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بعد احرازهم فوزاً بطعم الهزمية

الزمالك ..  OUT OFF  أفريقيا

النق����ص العديدي، وكانت 
هناك خط����وة واحدة فقط 
من أج����ل التعويض ولكن 
التحكيم ال����ذي ظلمنا في 
مب����اراة الذهاب وتس����بب 
في اخلسارة بنتيجة 1-5 
كان الس����بب في اخلروج، 
والفريق قدم مباراة قوية 

في العودة.
ورغم اإلشادة والتقدير 
من اجلماهير واملدير الفني، 
اال ان الصورة اختلفت داخل 
غرفة مالبس فريق الزمالك 
عندما فجر رئيس النادي 
املوقف بعد املباراة وذهب 
لغرفة الالعبني، متوعدا علي 
جبر لطرده وباسم مرسي 
وعمر جابر ملس���اندتهما 
الوايت نايتس قبل وأثناء 
املباراة ما اغضب فيريرا 
بش���دة إذا عاق���ب رئيس 
الن���ادي أي م���ن الالعبني 
الثالثة أو تكرر تدخله في 

شؤون الفريق.
وقد قرر مرتضى منصور 
رئيس نادي الزمالك إيقاف 
الثنائي باسم مرسي وعمر 
جابر وحتويلهما للشؤون 
القانونية للتحقيق معهما 
خالل الفترة احلالية، بسبب 
مساندة »الوايت نايتس«.

مرسي يهدد بالرحيل

الواقعة،  وعقب ه���ذه 
وبعد ان غادر فريق الزمالك 
س���تاد بتروسبورت كتب 
باس���م مرس���ي جلماهير 
الزمالك في حسابه  نادي 
الش���خصي عل���ى موقع 
»انستغرام«، قال فيها »شكرا 
نادي الزمالك، ش���رف لي 
أننى كنت في يوم من األيام 
داخ���ل قلعة كبيرة بحجم 
الزمالك، لم أتخاذل  نادي 
يوما ولم أقصر في تأدية 
واجبي جتاه ه���ذا الكيان 
وقضيت موسما ونصف 
من أجمل أيامي وحققت أنا 
الغالية  البطولة  وزمالئي 
التي غابت عن النادي ملدة 
10 سنوات وحققنا ثنائية 
غابت 27 عام���ا وصعدنا 
لنصف نهائي الكونفيدرالية 
وكان طموح���ي م���ع هذا 
النادي الذي أعش���قه منذ 
الصغر أكبر من هذا بكثير، 

لك���ن عندما يصل الوضع 
لإلهانة لي ولعائلتي وإنكار 
ما قدمته طوال هذا املوسم 
من والء للنادي، فأعتقد أن 
هذا أنس���ب وقت لتحقيق 
حلم حياتي وهو االحتراف 
بعد أن ش���عرت أنى العب 
مغمور وليس لي دور في 
النادي، كما أكد البعض وقام 
بإهانتي شخصيا وإهانة 
عائلتي كل هذا ألني »قولت 

الكورة للجمهور«.

سيناريو المباراة الكبرى

املب����اراة بأداء  ب����دأت 
متوازن من العبي الزمالك 
وه����دوء م����ن الفريق����ني، 
وتعرض علي جبر مدافع 
الفريق األبيض للطرد بعد 
التحام بينه وبني اجلزائري 
بغداد بوجناح بدون كرة 
في الدقيقة اخلامسة لتزداد 

مهمة الزمالك صعوبة.

