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سكوسيتش مستاء من دفاع األخضر وموسى يتدرب مع الفريق

أكد وجود العبين ينتظرهم مستقبل جيد

4 لقاءات تقام في اليوم الثاني للبطولة العربية

العنزي مطلوب في العربي.. وعرض صيني للموسوي

زكي: ناشئو كاظمة سينافسون على بطوالت »اليد«

حامد العمران
أكد مدرب فريق كرة اليد حتت 
12 سنة بنادي كاظمة املصري سيد 
زكي ان قاعدة الناشئني في النادي 
تبشر باخلير لوجود العبني جيدين 
في املدرسة من مواليد 1998 و1999 
وسيتم الزج بهم في دوري حتت 
12 سنة في املوسم املقبل إلعدادهم 
االعداد اجليد للموسم الذي يليه 
لضمان اكتسابهم خبرة املباريات 
الرس���مية واالحتكاك القوي مع 
الفرق االخ���رى ليكونوا  العبي 
بكامل جهوزيتهم في املوسم بعد 
املقبل واع���دا بأن فريق حتت 12 
سنة سيكون له شأن في املستقبل، 
وسينافس على البطوالت احمللية 
في محاولة إلح���راز بطولة بعد 
غياب طويل عن احراز البطوالت 

في دوري حتت 12 س���نة، الفتا 
الى انه يوجد العبون ينتظرهم 
مس���تقبل جيد امثال علي عادل 
ويوسف املرشيد واحمد عبدالهادي 
وعمار طاهر وعبدالوهاب املشاري 

وناصر بجاري.
وأش���ار زكي الى ان املدرب 
املصري اثبت كفاءته في العمل 
مع فرق املراحل السنية من خالل 
النتائج االيجابية التي حتققت 
في املواسم املاضية الى جانب 
وجود مدربني وطنيني اصحاب 
كفاءة عالية ويأتي في مقدمتهم 
اليرم���وك وليد  ن���ادي  مدرب 
العازمي الذي بات عالمة بارزة 
في التدريب للمراحل الس���نية 
بعد النتائج الالفتة التي حققها 
مع االندية التي درب فيها، مؤكدا 

ان االندية مهتمة باللعبة وبناء 
قواعد صلب���ة وهذا ما رفع من 
مستوى اللعبة وباتت بطوالت 
املراحل الس���نية لكرة اليد هي 
االقوى واالكثر متابعة من اولياء 
امور الالعبني الى جانب بعض 

محبي اللعبة.
واشاد بدور االحتاد واملتابعة 
املتكررة من االجهزة الفنية في 
االحتاد لبطوالت املراحل السنية 
وهذا ما يشجع الالعبني ويحثهم 
العطاء املضاعف من اجل  على 
الوجود واحلصول على  اثبات 
فرصة متثيل املنتخبات الوطنية، 
مش����يرا ال����ى ان اقام����ة جميع 
املباريات في مركز الشهيد فهد 
االحمد في الدعية يعطي فرصة 
كبيرة جلمي����ع االجهزة الفنية 

في االندية ملتابعة جميع الفرق 
ووض����ع الطرق املناس����بة لكل 
مباراة على حدة، وهذا ما يساهم 
بش����كل كبير في رفع املستوى 

العام للعبة.
ومتنى زكي التوفيق ملنتخب 
الناشئني في مشاركته املقبلة في 
كأس العال����م املزمع اقامتها في 
تونس في االسبوع املقبل واكد 
ان فرصة منتخب الشباب جيد 
لتكرار االجناز السابق والتأهل 
الى ال����دور الثاني في املونديال 
العاملي الذي يقام في القاهر في 
بداية اغسطس املقبل مشيرا الى 
ان منتخب الشباب ميلك مجموعة 
من الالعبني املميزين والقادرين 
على احملافظة على اجنازات كرة 

اليد الكويتية.

