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العبو »أزرق السلة« يقدمون التضحيات لتمثيل البالد
يحيى حميدان 

عقد احتاد كرة السلة اجتماعا مساء أول 
من أمس مع العبي منتخبنا الوطني في 

مبنى اللجنة األوملبية الكويتية وذلك 
لتوضيح لهم أسباب تأخر انطالق 

التدريبات التي تأتي استعدادا للمشاركة 
املفترضة في البطولة اآلسيوية املقررة 
اقامتها في الصني من 23 سبتمبر الى 

3 أكتوبر املقبلني، ويعقبها ايضا بطولة 
اخلليج مبدينة الدمام في السعودية خالل 

أواخر شهر أكتوبر.
وبني مسؤولي االحتاد الذين حضر منهم 

الرئيس عبداهلل الكندري ونائبه خليل 
ابراهيم وأمني السر ضاري برجس 

لالعبني أن هناك احتماالت قائمة لعدم 

املشاركة في البطولتني بسبب وقف الدعم 
املالي من الهيئة العامة للشباب والرياضة 

وكذلك صعوبة استخراج تفرغات رياضية 
لهم وهي املهمة املنوطة بالهيئة فقط.

وأبدى الالعبون استعدادهم التام 
للخروج في اجازات رسمية من أرصدتهم 

الشخصية من مقار عملهم من أجل 
املشاركة في البطولتني وجتنيب االحتاد 

تلقي عقوبات مالية كبيرة جراء االنسحاب 
في حال مت توفير ميزانية تكفي املشاركة 
في البطولتني، وهو ما القى صدى طيبا 
لدى مسؤولي االحتاد الذين عبروا عن 

امتنانهم وشكرهم لالعبني على تضحيتهم 
وروحهم العالية من أجل متثيل بلدنا 

الكويت واإلبقاء على علمها مرفوعا في 
البطوالت القارية واخلليجية.

يشد وفد احتاد الكرة الطائرة 
رحاله اليوم متوجها الى العاصمة 
القطرية الدوحة للمشاركة في 
املهرجان اخلليجي األول للكرة 
الطائرة لألشبال )حتت 15 سنة( 
والذي سيقام هناك خالل الفترة 

من اليوم ولغاية 28 اجلاري.
ويترأس وف����د االحتاد الى 
الدوح����ة عضو مجل����س ادارة 
االحتاد محمد األنصاري ويضم 
فوزي املعتوق )مدرب املنتخب(، 
يحيى محمد )طبيب(، باإلضافة 
الى 12 العبا وهم: محمد العلي، 
عبدالوهاب الصفران، حس����ن 
السلمان، سلطان العنزي، عبداهلل 
احل����اي، فهد العنزي، حس����ن 
القالف، مهدي دشتي، حمد صقر، 
علي عماد، عبدالعزيز اخلضري، 
وعبدالوهاب املوسوي. وشهد 
التدريب األخير للمنتخب حضور 
رئيس الوفد محمد األنصاري 
وال����ذي ألقى كلمة في الالعبن 
قبيل تدريبهم ولقائهم الودي 
مع فريق نادي الوحدة االماراتي 

الذي يعسكر في الكويت. 

ف����از منتخبن����ا الوطن����ي 
مبيداليتن برونزيتن مبنافسات 
الي����وم االول  )فلوري����ه( في 
من البطول����ة العربية ملبارزة 
الناش����ئن املتقدمن والشباب 
التي انطلقت مساء أول من أمس 

في األردن وتستمر 6 أيام.
وح����از الالعبان حس����ن 
اخلياط واحمد تقي امليداليتن 
البرونزيتن بخسارة االول امام 
القطري حمد العاصي بنتيجة 
)13-15(، فيما خسر الثاني امام 
اجلزائري حروي سالم بالنتيجة 
نفسها. وفاز الالعب اجلزائري 
حروي بذهبية هذه املنافسات 
بفوزه عل����ى القطري العاصي 
بنتيجة 15-13. وحل الالعبان 
عبدالعزيز خالد وعلي دشتي 
سادسا وس����ابعا على التوالي 
في منافسات )الفلوريه( التي 

اختتمت مساء أول من أمس.