9 زملكاوية إلى المنتخب

اخت����ار األرجنتين����ى 
الدفعة  هيكت����ور كوب����ر 
القائمة احمللية  األولى من 
التي س����تخوض مباراتي 
السنغال وزامبيا يومي 8 
و11 أكتوبر اجلاري في دبي، 
حيث ضمت القائمة كال من: 
أحمد الشناوي وعلى لطفي 
واملهدي سليمان وعلي جبر 
إم����ام وعمر جابر  وحازم 
وط����ارق حام����د ومحمود 
عبداملنع����م وأمين حفني 
وباسم مرسي وأحمد حسن 
مكي، فيم����ا تقرر انضمام 
الثنائ����ي أحم����د حجازي 
ورامي ربيعة لعدم قيدهما 

أفريقيا. 
ومن املنتظر أن يعلن 
كوبر عن باقي القائمة عقب 
مباراة األهلي مع أورالندو 
أفريقي  بايرتس اجلنوب 
غدا، فيما مت اإلعالن مسبقا 
عن قائمة احملترفني والتي 
ضمت 6 العبني هم محمد 
صالح »روما« ومحمد النني 
»بازل« ومحمود تريزيجيه 
»اندرخلت« أحمد حس���ن 
كوكا »س���بورتنج براجا« 
الش���افي  ومحم���د عب���د 
»أهلي جدة« وعمرو وردة 

»بانتيليكوس«.

الزمالك مجهودا كبيرا منذ 
بداي����ة اللق����اء ورغم ظلم 
التحكي����م بطرد علي جبر 
متك����ن الفريق من التفوق 
على النجم والثأر خلسارة 
الذهاب بعد اللعب لنحو 83 

دقيقة بعشرة العبني.
وأضاف: خالل مشواري 
م���ع كرة الق���دم خالل 42 
عاما لم أر مثل التصرفات 
التي قام بها العبو النجم 
التونسي في  الس���احلي 
مباراة الع���ودة اليوم، إذ 
تعمدوا إضاعة الوقت بشكل 
غير طبيعي، واملس���توى 
الذي قدموه في لقاء العودة 
غير الذهاب نهائيا، وفريق 
النجم حضر من أجل إضاعة 
املب���اراة وليس لعب كرة 

قدم. 
وأشار إلى أن طرد علي 
جبر كان مؤثر بشدة على 
الزمال����ك، وحاولن����ا رغم 
النقص أن نعوض وجنحنا 
في أن نحرز أهداف في ظل 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ما بني الشعور بالفخر 
والغضب املكتوم ودع فريق 
الزمالك بطولة الكونفيدرالية 
االفريقي����ة بف����ارق هدف 
وحيد بع����د أن قدم واحدة 
م����ن اق����وى مبارياته هذا 
املوس����م، وفاز على النجم 
الس����احلي بثالثية نظيفة 
وبعشرة العبني وحال سوء 
التوفيق بينه وبني الهدف 
الرابع والوصول الى النهائي 
فاقتنص الفريق التونسي 
بطاقة التأهل للنهائي بعد 
عرض رديء جدا من الناحية 
الفنية ومتناقض مع أدائه 
في مباراة الذهاب بسوسة 
التي فاز بها 5-1 حيث تعمد 
العبو النجم إضاعة الوقت 
واللعب بأسلوب عنيف مع 
العبي الزمالك والدفاع طوال 
التسعني دقيقة، ومع ذلك 
الزمالك في  جنح العب����و 
احراز 3 أهداف كانوا قاب 
قوسني أو أدنى من تسجيل 

الرابع والتأهل.
إلى رد  الزمالك  وسعى 
اعتباره بعد السقوط ذهابا 
بخماسية مقابل هدف واحد 
بفوز كبير في القاهرة وبأداء 
بطولي رائع، وسجل أهداف 
الزمالك محمود عبد املنعم 
»هدفني« ومصطفي فتحي 

»هدفا واحدا«.
وش����هدت املب����اراة في 
الدقيقة اخلامسة طرد مدافع 
الزمالك علي جبر الذي وقع 
ضحية مشاغبة من بغداد 
العب النجم الساحلي فطرده 
احلك����م ليخس����ر الزمالك 
عنصرا مهما في الدفاع مت 
تعويضه بإش����راك املدافع 
محمد كوفي على حس����اب 
العب الوسط املهاجم أحمد 

حمودي.
الزمالك استعاد توازنه 
رغم الطرد املبكر وجنح في 
التهديف بواسطة  افتتاح 
محمود عبداملنعم واستمر 
ف����ي كفاحه حتى  الفريق 
الدقيقة األخيرة فنال الفريق 
حتية اجلماهير التي حضرت 
املباراة وثناء وتقدير املدير 

