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اللجنة األوملبية الكويتية 
حتذر من 3 أمور

النصر أول األبطال وآخرهم

الهالل يالقي الوحدة في انطالق الدوري السعودي اليوم

اجلان����ب احلكومي ممثال 
بالهيئة العام����ة للرياضة 
متمس����كا مبوقفه الرافض 
اخلارجي����ة،  لالدع����اءات 
معتبرا أن القوانني احمللية 
ال تتعارض م����ع املواثيق 

الدولية.
وفي سبيل ذلك طلبت 
الهيئة رس����ميا من اللجنة 
األوملبية الكويتية تزويدها 
بأص����ول املخاطب����ات مع 
الدولية، لكن األولى رفضت 
حتى اآلن ال����رد على كتب 
الهيئ����ة بهذا الش����أن، كما 
بعثت الهيئة بكتاب رسمي 
إلى األوملبية الدولية تشير 
فيه إلى عدم وجود تدخل 
حكومي في الشأن الرياضي 
لكن الدولية ردت على الهيئة 
بعدم اس����تيعابها لفحوى 
الكت����اب »بداع����ي ضعف 

الترجمة«.
وإزاء هذي����ن املوقفني 
س����لكت الهيئة طريقا آخر 
للتع����رف على حقيقة هذه 
املراس����الت بطلبه����ا م����ن 
االحتادات احمللية تزويدها 
بهذه الكتب م����ع التلويح 
بإيقاف الدعم احلكومي عنها 
ما لم تتجاوب معها في هذا 

السياق.

عبر بيان رسمي تلقيها كتابا 
من األوملبية الدولية مفاده 
ضرورة تس����وية األوضاع 
القائمة بعد إصدار احلكومة 
للقانون الرياضي املعدل، 
حيث أش����ار البيان إلى أن 
األوملبي����ة الدولية حددت 
ال� 30 م����ن يونيو املاضي 
موعدا أخيرا لتسوية األمور 

العالقة.
كما أش����ار البي����ان إلى 
موافقة اللجن����ة األوملبية 
الدولي����ة على متديد املهلة 
املمنوحة إل����ى 15 أكتوبر 
املقبل الستكمال املشاورات 
بني احلكومة والقائمني على 
الوض����ع الرياضي لتفادي 
كاب����وس ايقاف النش����اط. 
وحدد بيان اللجنة االوملبية 
الكويتية 3 محاذير نوهت 
عنها اللجنة الدولية، وهي: 
استقاللية احلركة الرياضية، 
واللجوء الى محكمة كاس 
الدولي����ة بدال م����ن احملاكم 
احمللي����ة حل����ل النزاعات 
الرياضية، واأله����م اتباع 
النظم االساسية لالحتادات 
واالندية لنظيراتها الدولية 
وعدم اجراء أي تعديل عليها 

اال بالتشاور مع الدولية.
وإزاء هذه املواقف اليزال 

مبارك الخالدي 

تصاعدت حدة اخلالف 
بني الهيئة العامة للرياضة 
واللجنة االوملبية الكويتية 
واالحتادات الرياضية على 
خلفي����ة رف����ض األوملبية 
احمللية الرد على كتب الهيئة 
بتزويدها بأصول املخاطبات 
والكتب الرسمية الصادرة 
والواردة بني األوملبية الدولية 
ونظيرتها الكويتية للوقوف 
على حقيقة التهديد الدولي 
بإيقاف النشاط الرياضي 
الكويتي اعتبارا من منتصف 
أكتوب����ر للتدخل احلكومي 
وتعارض القوانني احمللية 
مع امليثاق األوملبي الدولي. 
وفي ذات السياق، خاطبت 
الهيئة عبر كتب رس����مية 
صب����اح ام����س االحتادات 
احمللية بغ����رض تزويدها 
بأصول املخاطب����ات التي 
متت بينها وبني االحتادات 
الدولية مع التلويح بإيقاف 
الدعم املالي احلكومي كليا 
في حال عدم قيام االحتادات 
بالرد على استفسارات الهيئة 
بهذا الشأن. وتفجرت االزمة 
املرتقبة في 2 الشهر اجلاري 
بعد إعالن األوملبية الكويتية 

»ناشئو الطائرة« يستعدون لـ »اخلليجية«
باشر املنتخب الوطني 
الطائرة  للناش���ئني للكرة 
تدريباته بعد عودته مباشرة 
م���ن املغ���رب ومش���اركته 
الناجحة في البطولة العربية 
الثالثة عشرة للناشئني للكرة 
الطائرة والتي أقيمت هناك 
املركز  وحل منتخبن���ا في 

اخلامس.