فاز الوحدة على مضيفه دبا 
الفجيرة الصاعد حديثا 0-4 
في املرحلة االولى من الدوري 

االماراتي لكرة القدم.
وف���ي مب���اراة ثانية، فاز 
بن���ي ي���اس عل���ى مضيفه 
الشعب الصاعد حديثا ايضا 
بهدف���ن نظيفن س���جلهما 
االرجنتيني خواكن الريفي 
)24( واجلزائ���ري اس���حاق 

بلفوضيل )86(.

»أشبال الطائرة« 
إلى الدوحة للمشاركة 
في املهرجان اخلليجي

برونزيتان
 لـ »املبارزة« في انطالق 

البطولة العربية

الوحدة وبني ياس 
يهزمان دبا الفجيرة 

والشعب

أزمة الشيخ مستمرة بني القطبني رغم تنازل الزمالك

األهلي في صراع مع الترجي بـ »الكونفيدرالية«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

في ال� 8 مس���اء اليوم بتوقيت الكويت، 
تنطلق املواجه���ة العربية االفريقية، والتي 
حتظى بشعبية كبيرة، حيث يحل األهلي حامل 
لقب الكونفيدرالية ضيفا على نظيره الترجي 
التونسي وذلك على امللعب االوملبي مبدينة 
رادس، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة بدور 
املجموعتن لكأس االحتاد االفريقي لكرة القدم 
»الكونفيدرالي���ة االفريقية«. ويحتل االهلي 
املركز الثاني باملجموع���ة االولى برصيد 7 
نقاط خلف النجم الساحلي التونسي املتصدر 
برصيد 9 نقاط، في حن يحتل امللعب املالي 
املركز الثالث برصيد 4 نقاط ويأتي الترجي 
التونسي في املركز الرابع واالخير برصيد 

3 نقاط.
ويدخل االحمر املب���اراة بحثا عن الفوز 
واقتناص الثالث نقاط الس���تعادة الصدارة 
التي فقدها امام النجم الساحلي بهزميته في 
اجلولة الرابعة بهدف دون رد ولضمان التأهل 
الى الدور نصف النهائي. ويغيب عن االهلي 
الثالثي عم���رو جمال وأحمد فتحي وصالح 
جمعة بداعي اإلصابة، بينما جاء اس���تبعاد 

أحمد عبدالظاهر ومحمد ناجي »جدو« ألسباب 
فنية. وفي فصل جديد لألزمة بن رئيس���ي 
االهلي والزمال���ك، واملعروفة اعالميا بأزمة 
احمد الش���يخ، رفضت ادارة االهلي خطوة 
التهدئة التي قام بها رئيس الزمالك، وقررت 
االستمرار في تقدمي الطعن على قرار ايقاف 
الشيخ، والتأكيد على ان االهلي لم يخطئ. 
جاءت هذه اخلطوة من االهلي بعد بيان رئيس 
الزمال���ك مرتضى منصور، والذي أعلن فيه 
التنازل عن شكواه ضد الشيخ، وحمل عبارات 
عديدة تؤكد تفضله بهذه اخلطوة على االهلي، 

وهو ما رفضه محمود طاهر.
وقال رئيس الزمالك في بيانه انه تنازل 
عن حق الزمالك حرصا على مصلحة الكرة 
املصرية ولتهدئة االج���واء بن اكبر نادين 
في مصر من حيث الش���عبية وهما االهلي 
والزمالك. في املقابل فقد تقدم األهلي وصيف 
بطل الدوري املصري لكرة القدم، بتظلم رسمي 
لدى جلنة التظلمات باالحتاد املصري، ضد 
العقوبة الصادرة بإيقاف أحمد الشيخ العب 
فريق املقاصة املنتقل مؤخرا للقلعة احلمراء 
ملدة 4 أشهر وتغرميه 133 ألف جنيه بسبب 

توقيعه لنادين.