العربي بطاًل  لدوري كرة الماء
حسم فريق العربي لكرة املاء حتت 15 سنة 
بطولة الدوري بجدارة واستحقاق قبل انتهاء 
مباريات القسم الثالث من الدوري حيث فاز 
على اليرموك 34 � 0 في املباراة التي جمعت 
الفريقني على مجمع أحواض نادي الكويت، 
ويتبقى لألخضر مباراة واحدة أمام كاظمة 
اجلمعة القادم والتي لن يكون لها أي تأثير 
على النتيجة النهائية للبطولة. وبذلك متت 
إضافة إجناز جديد لأللعاب املائية بش���كل 

عام وللعبة كرة املاء بشكل خاص.
من جانبه أعرب أمني السر العام املساعد 
واملدير اإلداري للعبة خالد عبدالصمد عن 
سعادته بهذا اإلجناز الكبير، مشيدا بجهود 
الالعبني وتفانيهم بتحقيق اللقب للمرة الثانية 
على التوالي، كما أشاد بكفاءة مدرب الفريق 
ناصر احلساوي ومدير الفريق توفيق املطوع 
ومساعده فيصل احلساوي الذين بذلوا جهودا 

كبيرة تكللت بإحراز لقب البطولة.

»شباب السلة« يبدأ مبارياته بلقاء سهل أمام اليمن
عبداهلل العنزي 

قدمت ادارة العربي عرضا رسميا الى 
نظيرتها في القادسية من اجل ضم املهاجم 
حمد العنزي الى صفوف االخضر للموسم 
املقبل مقابل 30 ألف دينار، وستقوم ادارة 
القادس���ية باملفاضلة بني عرض العربي 
والعرض املقدم من الساملية الذي لم يتجاوز 
20 ألف دينار، هذا وقد تردد ان القادسية 
سيعرض مقايضة العنزي بالعب العربي 
محمد جراغ مع دفع مبلغ مالي حس���ب 

اتفاق ادارتي الناديني.
من جانبه، اكد مدير الصندوق وامني 
السر بالوكالة جواد مقصيد ان ملف الالعبني 
احملترفني اعطي بالكامل الى املدرب الكرواتي 
دراغان سكوسيتش الذي سيختار املناسب 
للفريق في املوسم املقبل، مضيفا ان هذا 
القرار يأتي إلتاحة الفرصة الكاملة لتقدمي 
افضل ما لدى الفريق في االس���تحقاقات 
القادمة الن مجلس االدارة يعقد آماال كبيرة 
على هذا املدرب الشاب الذي سيحدث ثورة 

كبيرة في العربي.
ولم يخف مقصيد استياء سكوسيتش 
من دفاع الفريق بعد ان ش���اهد عددا من 
املباريات للموسم املاضي لذا من املتوقع 
ان يق���وم باس���تقدام محت���رف في خط 
الدفاع لتدعيم صفوف الفريق خصوصا 
ان خيارات الالعبني احملترف��ني عدي���دة 
لديه وس���يقوم بانت�ق���اء االفض���ل من 

وجه���ة نظ��ره.
من جانب آخر، علمت »األنباء« ان متعهدا 
قدم عرض احتراف الى حسني املوسوي 
للعب في الدوري الصيني املوسم املقبل، 
واشترط املتعهد على املوسوي ان يقوم 
النادي الصيني بتجربته ملدة اسبوعني قبل 
توقيع العقد للوقوف على مستواه خاصة 
ان املتعهد قدم اشرطة ڤيديو للموسوي 

الى النادي الصيني.
الى ذلك، من املتوقع ان يشارك احمد 
املوسى في تدريبات العربي التي ستنطلق 
االثنني املقبل على الرغم من تقدمي الالعب 
كت���اب اعتزال الى الن���ادي خالل املباراة 
التي س���تجمع العربي بالقادسية ضمن 

»يد« خيطان يعسكر  في هنغاريا
قرر مجلس إدارة نادي خيطان املوافقة على إقامة معس���كر 
اعداد ل� 20 العبا من فرق كرة اليد للمراحل الس���نية في النادي 
وذلك في جمهورية هنغاريا في الفترة من 7 وحت��ى 21 اغسط��س 
املقب��ل. ويرأس البعثة عضو مجلس اإلدارة علي الراشد وعضوية 
كل من عبداهلل االستاذ إداريا وطارق الدهينة مشرفا واستيفان 

جولياس مدربا والالعبون: 
حسن جابر ومحمد الشاعر وعبداهلل اخلباز وسليمان الغيث 
وحم���د عبداخلضر وبدر الغيث وعبداهلل اخلزيعل ويوس���ف 
عبداخلضر وحس���ني جاسم ومحمد دش���تي ويوسف بوغيث 
وفاض���ل بوغيث وباق���ر قمبر واحمد دهراب واحمد الش���يحة 
وحسني دشتي وراشد اخلزيعل وماجد املطيري ومشاري بوغيث 

وعبدالعزيز بوعباس.

