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»الهيئة« ترحب بفصل هيئة 

الشباب عن الرياضة
رفع مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 
أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد، وذلك مبناسبة قدوم العشر اآلواخر من شهر 
رمضان املبارك، متمنني لسموه موفور الصحة والعافية، 

وأن يعيد املولى عز 
وج���ل على س���موه 
والكويت تلك االيام 
املبارك���ة وأهلها في 
ترابط وتالحم وألفة 

ومحبة.
وكان املجلس قد 
ال� 27  عقد اجتماعه 
يوم األح���د املاضي 
الساعة الثانية مساء 
مبق���ر الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة 
برئاسة الشيخ احمد 
املنصور، حيث رحب 

رئيس مجلس االدارة املدير العام مبمثل وزارة االعالم 
اجلديد في عضوية مجلس ادارة الهيئة فيصل املتلقم 
الوكيل املساعد لشؤون اإلعالم اخلارجي وممثل وزارة 
التربية اجلديد في مجلس ادارة الهيئة فيصل مقصيد 
الوكيل املس���اعد بوزارة التربية مؤكدا انهما ميثالن 
اضاف���ة ملجلس االدارة ملا ميلكانه من خبرات، متمنيا 

لهما التوفيق.
ورحب مجلس االدارة بالتوجه احلكومي الذي باركه 
مجلس األمة املوقر باملوافقة على فصل الش���باب عن 
الرياضة لتصبح لكل منهما هيئة مستقلة بذاتها، مؤكدا 
أن هذا األمر من شأنه ان يساهم بشكل كبير في حتقيق 
طموح وآمال شريحة كبيرة من أبناء الكويت من خالل 
اخلطط والبرامج التي سيتم إعدادها مبهنية على يد 
عناصر متخصصة لتصبح قادرة على تلبية رغباتهم 

وتطلعاتهم لغد افضل.
وانتقل املجلس الى جدول األعمال، حيث استعرض 
تقرير اللجنة الرياضية والذي اش���تمل على عدد من 
املوضوع���ات منها: كأس التف���وق والالئحة اجلديدة 
املقترحة وف���ق ضوابط عادلة لأللع���اب، حيث متت 
مناقشة التقرير اخلاص بهذا األمر، ثم انتقل املجلس 
ملناقشة ملف األندية اجلديدة حتت اإلشهار، حيث مت 
حتويل امللف الى فريق العمل املختص الذي مت تشكيله 

من الهيئة لدراسة األمر.
كما رحب املجلس بالتوجه احلكومي إلنش���اء عدد 
من األندية اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة بواقع 
ناد في كل محافظة كون هذا األمر سيساهم في زيادة 
اإلقب���ال على تلك األندية لس���هولة الوصول لها، ومت 
حتويل األم���ر لقطاع الرياضة للدراس���ة، كما تطرق 
املجلس ملقترح الالئح���ة اخلاصة مبعايير وضوابط 

اختيار مدربي األلعاب الرياضية.

الشيخ أحمد املنصور

البكر: »يد« القادسية ستتعاقد
مع العب محلي سوبر

أكد مدير عام كرة اليد بنادي القادسية فهد عبدالرحمن 
البك���ر أن إدارة األصفر في طريقه���ا للتعاقد مع أحد 
الالعبني احملليني السوبر ليكون ضمن صفوف الفريق 
املوسم املقبل حيث سيكون هذا التعاقد مفاجأة وهدية 

جلماهير نادي القادسية احملبة والوفية. 
وأكد البكر عن توصل���ه التفاق نهائي للتعاقد مع 
املدرب التونسي حلمي عبدالرزاق ليكون مدربا مساعدا 
ومدربا حلراس املرمى للفريق األول لكرة اليد بعد ان 
أمت اتفاقه مع مواطنه املعز بن محفوظ ليقود الفريق 
ابتداء من املوسم املقبل على أن يتم تقدمي املدربني في 

مؤمتر صحافي سيتم اإلعالن عنه الحقا.

