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زكي عثمان

عاشت اجلماهير الكويتية عامة.. والعرباوية 
«خاصة» مساء اإلثنني، ليلة حزينة عقب خسارة 
العربي من الســيب العمانــي في نصف نهائي 
منطقة الغرب لبطولة كأس االحتاد اآلســيوي 

١-٢ بعد التمديد.
املباراة التي كانت على ستاد نادي الكويت 
وبحضــور جماهيــري كبير علــى أمل جتاوز 
«األخضر» هذا اللقاء وصوال إلى نهائي منطقة 
الغــرب.. ولكن جاءت «الرياح مبا ال تشــتهي 
السفن»، فال الفريق جنح في االختبار اآلسيوي، 
وال العبوه حافظوا على أعصابهم عقب اخلسارة، 
لتكون النتيجة «خسارة مزدوجة».. فاخلسارة 
أمــر مقبول في الرياضة، اذ نغرس في نفوس 
الالعبني منذ الصغر تقبل اخلسارة مثل التفكير 
في الفوز.. ولكن ما شاهدناه عقب انتهاء اللقاء 
من تصرفــات غير رياضية، فهو أمر مرفوض 

على مختلف املستويات.
الكــرة الكويتيــة.. هي اخلاســر األكبر من 
تلك الليلة احلزينة.. فلم متر أيام على ســماع 
العقوبات القاسية التي اتخذت بحق نادي الكويت 
عقب نفس املشــهد «تقريبا» والذي وقع عقب 
انتهــاء مواجهة «األبيض» مع جبلة الســوري 
ضمن دور مجموعات النسخة احلالية من كأس 
االحتاد اآلسيوي والتي انتهت بالتعادل السلبي 
في ٢٥ يوليو املاضي على ملعب السيب العماني، 
حلساب اجلولة الثالثة واألخيرة من منافسات 
املجموعــة األولى، وعلى اثرها ودع «األبيض» 
وجبلة البطولة ليعاد من جديد نفس املشهد أمس 
األول بسبب انفالت أعصاب بعض العبي العربي، 
األمر الذي قد يعرضهم لعقوبات آسيوية على 
غرار ما حدث مع «األبيض».. وبالتالي أصبح 
هذا املشهد ليس جديدا، بل انه من ظواهر الكرة 
الكويتية في الفترة األخيرة.. ولنا هنا شواهد 
كثيرة في الفترة األخيرة، ولكن ال يسعنا املجال 

مما حدث عقب اللقاء.. وعلى اجلميع أن يراجع 
نفسه من العبني ومسؤولني في األندية وأيضا من 
القائمني على املنظومة الرياضية في احتاد الكرة 
وهيئة الرياضة واللجنة األوملبية لـ «تصويب» 

هذا الوضع في أسرع وقت ممكن.
أخيــرا وفنيا.. العربي لم يقدم منذ انطالق 
املوسم ما يشفع له بالتقدم في البطولة وبلوغ 
املباراة النهائية ملنطقة غرب، حيث كان يسعى 
إلى التتويج بلقبها للمــرة األولى لينضم إلى 
الكويــت (٣ القاب) والقادســية (لقب وحيد)، 
وقــد يكون الفريــق فقــد هويتــه الفنية بعد 
رحيل املدرب الكرواتي أنتي ميشا إثر موسمني 
ناجحني مع الفريق ليحل املقدوني يوغسالف 
ترينتشوفيسكي مدرب فريق الشباب السابق 
فــي النادي بدال منه، فتعادل في أول مرحلتني 
مــن بطولة الــدوري احمللي مــع النصر (١-١) 
والســاملية (٢-٢) وخســر من السيب (١-٢) 
وهو ما يضع الكثير من عالمات االستفهام عن 

مستقبله مع الفريق.

حلصرها وإمنا لالستشهاد بها لعل الفترة املقبلة 
تشهد عودة هؤالء الالعبني إلى رشدهم.

