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طالب بتضافر اجلهود من أجل مزيد من اإلجنازات

الشحومي يكرّم أبطال الذهب في »آسياد إينشيون«
الشحومي الذي يعتبر في الوقت 
الراهن من اكبر الداعمني ألبطال 
االسكواش من خالل تكرميه لهم 
في مناسبات سابقة وهذا الدعم 
املادي واملعنوي من الشحومي 
منح العبي االسكواش تفاؤال 
كبيرا بوجود مسؤول رياضي 
يقف الى جانبهم عند حتقيق 
االجن����از، متمني����ا ان يواصل 
الشحومي هذا الدعم الذي يساهم 
بشكل كبير في إعطاء دفعات 

معنوية كبيرة لالعبني.
وفي نفس الس����ياق، متنى 
الكراتيه  نائب رئيس احت����اد 
الفضل����ي ان يحذو  مناح����ي 
املسؤولون الرياضيون اآلخرون 
حذو الشحومي بااللتفات إلى 
األبط����ال وتكرميهم، مؤكدا ان 
صناعة بطل رياضي حتتاج الى 
تكاتف اجلهود من اجل تنفيذ 
اخلط����ة التدريبية الصحيحة 
كاملة وأحد أركان اخلطة الدعم 
املادي لالعبني االبطال من خالل 
التكرمي الالئق والذي يتناسب 

مع حجم اإلجناز.
الثالثة  وأجم����ع االبط����ال 
الرش����يدي واملطيري واملزين 
على أن إعالن الش����حومي عن 
مكاف����أة فوري����ة عقب حتقيق 
اإلجناز اثلج صدورهم وبعث 
التفاؤل في نفوس����هم واعدين 
بان يواصلوا اجتهادهم من اجل 
مواصلة حتقيق اإلجنازات من 
اجل رفع علم الكويت في احملافل 

اخلارجية.

التي تس����اهم في إع����ادة بناء 
اجلدار الرياضي بشكل إيجابي 
يس����اهم ف����ي رأب الصدع في 
الرياضي وحل بعض  اجلسد 
األمور العالقة التي كانت تؤرق 
الرياضي����ني، متمنيا التوفيق 
ملدير عام الهيئة في مس����اعيه 
النهوض  الواضحة من اج����ل 

بالرياضة والرياضيني.
من جانبه، اكد رئيس احتاد 
االسكواش وليد الصميعي ان 
الب����ادرة ليس����ت غريبة على 

اللعبات، إال أنهم بحاجة إلى دعم 
مادي ومعنوي وخطط تدريبية 
سليمة دون صراعات من اجل 
اس����تعجال حتقيق االجنازات 
وع����ودة الرياضة إلى س����ابق 
عهدها على الصعيدين العربي 
واآلسيوي. وأثنى الشحومي 
على حت����ركات وقرارات املدير 
العام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة الشيخ احمد املنصور، 
مبينا انه قرن االقوال باألفعال 
من خالل إصدار بعض القرارات 

لعبة االسكواش ونتوقع منك 
التفوق في كل بطولة تشارك 

بها.

دعوة للتكاتف

ودعا الشحومي الرياضيني 
إلى التكاتف ونبذ اخلالفات التي 
تعتص����ر الس����احة الرياضية 
من اجل النه����وض بالرياضة 
الكويتي����ة عل����ى الصعيدين 
الداخل����ي واخلارج����ي، مؤكدا 
وج����ود العب����ني مميزين بكل 

الرياضيني مبنح االبطال أولوية 
إعالمية حتى تتعرف اجلماهير 

عن كثب على إجنازاتهم.
وخاطب الشحومي االبطال 
إلى  الثالث����ة ووجه حديث����ه 
الرشيدي، وقال له: انت في قلوب 
الرياضيني بفض����ل إجنازاتك 
املشرفة وانت يا راشد من جعل 
عيد الكويتيني عيدين بإحرازك 
الذهبية وانت يا عبداهلل املزين 
حصولك على الذهبية لم يكن 
مفاجأة ألنك موهبة كبيرة في 

