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رؤية «الهيئة» للعازمي والزنكوي غير شرعية
تقرير عدنان يوسف

مارست الهيئة العامة للشباب والرياضة مهمة الرقابة باسوأ
الطرق املمكنة في كتاب ارسلته الى اتحاد العاب القوى يوم 6
سبتمبر الحالي بشأن مشاركات العداء محمد العازمي والعب
اطاحة املطرقة علي الزنكوي في بطولة العالم اللعاب القوى
التي اقيمت في برلني في اغسطس املاضي.
واعربت الهيئة في الكتاب عن اسفها الشديد لفشل العازمي
في «تحقيق رقمه الشخصي في بطولة العالم» ،وطلبت من
االتحاد الرد على كتابها مدعما بمستندات عن خطة العازمي
وكيفية متابعته واسباب عدم تحقيقه «احد االرقام القياسية»
وتضمن الكتاب عبارة «علما بان هذا االمر ينطبق على علي
الزنكوي».
وجاء في الكتاب «تهديكم الهيئة العامة للشباب والرياضة أطيب

تحياتها وخالص تمنياتها بالتوفيق والسداد.
من املتفق عليه أن الهيئة العامة للشباب والرياضة وهي تباشر
االختصاصات املناطة بها في اإلش��راف والرقابة على الهيئات
الرياضية وفقا ألحكام القانون رقم « »42لسنة  1978تحرص
الهيئة على تقديم الدعم الالزم لتلك الهيئات الرياضية ومساندتها
وال��وق��وف بجانبها ل�ض�م��ان ن�ج��اح م�س�ي��رة ال�ح��رك��ة ال��ري��اض�ي��ة
بالبالد .ومن املعلوم واملتفق عليه أيضا أن الهيئة لم تألو جهدًا
في دعم اتحادكم املوقر وتوفير كل ما يحتاج إليه فقد قامت في
وق��ت س��اب��ق بتنفيذ خطة إع��داد ال��الع��ب محمد مطلق العازمي
– من الناحية املالية إضافة إلى منحه إج��ازة تفرغ رياضي ملدة
ت��زي��د ع��ن السنتني وذل��ك اس�ت�ع��دادا للمشاركة ف��ي بطولة العالم
التي أقيمت اخيرا في برلني في املانيا إال إن��ه ولألسف الشديد
أن ال��الع��ب امل��ذك��ور ل��م يستطع أن يحقق رق�م��ه الشخصي في
هذه البطولة رغم كل ما بذل من اجله .يرجى موافاة الهيئة برد
اتحادكم املوقر عن االتي:
 - 1الجهة املسؤولة عن وضع خطة الالعب.
 - 2كيفية متابعة االتحاد لتنفيذ هذه الخطة والشخص املسؤول
عن إعداد جميع التقارير الخاصة بالالعب.
 – 3كيفية الرقابة على أداء الالعب وتقييم أدائه ومستواه الفني
دوريًا.
 – 4أسباب عدم تحقيق هذا الالعب احد األرق��ام القياسية الذي
يؤله إلى مركز متقدم.
ع�ل��ى أن يصلنا رد االت �ح��اد خ��الل أس �ب��وع م��ن ت��اري�خ��ه مدعمًا
بجميع املستندات املطلوبة وذات الصلة – علمًا ب��أن ه��ذا األم��ر
ينطبق على الالعب «علي الزنكوي».
الى هنا انتهى نص الكتاب.
الكتاب املرسل من الهيئة الى اتحاد العاب القوى يعري الى

االتحاد العراقي :الكويت انسحبت من «أربيل»
«االنتقالية» ...:بل اعتذرنا عن التنظيم!
كتب جمال عبدالناصر