خســارة العربي تزامن معهــا فاصل جديد من 
خروج بعض اجلماهير عن رشدها في التشجيع، 
حيث حتول املوضوع إلى صراع «راس براس» في 
الكثيــر من املباريات.. وقد يكون تواجد مجموعة 
مــن جماهير القادســية أمس االول فــي مدرجات 
جماهير السيب في مشهد غير مألوف على مالعبنا 
لتشــجيع الفريق العماني ما يدفعنا للتعبير عن 
حزننا عما يحدث في مالعبنا.. فهذا املشهد قد يكون 
مألوفا في مالعب أخرى، لكنه جديد على مالعبنا 
ويعكس احلالة التي وصلت إليها قلة من اجلماهير 
«املتعصبة».. واألغرب من ذلك هو محاولة استفزاز 
بعض اجلماهير القدســاوية لنظيرتها العرباوية 
على أرض امللعب عقب اخلسارة، وهو األمر الذي 
كاد يتحول إلى مأســاة جديدة بســبب «االنفالت 

اجلماهيري» والتصرفات غير املسؤولة.
من جديد.. خســارة العربي قد تكون خســارة 
مباراة ولكن خســارة الكرة الكويتية «مزدوجة» 

مبارك اخلالدي

يغوســالف  املقدونــي  العربــي  مــدرب  أرجــع 
ترينتشوفيسكي أسباب خسارة فريقه أمام السيب 

إلى علو كعــب الكرة العمانيــة وتراجع جودة 
الالعب الكويتي بالقياس إلى األفضلية الفنية 

التي يعيشها العمانيون حاليا.
ورفض ترينتشوفيسكي خالل املؤمتر 
الصحافــي الــذي أعقــب املبــاراة حتمل 
مســؤولية اخلســارة منفــردا، مؤكدا أن 
املنظومــة الكروية بأكملهــا في الكويت 

مسؤولة عن هذا اإلخفاق.
وقال إن جودة الالعب الكويتي البد أن 
تصل إلى مستويات أفضل مما هي عليه، 

مشيرا إلى أن العربي ميلك عناصر مميزة، 
لكن هذا األمر غير كاف لتقدمي كرة شــاملة 

وحتقيق الفوز في مواجهات على قدر كبير في 
املستوى. وأشار ترينتشوفيسكي إلى الفوارق 

التي تصب في مصلحة الكرة العمانية على حساب 
الكــرة الكويتية، وفق التصنيف الشــهري لالحتاد 

الدولي لكرة القدم «فيفا»، حيث وصل املنتخب العماني 
إلى املركز ٧٨، في حني اقترب املنتخب الكويتي إلى املركز ١٤٨.

وفي اخلتام بارك املدرب املقدوني للفريق العماني تقدمه في بطولة 

كأس االحتاد األسيوي، مؤكدا انه استحق الفوز والصعود لنهائي البطولة.
من جانبه، أكد مدرب السيب الروماني إيلي ستان أنه كان 
واثقــا من قدرة فريقه علــى حتقيق الفوز، قائال «كنت 
أعرف دائما أننا ميكن أن نحقق الفوز، حيث إن لدي 
فــي الفريق مجموعة جيدة من الالعبني، ويقف 

خلفهم فريق إداري صلب».
وأضاف املدرب، الذي تسلم تدريب السيب 
خالل فصل الصيف ليخوض جتربته الثانية 
مع النادي، «أريد أن أهنئ الالعبني، حيث 
إنني أثق بهم منذ حلظة وصولي»، موضحا 
«هذه املرة الثانية التي أدرب فيها الفريق، 
واألمر املختلــف هذه املرة عن ٢٠٠٣ هو 
أن الالعبــني في حالة جيــدة للغاية منذ 

حلظة قدومي». 
وأشــاد ســتان بتفهم الالعبني الكامل 
لفلسفته في اللعب، وقال «كانت تعليماتي 
لالعبني أن يحافظوا على تنظيمهم، وأخبرتهم 
بأننا ميكن أن نســجل في أول ٥ أو ١٠ دقائق، 
ورمبا نخوض أشــواطا إضافية أو حتى ركالت 
الترجيــح، ولكن يجب أن نحافظ علــى تنظيمنا»، 
وختم «لدي العبون جيدون للغاية، وأنا ســعيد جدا أن 
اجلميع في النادي يتفهمون فلســفتي، وسنحقق نتائج أفضل 

ألن الالعبني يرغبون في التعلم».