القالف يشيد بالعمر
اش���اد بطل العالم ملبارزة املعاقني الالعب طارق القالف بالدعم 
الذي لقيه من رجل االعمال فيصل العمر واهتمامه وتشجيعه له، 
جاء ذلك خالل اس���تقبال العمر لالعب القالف مبناسبة حصوله 
على ميداليتني فضيتني من بطولة كندا مونتريال وحصوله على 
كأس العال���م بالتصنيف االول وبرونزية لعب���ة االيبيه مبدينة 

لوناتو االيطالية.

ختام دورة الرومي اليوم
يسدل الستار الليلة على املباراة النهائية لدورة املرحوم احمد 
الرومي الرابعة لكرة القدم حت���ت رعاية النائب عبداهلل الرومي 

وبحضور حسني الرومي مختار منطقة الدعية.
وس���يحضر اللقاء النواب عادل الصرع���اوي ومرزوق الغامن 
وصالح املال وكبار احلضور الذي���ن وجهت لهم الدعوة حلضور 
احلفل الكبير على صالة الش���هيد فهد األحمد بالدعية، حيث تقام 
املباراة النهائية في التاسعة مساء وتسبقها فقرات رياضية حافلة 
باملفاجآت للجماهير، وس���تقوم القناة الثالثة بتصوير املهرجان 
واملب���اراة اخلتامية. وقد أقيم���ت 4 مباريات في دور ال� 8، االولى 
بني فريقي الشامية وبنك اخلليج وجاءت حماسية ومتكافئة بني 
الفريق���ني، واحتكم الفريقان الى ركالت الترجيح التي ابتس���مت 
لفريق الشامية ب� 4 اهداف مقابل 3. وفي املباراة الثانية فاز فريق 
املرحوم خالد املسباح على فريق عالبركة 3 � 1 في لقاء صعب اتسم 
بالندي���ة واإلثارة من الفريقني واختير الالعب فيصل الرفاعي من 
فريق خالد املس���باح كأفضل العب في املباراة. وفي اللقاء الثالث 
متكن فريق ديوانية بونواف من الفوز على فريق ديوانية الشطي 
بركالت الترجيح، وكانت املباراة متساوية بني الفريقني بعد إضاعة 
اكثر من فرصة امام املرمى لتحتكم الى ركالت الترجيح والتي أهلت 
فريق ديوانية بونواف بفضل تألق حارس مرماه السيد املوسوي. 
وشهد اللقاء األخير فوزا كاسحا لفريق املرحوم سبورت زون على 

فريق املرحوم عبداللطيف الفضالة 4 � 1.

الشباب تعاقد مع حسين بابا
تعاقد نادي الش���باب االماراتي لك���رة القدم مع مدافع منتخب 
البحرين ونادي الرفاع حس���ني بابا ملدة موسم واحد مقابل 400 

الف دوالر.
واكد املدير التنفيذي لنادي الشباب عبد القادر حسن ان »حسني 
بابا س���يكون الالعب اآلسيوي في الفريق تطبيقا لقرار 3+1 الذي 
أقره االحتاد االماراتي لكرة القدم للمرة االولى هذا املوسم ويسمح 
مبوجب���ه بتعاقد كل ناد م���ع 3 العبني اجان���ب اضافة الى العب 
آسيوي«. وأشاد عبد القادر »مبستوى حسني بابا الذي يعتبر من 
أب���رز املدافعني في منطقة اخلليج بعد تألقه مع منتخب البحرين 

والفرق التي لعب لها«.