ح��د ك�ب�ي��ر اس �ل��وب ال�ع�م��ل ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة امل �س��ؤول��ة ع��ن ال��ري��اض��ة
في الكويت ،ويعكس جهال فاضحا في التعامل مع االح��داث
الرياضية الن��ه تضمن اخ�ط��اء فنية ومعلوماتية ال يجب ان
تصدر عن املؤسسة الرياضية االولى في الكويت.
اخطاء الكتاب الفنية ليست مهمة بقدر املقدمة التي استند
عليها حيث تقول الهيئة انها تباشر االختصاصات املناطة
بها في االشراف والرقابة لذلك ارسلت الكتاب الذي يعبر عن
اسف الهيئة من مشاركات العازمي والزنكوي.
ربما ال تعرف الهيئة ان العازمي احرز ذهبية بطولة الجائزة
الكبرى االسيوية في الصني يوم  23مايو املاضي وسجل زمنا
 1:48.64دقيقة ،ول��م يصلها ان الزنكوي حطم الرقم الكويتي
 5م��رات منذ يوليو امل��اض��ي واص�ب��ح رق��م الجديد  79.74مترا
وض�ع��ه ف��ي امل��رت�ب��ة ال�س��ادس��ة ع��امل�ي��ا للموسم ال�ح��ال��ي وحقق
طفرة كبيرة في سجله الشخصي اذ بلغ رقمه املوسم املاضي
 77.37مترا .صحيح ان العازمي لم يقترب هذا املوسم من رقمه
الشخصي ( 1.44.13دقيقة) كما انه لم يحقق نتيجة طيبة في
م��ون��دي��ال أم االل �ع��اب ،وبالفعل ل��م ينجح ال��زن�ك��وي ف��ي فرض
نفسه ف��ي تلك ال�ب�ط��ول��ة ،لكن ه��ل يستدعي فشلهما ف��ي اكبر
بطولة عاملية ارسال مثل هذا الكتاب؟ ،وهل عممت الهيئة مثل
هذا الكتاب على جميع االتحادات؟.
الكتاب املرسل الى اتحاد العاب القوى كان يفترض ان تطبع
ن�س��خ اخ ��رى م�ن��ه ل�ت��وزي�ع�ه��ا ع�ل��ى ات� �ح ��ادات اخ� ��رى ،ودراس ��ة
مشاركات العازمي والزنكوي بعناية الن الالعبني ال يستحقان
مثل هذا التشكيك ابدا وكان اولى بالهيئة متابعة اتحاد كرة
ال�ق��دم (يحقق االزرق اس��وأ النتائج منذ ع��ام  ،)2001وال�ك��رة
الطائرة (اخ��ر مشاركة للمنتخب االول املركز قبل االخير في
ب�ط��ول��ة ال �خ �ل �ي��ج) .ال��واق��ع ي�ش�ي��ر ال��ى ان ال �ع��ازم��ي وال��زن�ك��وي
اضافة الى عدد قليل من ابطال الرماية استطاعوا التأهل الى
اومل�ب�ي��اد اثينا  2004واومل�ب�ي��اد بكني  2008اض��اف��ة ال��ى العب
ال�ط��اول��ة اب��راه�ي��م ال�ح�س��ن وال�س�ب��اح محمد م ��دوه ف��ي ال ��دورة
االخيرة ،وباستثناء نجاحات البطال في االسكواش والكراتيه
وه �م��ا ل�ع�ب�ت��ان ال ت��دخ��الن امل�س��اب�ق��ات االومل �ب �ي��ة ال ي�م�ك��ن ذك��ر
انجاز للعبة رياضية يستحق الوقوف عنده طويال.
وعلى الهيئة ادراك ان العداء ال يمكن له تسجيل رقم شخصي
في كل بطولة يشارك فيها كما يجب اال يظن املسؤولون في
الهيئة ان االن�ج��از العاملي او االومل�ب��ي ام��ر يمكن تحقيقه اذا
تفرغ الالعب من عمله ملدة عامني .محمد العازمي ( 27سنة)
ه��و ن�ت��اج خ��ال��ص ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وه��و ع��داء يتميز بالجدية
واإلخالص وهبوط املستوى امر وارد في الرياضة بشكل عام،
وكان جديرا بالهيئة رعايته ومواصلة دعمه ،اما الزنكوي (25
سنة) فهو بطل يعمل بهدوء وثقة ويعتبر  2009العام الذي
دخل فيه العاملية من اوسع ابوابها بعد تخطيه حاجز ال� 79
مترا وينتظره مستقبل كبير ...وربما لن يكون كبيرا اذا رأت
الهيئة ذلك.