العربي.. «خسارة مزدوجة»العربي.. «خسارة مزدوجة»

اعتذار عبدالغفور.. وعاشور زار البعثة العمانية 
قام رئيس النادي عبدالعزيز عاشور بزيارة 
بعثة نادي الســيب في محل إقامتها، حيث قدم 
لهم التهنئة على بلوغ نهائي الغرب لكأس االحتاد 
اآلسيوي، مؤكدا أن الرياضة فوز وخسارة وان 
األهم هو روح احملبة والتعاون، كما أكد ان ما حدث 
عقب انتهاء اللقاء هو أمر عابر وبســيط ويجب 
أال يعكر صفو العالقة بني الشعبني وواضعا كل 

إمكانيات النادي حتت تصرفهم.
بدروها، أعربت بعثة الســيب برئاسة نائب 
رئيس النادي يوسف الوهيبي وبحضور مدير 
الفريق جاســم يعقوب عن كل التقدير للنادي 
العربي وان ما يربط الشعبني اكبر بكثير من أي 

أمور أخرى وان ما حدث بعد املباراة يحدث في 
كل مالعب العالم وقد انتهى عقب انتهاء أحداث 
اللقاء. كما هاتف عاشــور الســفير العماني د. 
صالح بن عامر اخلروسي مباركا له تأهل السيب، 
وشاكرا له حضور اللقاء في امللعب وأيضا مثمنا 

تعاونه وأخالقه العالية.
إلى ذلك، قدم قائد العربي احلارس سليمان 
عبدالغفور اعتذاره إلى األشقاء في نادي السيب 
واجلماهير الرياضية وقال في تغريدة له:«أعتذر 
من العبي السيب وجهازهم الفني باستثناء أحد 
احملترفني وأحد أعضاء اجلهاز الطبي بسبب ما 

بدر منهم ودفعني لهذا االنفعال».

ترينتشوفيسكي يرفض حتمل مسؤولية اخلسارة منفردًا

«هوشة» العبي ومسؤولي العربي
 والسيب عقب انتهاء املباراة

 (متني غوزال)

استقالة فليطح من هيئة الرياضة
هادي العنزي

قــدم أمــس مديــر عام 
العامــة للرياضة  الهيئــة 
حمود فليطح استقالته من 
منصبه إلــى وزير اإلعالم 
الدولة  والثقافــة ووزيــر 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري وذلــك بعد عطاء 
امتــد ألكثــر مــن ٩ أعوام 
مرجعا أســباب االستقالة 

إلى أمور صحية.
وقــد عني فليطح مديرا 

عاما للهيئة بدرجة وكيل وزارة في يناير 
٢٠١٨، ومن قبلها نائبا ملدير عام الهيئة منذ 
١٥ سبتمبر ٢٠١٣، وقد سبق له متثيل الدائرة 
اخلامسة في املجلس البلدي بالعام ١٩٩٩، 
ومن ثم نائبا لرئيس املجلس البلدي، قبل 

تولي دفة الهيئة العامة للرياضة. 
ويعــد حمــود فليطــح مــن القيــادات 
الرياضية التي متلك تاريخا رياضيا زاخرا، 

حيث مثل منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم في أكثر من 
٦٥ مباراة دولية، وشارك 
جنــوم العصر الذهبي في 
التأهل ملونديال إســبانيا 
١٩٨٢، والفــوز بــكأس أمم 
آســيا كأول فريــق عربي 
آسيوي يظفر باللقب ١٩٨٠، 
وكذلك املشاركة في أوملبياد 
موســكو ١٩٨٠، كما حصد 
العديد مــن اإلجنازات مع 
نادي كاظمة خالل مسيرته 
الكروية. وقد شهدت قيادة 
«بو ضاري» للهيئة عودة الرياضة الكويتية 
إلى املشاركات الدولية في يوليو ٢٠١٩، بعد 
غياب امتد ملدة ٤ أعوام متتالية، إثر اإليقاف 
الذي فرضته اللجنة األوملبية الدولية بالعام 
٢٠١٥، حيث عادت بعدها منتخباتنا الوطنية 
للمشاركة في البطوالت اإلقليمية والقارية 
والدولية، والتي سجل خاللها أبطال الكويت 

العديد من اإلجنازات الكبيرة.

بعد عطاء امتد لـ ٩ سنوات

حمود فليطح

Boubyan Triathlon بوبيان» نظم حتدي»

نظم بنــك بوبيان فعاليتــه الرياضية 
Boubyan Triathlon لعمالئــه وغيرهم من 
الشــباب بالتعــاون مع النــادي الرياضي 
املعروف + Circuit متاشيا مع استراتيجية 
مسؤوليته االجتماعية جتاه فئة الشباب 
وتشــجيعهم علــى ممارســة كافــة أنواع 

الرياضة.
وقال املسؤول األول في إدارة االتصاالت 
والعالقات املؤسسية في بنك بوبيان فيصل 
اخلضر إن حتدي Boubyan Triathlon انطلق 
فــي مجمــع ٣٦٠ بتواجــد فريــق رياضي 
متخصــص من + Circuit لإلشــراف على 
املنافسات بني الفرق املشاركة من فئة الشباب 
فوق ١٦ عاما، مضيفا أن فعاليات التحدي 
شهدت حضورا جماهيريا وتنافسا شديدا 
بني الفرق املشاركة على أوسع نطاق، السيما 
ان التســجيل منذ اليوم األول شهد إقباال 
كبيــرا من خالل موقع البنــك اإللكتروني 
من الراغبني في املشاركة من عمالء البنك 

وغيرهم.