وتأتي تدريبات املنتخب 
الوطني للناشئني استعدادا 
للمشاركة في بطولة اخلليج 
للناشئني والتي ستقام في 
عمان خ���الل الفترة من 21 
اجلاري وتستمر لغاية 31 

من الشهر ذاته.
وكان االحتاد قد ش���كل 
إل���ى بطولة اخلليج  وفده 

في عمان وسيكون برئاسة 
محم���د العجم���ي � نائ���ب 
رئيس االحتاد ويضم: طالل 
جاسم محمد � إداري، جاسم 
الطراروة � مدرب، أس���امة 
املدكور � مس���اعد املدرب، 
معتز عبدالرحمن � طبيب، 
باإلضافة إلى )12( العبا وهم: 
راشد عنبر، عمر عبدالرحمن، 

عذبي مالك، محمد عبداهلل، 
يوس���ف الظفي���ري، زي���د 
اش���كناني، فيصل محارب، 
عبداهلل صاهود )ليبرو(، 
عب���اس جوهر، طالل أحمد 
عبدالرزاق، محمد بشار، محمد 
عبدالعزيز، والالعب األخير 
مت ضمه إلى املنتخب حديثا 

وهو من نادي اجلهراء.

واصل فريق برقان لكرة 
اليد تعزيز صفوفه بتعاقده 
مع العب الفحيحيل عبداهلل 
جمعة على سبيل اإلعارة ملدة 
موسم واحد، ووقع الالعب عقد 
انضمامه إلى النادي األول من 
أمس نائب رئيس نادي برقان 

فهد اخلرما.
الذي يتولى  وأكد اخلرما 
أيضا منص���ب رئيس جهاز 
الي���د أن جمعة  لعبة ك���رة 
سيشكل إضافة قوية للفريق 
الذي يسعى للمنافسة على 
الصعود إلى الدرجة املمتازة 
بعد الع���روض اجليدة التي 
قدمه���ا ف���ي موس���مه األول 
واحتالله املرك���ز الثالث في 

دوري الدرجة األولى.

خس���ر الع���ب منتخبنا 
الوطني عم���ار التميمي امام 
نظيره األردني احمد س���راج 
بنتيجة )3-1( وذلك في ختام 
منافس���ات ف���ردي البطولة 
العربي���ة ال�27 لالس���كواش 
العاصمة  ف���ي  املقامة حاليا 

االردنية عمان. 
وحل منتخبنا بخس���ارة 
العبه التميمي في املركز الثالث 
ملنافسات فردي البطولة خلف 
صاحب املركز االول االردني 
احمد سراج والعب مصر زاهد 

شوقي. 
وقال مدرب منتخبنا ا احمد 
السباعي ل� )كونا( ان فريق 
العام( في املنتخب  )الس���ن 
فاز على منافسه الفلسطيني 
بنتيجة )3-0( كما فاز فريق 
)حتت 13 سنة( على منتخب 
السعودية بنتيجة )3-0( فيما 

خسر أمام مصر )0-3(. 
وحول نتائ���ج )حتت 17 
الس���باعي أن  سنة( أوضح 
أمام منافسه  املنتخب خسر 
املصري )2-0( واصفا النتيجة 
بانها »جيدة« بس���بب غياب 
الكويتيني املميزين  الالعبني 
في املنتخب وإشراك حديثي 
السن )9-11 عاما( في فريق 

)حتت 13 سنة(.

استقبل رئيس مجلس إدارة 
احتاد التنس الش���يخ أحمد 
اجلابر مبكتبه رئيس وأعضاء 
الوفد الرسمي ملنتخبنا الوطني 
الذي عاد مؤخرا من العاصمة 
اإليرانية طهران بعد حتقيقه 
فوزا غاليا ومس���تحقا على 
إيران بنتيجة 3-2 في بطولة 
العالم للتنس للرجال  كأس 
)كأس ديفيز( ضمن املجموعة 

الثانية للبطولة.
كما كرم اجلاب���ر أعضاء 
ال���ذي حقق  التنس  فري���ق 
اإلجناز الكبير للكويت في هذه 
البطولة العاملية لتكون الكويت 
بذلك الدولة العربية الوحيدة 
ضمن املجموعة الثانية لكأس 
ديفيز والتي ضمنت بقاءها في 
تلك املجموعة املتميزة للعام 

املقبل 2016.