ادارة نادي القرين.
وأكد الشحومي انه سيكون 
داعم����ا رئيس����يا للرياض����ة 
ولالبطال، مشيرا الى ان االبطال 
الثالثة يستحقون اكبر من هذا 
التكرمي ملساهمتهم في رفع علم 
الكويت وعزف السالم الوطني 
في اكبر محفل آسيوي، متمنيا 
ان يأخذ االبطال حقهم االعالمي 
وامل����ادي مس����تقبال بالتركيز 
عل����ى إجنازاته����م إعالميا من 
خالل تغيير ثقافة املسؤولني 

حامد العمران

»اجبرتونا على رفع العقال 
حتية لكم على إجنازكم بإحراز 
امليداليات الذهبية في اآلسياد 
االخير وبيض اهلل وجيهكم وقد 
كفيتوا ووفيتوا واملكافأة املالية 
ليس����ت من قدركم ولكن كان 
الهدف منها إيصال الرسالة إلى 
املسؤولني الرياضيني من اجل 
استنهاض هممهم واستفزازهم 
من اجل تك����رمي االبطال«، هذا 
ما قاله رئي����س مجلس إدارة 
القرين احمد الشحومي  نادي 
خالل حفل التكرمي الذي أقامه 
في ديوانه امس االول لالبطال 
الرش����يدي  الطرقي  عب����داهلل 
)الرماي����ة( راش����د املطي����ري 
)الكراتي����ه( عب����داهلل املزين 
الذين أحرزوا  )االس����كواش( 
امليدالي����ات الذهبية في دورة 
األلعاب اآلسيوية التي اقيمت 
اينش����يون  مؤخرا في مدينة 

الكورية اجلنوبية.
وكان الش����حومي قد اعلن 
حلظة حص����ول األبطال على 
امليدالية الذهبية عن مكافأة ألف 
دينار ل����كل بطل وأقيم احلفل 
بحضور رئيس احتاد االسكواش 
وليد الصميعي ونائب رئيس 
احتاد الكراتيه مناحي الفضلي 
اللجنة االعالمية في  ورئيس 
احتاد الكراتيه خالد العدواني 
وأمني سر نادي القرين م.أحمد 
الشريع وأغلب أعضاء مجلس 

عدد من املسؤولني حضروا تكرمي أبطال آسياد اينشيون

البطل الذهبي عبداهلل املزين في حديث مع الشحوميأحمد الشحومي خالل حديثه الى احلاضرين في حفل التكرمي

الرشيدي 
واملطيري واملزين 

يشيدون ببادرة 
الشحومي

حركة انتقاالت نشطة
 إلسقاط »سلة« الرياضي

الوصل يقيل مدربه جورجينيو

بيروت ـ ناجي شربل

تواصل أندية كرة الس���لة اللبنانية حتضيراتها 
للموسم اجلديد املعول انطالقه في نوفمبر املقبل، بعد 
انتهاء االستحقاقات التحضيرية ومشاركة احلكمة 
بيروت في دورة نادي القادسية بصالة فجحان هالل 
املطيري اعتبارا م���ن 24 اجلاري. في حني يخوض 
الرياضي بيروت حامل اللقب دورة حس���ام الدين 
احلريري العربية ال� 24، والتي تشارك فيها 5 فرق، 

وهو يحقق االنتصارات من دون عناء.
ويصح الق���ول ان حتضيرات الف���رق اللبنانية 
تستهدف الوقوف في وجه الرياضي بيروت، الذي 
سيس���تفيد من إش���راك 3 العبني أجانب على أرض 
امللعب، بينهم أجنبيان، إلى املصري إسماعيل أحمد 
الذي سيلعب كلبناني بعد ورود اسمه في مرسوم 
التجنيس األخير الصادر عن الرئيس السابق ميشال 
سليمان في نهاية عهده. ويغيب عن بطولة املوسم 
اجلديد فريق نادي عمشيت، بعد موسمني ناجحني 
خاضهما في الدرجة االولى، قبل قراره االنسحاب من 
اللعبة لعدم قدرته على توفير ميزانية خاصة بجعل 
الفريق منافسا. وإلى عدم مشاركته في بطولة الدرجة 
األولى، سينسحب النادي اجلبيلي من بطولة أندية 
الدرجة الثانية ايضا. وتتجه األنظار إلى احلكمة بيروت 
الوصيف، والوحيد القادر على منافس���ة الرياضي، 
كون تش���كيلته تضم العب���ني مميزين بينهم واحد 
من قماشة إس���ماعيل احمد هو األسترالي اللبناني 
جوليان خزوع، فضال عن توفير إدارة النادي ميزانية 
تتخطى املليون دوالر وتصل الى 1.5 مليون، إلحداث 
توازن مع أبناء املن���ارة )تبلغ ميزانية الرياضي 3 
ماليني دوالر(. ويعود نادي الشانفيل بطل 2012 الى 