الدوحة- فريد عبدالباقي

 تس����حب اليوم قرعة بطولة املنتخب����ات اخلليجية
)حتت 14 س����نة(، مواليد )2000( في نسختها )12( في 
العاصمة القطرية الدوحة وذلك بحضور ناصر الطاهر 

عضو اللجنة التنظيمية اخلليجية لكرة القدم.
وتقام بطولة اخلليج للمنتخبات، خالل الفترة من 20 
وحتى 29 أغسطس املقبل في الدوحة مبشاركة املنتخبات 
اخلليجية وهي: الكويت، والسعودية والبحرين وعمان 

واإلمارات، قطر )البلد املستضيف(.
ويرأس اجتماع اللجن����ة التنظيمية أحمد النعيمي، 
وبحضور األعضاء سعود املهندي )قطر(، أحمد اخلميس 
)الس����عودية(، راش����د الزعابي )دولة اإلمارات(، صالح 
الفارس����ي )عم����ان(، باإلضافة إلى األم����ني العام للجنة 

التنظيمية ميرزا أحمد.
ومن جانبه، أكد األمني العام ميرزا أحمد في تصريحات 
إعالمية، أن االجتماع س����تتخلله مناقشة بطولة األندية 
اخلليجية )31(، واإلطالع على املواعيد النهائية النطالق 
البطول����ة ومبارياتها، إضافة إلى بط����والت املنتخبات 

اخلليجية.
وحول مصير البطولة في نسختها ال� 11 للمنتخبات 
اخلليجية، قال: »إنها تأجلت العام املاضي وتقرر أن تقام 
بعد ختام النسخة )12( وحتديدا في الفترة من 3 إلى 12 
سبتمبر املقبل والتي ستقام أيضا في الدوحة، وستكون 
ملواليد )1997(، وستشارك في البطولة جميع املنتخبات 
اخلليجية. وأجريت قرعة البطولة احلادية عشرة في وقت 

سابق من العام املاضي قبل أن يتم تأجيل البطولة.

قرعة خليجي 11 

وأس����فرت قرعة البطولة احلادية عشرة عن وقوع 
منتخبن����ا في املجموعة الثاني����ة بجانب منتخبات قطر 
وعمان، بينما ضمت املجموعة األولى السعودية والبحرين 
واإلمارات، ويتأه����ل األول والثاني من كل مجموعة إلى 

الدور نصف النهائي.
وستكون املباراة االفتتاحية ل� »األزرق« أمام قطر 3 
سبتمبر املقبل، ويلتقي اإلمارات مع السعودية حلساب 
املجموعة األولى، وحتصل الفرق املش����اركة على راحة 
في الي����وم التالي، ويخوض منتخبن����ا مباراته الثانية 
في البطولة أمام عمان يوم الس����بت 5 سبتمبر، والتي 
تش����هد مواجهة جتمع اإلمارات م����ع البحرين، ويوم 7 
تقام مباراتان يلتقي في األولى قطر أمام عمان، والثانية 
جتمع السعودية بالبحرين، وتقرر أن تقام مباراة لتحديد 
املركزين اخلامس والسادس يوم 9 سبتمبر، وفي اليوم 
التالي ستقام مباراتا الدور نصف النهائي، والتي جتمع 
أول املجموع����ة األولى مع ثاني املجموعة الثانية، وأول 

املجموعة الثانية مع ثاني املجموعة األولى.
وتختتم البطولة بإقامة املباراة النهائية يوم 12 سبتمبر، 

وتسبقها مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع.