األزرق وسورية في اعتزال دبشة
اكد رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة فيصل اجلزاف دعمه الكامل ملب���اراة اعتزال احلارس 
الدولي فالح دبشة العب املنتخب الوطني والنادي العربي االسبق، 
امام املنتخب الس���وري 14 اكتوبر القادم. جاء ذلك خالل الزيارة 
التي قام بها دبش���ة ملدير عام الهيئة فيصل اجلزاف، حيث قدم له 
درعا تذكارية وشكره على دعمه وحرص الهيئة على اجناح املباراة 
التي ستجمع االزرق مع نظيره السوري. واشاد اجلزاف مبا قدمه 
احلارس دبشة طوال مش���واره في املالعب كحارس متميز سواء 
مع االزرق او العربي، ومساهمته في احراز العديد من البطوالت، 
كما طالب اجلزاف دبشة باالستمرار في املجال التدريبي او االداري 
بعد اعتزاله ملا يتمتع به من خبرة كورية. واعلن دبشة ان املباراة 
املرتقبة تأتي ضمن استعدادات املنتخبني لتصفيات كأس امم آسيا 
متمنيا التوفيق في مهمتهما الكروية، هذا وقد حضر اللقاء العب 
النادي العربي االس���بق والعب الشباب احلالي احمد النجار الذي 

متنى للحارس دبشة مباراة الئقة مبشواره الرياضي.

باكيتا مدربًا للريان لموسمين
قال نادي الريان القطري لكرة القدم، انه تعاقد مع البرازيلي 
ماركوس باكيتا ليتولى تدريب الفريق ملدة موسمني خلفا ملواطنه 
باولو أوت���وري. ويعد باكيتا من الوجوه املألوفة على الدوري 
القطري، حيث درب الغرافة في املوسمني املاضيني. وحقق باكيتا 
العديد من البطوالت في قطر، منها قيادة الغرافة للفوز ببطولتي 
دوري الدرجة األولى )دوري جنوم قطر( في املوسمني املاضيني، 

والفوز بكأس أمير قطر في املوسم املاضي.

اعتماد 5 مالعب لكأس آسيا بقطر
اعتمدت اللجنة املنظمة لنهائيات كأس أمم آسيا لكرة القدم 
التي تس���تضيفها العاصمة القطرية الدوحة في 2011 خمس���ة 
مالعب لتقام عليها مباريات البطولة. وأقرت اللجنة في اجتماع 
مبقر االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم في كواالملبور، ستاد خليفة 
والستادات اخلاصة بأندية الغرافة والسد والريان وقطر الستضافة 

مباريات البطولة التي تنطلق في 7 يناير 2011.

يحيى حميدان
الش����باب لكرة  يبدأ منتخب 
البطولة  ف����ي  الس����لة مبارياته 
العربية ال� 19 بلقاء س����هل أمام 
نظيره اليمني في ال� 8 مساء اليوم 
ضمن املجموعة الثانية للبطولة 
التي تقام على صالة ابن ياسني 
في مدينة الرباط املغربية وتستمر 
حتى 25 اجل����اري. وتقام اليوم 
3 لقاءات أخ����رى، فيلتقي لبنان 
مع اإلمارات في ال� 5 مساء ضمن 
املجموعة األولى، ومصر مع املغرب 
في ال� 9 ضمن املجموعة الثانية، 
وتواجه سورية املنتخب التونسي 
حامل اللقب في ال� 11. وتبدو كفة 
منتخبنا أرجح ف����ي املباراة مع 
اليمن املتواض����ع فنيا، وبالتالي 
فان املباراة ستكون فرصة مناسبة 
الفتتاح مباريات البطولة بالنسبة 
ملنتخبنا بفوز، قد يعطي العبينا 
اجلرعة املعنوية الالزمة لتقدمي ما 
هو افضل ضمن املجموعة الثانية 
التي تضم الى جانبها كال من مصر 

واملغرب والسعودية.
ولدى منتخبنا الشاب العناصر 
القادرة على الذه����اب بعيدا في 
البطولة، متى ما تسلحوا باإلرادة 
والرغبة احلقيقية من اجل حتقيق 
نتيجة مشرفة، وذلك بتواجد عدد 
من الالعبني الذين يشاركون مع 
أنديتهم في دوري الدرجة األولى، 
ويعدون من العناصر األساسية 
واملهمة أيضا أمثال احمد البلوشي 
وصالح يوس����ف وحس����ني علي 
الى  وسعود ش����عيب باإلضافة 
عدد من املواهب الشابة التي تقدم 
أداء طيبا ف����ي بطوالت حتت 18 
سنة وهم سالم القفيلي ومحمد 
ماجد ومحم����د العصفور وخالد 
الس����هول  الغيص وعبدالوهاب 
وسلمان رميح واحمد بوطيبان 
وفواز الدخيل، وبالتالي فان مدرب 

