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الرياضية
العلي: حريصون على رفع اإليقاف املجحف

األنصاري يواصل عالجه في القاهرة

أكد رئيس اللجنة األوملبية الشيخ فهد جابر 
العلي حرص مجلــس إدارة اللجنة على بذل 
كل اجلهود واملســاعي لرفع اإليقاف املجحف 
املفروض على الرياضة الكويتية من قبل اللجنة 
األوملبية الدولية واالحتادات الرياضية الدولية، 
الذي حرم رياضيي الكويت من املشــاركة في 
احملافل الرياضية الدولية حتت علم بالدهم.

وقال الشيخ فهد في بيان صحافي أول من 
أمس، مبناســبة مشــاركته في مؤمتر رؤساء 
االحتادات الرياضية العربية الذي يبدأ أعماله 
أمس في العاصمة املغربية )الرباط( حتت مظلة 
االحتاد العربي لأللعاب الرياضية الذي يرأسه 
األمير طالل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز آل 
سعود، إنه سيفند للمؤمتر األسباب املزعومة 
لإليقــاف واالدعاءات بوجــود تدخل حكومي 
بشؤون الرياضة أو تعارض القوانني املنظمة 

للرياضة في البالد مع امليثاق األوملبي.
وأضاف انه سيثبت أن هذه االدعاءات مجرد 
افتراءات وال أســاس لها من الصحة، مناشدا 
رؤساء االحتادات الرياضية العربية الوقوف 
بجانب اجلهود التي تبذلها اللجنة لرفع اإليقاف 
اجلائر عن الرياضة الكويتية ومساندتها في 

سبيل إعادة احلق ألصحابه.

وأعــرب عن ثقتــه بأن رياضيــي الكويت 
سيجدون متسعا رحبا للمنافسة مع أشقائهم 
العرب حتت املظلة العربية، بعيدا عن تدخالت 
من اللجنة األوملبية الدولية، علما بأن االحتادات 
العربية ملختلف األلعاب ال تخضع لهيمنة اللجنة 
األوملبية الدولية واالحتادات الرياضية الدولية 
والتــي تنص عليهــا األنظمــة واللوائح التي 
تنظم العمل في االحتادات الرياضية العربية.
وأشــار الشــيخ فهد إلى أنه، وعلى هامش 
املؤمتر، عقد عدة لقاءات مع عدد من القيادات 
العربيــة في عالــم الرياضة لــذات املوضوع 
منها مع األمني العام لالحتاد العربي لأللعاب 
الرياضية سعود بن عبدالعزيز ورئيس االحتاد 
العربي للمالكمة القطري يوسف الكاظم ورئيس 
االحتادين األفريقي والعربي للتراثليون املصري 

أحمد ناصر.
وشــدد على أن اللجنــة األوملبية تؤكد أن 
احلكومة هي الداعم األول والرئيسي لالحتادات 
واألندية الرياضية ماليا، وباملنشآت والتسهيالت 
اإلداريــة والفنيــة دون أن تتدخل في أمورها 
التنظيمية واالنتخابية، مضيفا أن اللجنة لن 
تتوانى في بذل أي مجهود إلنهاء هذا اإليقاف 

وإسعاد الرياضيني الكويتيني.

أحمد السالمي

باشر قائد الفريق األول لكرة القدم بنادي 
اليرموك مهند األنصاري عالجه التأهيلي في 
أحد املراكــز املتخصصة فــي القاهرة وحتت 
إشراف طبي وذلك لإلشراف على عملية تأهيله 
وجتهيزه وضمان تشــافيه متاما من اإلصابة 
التي حلقت بــه مؤخرا وهي عبارة عن متزق 
في عضلة الفخذ اخللفية أثناء مشــاركته في 
مباراة ودية مع فريقه قبل انطالقة منافسات 

املوسم اجلديد.
وقــال األنصــاري فــي تصريــح خص به 
»األنباء« حاليا متواجدا في مصر، حيث أخضع 
للتأهيل حتت إشراف طبي عالي املستوى ملدة 7 
أيام متتالية ويتضمن البرنامج العالج بالليزر 