»األزرق« يترقب قرعة
»خليجي 12« بالدوحة

»األبيض« يحتاج إلى 4 نقاط ليحسم اللقب لصاحله

الزمالك يالمس درع الدوري.. واألهلي ينفرد بالوصافة
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح 

ليس في اإلمكان أبدع مما كان، من فريقي 
الزمالك واألهلي، فقد كان الفريقان عند حسن 
ظن جماهيرهما، في مواجهتي اإلس����ماعيلي 
واملصري، حيث فاز الزمالك بكل سهولة على 
الدراويش 3-0، وخطا خطوة واسعة جدا نحو 
بطولة الدوري، وبالسهولة نفسها فاز األهلي 
على املصري 2-0، ونال تقدير جماهيره، وهو 
فوز يأتي في رصيد مدربه فتحي مبروك، اكثر 
من كونه ثالث نقاط في رصيد األهلي، املنفرد 
باملرك����ز الثاني. وجاء ه����ذا النجاح للقطبني، 
قبل ساعات من شد الرحال الى خارج احلدود، 
جلولة جديدة في دوري دور الثمانية للبطولة 
الكونفيدرالية، حيث يلتقي السبت الزمالك مع 
اورالندو بطل جنوب أفريقيا، بينما يخوض 
األهلي مواجهة شرس����ة مع امللعب. والنجاح 
نفسه حققه سموحة بفوزه السهل والكاسح على 
األسيوطي، قبل السفر الى السودان وخوض 

مواجهة صعبة في دوري بطولة االبطال.

الزمالك واإلسماعيلي

وحصد الزمالك فوزا ثمينا على حساب 

ضيفه اإلسماعيلي 3-0 في اللقاء املؤجل من 
اجلولة ال���� 30 للدوري املصري لكرة القدم 
الذي أقيم مس���اء أول من أمس االثنني على 

ملعب بتروسبورت.
ورفع الزمالك رصيده إلى 80 نقطة ويقترب 
من حس���م لقب الدوري، بينما جتمد رصيد 
اإلسماعيلي عند 55 نقطة باملركز اخلامس، 
وأحرز ثالثية الزمالك باسم مرسي وأحمد 

توفيق والنيجيري معروف يوسف.
واقترب الزمالك من حس���م لقب الدوري 

حيث تفصله 4 نقاط فقط للتتويج.
الفني  املدير  البرتغال���ى فيري���را  وقال 
لفريق الزمالك، إنه جنح في حسم مواجهة 
اإلسماعيلي بشكل مبكر، نظرا ألن هذه املباراة 
كانت حاس���مة بشكل كبيرة للفوز ببطولة 
الدوري، مشيرا إلى أن الدراويش دخل املباراة 
بشكل قوي لكن الهدف املبكر أربك خطوط 

الفريق املنافس.
فيما علل املدير الفني للنادي اإلسماعيلي 
طارق يحيى اخلس���ارة، بأن فريقه تعرض 
للهزمية في مباراة الزمالك بسبب عدم االلتزام 

بالتعليمات الفنية داخل امللعب.
وقال طارق يحيى في املؤمتر الصحافي: 

»الزمال���ك تعم���د رش امللع���ب باملياه قبل 
بداية املباراة وهو ما كان له تأثير س���لبي 
على الالعبني حي���ث أجرينا عملية اإلحماء 
واألرض غير مبللة وهو ما أثر علينا«. وبعد 
املباراة، استقر اجلهاز الفني لنادي الزمالك 
على السفر إلى جنوب افريقيا، مساء أمس 
الثالثاء، بصحبة 21 العبا استعدادا ملواجهة 
أورالندو، في اجلولة الثانية لدور املجموعات 

ببطولة الكونفيدرالية األفريقية.