وأوضــح أن التحــدي كان عبــارة عن 
منافســات متعــددة املراحــل تتضمــن ٣

مسابقات متواصلة ومتتابعة تشمل (ركوب 
الدراجة ٤ كم - التزلج ٢ كم - التجديف ٢

كم)، مؤكدا ان وصول عدد الفرق املشاركة 
الــى أكثر من ١٠٠ فريــق مكون من العبني 
اثنني يدل على ريادة بنك بوبيان وحرصه 
على دعم القطاع الرياضي ومشاركة شريحة 
الشــباب في الفعاليــات الرياضيــة التي 

تشهدها الساحة مؤخرا.
وبالنسبة للجوائز، قال اخلضر انه مت 
تخصيــص جوائز مالية تتجــاوز قيمتها 
١٠٠٠ دينار للفائزين باملراكز الثالثة األولى.

واختتم تصريحه قائال: «نضع جميعا 
في بنك بوبيان املسؤولية االجتماعية نصب 
أعيننا في تعامالت البنك مع مختلف شرائح 
املجتمع وجميعنا مشــاركون رئيســيون 
في بناء املجتمع، لذا فإن موظفينا شركاء 
في خدمة املجتمــع ونتحمل لذلك جميعا 

املسؤولية االجتماعية».

اخلضر: البنك مستمر في تنظيم ودعم مختلف الفعاليات التي تستهدف الشباب

لقطة جماعية للفائزين

«األبيض» يجّهز عيفة وعموري ملوقعة «األخضر»
يحيى حميدان

رفع فريق الكرة بنادي 
الكويت من درجة تركيزه 
صوب املوقعة املنتظرة أمام 
العربي السبت املقبل ضمن 
اجلولــة الثالثة من دوري 

«زين» املمتاز.
اجلهــاز  وخصــص 
الفني لـ «األبيض» بقيادة 
الكرواتــي رادان  املــدرب 
غاســانني برنامجــا خاصا 
الوافدين اجلديدين  إلعداد 
املدافع التونسي بالل عيفة 
واجلنــاح املصــري عمرو 
«عمــوري»  عبدالفتــاح 
بعد التعاقــد معهما أواخر 
األسبوع املاضي ووصولهما 

للبالد الحقا.
الفريق  وتبدو صفوف 
الكويتاوي مكتملة باستثناء 
غياب املدافع األمين سامي 
الصانــع حلصولــه علــى 
البطاقة احلمراء املباشــرة 

قبل لقاء «األخضر» السبت، 
الرغــم مــن  وذلــك علــى 
وجود فتــرة زمنية تصل 
إلى ٩ أيام بعد آخر مباراة 
خاضهــا «األبيــض» أمــام 

التضامن (٢-٠) اخلميس 
املاضي، وذلك لعدم إرهاق 
أكثر  الالعبــني وللتركيــز 
البدنية  التدريبــات  علــى 

والتكتيكية.

العبو الكويت يرفعون درجة تركيزهم قبل لقاء العربي  (متني غوزال)

أمــام اجلهراء فــي اجلولة 
األولــى ما يعني غيابه عن 

مباراتني متتاليتني.
وفضل املدرب رادان عدم 
خوض أي مباراة جتريبية 

عبدالقدوس: مشاركة نعيم والرشيدي 
ضد النصر رهن اجلهاز الفني لـ «األشاوس»

هادي العنزي

أكــد نائب رئيس جهاز 
الكــرة بنــادي الفحيحيل 
خالد عبدالقدوس أن الفريق 
األول جاهز ملواجهة النصر 
ضمــن منافســات اجلولة 
الثالثة لدوري زين للدرجة 

املمتازة.
«األنبــاء»:  لـــ  وقــال 
«التحضيــرات ال تختلف 
عن أي مباراة مهمة أخرى 
في الدوري، واخلصم فريق 

محترم، وميتاز بتوافر العديد من الالعبني 
اجليديــن، باإلضافة إلى مــدرب لديه فكر 
كروي عال. وعلى اجلهة األخرى، فإن العبي 
الفحيحيل ميلكون الكثير من املهارة الفنية، 
والروح املعنوية، مبا ميكنهم من اخلروج 
بأفضل نتيجة ممكنة أمام العنابي، وإمكانية 

حصد أولــى نقاط الفريق 
بالدوري ستكون متاحة».