لضمان الشفاء من التمزق إضافة إلى تدريبات 
التقوية ويعمل اجلهاز الطبي في فحص اإلصابة 
وتقبلها للعالج الطبيعي وقياس قوتها لعودتها 
إلى وضعها الطبيعي حتى أمتكن من العودة 
ومباشرة تدريباتي بصورة منتظمة مع الفريق 

بعد انتهاء الرحلة.
وأضاف: حاليا أســعى إلى أن أكون جاهزا 
خــالل الوقت املطلوب ألكون ضمن تشــكيلة 
الفريق األساسية في مباراتنا مع العربي اجلمعة 
القادمة إن أسعفني الوقت، حيث أنني حريص 
على أن تكون مشاركتي في مباراة مع أحد الفرق 
املميزة، وإن لم تسنح لي الظروف والعودة قبل 
املباراة بوقت كاف فهذا يعني أنني ســأنتظر 
حتى املباراة التي تليها والتي ســيلتقي فيها 

اليرموك مع التضامن في الدوري.

الشيخ فهد جابر العلي وسعود بن عبدالعزيز وأحمد ناصر

.. وتأجيل مشاركة الكويت في األندية العربية 
القاهرة - سامي عبدالفتاح

قطــع رئيــس االحتــاد 
العربــي لكرة القــدم األمير 
تركي بن خالــد بن فيصل، 
الشك باليقني، وأغلق الطريق 
على شــائعات التراجع عن 
عودة بطولة األندية العربية 
بعد أن أعلن في القاهرة وفي 
مقر االحتــاد املصري لكرة 
القدم عن تفاصيل البطولة 
العربية لألنديــة، واالتفاق 
السابق على إقامتها في مصر 
خالل الفترة مــن ٢1 يوليو 
إلى 5 أغسطس ٢017، وكانت 
أنبــاء قوية قــد ترددت عن 
إلغاء فكرة عــودة البطولة 

إلى احلياة.
وقــال األمير تركي إن 1٢ 
ناديا سيشاركون في البطولة 
من بينهــم األهلي والزمالك 
النصــر والهالل  »مصــر«، 
الفيصلــي  »الســعودية«، 
األردني، نصر حســني داي 
اجلزائــري، الفتح الرباطي 
التونسي  الترجي  املغربي، 
ولــم يذكر رئيــس االحتاد 
العربــي لكرة القــدم أيا من 
الكويتيــة، واكتفى  األندية 
بتحديد 10 اندية عربية فقط، 
على أمــل ان يرفــع احلظر 
عن الرياضــة الكويتية في 
القريب العاجل، ويسمح لها 

باملشاركة في البطولة.
وشدد األمير تركي على 
أن من يشارك في البطولة، 

البد ان يكون بطال للدوري أو 
الكأس أو الوصيف، لضمان 
قوة املنافسة، مشيرا إلى أن 
ليبيــا واليمــن اعتذرتا عن 
املشاركة في الوقت احلالي. 
وكشــف األمير تركي بن 
خالــد، قيمة اجلوائز املالية 
اخلاصــة بالبطولــة، حيث 
يحصل البطل على 1.5 مليون 
دوالر، بينما يحصل الوصيف 
على 600 ألف دوالر، وصاحبا 
املركزين الثالث والرابع على 

٢00 ألف دوالر.
وأكــد رئيــس االحتــاد 
العربي لكــرة القدم، أنه لم 
يجد أفضل مــن مصر قلب 
األمــة العربية الســتضافة 

البطولة بعد غياب طويل.
مــن جانبــه، قــال هاني 
أبوريدة رئيس احتاد الكرة 

املصري، إن األمير تركي بن 
خالــد بن فيصل رهن إقامة 
البطولــة العربيــة لألندية 
مبشــاركة الفــرق املصرية 

فيها.
وأكــد أنــه ســيبدأ فــي 
م.خالــد  مــع  اتصاالتــه 
عبدالعزيــز وزير الشــباب 
والرياضة، من أجل حضور 
اجلماهير للبطولة العربية، 

التي ستقام باإلسكندرية.