نقلت وكالة فرانس برس أمس عن مسؤول في االتحاد العراقي لكرة
القدم انسحاب الكويت من املجموعة الثالثة لتصفيات كأس آسيا
للشباب تحت  19سنة ،بعد اعتذارها عن استضافة املجموعة.
وقال نائب رئيس االتحاد العراقي ناجح حمود« :االتحاد اآلسيوي
أشعرنا رسميًا بنقل التجمع إلى مدينة اربيل بدال من الكويت التي
انسحبت».
من جهتها قالت اللجنة االنتقالية من االتحاد اآلسيوي لكرة القدم،
أنها اعتذرت عن عدم استضافة منافسات املجموعة ،وق��ال مقرر
اللجة الفنية والتطوير بدر عبدالجليل في تصريح إلى «النهار»
ان االعتذار جاء بسبب انشغال االتحاد الكويتي خالل الفترة من
 5الى  15نوفمبر املقبل «وقت اقامة منافسات املجموعة» بمشاركة
املنتخب االول في التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا .2011
وأوض��ح ان التوقيت ك��ان السبب الرئيس لالعتذار حيث تحتاج
االستضافة الى توفير مالعب للتدريبات والقامة املباريات ،وهو
االمر الذي سيصعب توفيره خالل نوفمبر املقبل.
وأض � ��اف ان ن��وف�م�ب��ر امل �ق �ب��ل س�ي�ش�ه��د اي �ض��ًا اس �ت�ض��اف��ة االت �ح��اد
الكويتي ل�  6دورات تدريبية ينظمها االتحاد الدولي لكرة القدم
«فيفا» باالضافة الى اعداد املنتخبات واقامة مهرجانات البراعم.
وق ��ال ان اس�ت�ض��اف��ة م��دي�ن��ة ارب �ي��ل ال�ع��راق�ي��ة للمجموعة ل��ن يكون
مالئمًا بسبب الحالة االمنية التي ال تسمح باستضافة مباريات،
ف��االم��ر اليتعلق بتوفر ملعب مناسب فقط ب��ل يتعلق بكثير من
العوامل املحيطة السيما ان املجموعة تضم  6منتخبات تحتاج
ً
ال��ى ترتيب ام��ور اقامتها وتدريباتها ،مفضال ان تقام منافسات
املجموعة في كواالملبور.
وبخصوص املنتخب االول قال :ماليزيا طلبت مواجهة االزرق في
 10نوفمبر املقبل اال ان اللجنة االنتقالية اع�ت��ذرت لعدم مالءمة
املوعد ،موضحًا انها تلقت موافقة شفهية من تايلند على مواجهة
االزرق في  1نوفمبر املقبل والزالت تنتظر املوافقة الرسمية وتبحث
عن مباراة ودية اخرى في  7منه.
وك��ان��ت ال�ل�ج�ن��ة االن�ت�ق��ال�ي��ة ع �ق��دت م �س��اء أول م��ن أم ��س اجتماعًا
رسميًا ق��ررت خالله تكليف امني السر ناصر الطاهر بالسفر الى
اندونيسيا للتنسيق م��ع االت �ح��اد االن��دون�ي�س��ي مل�ب��ارات��ي االزرق
ونظيره االندونيسي اللتني ستقامان في  14و 19نوفمبر املقبل في
التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

«األزرق  »19هزم اإلمارات
استعدادًا ألربيل!
فاز ازرق الشباب اول من امس على نظيره االم��ارات��ي  0-2خالل
امل �ب��اراة ال�ت��ي اقيمت بينهما على س�ت��اد ن ��ادي ال�ك��وي��ت ،سجل
الهدفني تركي جدعان  20وفهد الحربي  ،90وقال مدير منتخب
ال �ش �ب��اب ح �س��ني ال �خ �ض��ري ان االزرق س�ي�ل�ت�ق��ي ال �ف��ري��ق االول
للفحيحيل ف��ي  28سبتمبر ال�ح��ال��ي ث��م يلعب م��ع ق�ط��ر ف��ي 10
اكتوبر املقبل استعدادًا لتصفيات كأس آسيا للشباب ،موضحًا
ان الجهاز الطبي للمنتخب يعمل حاليًا على تجهيز الالعبني
املصابني :طالل مصطفى ،عبدالعزيز السليمي ،عادل مطر ،بسام
املطيري ،وفهد الهاجري.
وأض ��اف الخضري ان��ه طلب م��ن اللجة الفنية والتطوير اقامة
معسكر خ��ارج��ي للمنتخب خ��الل ال�ف�ت��رة م��ن  8ال��ى  19اكتوبر
املقبل.