تأه����ل منتخبن����ا لكرة 
الطاولة )زوجي عمومي - 
رجال( و)ف����ردي - براعم( 
الى نهائي بطولة كأس العرب 
ال�15 التي تقام في العاصمة 
األردنية عمان مبشاركة 13 

منتخبا. 
وكان ابراهيم احلسن قد 
تأهل إل����ى دور األربعة في 
منافسات )فردي عمومي - 
رجال( بفوزه على البحريني 
محمد بوشليبي بنتيجة ثالثة 
أشواط مقابل فيما تأهل سالم 
الثمانية  إلى دور  احلس����ن 
)فردي عموم����ي - رجال( 
أنور  البحريني  بفوزه على 

مكي بنفس النتيجة. 
وفي منافسات حتت 12 عاما 
)براعم( تأهل الالعب محمد 
إل����ى نهائي )فردي  اخلليل 
براعم( بفوزه على منافسه 
اإلماراتي في منافسات الدور 
ما قبل النهائي بنتيجة ثالثة 
أشواط مقابل الشيء كما تأهل 
إلى النهائ����ي الالعب عثمان 
السويلم بفوزه على منافسه 

االماراتي بنفس النتيجة. 
النتيجة سيكون  وبهذه 
املرك����زان االول والثاني من 
نصي����ب الكوي����ت في لعبة 
)فردي براعم( والذي بلقاء 

الالعبني اخلليل وسويلم.

»يد برقان« يضم جمعة 
من الفحيحيل

فردي »االسكواش« 
ثالث البطولة العربية

اجلابر يكرم 
أبطال التنس

»الطاولة« يتأهل 
لنهائي كأس العرب

الشيخ أحمد الفهد والرئيس االندونيسي يتوسطان كبار الشخصيات

تاباتا خالل لقاء قطر والسك لينز النمساوي

منتخب شباب سورية عقب وصوله الى مدينة مشهد في ايران

الفهد يلتقي رئيس اندونيسيا

قطر تسقط في فخ فريق درجة ثانية بالنمسا

»شباب سورية« يالقي إيران اليوم
من اخلميس بسبب اإلرهاق 
الكبير الذي نال من العبي 
املنتخب بعد رحلة س���فر 
طويل���ة، ولك���ن املنتخب 
اإليراني رفض هذا الطلب 
وأصر على لعب املباراتني 
في وقتهما احملدد حس���ب 

برنامج املعسكر.

تلعب املباراة الثانية بعد 
غد اخلميس.

وطل���ب ال���كادر الفني 
للمنتخ���ب الس���وري من 
رئيس البعثة عضو احتاد 
الكرة محمد العقاد أن يطلب 
من اجلانب اإليراني ترحيل 
املب���اراة األولى يوم واحد 
لتلعب ي���وم األربعاء بدال 
الثالث���اء، واملباراة  م���ن 
الثانية ي���وم اجلمعة بدال 

وصل���ت بعثة منتخب 
س���ورية للشباب في كرة 
الق���دم إلى مدينة مش���هد 
اإليرانية بعد رحلة سفر 
طويلة بدأت من دمش���ق 
وانتهت مبشهد مبا يقارب 
28 س���اعة س���فر منها 18 
ساعة من طهران إلى مشهد 

بالباص.
وبالنسبة لهدف املعسكر 
في إيران، أكد مدرب املنتخب 
السوري للش���باب عمار 
الش���مالي ان هذا املعسكر 
خطوة جدا مهمة لكس���ر 
حاجز الرهبة واخلوف لدى 
الالعبني كونها أول مشاركة 
له���م، واعتبرها  خارجية 
فرصة احت���كاك جيدة مع 
منتخب إيران الذي يعتبر 
من أفضل منتخبات القارة 
اآلسيوية. هذا، وسيلعب 
اليوم  الس���وري  املنتخب 
أول مب���اراة ودي���ة م���ع 
نظي���ره اإليراني، على أن 

التقى رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
ورئي����س احتاد اللج����ان االوملبية الوطنية 
)انوك( الشيخ احمد الفهد أمس في جاكرتا 
رئيس جمهورية اندونيسيا جوكو ويدودو 

وبحث معه في مواضيع رياضية مهمة.
ومن ابرز مواضيع البحث بني الشيخ احمد 
والرئيس االندونيس����ي مسألة استعدادات 
اندونيسيا الستضافة دورة االلعاب االوملبية 
اآلسيوية الثامنة عشرة عام 2018 في مدينتي 

جاكرتا العاصمة وباالمبانغ.
هذا فض����ال عن بحث املس����ائل املتعلقة 
باحلركة الرياضية االندونيسية، وال سيما بعد 
قرار االحتاد الدولي لكرة القدم بايقاف نظيره 
االندونيسي بس����بب التدخل احلكومي في 
انتخاباته. وحرم »فيفا« املنتخب االندونيسي 
من املشاركة في التصفيات املؤهلة الى مونديال 