تركي بن فيصل

العسكر: طوينا صفحة القادسية ونستعد ملواجهة الساملية
أحمد السالمي

أكــد نائب رئيس جهاز 
الكــرة بنادي برقان محمد 
العســكر مباشــرة فريقه 
مرحلة االستعداد ملواجهة 
الساملية في املباراة املقبلة 
وطي صفحة اخلسارة أمام 
القادسية ضمن منافسات 
الــدوري قائــال:  بطولــة 
الفريــق أدى مباراة جيدة 
في لقائه األخير أمام بطل 
القادسية، وجنح  الدوري 
فــي تشــكيل حلقة ضغط 
على »األصفر« ومتكّنا من 

منعهــم مــن الدخــول إلى 
منطقة جــزاء برقان حتى 
الدقيقة ٤3 من الشوط األول 
وهو بحد ذاته إجناز يحسب 
لالعبينــا الذين يعتبرون 
مزيجا من الشباب املتألق 
والطمــوح، إال أن عامــل 
اخلبــرة لعــب دورا كبيرا 
في الشــوط الثاني، حيث 
متكن فريق القادســية من 
استغالل الفرص وترجمتها 
إلى أهداف، وهو ما انتهت 
عليــه املباراة بخســارتنا 

بخمسة أهداف دون رد.
وقال: فريق برقان يواجه 

مشكلة في اإلصابات حاليا، 
حيــث نفتقد إلــى خدمات 
أحمــد القحطانــي وعلــي 
املري وأحمد املنصور وهم 
جميعهم في مرحلة التأهيل 
الطبــي، حيــث يحتاجون 
إلى فترة ما بني أســبوعني 
أقــل تقدير،  وثالثــة على 
وهــو مــا يعني اســتمرار 
النقــص العــددي، كما أن 
عامل اخلبــرة يلعب دورا 
مهمــا في املرحلــة املقبلة، 
حيث ينقص الفريق اخلبرة 
بســبب دخولنا حديثا إلى 
دوري VIVA بعد معاناة من 

قرار الشطب األمر الذي أدى 
إلى تشتت العبينا وانتقال 
بعضهم إلى صفوف أندية 
القرار  منافسة، وكان لهذا 
نتائج عكسية على الفريق 
الذي كان يعيش فترة من 
االنسجام الذي فقدناه هذا 
املوسم بسبب الربكة التي 

حدثت.
وأضاف: نحن راضون 
متاما عن أداء الفريق حتى 
اآلن، واخلســارة ال تعنــي 
نهاية املطاف، فنحن منتلك 
عناصــر شــابة ينتظرهم 
مســتقبل كبير إضافة إلى 

أن لدينا جهازا فنيا طموحا 
بقيادة املدرب الوطني حمد 
حربي الذي يسعى إلى وضع 
بصمة لنفسه مع الفريق.

وختم العســكر موجها 
شكره إلى رئيس وأعضاء 
مجلس إدارة نادي الشباب 
على تعاونهم مع نظرائهم 
في نادي برقان وإتاحتهم 
الفرصة للفريق األول إلقامة 
تدريباته على ملعب النادي 
القدمي وتذليل كل الصعاب 
أمامنا، وهو أمر يحسب لهم 
ويســتحقون عليه الشكر 

والثناء.

القادسية يواصل هوايته في خطف ألقاب »الصاالت« بعد تحقيق كأس السوبر

الفهد: لم نشك حلظة في حتقيق اللقب

يحيى حميدان

واصل القادسية هوايته 
في حصد ألقــاب لعبة كرة 
الصاالت عقب إحرازه لقب 
الســوبر في نسخته  كأس 
السابعة مساء أول من أمس 
عقب فوزه على كاظمة 3-7 
في اللقاء الذي أقيم في صالة 

نادي الكويت.
وقدم »األصفــر« مباراة 
كبيــرة في الشــوط الثاني 
بعــد أداء عادي فــي األول، 
ومتكنوا من قلــب الطاولة 
على منافسهم »البرتقالي« 
الثالــث  اللقــب  وحتقيــق 
ليتساوى الفريق مع اليرموك 
بذات العدد من األلقاب، فيما 
حقــق كاظمــة اللقــب مرة 

وحيدة.