 ...وعمومية «القوى» تجاهلت رؤية «الهيئة»
تجاهلت الجمعية العمومية إلت�ح��اد ال�ع��اب ال�ق��وى م��ا حدث
للبطلني محمد العازمي وعلي الزنكوي من قبل الهيئة العامة
للشباب والرياضة ،لكنها اعتمدت التقريرين املالي واإلداري
للسنة املنتهية باإلضافة إل��ى اعتماد ميزانية السنة املالية
املقبلة وت��زك�ي��ة محمد خلفان نائبًا لرئيس االت �ح��اد وسيار
ال�ع�ن��زي أم ��ني م�س��اع�دًا ل�ل�ص�ن��دوق ،ك�م��ا ن��اق�ش��ت االق �ت��راح��ات
وال�ش�ك��اوى املقدمة م��ن األن��دي��ة وق��ررت تحويلها إل��ى اللجنة
الفنية لدراستها واتخاذ القرارات املناسبة بشأنها.
جاء ذلك في اجتماع الجمعية العمومية العادي الذي أقيم أول
من أمس األربعاء في مقر االتحاد في كيفان وحضره رئيس
االتحاد صالح الباتل وأعضاء الجمعية العمومية واالتحاد
حيث سار االجتماع بكل هدوء وتمت املوافقة على جميع بنود
ج��دول األعمال املطروحة .ب��دور شكر الباتل أعضاء الجمعية
العمومية على تعاونهم املثمر وثقتهم بأعضاء االتحاد والتي
أسفرت عن املوافقة على جميع بنود ج��دول األعمال دون أية
مشاكل حيث كان االجتماع مثمرًا ولم يستغرق سوى دقائق
ت�م��ت ف�ي�ه��ا امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ك��اف��ة ال �ب �ن��ود األم ��ر ال ��ذي ي ��دل على
تفاهم األعضاء وتعاونهم في سبيل إنجاح اجتماع الجمعية
العمومية .وأض��اف الباتل أن االت�ح��اد تلقى كتابًا من الهيئة

باستوس وثيوالتي لتدريب
«األوملبي» و«الشباب»!
كتب جمال عبدالناصر

{

كتب زيد خلف

العامة للشباب والرياضة األسبوع املاضي يتضمن استفسارًا
عن الخطة املوضوعة ألع��داد الالعبني محمد العازمي وعلى
الزنكوي باإلضافة إل��ى كيفية متابعة االت�ح��اد لتنفيذ لهذه
الخطة والشخص املسؤول عن إع��داد كافة التقارير الخاصة
ب��ال��الع �ب��ني ع� ��الوة ع �ل��ى ت �س��اؤاله��ا ع��ن أس �ب��اب ع ��دم تحقيق
العازمي للنتائج واألرق��ام املرجوة رغم الدعم املتواصل الذي
تولية الهيئة له ،مؤكدًا أن االتحاد سيوفر كافة املعلومات التي
تطلبها الهيئة ملواصلة دعمها ألبطال الكويت ال�ل��ذان يعول
عليهم بصورة كبيرة في تحقيق اإلن�ج��ازات خ��الل املستقبل
القريب.
من جانبه أكد أمني السر املساعد محمد العتيبي أن االتحاد
تلقى كتابًا من االتحاد الدولي أللعاب القوى يتضمن تأكيد
سحب امليدالية الذهبية التي حققتها قطر في بطولة الخليج
األخ �ي��رة ال�ت��ي أق�ي�م��ت ب��ال��دم��ام بسبب ث�ب��وت ت�ع��اط��ي ال��الع��ب
القطري للمنشطات وهو ما يعني أن امليدالية الذهبية ستكون
من نصيب الالعب الكويتي عبدالله العميري الحاصل على
املركز الثاني ما يترتب عليه حلول الكويت ثانية في جدول
ً
الترتيب النهائي بدال من املركز الرابع الذي كانت تحتله خلف
السعودية األول ،موضحًا أن االتحاد أحال الكتاب على اللجنة
الفنية لدراسته ومن ثم إرسال كتاب يتضمن الترتيب الجديد
للجنة الفنية الخليجية العتماده.