منافسات الدوري املمتاز، وسيكون املوسى 
الذي يتدرب من اجل مباراة االعتزال حتت 
أعني مدرب االخضر سكوسيتش للوقوف 

على مستواه الن كل االحتماالت واردة في 
ان يلعب املوسم املقبل مع العربي اذا ما 

وضعه سكوسيتش ضمن خططه.

منتخبنا فيصل بورسلي ومساعده 
احمد اجلالوي لن يحتار كثيرا في 
إيجاد التشكيلة املثلى للدفع بها 

خالل اللقاء. وكان منتخب الشباب 
قد استعد بشكل جيد بعد فترة 
طويلة من التدريب في البالد، قبل 

التوجه إلى املعسكر التدريبي الذي 
أقيم في القاهرة، وخاض خالله 

5 مباريات جتريبية.

أبطال العربي لكرة املاء مع الكأس

براعم كاظمة مستقبل واعد للعبة وفي االطار املدرب سيد زكي

صالح يوسف أحد األوراق املهمة في منتخب الشباب لكرة السلةأحمد املوسى يشارك في تدريبات العربي

الكاميروني أوسماعيال األقرب لألبيض

المرزوق: الحديث عن اللعب
في أربيل سابق ألوانه

مبارك الخالدي
أكد رئيس مجلس ادارة نادي 
الكويت عبدالعزيز املرزوق ان 
العراق  اللعب في  احلديث عن 
س���ابق ألوانه بعد صدور قرار 
االحتاد اآلس���يوي رفع احلظر 
عن الكرة العراقية باللعب على 

أرضها.
وقال املرزوق في تصريح ل� 
»األنباء« لم يردنا شيء بصورة 
رس���مية من االحتاد اآلسيوي 
بخصوص نقل مباراة الكويت 
مع اربي���ل املقرر لها ال� 30 من 
العاصمة  س���بتمبر املقبل من 
االردنية عمان ال���ى اربيل في 
الدور  العراق ضم���ن  ش���مال 
النهائي ملنافس���ات كأس  ربع 
االحت���اد اآلس���يوي. وأضاف: 
اننا ال نستبعد اللعب في اربيل 
بالقياس الى التطورات االخيرة 
في العالقات بني البلدين وزيارات 
الوفود الرسمية املتبادلة وايضا 
تواجد السفير الكويتي في بغداد، 
فكل تلك املؤشرات ترجح املوافقة 
على اللعب هناك، ولكن يبقى 
القرار النهائي بيد مجلس االدارة 
الذي سيجتمع في حال ورود 
االخطار اآلس���يوي، كما سيتم 
مخاطبة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لالستئناس برأيها 

حول هذا القرار.
املفاوض���ات  وبخص���وص 
التي جتريها االدارة مع العبني 
محترفني قال املرزوق ان هناك 
الذاتية  العدي���د م���ن الس���ير 

معروض���ة على مجلس االدارة 
وان كان القرار الفني بيد مدرب 
الفريق االرجنتيني أورتيغا وكل 
االحتماالت واردة مبا فيه مصلحة 
الفريق. وأشار املرزوق الى ان 
احلديث املصاحب عن املفاوضات 
مع البرازيلي كاريكا مبالغ فيه 
واخذ اكبر من حجمه، السيما انه 
احد اخليارات املطروحة ولكن 
يبقى الكاميروني اوسماعيال بابا 
االقرب من وجهة نظرنا وميتلك 

سيرة ذاتية جيدة.
ويبلغ اوس���ماعيال 22 عاما 
وميتاز ببنية جسمانية قوية 
ويلعب في مركز قلب الهجوم كما 
يجيد اللعب كوسط مهاجم عند 
احلاجة، وسبق ان انتقل من ناديه 
االصلي القطن الكاميروني الى 
الصفاقسي التونسي الذي أعاره 
اخيرا ال���ى فريق قوافل قفصة 

التونسي ألسباب مادية.
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