الفهد يشيد بالالعبين
وعقــب التتويــج، قــال 
رئيس إدارة نادي القادسية 
الشيخ خالد الفهد ان الالعبني 
كانوا على قدر املســؤولية 
امللقاة على عاتقهم ولم نشك 
حلظــة فــي إمكانية خطف 

اللقب عقب التأخر بالنتيجة 
بسبب امتالكنا العبني أبطال 
يعرفون كيفية التعامل مع 

املباريات الكبيرة.
وأشاد الفهد، في حديث 
مع »األنباء«، بجهود الالعبني 
واجلهازين الفني واإلداري 
لهــذه اللعبة طــوال الفترة 
املاضية التي دخلوا خاللها 
في تدريبات مكثفة وخاضوا 
ايضــا مباريــات جتريبية 
عديدة إلعداد الفريق بأفضل 
شكل ملباراة السوبر وكذلك 

بطولتي الدوري والكأس.
ومتنــى الفهد من العبي 
القادسية أن يواصلوا على 
املقبلة  املباريــات  خــوض 
بنفس الروح والقتالية، وذلك 
لتحقيــق املزيد من األلقاب 

احمللية.

فالح وفرحة اإلنجاز
من جهتــه، أبدى مدرب 
»األصفــر« عيســى فــالح 
ســعادته الغامرة بتحقيق 
اللقــب األول فــي املوســم 
اجلديد والذي كان من ضمن 
أهداف الفريق قبل انطالق 

رحلة اإلعداد، مشــيرا الى 
أن فرحــة احلصــول على 
الســوبر ستســتمر  كأس 
ملدة يوم واحــد فقط ومن 
التركيز بصورة  ثم سيتم 
أكبر على بطولــة الدوري 
التي ستنطلق يوم السبت 
الفريق  املقبــل وســيكون 
مدعو خلوض مباراة كبيرة 

أمام اليرموك.
وأضاف فالح أن الطاقم 
الفني الذي يساعده وكذلك 
اإلداري والطبي لم يقصروا 
طوال الفترة املاضية وهذا 
اإلجناز ســاهم في حتقيقه 
اجلميــع وبشــكل أخــص 
الالعبــني الذيــن يبذلــون 
جهــودا كبيرة وهم العامل 
الرئيس في اإلجنازات التي 
حققها القادســية في لعبة 

كرة الصاالت.
وعن أحداث املباراة أمام 
كاظمــة، قال فــالح: »تقدم 
البرتقالــي بهدفني نظيفني 
ال يعنــي شــيئا وإذا كنت 
تريــد الفوز فــي لعبة كرة 
الصــاالت فعليك تســجيل 
املزيد من األهداف لتوسيع 

الفــارق وتأمــني النتيجــة 
قدر اإلمكان، ونتيجة ٢-0 
في هذه اللعبة حالها حال 
نتيجــة 0-0 في لعبة كرة 
القدم املعروفة، ونحن متكنا 
من تســجيل التعــادل قبل 
3٤ ثانية من نهاية املباراة 
وبعدها استطعنا الفوز في 

الوقتني اإلضافيني.

تمنيات بشفاء شاكر
بــدوره، أهــدى جنــم 
القادسية عبدالرحمن الوادي 
هذه البطولة الى زميله في 
الفريق شاكر املطيري والذي 
يرقد في املستشــفى حاليا 
اثر تعرضه حلادث مروري 
خالل الفترة املاضية، متمنيا 
له الشفاء والعودة سريعا 
لدعــم الفريق الذي يحتاج 
جلهوده كونه من العناصر 

املؤثرة فيه.
وأكد الوادي ان األنظار 
حاليــا على الدوري والذي 
ستكون خالله املنافسة في 
غاية الصعوبة أمام منافسني 
أقوياء ويطمحون لتحقيق 

اللقب ايضا.