«الهيئة» تريد ردًا من اتحاد ألعاب القوى عن سبب عدم تسجيل محمد العازمي رقما شخصيًا جديدًا!

الكويت والعربي ...ال «حجة» لكما
كتب حافظ ضاحي

لم تأت ضيافة الكويت لنظيره اربيل العراقي في ربع نهائي
ك��أس االت�ح��اد اآلس�ي��وي كما ك��ان يتوقع لها ويأملها الشارع
ال��ري��اض��ي بعد ان ت �ع��ادل معه ايجابيا  ،1-1بعكس مواطنه
العربي الذي كان افضل حاال منه من ناحية النتيجة السلبية
امام الكرامة السوري ضمن املسابقة ذاتها ،والشك ان نتيجة
ك��ال الفريقني الكويت وال�ع��رب��ي تتطلب م��ن القائمني عليهما
اع� ��ادة ال�ح�س��اب��ات وال�س�ع��ي ل��الس�ت�ف��ادة م��ن ك��ل م��ا ح ��دث من
اخطاء وسلبيات قبل الولوج في خوض جولة االياب يوم 30
ديسمبر املقبل .والحالة التي ب��دا عليها االبيض ام��ام اربيل
ال �ع��راق ال ت��دع��و ل��الط�م�ئ�ن��ان ح�ي��ث ع��ان��ى ال�ف��ري��ق ال�ك�ث�ي��ر من
النقص في الجوانب الفنية ،وربما لكون املباراة تعد في بداية
اولى املشاركات في املوسم الكروي الجديد ومن ثم فانه مازال
في طور التجهيز اال ان الفريق كان عليه اجتياز تلك املرحلة
طاملا انه يدرك مدى اهمية املباراة واختالفها في اهميتها عن
بقية املباريات التي خاضها في االسابيع املاضية .واالبيض
كان مجرد اسم فقط فلم يكن هناك تجانس واضح في خطوط
الفريق وسارت املحاوالت الفردية واالجتهادية على اداء العبيه
ف��ي الكثير م��ن امل��واق��ف واذا م��ا ك��ان البعض ي��رى ان ظهوره
بافضلية الشوط االول اال ان ذلك ال يعني انه كان في حالة فنية
جيدة ب��ل ج��اء لحماسة الالعبني ف��ي االص��ل التي س��رع��ان ما
بدأت تخبو وتقل في الشوط الثاني .واالهم من ذلك ان الفريق
لم يتبع االسلوب املناسب او ال��ذي ع��ادة ما يتبعه حيث كان
كل الع��ب ي��ؤدي ال��دور املطالب به باجتهادية وبفردية بعيدا
عن اللعب الجماعي خصوصا في خط الوسط الذي كان العلة
االساسية واكتفى العبوه بالجري فقط مع غياب التحضير
واالع��داد السليم لاللعاب الهجومية مع تباعد الالعبني على