»خط التماس« ناقش أوضاع »خليجي 23«
بدعوى عدم جاهزية املالعب، 
إال أن وزارة الشباب سارعت 
مبطالبة االحتاد بالعدول عن 
قرار التأجيل لتبدأ لعبة شد 
احلبل بن االحتاد والوزارة 
ويدخل مصير البطولة في 

دوامة.

وج���دل إقامته���ا بالعاصمة 
البريطاني���ة لن���دن، واصل 
برنامج خط التماس جولته 
اخلليجية وانتقل في حلقة 
اخلميس إلى الكويت، لتناول 
اجلدل الدائر حول النسخة 
الثالثة والعشرين من بطولة 
كأس اخلليج، وطلب االحتاد 
الكويتي تأجيل الدورة املقررة 
في شهري ديسمبر ويناير 

وص���ل برنام���ج »خط 
التم���اس« ال���ذي يبث على 
شاشة سكاي نيوز عربية إلى 
أسبوعه 25 بعد أن قدم منذ 
انطالقه العديد من املواضيع 
القوية الت���ي تهم اجلماهير 
الرياضية العربية وتشكل 
نس���بة كبيرة من املقارنات 
الرياضي���ة احلاصل���ة بن 
املش���جعن. ويعتبر »خط 
التماس« األول من نوعه في 
البرامج الرياضية العربية 
حيث يركز على عقد مقارنات 
بن جنوم وأندية ومنتخبات 
وظواهر وأح���داث وحاالت 
وشخصيات رياضية مختلفة، 
وذلك من وجهة نظر اجلمهور 
نفس���ه، وليس م���ن وجهة 
نظر اخلب���راء واحملللن أو 
الصحافين احملترفن كغيره 

من البرامج الرياضية.
وبعد حلقة األسبوع املاضي 
التي تناولت كأس الس���وبر 
السعودي بن الهالل والنصر 

خالل استقباله وفد منتخب كرة الطاولة

الفهد: يجب إبعاد الالعبني  عن املشاكل

الشيخ د. طالل الفهد والشيخة نعيمة األحمد يتوسطان أبطال منتخب كرة الطاولة وأعضاء احتاد اللعبة

أش���اد رئيس اللجنة األوملبية الكويتية 
الش���يخ د.طالل الفهد باالجناز الكبير الذي 
حققه ابطال منتخبنا الوطني لكرة الطاولة 
بحصد 7 ميداليات متنوعة في بطولة كأس 
العرب ال� 15 الت���ي اختتمت قبل يومن في 
األردن. وقال الشيخ طالل في تصريح صحافي 
عقب استقباله وفد املنتخب مبطار الكويت 
مساء أول من أمس ان العبي والعبات منتخب 
كرة الطاولة اثبتوا بهذا الفوز انهم على قدر 
املسؤولية، معربا عن أمله ان يحققوا املزيد 
من النجاحات والتألق في البطوالت لتشريف 

الرياضة الكويتية.
واشار الى ضرورة ابعاد الالعبن عن اي 
مشكالت ادارية حتى ال تؤثر في مستواهم 
الفني، داعيا الالعبن الى االلتزام بالتدريبات 
واحملافظة على االجنازات املميزة التي حققوها. 
من جانبها، اعربت رئيسة احتاد رياضة املرأة 
الش���يخة نعيمة االحمد في تصريح مماثل 
عن بالغ س���عادتها مبا حقق���ه منتخب كرة 
الطاولة في هذا احملفل املهم، السيما العبات 
منتخبنا الوطني الالتي حققن نتائج الفتة 