الواجهة منافسا مع
 عودة مدربه الس���ابق غسان س���ركيس، الى ما 
يتردد عن التحاق فادي اخلطيب بالفريق وخوضه 
مراحل متقدمة من البطولة. فيما يبقى بيبلوس ثابتا 
في موقعه بني ال� 4 الكب���ار، بعد احتفاظه بالعبيه 
اللبنانيني املرتبطني معه بعقود حتى نهاية املوسم. 
كذلك دعم املتحد طرابلس صفوفه واستعان مبدرب 
أجنبي خلفا للمحلي جو مجاعص الذي اكتفى مبوسم 
واحد مع الفريق الطرابلسي. في حني سيركز هومنتمن 
بيروت على حالته اجلماهيرية، وسيعطي الفرصة 
أكثر إلش���راك العبني ناش���ئني الى جانب أميركيني 
اثنني واألميركي جوزف فوغل الذي يلعب لبنانيا. 
ويتوقع النقاد بطولة تنافسية، حتت شعار »اجلميع 

في مواجهة الرياضي«.

أق���ال نادي الوص���ل اإلماراتي لك���رة القدم مدربه 
البرازيلي جورج كامبوس »جورجينيو« بسبب سوء 

النتائج التي حققها الفريق منذ بداية املوسم.
وذك���ر مدير فريق الوصل حميد يوس���ف ان إقالة 

جورجينيو متت والبديل سيتم اإلعالن عنه الحقا.

)أ.ف.پ( مهاجم االوروغواي لويس سواريز يحاول املرور من مدافع عمان سعد املخيني  

ً خسارة عُمان أمام األوروغواي وديا

»الفراعنة« يبحثون عن تأشيرة البقاء أمام بوتسوانا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

النهاية في  م����ع صاف����رة 
لق����اء اليوم، ال����ذي يجمع بني 
منتخب����ي مصر وبوتس����وانا 
بستاد القاهرة، سنتبني اخليط 
األبيض من اخليط األسود، في 
مسألة استمرار فرصة الفراعنة 
بالتصفيات األفريقية املؤهلة 
لبطول����ة األمم 2015 واملقررة 
إقامتها ف����ي املغرب، أم ضياع 

هذه الفرصة، جزئيا أو كليا.
املباراة ستقام في اجلولة 
الرابعة للتصفيات، في الثامنة 
مساء بتوقيت الكويت، وبستاد 
القاهرة، كما أشارت »األنباء« من 
قبل، وبعد أن حملت كل األخبار 
ان املب����اراة في الدفاع اجلوي. 
وأنقذت اجلهات األمنية منتخب 
مصر من أزمة امللعب قبل لقاء 
بوتس����وانا بعد إبالغ االحتاد 
األفريقي بإقامة اللقاء بس����تاد 
القاه����رة، بينم����ا رفض األمن 
ومتسك بإقامته بستاد الدفاع 

اجلوي. ويدي����ر املباراة طاقم 
حتكيم من ساحل العاج، بقيادة 
بيسكو. وألهمية مباراة اليوم، 
حرص رئيس االحتاد املصري 
لكرة القدم جمال عالم ونائبه 
حس����ن فريد وعضو مجلس 
إدارة االحتاد سيف زاهر على 
زيارة معسكر الفراعنة، وطالبوا 
الالعبني ببذل املزيد من اجلهد 

لتحقيق الفوز.
فيم����ا ق����ال املدي����ر الفني 
ملنتخب بوتسوانا، اإلجنليزي 
بول بوتلر، ان����ه يتوقع تأهل 
منتخب مصر لنهائيات كأس 