الفني فيريرا.
وقال فيريرا: بذل العبو 

احتجاجات العبي الزمالك لم تفلح مع احلكم

صورة ضوئية من رسالة باسم مرسي إلى جمهور الزمالك

العتيبي يشيد بأداء الرماة في مسابقة الـ»سكيت«

»الرماية« يضيف ذهبيتني وفضية في البطولة العربية
اكتسح رماة منتخبنا منافسات مسابقة األبراج 
)سكيت( لفئة الرجال في البطولة العربية ال� 12 
لرماية األطباق الطائرة باحرازهم ثالث ميداليات 

منها ذهبيتان وفضية في الفردي والفرق. 
 وحقق الرامي سعود حبيب امليدالية الذهبية 
في فئة الفردي بعد تفوقه بفارق طبق على نظيره 
زيد املطيري الذي احرز امليدالية الفضية في الدور 
النهائي بينما حصل املصري عزمي محيلبه على 
امليدالية البرونزية في املسابقة التي اقيمت بنادي 

الفلني في العاصمة املغربية الرباط. 
 وجاءت امليدالية الذهبية الثانية في منافسات 
الفرق بحصول املنتخب املكون من زيد املطيري 
وعبدالعزيز السعد وسعود حبيب بإصابة اجمالية 
ل� 368 طبق����ا بينما حل املنتخب املصري ثانيا 
مبجم����وع 364 طبقا واالمارات����ي ثالثا ب� 355 

طبقا. 
 وقدم رماة الكويت الستة املشاركني نتائج 
عالية في املسابقة حيث تأهل منهم ثالثة رماة 
ه����م املطيري وحبيب والس����عد إلى الدور قبل 

النهائي الذي يشمل ستة رماة. 
 وحصل املطيري على املركز األول في الدور 
قبل النهائي بتسجيله العالمة الكاملة في اصابة 
عدد األطباق وهي 15 طبقا بينما تساوي الرماة 
اخلمسة االخرين باصابة 13 طبقا ليحتكموا الى 
الطلق����ات الترجيحية ويتأهل منهم حبيب الى 

املرحلة النهائية. 
 واحتكم بقية الرم����اة االربعة الى الطلقات 
الترجيحية حلس����م املركز الثالث الذي شارك 
في����ه الرامي الواعد عبدالعزيز الس����عد وثالثة 
مصريني هم مصطفى حمدي وفرانكو دوناتو 
اضافة إلى عزمي محيلبه الذي اقتنص امليدالية 

البرونزية. 
من جهته، أش����اد رئيس االحتادين العربي 
والكويتي للرماية م. دعيج العتيبي بتألق الرماة 
في مسابقة )سكيت( للرجال فسواء على الصعيد 

الفردي أو الفرق. 
 وقال العتيب����ي ل�»كونا« إن »رماة الكويت 
اثبتوا متيزهم في املسابقة ومتكنوا من حصد 

ثالث ميداليات ذهبيتني وفضية«. 
 ولف����ت إلى أن خمس����ة من رم����اة املنتخب 
املشاركني في املس����ابقة كانوا مؤهلني لدخول 
الدور قبل النهائي للمسابقة إال أن العدد املسموح 
به لكل دولة للمشاركة في النهائيات هو ثالثة 
رماة فقط األمر الذي أدى إلى اقصاء اثنني آخرين 

بناء على الئحة البطولة. 
 وبهذه املناسبة اهدى العتيبي اجنازات الرماية 
إلى سمو أمير البالد وسمو ولي عهده األمني وسمو 
رئيس مجلس الوزراء والى الش����عب الكويتي 
الكرمي.   كما اهدى هذا اإلجناز إلى وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لش����ؤون الشباب الشيخ سلمان 
احلمود الذي كان له دور بارز في تألق الرماية 
الكويتية في مختلف احملافل سواء العربية أو 

االسيوية أو األوملبية أو العاملية. 
 م����ن جهته، اه����دى الرامي س����عود حبيب 
الذي حقق امليدالية الذهبية ملسابقة )سكيت( 
لفئة الفردي هذا اإلجناز إلى القيادة السياسية 

واحلكومة الرشيدة والى الشعب الكويتي. 
 وقال حبيب إن »هذا اإلجناز هو أقل ما يقدمه 
للكويت التي لم تبخل علينا بأي عطاء أو جهد 
أو مس����اندة« معربا عن سعادته بعزف النشيد 
الوطن����ي للكويت ورفع علمه����ا في هذا احملفل 

العربي الرياضي الكبير للعبة.

