط.
ولم يج���د العبو املنتخب 
الوطني صعوب���ة في فرض 
هيمنتهم على املباراة بفضل 
الكبي���رة، في حني  خبراتهم 
حاول املنتخب العماني الشاب 
مجاراة منافس���ه، اال ان قلة 
جتربته ف���ي احملافل الدولية 
حال���ت دون حتقيقه نتيجة 

افضل.
كما فاز املنتخب السعودي 
على نظيره البحريني بنتيجة 
كبيرة 92 - 28 محرزا انتصاره 
االول، فيم���ا من���ي املنتخب 
البحريني بخسارته الثانية.

اللجن���ة  وق���ال رئي���س 
التنظيمي���ة لرياضة املعاقني 
لدول مجلس التعاون اخلليجي 
الش���يخ احمد بن سلمان آل 
خليف���ة ل� »كون���ا«، ان هذه 
البطولة هي ال� 47 التي تنظمها 
اللجنة وتشمل اقامة بطوالت 
عدة لفئات ذوي االحتياجات 
املختلفة وهي املعاقون حركيا 

وذهنيا والصم واملكفوفون.
واضاف ان اللجنة التنظيمية 

وبالتعاون مع الدول االعضاء 
اعتمدت البطوالت التي ستقام 
للعام املقبل وتش���مل بطولة 
ألعاب الق���وى وكرة الطاولة 
للمعاقني وكرة القدم والبولينغ 
للصم وكرة الهدف للمكفوفني 

اضافة الى كرة السلة.

واصل كاظمة تصدره لبطولة االحتاد للكرة 
الطائرة السادسة بتغلبه على اليرموك 3 - 0 
ضمن مباريات األس���بوع الثامن للبطولة في 

مباراة امتلكها العبو البرتقالي.
وحقق كاظمة األفضلية عن طريق كل من 
مشعل العمر ومحمد اسحق وعبداهلل بوفتني 
ليتمكن من تس���جيل فوز مهم على اليرموك، 
وجاءت األشواط الثالثة جميعها لصالح كاظمة 
بنتيج���ة 25 - 16 و25 - 20 و25 - 19 ليرفع 

رصيده الى 14 نقطة منفردا بصدارة الترتيب. 
وفي املباريات االخرى تغلب الكويت املطارد 
األول لكاظمة عل���ى التضامن 3 - 0، وجاءت 
نتائ���ج األش���واط 25 - 17 و25 - 16 و27 - 
25 رافع���ا رصيده الى 13 نقط���ة، فيما تغلب 
القادسية على الساحل بالنتيجة ذاتها وجاءت 
نتائج االشواط 25 - 22 و24 - 24 و25 - 23 
ليرفع بذلك رصيده الى 12 نقطة خلف كاظمة 

والكويت.

يلتقي الفريق األول لكرة اليد بنادي الكويت 
في السابعة مس���اء اليوم على صالة الشهيد 
بالدعية مع التضام���ن في مباراة مؤجلة منذ 
االس���بوع األول ويسعى األبيض الذي ميتلك 
10 نقاط لتحقيق الفوز والوصول الى النقطة 
ال� 12 ليتس���اوى مع القري���ن املتصدر بنفس 
الرصي���د من النقاط لك���ن املرجح هو اعتالء 
األبيض الصدارة بفارق األهداف اذ ان القرين 
لديه 157 هدفا والكويت ميتلك 166 هدفا قبل 

مواجهة اليوم. اجلدير بالذكر ان منافسات دوري 
الدمج لكرة اليد ستدخل املرحلة احلرجة في 
األسابيع املقبلة والتي ستشهد مواجهات من 
العيار الثقي���ل اطرافها فرق القرين والكويت 
والقادس���ية والعربي والتى ستبدأ االصطدام 
ببعضها فضال عن املفاجآت التي من املتوقع 
ان يسجلها الساحل واليرموك اللذان ميتلكان 

8 نقاط وقدما عروضا رائعة حتى اآلن.
مبارك الخالدي  ٭

الكويت يسعى لالنقضاض على صدارة الدوري اليوم

أحد العبي املنتخب الوطني يصوب على سلة عمان

خالد القالف

االحتاد املصري 
يطالب الرئاسة 

والدفاع والداخلية 
بحسم مصير 

املسابقة

فييرا ينفي هروبه 
من الزمالك 

أبدى البرتغالي جورفان فييرا املدير 
الفني لفريق الكرة االول بنادي 

الزمالك استياءه من تعامل مجلس 
إدارة النادي معه برفضهم سفره إلى 
اخلارج إلنهاء بعض املشاكل األسرية 

اخلاصة به، مؤكدا انه طلب من 
االدارة البيضاء احلصول على اجازة 

ملدة أسبوع للسفر إلى اإلمارات 
واملغرب والبرازيل إلنهاء بعض 

املشاكل األسرية التي كانت دافعا 
لرغبتي في الرحيل من قبل، ولكن 

املجلس رفض في البداية سفري 
إلى اخلارج خشية من هروبه، ذلك 

ألنهم ال يعلمون أن تاريخي واسمي 
مينعاني من التعامل بتلك الطريقة.

من جهة أخرى، اكد فييرا أن مواجهة 
الزمالك أمام جازيلل التشادي في 

دور الـ 64 من مسابقة دوري 
أبطال أفريقيا ليست بالسهولة التي 

يراها اآلخرون، موضحا ان الكرة 
في أفريقيا ليس لها مقياس باسم 
املنافس بل جند املفاجآت دوما من 

الفرق الصغيرة التي تطيح بفرق لها 
اسم وتاريخ في القارة.