الرغم من ان البرازيلي روجيرو حاول القيام بذلك لكن سرعان
ما بدأ ينخفض اداؤه في حني ظل ناصر القحطاني يجري دون
ان يكون هناك تركيز في تحركاته.
وق��د اس�ه��م امل ��درب ل�ك��وزي��ن ف��ي ه��ذا ال��وض��ع ع�ن��دم��ا ط�ل��ب من
وليد علي واسماعيل العجمي عدم الثبات في مراكزهم وهذا
ما كلفهما الكثير من الجهد مع فقدان االنسجام واالستقرار
ب��ني الخطوط وزادت ال�ف�ج��وات ف��ي ال�ش��وط الثاني ال��ذي بدت
خالله اللياقة البدنية وقوة التحمل لدى عدد من الالعبني تقل
مع عجز واض��ح ل��دى امل��درب من صنع ش��يء حتى التبديالت
التي قام بها نفسها التي كان يتبعها املدربان السابقان رادان
وبانيد انحصرت ف��ي اح�م��د صبيح وعبدالرحمن العوضي
وعبدالهادي الخميس ومن ثم كان يفترض منه ان يظهر قراءة
جيدة للحالة التي يعاني منها الفريق وليس اجراء تغييرات
من اجل التغيير وغابت الواقعية عن كل خطوة قام بها.
واذا ك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة غ �ي��ر م��رض �ي��ة ل �ح��د ك�ب�ي��ر ل ��دى ال �ش��ارع
الرياضي الكويتي اال ان ما حققه العربي امام الكرامة يعد نوعًا
م��ا افضل وق��د يخفف م��ن الغضب بفعل نتيجة الكويت ام��ام
ً
اربيل لكن خروج االخضر متعادال سلبًا امام حشد كبير غفير
ال يعني بانه قدم الصورة الفنية املثالية بل بالعكس ذاق املر
وعانى الكثير بعد ان حشر نفسه ووضعها في مأزق منذ بداية
اللقاء الذي سار على وتيرة واح��دة طوال الشوطني استحواذ
على الكرة من جانب الكرامة وتراجع وتقوقع عرباوي بشكل
مبالغ به مع غياب الشجاعة من امل��درب دراغ��ان سكوستيش
ً
ال��ذي ك��ان على ما يبدو يريد ال�خ��روج متعادال بشتى السبل
حيث عمل على تكديس جميع الالعبني في املنطقة الخلفية
وم��ن الطبيعي ان مثل ه��ذا االس�ل��وب يحدث حالة م��ن الربكة
والفوضى ما بني الالعبني كما انه يمنح الخصم القوة ويدفعه
بانه يبادر لفرض سيطرته ،واعتمد دراغان على احمد موسى

رش�ح��ت اللجنة االن�ت�ق��ال�ي��ة املكلفة ب� ��ادارة ش ��ؤون ات �ح��اد ال�ك��رة
املدرب البرتغالي ادغار الغارو باستوس لقيادة منتخب الشباب
ومواطنه انطونيو ثيوالتي لقيادة املنتخب االوملبي حيث اتفقت
مع املدربني على جميع التفاصيل الخاصة بعقديهما وارسلت
مشروعي العقدين للهيئة العامة للشباب والرياضة العتمادها
قبل التوقيع الرسمي مع املدربني.

الصليبخات يوقف  10من «اليد»
ف��ي الجانب الهجومي ليقوم بهذا ال��دور م��ع سلبية واضحة
للعناصر االخ��رى التي كان هدفها فقط كيفية قطع الكرات او
تخريب االلعاب الهجومية للكرامة واالدهى من ذلك انه وضع
حسني املوسوي كرأس حربة بمفرده وكأنه يختبر قدرته في
الجري مع غياب املساعدة الفعلية والتمويه من الوسط ظل
االخير تائهًا امام الدفاعات .وما ساعد العربي في ان يصل الى
مبتغاه بالخروج بالنتيجة السلبية عدم فاعلية الكرامة الذي
سار على منهج واحد خالل املباراة معتمدًا على الكرات العالية
وهذا ما سهل من مهمة دفاعات العربي وكما ان اصرار الفريق
على اختراق تكتالت العربي باءت جميعها بالفشل.
وبمقدور الكويت والعربي التعويض وتحقيق نتائج ايجابية
تؤهلهما ال��ى نصف النهائي اذا احسنا التعامل م��ع مرحلة
االي��اب وبالذات من الجوانب الفنية التي تعد من اختصاص
املدربني فالشجاعة واملنطقية مطلب ضروري مع االبتعاد عن
التكلف ال��زائ��د ويتحمل بعض الالعبني اكثر من طاقاتهم او
تكبيل البعض منهم.
وبالنظر الى خصميهما اربيل والكرامة فهما ليسا الفريقني
اللذين ال يمكن العبور منهما وه��ذا م��ا ظهر عليه س��واء في
االدوار التمهيدية او ف��ي لقاء ال��ذه��اب وكالهما حققا نتائج
ايجابية امامهما في مواجهات سابقة باملجموعات الكويت
بفوزه على الكرامة والعربي على اربيل .ومن الجوانب الفنية
فاالبيض واالخضر يمتلكان االوراق والقدرات التي تجعلهما
ان ي�ت�ف��وق��ان ع�ل��ى خصميهما م��ع ض� ��رورة ان ي��رم�ي��ا ع��ذر ان
املباريات تأتي في انطالقة املوسم والتأهل م��ازال ناقصًا اي
ل��م «ي�س�خ�ن��ا» ب�ع��د وي�ح�ت��اج��ان ل��وق��ت ط��وي��ل ل�ك��ي ي�ص��ال ال��ى
وضعهما الطبيعي ،فمثل هذه االع��ذار ال يؤخذ بها في عالم
ال �ك��رة والب ��د م��ن ال �ض��رب ب�ق��وة ف��ي امل��رح�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة س ��واء في
الكويت او بالعراق.