للمنتخب سيستثمر املعسكر 
لرفع امله����ارة البدنية والفنية 
لالعب����ي املنتخب ليكونوا في 
أمت اجلاهزية خلوض منافسات 
البطول����ة، موضحا أن اختيار 
السويد إلقامة املعسكر جاء ملا 
تتمتع به من منش����آت مميزة 
الشهيرة فضال  الرياضة  لهذه 
عن أن التجارب السابقة ملنتخب 
الكويت لهوكي اجلليد في اقامة 
معسكرات في هذا البلد كانت 

ناجحة بكل املقاييس. 
وأشار إلى أن املنتخب سيبدأ 
إعداده في الكويت خالل الفترة 
املقبلة والتي ستكون مركزة على 
تطوير اجلانب اللياقي لالعبي 
الفريق فيما س����يركز املعسكر 
اخلارجي على اجلوانب املهارية 
والتكتيكية وتطبيق اخلطط في 
املباري����ات مبديا ثقته بالتزام 
الالعبني بالتدريبات ملا يتمتعون 

من قدر كبير من املسؤولية. 
وأكد املطيري أن مجلس إدارة 
العجمي  النادي برئاسة فهيد 

»األلعاب الشتوية« يعد خطة 
ملشاركة »الهوكي« في البطولة اخلليجية

حريص على دعم العبي املنتخب 
من خالل إعدادهم وجتهيزهم 
بأفضل صورة لالستحقاقات 
اإلقليمي����ة والقارية والدولية 
الكوي����ت عاليا في  لرفع علم 
الرياضية منوها  هذه احملافل 
بتعاون جميع أعضاء مجلس 

اإلدارة لتحقيق هذا الهدف.

ق����ال نائب رئي����س نادي 
األلعاب الشتوية خالد املطيري 
إن الن����ادي جهز خط����ة إعداد 
متكاملة ملنتخب هوكي اجلليد 
للمشاركة في بطولة اخلليج 
للعبة املق����رر اقامتها في قطر 

في شهر يناير املقبل. 
وأضاف املطيري في تصريح 
ل����� )كونا( انه عق����ب اجتماع 
مجلس االدارة الذي عقد مؤخرا 
تقرر أن يقيم الفريق حامل لقب 
كأس التحدي اآلسيوي للعبة 
معس����كرا تدريبيا في السويد 

في ديسمبر املقبل. 
وأضاف أن املنتخب سيقيم 
التدريبي عددا  خالل املعسكر 
من املباري����ات الودية مع فرق 
سويدية تتميز مبستوى فني 
قوي بهدف إعداد الفريق بأفضل 
البطولة  صورة لتحقيق لقب 
للمرة األولى، السيما أن ازرق 
الهوكي ن����ال املركز الثاني في 
البطولة في أكثر من مناسبة. 
خالد املطيري وأوض����ح أن اجلهاز الفني 

انطالق رالي املغرب الصحراوي اليوم

أسامة المنصور

تنطلق اليوم من مدينة زاكورة املغربية 
أنشطة اجلولة التاسعة وقبل األخيرة من 
عمر بطول����ة العالم للراليات الصحراوية 
»كروس كانتري« مبشاركة 190 متسابقا 
موزعني على فئات السيارات والدراجات، 
وبعد الكشف عن الئحة املشاركني اخلاصة 
بفئة السيارات فسنجد انحصار الصراع 
بني 8 س����يارات »ميني« م����ن فريق فريق 
»إكس رايد« و7 سيارات »تويوتا هايلوكس 
أوفردرايف«، وسيارتي »بيجو 2008 دي 

كيه آر«، إضافة إلى مش����اركة 16 س����يارة 
أخرى.