األمم األفريقية 2015.
وأشار بوتلر في تصريحات 
تلفزيونية عقب وصول بعثة 
بوتس����وانا للقاه����رة: »أتوقع 
مب����اراة ممتعة ض����د منتخب 
مصر، ونحن ال نلعب حتت أي 
ضغط«. وأكمل: »منتخب مصر 
جيد للغاية ويضم مجموعة من 
أفضل الالعبني وأتوقع تأهلهم 
لكأس األمم االفريقية«. وشدد 

مدرب املنتخب البوتس����واني 
على أن طريق التصفيات اليزال 
طويال وأن األمور لن حتسم اآلن 

في ظل تبقي 3 جوالت.
اجلدير بالذكر ان منتخب 
مصر فاز يوم اجلمعة بثنائية 
دون رد عل����ى بوتس����وانا في 
ملعبها ليحقق الفراعنة فوزهم 

األول في التصفيات.
ومن حدي����ث بوتلر، ميكن 
ال����ذي  الس����يناريو  تص����ور 
اللقاء، فالفريق  سيكون عليه 
البوتسواني سيلعب بأعصاب 
هادئة، وبالطريقة التي تريحه 
وتزعج خصم����ه، ألنه خارج 
احلس����ابات، بع����د ان اصبح 
م����ن املودعني مبك����را في هذه 
التصفيات، وهذا ما حذر منه 
املدير الفني للمنتخب املصري 
شوقي غريب العبيه، مطالبا 
السابق،  الفوز  إياهم بنسيان 
الفريق  واس����تكمال مس����يرة 
بقوة، وعدم االستهانة باخلصم 
ووضعه حتت ضغط هجومي 

الدقيقة األولى، مع احلذر  من 
املرتدة، مع  الدفاعي للهجمات 
البحث ع����ن هدف مبكر يضع 
املباراة في ي����د منتخب مصر 

من البداية للنهاية.
التش����كيل املتوقع ملنتخب 
مصر، لن يختلف عن التشكيل 
الذي لعب به املباراة السابقة 
في جبروني، بعد املس����توى 
اجلي����د الذي ظهر ب����ه الفريق 
في الدفاع والوسط والهجوم، 
وس����تكون أغلب األوراق على 
مقاعد البدالء لالعبني املهاجمني 
أصحاب املهارات، الذين ميلكون 
احللول في التهديف، والضغط 
على اخلصم، مثل حفني وقمر، 
وس����تكون البداية الهجومية، 
بعم����رو جمال ك����رأس حربة، 
يس����انده م����ن وس����ط امللعب 
الهجومي وليد سليمان ومحمد 

صالح ومحمد النني.
وفي املجموعة ذاتها، تنتظر 
املنتخب التونسي مهمة صعبة 

أمام السنغال في املنستير.

خس����ر منتخ����ب عم����ان 
لكره القدم ودي����ا أمام نظيره 
االوروغوياني 0-3 على ستاد 
البرميي في احملافظة احلدودية 
مع اإلمارات اس����تعدادا لكأس 
اخلليج »خليجي 22« الش����هر 
املقبل في الرياض وكأس آسيا 

2015 في استراليا.
وكان املنتخب العماني ندا 
قويا خالل نحو ساعة من زمن 
اللقاء قبل ان تستقبل شباكه 
الهدف االول اثر متريرة بينية 
من دييغ����و روالن الى لويس 
سواريز املنتقل في بداية املوسم 
الى  من ليڤرب����ول االجنليزي 
برشلونة االس����باني، تابعها 
من داخل املنطقة في ش����باك 
علي احلبس����ي )57(. وأضاف 
س����واريز اله����دف الثاني بعد 
مجهود ف����ردي )67(، واختتم 
جوناث����ان رودريغيز الثالثية 
مستفيدا من متريرة غاستون 
راميريز )87(. وأجرى كل من 
املدربني 6 تبديالت على تشكيلته 

األساسية.