تعزز من اجن���ازات رياضة املرأة الكويتية. 
بدوره، قال العب املنتخب الكويتي س���الم 
احلسن ان املنافسة لم تكن سهلة إذ شهدت 
مشاركة العديد من املنتخبات العربية القوية 
والتي ظهرت خالل البطولة بأداء جيد، مؤكدا 
ان عزمية العبي والعبات االزرق القوية ودعم 
احت���اد اللعبة من اهم اس���باب حتقيق هذا 
الفوز الكبير. من جهته، ابدى العب منتخب 
البراعم عثمان السويلم تطلعه الحراز مزيد 
من امليداليات في البطوالت املقبلة، معربا عن 
سعادته بحصوله على ميداليتن فضيتن في 

مسابقتي الزوجي والفردي لفئته.

منوة سعيدة بالتشجيع

بدورها، اكدت الالعبة منوة الشمري انها 
وضعت هدفا لها قبيل التوجه الى املعسكر 
التدريبي في تركيا وهو حصد احدى امليداليات 
والصعود الى املنصة »وهو ما حتقق بفضل 
دعم وتشجيع اجلميع«، مثمنة دعم االحتاد 
الكويتي لرياضة املرأة واحتاد كرة الطاولة 

لالعبات الكويتيات في هذه اللعبة.

عبيد: ألتمس العذر لالعبي »أزرق الناشئني«

خلويا يطير إلى السعودية ملواجهة الهالل
الدوحة ـ فريد عبدالباقي

تغادر بعثة نادي خلويا القطري إلى العاصمة 
السعودية الرياض يوم غد األحد استعدادا ملواجهة 
فريق الهالل الس���عودي في ذهاب دور ال� 8 من 
بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم واملقرر لها 

يوم الثالثاء املقبل على ستاد امللك فهد الدولي.
وكان خلويا اختتم معسكره الداخلي في الدوحة 
مبواجهة منتخب العراق األول لكرة القدم استطاع 
خالل اللقاء الودي الفوز على »أسود الرافدين« 
بنتيجة كبيرة )3-1( بتوقيع التونسي يوسف 
املساكني »هدفن« وإسماعيل محمد، بينما سجل 
للعراق قائد املنتخب املخضرم يونس محمود. 
وجاءت استعدادات خلويا في سرية تامة بأوامر 
املدرب اجلزائري جمال بلماضي خوفا من أعن نادي 
الهالل، حيث رفض إذاعة اللقاء وحضور اجلماهير 
عند مواجهة منتخب العراق، وذلك للحفاظ على 
تشكيلة الفريق. ويفتقد نادي خلويا جهود عدد 
كبير من العبيه أبرزهم السلوڤاكي فالدميير فايس 
والذي أجرى علمية جراحية بتركيب شريحة في 
اليد اليسرى ليبتعد عن املالعب فترة تتراوح 6 
أسابيع، وأيضا املدافع األسباني تشيكو فلوريس 
والذي تع���رض إلصابة بقطع جزئي في الرباط 
الداخلي للركبة، فضال على غياب أحمد ياس���ر 
محمدي وإسماعيل محمد لإليقاف. وكان خلويا 
أمضى فترة إعداد قوية في معس���كره اخلارجي 
بتركيا، والتي أظهرت اعتم���اد املدرب بلماضي 
على كوكبة كبيرة من الالعبن املتميزين، يأتي 
في مقدمهم املهاجم التونس���ي اخلطير يوسف 
املساكني أفضل العبي خلويا والذي أحرز هدفن 
في لقاء العراق األخي���ر. بلماضي يعرف متاما 

أن نادي الهالل تعصف به 
العقوبات والغيابات ويفتقد 
أهم أسلحته وهو اجلمهور 
وبالتالي أطلق تصريحات 

مفادها أنه يسعى حلسم املواجهة في الرياض ولن 
ينتظر للقاء الدوحة. وعلى جانب آخر، هدد العب 
نادي الريان القطري رودريغو تاباتا ناديه باللجوء 
إلى االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بسبب تأخر 
احلصول على مس���تحقاته املالية ملدة 5 أشهر. 