روسيا عام 2018 بسبب االيقاف.
وحضر االجتماع بني الشيخ احمد والرئيس 
االندونيس����ي وزير الرياضة امام نهراوي 

ورئيس اللجنة االوملبية ريتا سوبوو.
وكان الشيخ احمد حضر نهائي بطولة 
العالم اللعاب الريشة الطائرة »بادمينتون« 

التي استضافتها جاكرتا.
وتأتي زيارة الشيخ احمد الى اندونيسيا 
في وقت تواجه فيه الرياضة االندونيسية 
مش����كلة خطيرة قد تؤدي الى ايقافها على 
الصعي����د االوملبي ايضا بس����بب التدخالت 
احلكومية في شؤون الرياضة مبا يناقض 
استقاللية احلركة الرياضية التي ينص عليها 

امليثاق االوملبي.
وتس����تضيف جاكرت����ا وباملبانغ دورة 
االلعاب اآلس����يوية الثامنة عشرة عام 2018 
التي يشرف على تنظيمها املجلس االوملبي 
اآلسيوي وتعتبر ثاني اكبر حدث رياضي 
متعدد االلعاب في االلعاب بعد دورة االلعاب 
االوملبية الصيفية، حيث من املتوقع ان يشارك 
فيها اكثر من 10 آالف رياضي ورياضية من 

45 دولة آسيوية.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

صب مدرب منتخب قطر األول لكرة القدم 
األوروغوياني دانيال كارينيو جام غضبه 
على العبيه عقب نهاية لقاء قطر مع فريق 
السك لينز أحد فرق الدرجة الثانية في النمسا 
وذلك بعد فشله في حتقيق الفوز على املنافس 
واالكتفاء بالتعادل اإليجابي )2-2( خالل اللقاء 
الودي الذي جمع الفريقني مبلعب »سبورت 
بالتز« في النمسا ضمن االستعدادات املكثفة 
خلوض غمار اجلولة الثانية من التصفيات 
املزدوجة املؤهلة لنهائيات مونديال روسيا 

2018، وكأس آسيا 2019 باإلمارات.
ولم يقدم املنتخب القطري العرض املنتظر 
منه أمام منافس يلعب في الدرجة الثانية، 
وكاد الفريق يخس����ر اللقاء الودي في ظل 
احلالة املتردية ل� »العنابي«، وقام كارينيو 
بتوبيخ جميع العبي املنتخب، مؤكدا على أنه 
ال مكان للمتخاذلني في صفوف قطر خاصة 
أن املرحلة املقبلة ستشهد استحقاقات مهمة 
أبرزها خوض مباراتني في جولة التصفيات 
للمجموعة الثانية أمام بوتان بالدوحة يوم 
3 سبتمبر املقبل، وهونغ كونغ 9 من الشهر 

ذاته خارج الديار.
وشهد اللقاء الودي املشاركة األولى لالعب 
نادي الري����ان احملترف البرازيلي رودريغو 
تاباتا الذي شارك بقميص منتخب قطر في 
الشوط الثاني متهيدا لتمثيل »العنابي« بعد 
اس����تكمال املدة القانونية 5 سنوات للعب 
رسميا مع منتخب قطر باعتباره العبا محترفا. 
وبذلك أصبح من حق ناديه الريان التعاقد مع 
محترف آخر بعد أن مت رفع اسمه في قائمة 

الفريق من العب أجنبي إلى العب مواطن.

وعلى جانب آخر، يبدو أن األزمة املالية 
التي مير بها نادي الري����ان أصبحت عثرة 
أم����ام تدعيم صفوف����ه بالالعبني احملترفني 
وذلك بعد أن رفض نادي فالمنغو البرازيلي 
الباراغوياني ڤيكتور  االستغناء عن العبه 
خافيير كاس����يريس إلى الريان خالل فترة 
االنتقاالت الصيفي����ة احلالية بعد أن تباطأ 
مسؤولو النادي القطري في تقدمي العرض 
املالي للنادي البرازيلي ليقرر فالمنغو عودة 
الالعب من جديد إلى صفوف الفريق، حيث 
قرر النادي إعادة قيد الالعب كاس����يريس 

واالنخراط في تدريبات الفريق.