اجلزائر للتأهل املبكر 
والسودان لتأكيد الصحوة

يس����عى املنتخب اجلزائري لكي يكون أول املتأهلني 
إلى نهائيات كأس األمم األفريقية لكرة القدم املقررة في 
املغرب مطلع العام املقبل، وذلك عندما يستضيف ماالوي 
اليوم في اجلولة الرابعة من منافسات املجموعة الثانية 
للدور احلاسم. كما يس����عى منتخب السودان الى تأكيد 
الصحوة، فهو ميني النفس بتجديد فوزه على نيجيريا 
حاملة اللقب ولو في عقر دار األخيرة، لإلبقاء على آماله 

في التأهل.
وتقام اجلولة الرابعة في خضم القرار املفاجئ للمغرب 
بتأجيل النهائيات املقررة من 17 يناير الى 8 فبراير املقبلني، 

بسبب وباء ايپوال.
في املب����اراة األولى، ترصد اجلزائر صاحبة الصدارة 
قاريا في التصنيف العاملي، الف����وز الرابع على التوالي 

وبطاقة التأهل األولى الى العرس القاري.
وتبدو اجلزائر، الوحيدة التي حققت العالمة الكاملة 
حتى اآلن وممثلة العرب الوحيدة في نهائيات كأس العالم 
األخيرة في البرازيل عندما بلغت الدور الثاني للمرة األولى 
ف����ي تاريخها وودعت بصعوبة وبعد التمديد أمام أملانيا 
التي توجت باللقب الحقا، مرش����حة فوق العادة حلجز 
بطاقتها من البليدة بالنظر الى لعبها على أرضها وأمام 
جماهيرها، وكذلك عودتها بفوز غال وبثنائية نظيفة من 

ماالوي يوم اجلمعة املاضي.
وحتتل ماالوي املرك����ز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق 
3 نقاط أمام مالي الثانية والتي تبدو بدورها مرش����حة 
لتحقيق الفوز الثاني على التوالي والثالث في التصفيات 

عندما تستضيف إثيوبيا في باماكو.
وفي املجموعة االولى، يطمح املنتخب السوداني الى 
التشبث باألمل في التأهل عندما يحل ضيفا على نيجيريا 

حاملة اللقب في مهمة صعبة.
وحتتل نيجيريا املركز األخير برصيد نقطة واحدة، 
وهي تدرك جيدا ان اي تعثر امام السودان سيعقد مهمتها 
النها تنتظرها مواجهتان مثيرتان امام الكونغو وجنوب 

افريقيا املتصدرة.
ومتلك جنوب أفريقيا فرصة كبيرة لالبتعاد 4 نقاط في 
الصدارة )7 نقاط( عندما تستضيف وصيفتها الكونغو )6 
نقاط(. وفي املجموعة الرابعة، متلك الكاميرون املتصدرة 
فرصة التأهل املبكر في حال فوزها على ضيفتها سيراليون 
شرط فوز مطاردتها املباشرة ساحل العاج على الكونغو 

الدميوقراطية.
وكانت الكاميرون سقطت في فخ التعادل امام مضيفتها 
س����يراليون 0-0 وعززت موقعها في الصدارة برصيد 7 
نقاط بفارق نقطة واحدة أمام ساحل العاج التي استعادت 
توازنها بعد خسارتها املذلة أمام األسود غير املروضة 4-1 
وذلك بفوزها الثمني على مضيفتها الكونغو الدميوقراطية 

2-1، وهي بدورها سترصد الفوز لضمان التأهل.
وتخوض بوركينا فاسو وصيفة بطلة النسخة األخيرة 
مباراة ثأرية أمام ضيفتها الغابون ضمن املجموعة الثالثة. 
وف����ي املجموعة ذاتها يلعب اجلريح����ان انغوال صاحبة 
املركز األخير برصيد نقطة واحدة مع ليس����وتو الثالث 

برصيد نقطتني.
وتلتقي غانا مع غينيا في قمة املجموعة اخلامسة.

وفي املجموعة ذاتها، تلعب توغو االخيرة )3 نقاط( 
مع اوغندا الثانية )4 نقاط(. وفي السادسة، تلعب زامبيا 

بطلة 2012 مع النيجر، والرأس األخضر مع موزمبيق.