وأشارت التقارير 
في���ة  لصحا ا
تأكيد  إل���ى 
الالعب على 
أنه سيشكو 
إلى  النادي 
»فيف���ا« في 
عدم  حال���ة 
حصوله على 
املس���تحقات 

املالية قبل يوم 
الثالث���اء املقبل. 

وقال تاباتا: »أريد 
الذهاب إلى ناد آخر 
في الدوري القطري 
والذي يق���وم بدفع 
مستحقات العبيه في 
موعدها حتى يتفرغ 
الالع���ب لتدريباته 
ومبارياته وال يكون 

مشغوال مبستحقاته«. 
وأضاف: »اجلميع لديه 

مس���ؤوليات، ليس هناك 
ش���خص يس���تطيع العمل 

نصف ع���ام تقريبا دون تلقي 
أجر عمله«. وبرغم املشاكل التي 
تضرب الريان، تعاقد النادي مع 

العب منتخب پاراغواي لكرة القدم 
ونادي فالمنغو البرازيلي فيكتور 

كاسيريس.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

التمس م����درب منتخبنا الوطني لكرة القدم 
للناشئن إبراهيم عبيد العذر لالعبن بعد املستوى 
الذي قدموه في لقاء أمام منتخب عمان في افتتاح 
البطولة اخلليجية الثانية عش����ر ملواليد 2000 
لكرة الق����دم واملقامة حاليا ف����ي الدوحة، وذلك 
بعد اخلس����ارة 1-2 في أولى مباريات املنتخبن 

باملجموعة األولى.
وقال امل����درب عقب نهاية اللقاء 

ان حالة اإلرهاق وراء خسارة 
املنتخب نتيجة لعدم حصول 
الالعبن عل����ى راحة كافية 
عقب الوصول من معسكر 

الفري����ق اخلارج����ي بتركيا، 
خصوصا أن الرحلة كانت ش����اقة منذ 

املغ����ادرة والذهاب إلى الدوحة للمش����اركة في 
البطولة اخلليجية.

وأضاف أنه توقع إصابة عدد من العبيه خالل 
لقاء عمان األخيرة بس����بب حال����ة اإلجهاد التي 
أصابت العبي األزرق، والدليل على ذلك خروج 
مبارك خالد قبل نهاية اللقاء بربع ساعة نتيجة 
تعرضه لش����د عضلي، وعلى الرغم من ذلك فإن 
العب����ي املنتخب جاه����زون بدنيا خلوض غمار 

البطولة اخلليجية.
وأوضح عبيد أنه راض متاما على أداء الالعبن 
في مباراة عمان والتي واجه الفريق سوء الطالع 
بشكل غريب كان بإمكانهم اخلروج بنقطة التعادل 
في حال تسجيل الفرص التي سنحت أمام مرمى 

عمان، ولكن قدر اهلل وما شاء فعل.

نقص الخبرة

وأكد مدرب ناشئي األزرق أن الالعبن احلالين 
تنقصهم اخلبرة الدولية، فضال عن قلة املباريات 
التي خاضها الفريق قبل املش����اركة في البطولة 
اخلليجية، وبالطبع في تلك الفئة العمرية يرتكب 
الالع����ب العديد من األخط����اء وهو أمر طبيعي، 
ونسعى كجهاز فني الى معاجلة األخطاء خالل 
املباريات املقبلة. وأش����ار املدرب إلى ان فرصة 
األزرق ف����ي التأهل إلى دور قبل النهائي مازالت 
قائمة، خصوص����ا أن املنتخب لديه مباراة أمام 
البحرين في ختام مباريات الدور األول وبالطبع 
الفوز في تلك املباراة أمر ضروري مع االنتصار 

لنتيجة لقاء عمان والبحرين.
وختم بقوله إن الهدف من مشاركة األزرق في 
البطولة اخلليجية وهو اإلعداد األمثل لتصفيات 

كأس آسيا املقبلة.