ويتصدر قائمة سيارات »امليني« الثنائي 
القطري � الفرنسي ناصر العطية وماثيو 
بوميل، علما أن العطية متصدر الترتيب 
العام املؤقت للسائقني برصيد 201 نقطة 
يسعى حلسم اللقب لصاحله أمام الروسي 
فالدميير فاسيلييف ومالحه كونسطنطني 
زيلتسوف املنتقل في منتصف العام احلالي 
من قيادة ميني للجلوس خلف مقود طراز 
»تويوتا هايلوكس«، والذي يحتل مركز 
الوصافة في الترتيب برصيد 179 نقطة.

الفهد واحملمد إلى لوزان لالجتماع مع »األوملبية الدولية«
نتائج مشاركات املنتخبات 

الوطنية وشطب نتائج 
فريقي الكويت والقادسية 
في كأس االحتاد اآلسيوي 

ومنع االحتاد من تنظيم 
البطوالت الرسمية والودية 

وإيقاف كل اتصاالته 
باالحتادات األعضاء، كما 
أن عقوبة أخرى قد تطال 

الرياضة الكويتية مبنع 
مشاركتها في األوملبياد 

القادمة كعقوبة متوقعة مع 
شطب كل نتائج الالعبني 

املتأهلني.

التعليق إلشعار آخر.
اجلدير ذكره أن امللف الكويتي 

يحتوي على مشاكل سابقة 
من ضمنها تعليق النشاط 
الرياضي والذي مت رفعه 

بناء على تعهد رسمي، ليأتي 
من بعده إنذار شديد اللهجة 

ثم سيتبعه كتاب بتعليق 
النشاط الرياضي ليتم عرض 

امللف بأكمله على اللجنة 
األوملبية الدولية التخاذ القرار 
املناسب، وسيكون من ضمن 

اخليارات تعليق النشاط ومنع 
املشاركات اخلارجية مع شطب 

وسيكون من ضمن مهام الوفد 
التفاوض مع رئيس اللجنة 

األوملبية الدولية باخ وإبالغه 
باجلهود التي تبذلها اللجنة 
األوملبية الكويتية في سبيل 

تعديل القوانني احمللية مبا 
يتماشى مع امليثاق األوملبي 
ويضمن استقاللية احلركة 

الرياضية بشكل كامل وفصلها 
عن الشأن الرياضي، وهو األمر 

الذي من املتوقع أن يحظى 
بدعم ومباركة املسؤولني في 

األوملبية الدولية الذين من 
املتوقع أن يوافقوا على تأجيل 

اللجنة األوملبية الدولي توماس 
باخ حول اإلنذار األخير الذي 

مت إخطار احتاد كرة القدم 
فيه والذي يقضي بتعليق 

النشاط الرياضي احمللي ومنع 
مشاركة املنتخبات الوطنية في 

البطوالت الرسمية والودية، 
وذلك بسبب التدخل احلكومي 

في الرياضة وهو ما يعتبر 
مخالفا للميثاق األوملبي الذي 

تعهدت احلكومة في وقت 
سابق بتعديله مبا يتماشى 

مع القوانني الدولية وامليثاق 
األوملبي.

أحمد السالمي

علمت »األنباء« من مصدر 
مطلع عن عزم رئيس 

اللجنة األوملبية الكويتية 
الشيخ د.طالل فهد األحمد 
ونائبه الشيخ طالل احملمد 

السفر إلى لوزان  بوفد 
يضم أمني سر اللجنة 

األوملبية الكويتية عبيد 
زايد العنزي و4 أعضاء 

آخرين، وذلك للتوجه بوفد 
رسمي إلى مدينة لوزان 

الشيخ طالل احملمدالشيخ طالل الفهدالسويسرية ملقابلة رئيس 

فيريرا يشيد بالعبيه 
ويتهم التحكيم 
مبجاملة النجم 

الساحلي

مرسي يهدد 
بالرحيل عن 

الزمالك

عبيد زايد