األهلي يهزم المصري

وواصل األهلي مسلسل انتصاراته بالدوري 
بعد فوزه على ضيفه املصري البورسعيدي 
2-0 في اللقاء الذي أقيم على ملعب املدينة 
الش���بابية في مدينة شرم الشيخ واملؤجل 

من اجلولة ال� 33.
األهلي رفع رصيده إلى 74 نقطة محتال 
املركز الثاني، بينما جتمد رصيد املصري عند 

49 نقطة في املركز احلادي عشر.
وتقدم األهلي بهدف���ني عن طريق مؤمن 
زكريا في الدقيقة 6 وعبد اهلل الس���عيد من 

ضربة جزاء في الدقيقة 19.
ورفض اجلهاز الفني لألهلي بقيادة فتحي 

مبروك راحة الالعبني، وقرر مواصلة التدريبات 
أمس بعد العودة من ش���رم الشيخ، على أن 
تكون الراحة اليوم األربعاء قبل السفر إلى 
مالي، حيث يتجمع الالعبون في الرابعة فجر 
اخلميس مبطار القاهرة استعدادا للسفر إلى 
مالي في السادسة إال ربع عن طريق كازابالنكا 
ومنها إلى باماكو استعدادا ملواجهة امللعب 

في بطولة الكونفيدرالية.

فوز سموحة

وحقق سموحة السكندري فوزا غاليا على 
حس���اب األسيوطي سبورت 3-0 في اللقاء 
الذي أقيم في افتتاح اجلولة ال� 38 للدوري 

املصري لكرة القدم.
ورفع سموحة رصيده إلى 50 نقطة ليتقدم 
البقاء بالدوري،  التاس���ع ويضمن  للمركز 
بينما جتمد رصيد األسيوطي عند 16 نقطة 
باملركز قب���ل األخير. وفاز وادي دجلة على 
مصر املقاص���ة 2-1 في ختام اجلولة ال� 37 

على ملعب املقاولون العرب.
دجلة رفع رصيده إلى 53 نقطة متقدما 
للمركز السادس، بينما جتمد رصيد املقاصة 

عند 61 نقطة باملركز الرابع.

كرة الساملية في عهدة املدرب األملاني ولڤغانغ وولڤ

ً »السماوي« يختار وولڤ مدرباً وعواد مساعدا

مبارك الخالدي 

تعاقدت إدارة نادي الس��املية رس��ميا مع املدرب االملاني 
ولڤغان��غ وولڤ لقيادة الفريق األول لكرة القدم في املوس��م 

املقبل خلفا للمدرب الوطني محمد دهيليس.
وجرت مراسم التوقيع مس��اء أول من امس االثنني مبقر 
إدارة النادي بحضور أعضاء مجلس االدارة واملدرب االملاني، 
حيث لم يكش��ف النقاب عن قيمة الصفقة، في حني سيكون 

املدرب سلمان عواد مساعداً لوولڤ.
وس��بق لالملاني وولڤ العمل في الكويت كمدرب مساعد 
ضمن اجلهاز الفني ل� »األزرق« بقيادة اخلبير بيرتي فوغتس، 

كما قام باإلشراف على عدد من الفرق االملانية املعروفة.
اجلدير بالذكر ان إدارة الس��ماوي اختارت وولڤ من بني 

العديد من امللفات املعروضة على مجلس االدارة.

ويعتبر ولڤغانغ وولڤ من مواليد 26 ديسمبر 1959، ولعب 
356 مباراة في الدوري األملاني »البوندسليغا« وأحرز 47 هدفا 
ألندية هامبورغ وليفركوزن واوردينغن وكارلسروه وكولن، وكان 

العبا دوليا حيث شارك في 37 مباراة مع »املانشافت«.
وعمل وولڤ بعد االعتزال مدربا مس��اعدا لفيلكس ماغاث 
مدرب هامبورغ في الفترة من 1997–1998، ثم اجته الى كارلسروه 
مساعدا للمدرب فينفرد شايفر في شتوتغارت، ودرب نادي 
مينب احد أندية الدرجة الثانية بأملانيا، واستدعاه بيرتي ڤوغتس 
ملس��اعدته في تدري��ب باير ليڤركوزن ع��ام 2000 ومعه جاء 
الى الكويت برفقة ڤوغتس كمدرب مس��اعد ملنتخب الكويت 
ف��ي الفترة من 2001 و2002، ولكن��ه لم يتبعه للعمل معه في 
تدريب منتخب اسكتلندا وبعد فترة قضاها في الكويت توجه 
ال��ى نادي ڤيردر برمين منذ ع��ام 2004 وأخيرا فرانكفورت 

كمساعد مدرب.