فالح يؤكد أن 
التركيز ينصب
على بطولة 

الدوري ولقاء 
اليرموك

الوادي يهدي 
اللقب لزميله 

املطيري ويتمنى 
سرعة عودته

إلى الفريق

العربي يهزم كاظمة ويواصل صدارة »دوري 19«
واصل العربي صدارة فرق دوري حتت 19 سنة بتغلبه على كاظمة 3-1 في املباراة التي جمعتهما 
على ستاد صباح السالم مساء األول من امس في إطار افتتاح اجلولة الرابعة، وبهذا الفوز ارتفع 
رصيد األخضر إلى )12( نقطة سجل لألخضر عبدالعزيز اسامه وعبداهلل ماجكي واحمد القالف، 
وفي النتائج االخرى فاز خيطان على اليرموك 3-1 كما اكتسح الساحل جاره فريق الشباب 1-7 
واستكملت مباريات اجلولة مساء امس.
مبارك الخالدي

خالل مشاركته في مؤمتر رؤساء االحتادات الرياضية العربية

ضمن المباريات المؤجلة من الجولة األولى في دمج »اليد«

برقان يلتقي الساحل وصعبة خليطان أمام الصليبخات
يعقوب العوضي 

تقام اليوم مباراتان في 
إطار املواجهات املؤجلة من 
املرحلــة األولى من دوري 
دمج اليد حيث يلتقي برقان 
)نقطتــني( مــع الســاحل 
بال رصيــد بينما يتواجه 

الصليبخات مع خيطان.
وفنيــا متكن برقان من 
حتقيــق فــوز مهــم يعيد 
له الثقــة بالنفس ويدفعه 
لتقدمي مستوى افضل في 
املراحل القادمة من البطولة 
بينما لم يوفق الساحل حتى 
االن بإيجاد حلول للمعضلة 
التي  الدفاعية والهجومية 
عانــى منها فــي اجلوالت 
اليــوم  املاضيــة وعليــه 
جتــاوز اخطائه والوقوف 

على قدميه من جديد.
وفنيــا يلعــب برقــان 
بطريقة الدفاع 5-1 واحيانا 
6-0 ويعتمد املدرب سالم 
أنس على بعض الالعبني 
مــن أصحاب اخلبــرة من 

أمثال أحمد فوالذ، فهد كرم 
حارس املرمــى الى جانب 
صالح عطوان ومشــاري 
العتيبي ومتعب املطيري 
فيما يعول مدرب الساحل 
الدين محمد على  حســام 

إمكانيات صانــع األلعاب 
فيصل احلوطي وعلى خالد 

البرك.

الصليبخات مع خيطان 
يقدم الصليبخات كرة 

يــد حديثة فــي اجلوالت 
املاضية ما يجبر الناس على 
متابعته للتوصل الى الروح 
اجلديدة القدمية والتي ردت 
الى الفريق بفضل االنسجام 
الدارج بني االخوين فيصل 
وحسني صيوان واجلهاز 
الفني بقيادة املدرب عباس 
طــه والتحــركات الفنيــة 
بالكــرة ومــن غيــر الكرة 
لثنيــان احلربــي وجراح 
العنزي وجــراح الصالح 
العب الدائرة وعبدالناصر 

محبوب.
في املقابل يعاني خيطان 
الكثير من التعقيدات بسبب 
نقــص االعــداد والالعبني 
وتواضــع االعــداد احمللي 
قبل البطولة الى درجة عدم 
اســتكمال الفريق خلوض 
مباراة وديــة واحدة على 

اقل تقدير.
وعلى اجلهازين اإلداري 
اليــوم تصحيح  والفنــي 
املسار للوصول الى نقطتي 

اللقاء.

 فهد كرم جنم برقان يتصدى إلحدى هجمات الصليبخات 

برقان

الصليبخات

الساحل

خيطان
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