كتب مشاري الجوهر

أك��د أم��ني سر ومدير ك��رة اليد في ن��ادي الصليبخات
سعد عناد ان مجلس ادارة ناديه أوقف عشرة العبني
في الفريق األول موسما كامال ،بسبب اضرابهم عن
الحضور الى التدريبات احتجاجا الى ايقاف الالعب
محسن الهاجري.
وق� ��ال ع �ن��اد ف��ي ت �ص��ري��ح ال ��ى «ال �ن �ه��ار» ان «م�ج�ل��س
االدارة أص ��در ه��ذه ال�ع�ق��وب��ة ب�ح��ق ال��الع�ب��ني العشرة
ل��الض��راب ال��ذي قاموا به للي ذراع االدارة واجبارها
على تنفيذ رغباتهم الالمنطقية» ،موضحا ان باب
ال�ن��ادي مفتوح لهم في أي وق��ت اذا ما أرادوا العودة

الفحيحيل في «اآلسيوية»
كتب مشاري الجوهر

تتجه نية مجلس ادارة نادي الفحيحيل الى املشاركة في
بطولة االندية اآلسيوية أبطال الدوري لكرة اليد والتي
ستقام في العاصمة األردنية عمان من  7الى  23نوفمبر
املقبل .وذلك بعد التأكد من عدم مقدرة النادي العربي
على املشاركة في البطولة بسبب رف��ض الهيئة العامة
للشباب والرياضة توفير مخصصات البطولة ،في حني
ح��ال��ت الضائقة املالية ال�ت��ي يعاني منها األخ�ض��ر من
مشاركة الفريق في البطولة على نفقته الخاصة.

ملزاولة اللعب مرة أخ��رى ،شريطة ان يتقدموا بكتاب
اعتذار رسمي.
وأضاف عناد« :نرفض جميع املطالب التي تقدم بها
امل �ض��رب��ون ال �ع �ش��رة..وال �ج �ه��از ال�ف�ن��ي ب �ق �ي��ادة امل ��درب
خ ��ال ��د غ �ل ��وم وم� �س ��اع ��ده ع �ب ��اس ط ��ه م �س �ت �م��رون م��ع
الفريق» ،مشيرا ال��ى ان االدارة لن تستدعي أي العب
م��ن امل��وق��وف��ني ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ب�ط��ول��ة ال �ع��ني ال��دول�ي��ة
التي ستنطلق في االول من اكتوبر املقبل او البطولة
اآلسيوية لالندية في نوفمبر.
يذكر ان االعبني املضربني هم فيصل وحسني ويوسف
ص �ي��وان وس��ام��ح وم�ح�س��ن ال �ه��اج��ري وراش ��د وخ��ال��د
عوض وجاسم حمود وهيثم الرشيدي ومحمد فالح.

«يد النصر» يضم التراك
كتب مشاري الجوهر

اقترب النصر من التعاقد مع العب الفريق األول لكرة
اليد ف��ي كاظمة مشعل ال�ت��راك مل��دة موسم واح��د على
سبيل االعارة لتعزيز صفوفه استعدادا للمشاركة في
منافسات امل��وس��م الجديد ال�ت��ي ستنطلق ف��ي باقامة
دوري الدمج في  6أكتوبر املقبل .وعلى صعيد متصل،
يغادر وفد النصر الى معسكره االع��دادي في القاهرة
بالفترة من  21سبتمبر الى  6اكتوبر بوفد مكون من
 15العبا يترأسه مدير اللعبة محسن املطيري.