لوتشو يقاضي الريان

عل����ى صعيد متص����ل، ق����رر احملترف 
األرجنتيني السابق للريان لوتشو غونزاليس 
تقدمي شكوى رسمية إلى االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( لعدم حصوله على مستحقاته 
املالية املتأخرة لدى ناديه القطري السابق.

وكان الالعب لوتشو الفائز مؤخرا بلقب 
كأس كوبا ليبرتادوريس مع ناديه احلالي 
ريڤر بلي����ت األرجنتيني العبا في صفوف 
الريان املوسم املنصرم قبل قراره مبغادرة 

الدوحة والعودة إلى مسقط رأسه.
من ناحية أخ����رى، تأكد غياب احملترف 
السلوڤاكي ڤالدميير فايس عن صفوف ناديه 
خلويا خالل املواجه����ة املرتقبة أمام الهالل 
السعودي في ذهاب دور الثمانية من بطولة 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم واملقرر لها يوم 
25 اجلاري في العاصمة السعودية الرياض، 
وذلك بعد أن أج����رى الالعب أول من أمس 
عملية جراحية في يده اليسرى ليغيب عن 

املالعب نحو 6 أسابيع.

بعد رفض اللجنة 
األوملبية الكويتية 

تزويدها بأصول 
املخاطبات مع 

»الدولية«

الرياض ـ خالد المصيبيح

ينطلق اليوم الدوري السعودي 
عبر موس����مه ال� 40 بعد ان بدأ في 
العام 1976 وش����هد عب����ر تاريخه 
الطويل عدة تغيرات، حيث بدا ب� 8 
فرق وتدرج الى 10 ثم الى 12 وحاليا 
14 فريقا، كما ش����هد عدة مسميات 
للمسابقة فبدأ بالدوري املمتاز لكرة 
القدم ثم حتول في 1991 الى دوري 
كأس خادم احلرمني الش����ريفني ثم 
الى دوري زي����ن عام 2007 ثم الى 
املسمى احلالي دوري عبداللطيف 

جميل.
ويعتبر النصر اول األبطال في 
املس����ابقة بعد ان حقق اللقب عام 
1976 وايض����ا كان األخير بعد ان 
حققه املوسم املاضي، فيما يعتبر 
الهالل األكثر تتويجا باللقب بواقع 
13 لقبا ثم النصر واالحتاد ب� 8 ألقاب 
ثم الش����باب ب� 6 واألهلي واالتفاق 

بلقبني لكل منهم����ا وأخيرا الفتح 
بلقب واحد.

وتعتبر املسابقة األقوى واألهم 
ف����ي املس����ابقات احمللية  واألغلى 
البطل في  الس����عودية ويحظ����ى 
السنوات األخيرة مبكافأة مالية تصل 
الى 5 ماليني ريال وتتيح املسابقة 
للفرق ال� 4 األولى املشاركة في دوري 

أبطال آسيا.

ماجد الهداف

ويعتبر الالعب األسطورة السابق 
ماجد عبداهلل صاحب الرقم األعلى 
تهديفيا في تاريخه بعد ان حقق 189 
هدفا خالل مشاركاته، كما حقق لقب 
هداف الدوري 6 مرات عبر مواسم 
مختلفة، فيما يضل مهاجم االحتاد 
السابق حمزة إدريس صاحب الرقم 
األعلى في موسم واحد بعد ان سجل 
33 هدفا في املوس����م 2000 � 2001، 
بينما يسجل اسم العب الفتح حمدان 

احلمدان صاحب لقب األسرع بعد 
ان س����جل في الثواني ال� 8 االولى 

في موسم 2013.

32 فريقًا

وتعاقب على اللعب في الدوري 
املمتاز السعودي 32 فريقا جميعها 
هبطت الى مصاف الدرجة االولى ثم 
عادت باستثناء 4 فرق هي الثابتة 
من����ذ بداية املس����ابقة وهي الهالل 

والنصر واألهلي واالحتاد.
وتفتتح اليوم املسابقة بلقاء واحد 

مقدم ويجمع الهالل بالوحدة.
ويبحث بطل الس����وبر املرتفع 
معنويا عن حتقيق أول 3 نقاط له 
باملس����ابقة، كما يسعى الى االعداد 
ملباراة خلويا القطري في مباريات 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 
يوم 25 اجلاري، بينما يبحث الوحدة 
عن تسجيل بداية جيدة بعد صعوده 

هذا العام للدرجة املمتازة.

»األزرق الهاللي« األكثر تتويجًا 
و7 فرق حققت اللقب عبر تاريخه 

وماجد عبداهلل »ملك األرقام«

»الهيئة« 
توقف الدعم 
املالي عن 
االحتادات