ولفت الى أن مشــاركة 
فــواز الرشــيدي، ومحمد 
نعيم ستكون رهن موافقة 
بقيــادة  الفنــي  اجلهــاز 
فراس اخلطيب، وذلك بعد 

تعافيهما من اإلصابة. 
وأشــار إلــى أن بدايــة 
«األشاوس» في الدوري لم 
تكن على مستوى الطموح، 
بعد اخلســارة أمام كاظمة 
والقادسية تواليا، مضيفا: 
«مثــل هذا األمر يحدث في بطولة الدوري 
التي تعد األطول في املوســم، ومن شــأنه 
التأثير ســلبا على نفسية الالعبني، ولكن 
وبتعــاون اجلميع فقد جتاوز الفريق تلك 
احلالــة ويتطلــع قدمــا للمبــاراة املقبلة، 

وللبطولة بشكل عام».

أكد أن الفريق جتاوز خسارتي كاظمة والقادسية

خالد عبدالقدوس

«يد» الساملية تلتقي طالئع اجليش وديًا
يعقوب العوضي

يلعب الساملية ثاني مبارياته التجريبية 
في معسكره التدريبي في القاهرة مع فريق 
طالئع اجليش املصري اليوم، وذلك في إطار 
استعداداته ملنافسات البطولة العربية لألندية 
األبطال لكرة اليد واملؤهلة إلى نهائيات كأس 
العالم والتي تستضيفها تونس في الفترة 
من ١٧ الى ٢٧ اجلاري ويشارك فيها كل من 
«السماوي» ونادي الكويت، والذي يخوض 
معسكرا تدريبيا خارجيا في البوسنة بدوره.

هذا، وسيلعب الساملية مباراته التجريبية 
الثالثة مع فريق الزمالك، على أن يتجه الوفد 
مباشرة إلى تونس في ١٥ اجلاري للمشاركة 

في البطولة املرتقبة.
وفي السياق ذاته، أكد مدير اللعبة محمد 
الصالل أن اجلهازين اإلداري والفني يضعان 

في احلسبان الفرق املنافسة وأن خطة إعداد 
الفريق تســير حسب الدراسة التي اجريت 

بالتعاون معهما.
وقال: «لدينا مباريات جتريبية قوية مع 
فرق مصرية لها باع طويل في اللعبة ونأمل 
االستفادة من االحتكاك امليداني بالعبني ذوي 
مستوى فني عال». وأضاف: «طموحنا في 
التأهل وحصد لقب البطولة حق مشروع كأي 
فريق آخر، ورغــم صعوبة األهداف إال أننا 
على ثقة كبيرة بالالعبني واجلهازين اإلداري 
والفني». وتابع: «ندرس في الوقت احلالي 
عدة سير ذاتية حملترفني على مستوى عال 
فنيا، حيث نأمــل التعاقد مع أحدهم قريبا 
لالســتفادة من عملية الدمج في املعســكر 
التدريبي قبل البطولة، كما أن احملترف اجلديد 
سيبقى مع «السماوي» حتى نهاية املوسم 
احلالي وليس لفترة البطولة العربية فقط».

الصالل: احملترف الثالث سيبقى لنهاية املوسم

الكويت تستضيف 
آسيوية ألعاب القوى 
للناشئني والناشئات

الكويت  تستضيف 
البطولة اآلسيوية الرابعة 
للناشئني  القوى  أللعاب 
والناشئات (حتت ١٨ سنة) 
التي سينظمها االحتاد 
الكويتي للعبة في الفترة 
بني ١٣ و١٦ أكتوبر املقبل 
مبشاركة نحو ٤٠٠ العب 
والعبة مــن ٣٣ منتخبا 
آســيويا مــع أجهزتها 
اإلدارية والفنية والطبية.
وقال رئيس االحتاد 
القوى  الكويتي أللعاب 
لـ«كونا»  العنزي  سيار 
البطولة  أمس إن هــذه 
تنطوي على أهمية خاصة 
ألعاب  بالنسبة لرياضة 
القــوى الكويتية، ألنها 
التي  البطــوالت  إحدى 
يشــرف عليها االحتاد 
القوى  اآلسيوي أللعاب 

ويدعمها بقوة.