تصحيح األخطاء

على اجلانب اآلخر، خاض منتخبنا الوطني 
للناشئن تدريبه األول مساء أمس عقب اخلسارة 
أمام عمان وركز خاللها املدرب إبراهيم عبيد على 
معاجل����ة األخطاء الدفاعية التي ظهرت بش����كل 
واضح في اللقاء االفتتاحي والتي تس����ببت في 

اهتزاز مرم����ى األزرق بهدفن خالل 
الشوط األول.

وطالب امل����درب العبيه بضرورة 
تقدمي عرض قوي أمام البحرين املقرر 

لها يوم االثنن املقبل، مؤكدا أن 
اللقاء هو األمل األخير للفريق 
من أجل حجز بطاقة التأهل إلى 

دور قبل النهائي.
واطمئن اجلهاز الفني على سالمة 
الالعب مب����ارك خالد والذي تعرض 
إلصابة بشد عضلي خالل لقاء عمان، 
ومن املنتظر أن يحدد اجلهاز الفني 
مش����اركة الالعب من عدمه في لقاء 

البحرين املقبل.

فوز كبير للسعودية

من ناحية أخرى، كشر »األخضر« 
أنيابه بع����د فوزه  الس����عودي ع����ن 

الكبير والكاسح على املنتخب القطري 
مستضيف البطولة بنتيجة كبيرة بلغت 

4-1 خالل اللقاء الذي جمع الفريقن في 
افتتاح مباريات املجموعة الثانية.

وش����هد اللقاء تسجيل العب السعودية 
محم����د منصور ميال »هاتري����ك« في مرمى 

منتخ����ب قطر، ليتصدر الالعب قائمة هدافي 
البطولة.

على صعيد متصل، تستكمل اليوم مباريات 
اجلولة الثانية من البطولة اخلليجية حيث يلتقي 

منتخب السعودية مع نظيره املنتخب اإلماراتي 
في الرابعة عصر اليوم بتوقيت الكويت ضمن 
مباريات املجموعة الثانية، فيما يخوض منتخب 
عم����ان مبارياته الثانية ف����ي البطولة مبواجهة 
منتخب البحرين واملقرر لها في الس����ابعة أال 

الربع ضمن مباريات املجموعة األولى.
ومن املقرر أن يقوم اجلهاز الفني ملنتخبنا 
الوطني مبراقبة لقاء البحرين وعمان للوقوف 

على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة البحرين 
مساء االثنن املقبل.

أكد عدم رضاه 
عن إهدار الفرص 

أمام عمان

يوسف البيدان

يحيى حميدان 

زكت ادارة التضامن الرئيس 
األسبق يوسف البيدان لرئاسة 
اللجنة االنتقالية إلدارة شؤون 
النادي ملدة 3 أشهر وذلك لتعديل 
النظام األساسي. وكان 6 أعضاء 
من مجل���س االدارة قد تقدموا 
باستقاالتهم وهم عادل الهلفي 
وخالد شبيب ومشاري احلمد 
ومفرج املسيلم وفهد املعصب 
وس���عد البغيلي، للخروج من 
األزمة احلالية التي يعيش���يها 

النادي منذ ما يقارب العام.
 وقام البيدان بزيارة رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الشيخ أحمد املنصور الذي أبدى 

تعاونا حلل مشاكل النادي.
 وب���ن البيدان أن مش���كلة 
التضامن سيتم حلها في غضون 
أسبوع. وأكد البيدان ل� »األنباء« 
أن التضامن  سيشارك في دوري 

»فيفا« في نسخته املقبلة.

البيدان يترأس 
انتقالية التضامن 

ويقرر العودة للدوري