الكونغولي دوريس يتحدث للزميل مبارك الوقيان 

في أول حديث له بعد توقيعه عقد انضمامه للقادسية

دوريس: اللعب في صفوف »األصفر« 
حلم انتظرته طويالً

العربية،  هو األفضل باملنطقة 
ذكر دوريس انه شارك مع الفتح 
ملدة خمس سنوات واستطاع 
خاللها ان يترك بصمة كبيرة مع 
زمالئه الالعبني بتحقيق الدوري 
ألول مرة بتاريخ النادي والذي 
جاء بتعاون اجلميع سواء كان 
من مجلس اإلدارة أو اجلهازين 
الفني أو اإلداري وحتى اجلماهير 
التي وجد منه���م كل ترحيب 

ومحبة كبيرة.
وأوضح دوريس ان تعاقد 
القادس���ية معه يعتبره حتديا 
كبي���را له ف���ي مواصلة تألقه 
مع فريق���ه اجلديد خاصة انه 
متفاءل جدا بتعاون اجلميع معه 
لتحقيق ما يصبو إليه منتسبو 
نادي القادسية، مؤكدا في الوقت 
نفس���ه انه عندما عرض عليه 
مسؤولو القادسية التعاقد معهم 
لم يتردد حلظة في قبول العرض 
اميانا منه بأن اللعب مع األصفر 

حلم ينتظره كل الالعبني.
ومتنى دوري���س في نهاية 
حديثه معن���ا والذي كان غير 
مرتب ل���ه ويعتب���ر االول له 
لصحيفة كويتية بعد توقيعه 
عقده مع القادس���ية ان يوفق 
في تقدمي املس���توى املعروف 
عن���ه ويكون عند حس���ن ظن 

اجلميع.

ل� »األنباء«،  وقال دوريس 
خالل مش���اهدتنا ل���ه في احد 
املجمعات التجارية يتسوق قبل 
ان يشد رحاله الى وطنه بعد 
ان وقع للقادسية يوم السبت 
املاض���ي، ان اللع���ب بصفوف 
األصفر يعتبر بالنسبة له شيئا 
كبيرا حيث كان يتمنى ان يلعب 
له منذ ع����دة سنوات ملا ميلكه 
من إمكانيات فنية جيدة وصاحب 
بطوالت عديدة وهذا هو مطلب 
كل الالعب���ني احملترفني، حيث 
يتمنون حتقيق أمنيتهم باللعب 

مع ناد كبير مثل القادسية.
وأشار دوريس الى انه سيبذل 
قص���ارى جهده ألن يكون عند 
حسن ظن من اختاره خاصة ان 
األمور تتجه ألن يحقق األصفر 
العدي���د من األلقاب خاصة انه 
الفريق  ب���ني صف���وف  يوجد 
القدساوي عدد كبير من الالعبني 
املميزين أمثال بدر املطوع الذي 
سبق وان التقاه عندما كان يلعب 
بصفوف النصر السعودي قبل 
عدة سنوات وهو كان العبا مع 
الفتح حينم���ا حقق معه لقب 

الدوري السعودي.

بصمة كبيرة 

وردا على سؤال حول جتربته 
باللعب سابقا في دوري يعتبر 

مبارك الوقيان

أعرب الكونغولي دوريس 
س���الومو مهاج���م نادي 
القادس���ية اجلديد عن 
سعادته البالغة باللعب 
مع الفريق الذي دائما 
كان يتمنى ان يلعب 
له نظرا لسمعته 
الطيب���ة في 
ملنطق���ة  ا

العربية.


