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األزرق الصغير يفوز على ناشئي القادسية
في تجربة كشفت للجهاز الفني نقاط القوة والضعف

)أحمد باكير(أزرق الناشئني أدى جتربة مفيدة أمام القادسية 

الالعبين لم يسبق لهم اللعب 
مع بعضهم والتجارب المقبلة 

ستزيل هذه المشكلة.
واضاف نتمنى ان نصل الى 
حالة فنية جيدة تؤهلنا لتقديم 
البطولة  ف���ي  عروض مميزة 

الثبات جدارتنا.
واش���اد العب خط الوسط 

الى مكامن الخلل لتفاديها اثناء 
المباريات الرسمية.

وابدى عدد من العبي االزرق 
معنويات عالية وشعورا كبيرا 
المدافع االيمن  بالثقة، وق���ال 
عبدالعزيز مصل���ح لقد ادينا 
مب���اراة جيدة ولك���ن اليزال 
ينقصن���ا االنس���جام فمعظم 

الت���ي ابداها العبو االصفر في 
التعامل مع مجريات الش���وط 
الثاني وعدم قدرة العبي االزرق 
على استيعاب الضغط المفاجئ 
للخصم بسبب حالة التراخي 
والثقة التي س���ادت الالعبين 
اثر تقدمه بهدفين وال شك ان 
الهدف من التجارب هو الوصول 

الالعبين وهو امر طبيعي كونها 
التجربة االولى لهم ومن الممكن 
تجاوزه���ا مع كثرة المباريات 
اال ان السلبية االكثر خطورة 
الحفاظ على  هي نقص ثقافة 
التقدم والفوز اذ كادت المباراة 
الالعبين  اي���دي  تخرج م���ن 
خالل الش���وط الثاني للبراعة 

واص���ل فري���ق املرح���وم 
خالد املس���باح عروضه القوية 
وانتصارات���ه في دورة املرحوم 
احمد الرومي الرابعة لكرة القدم 
بعد فوزه على فريق بنك اخلليج 
2-0 ضمن منافسات الدور نصف 
النهائي للدورة املقامة حاليا على 
صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية 
الرومي مختار  بحضور حسني 

منطقة الدعية.
وبدأت املباراة بحرص شديد 
من الفريقني وانحصر اللعب في 
وسط امللعب لينتهي الشوط األول 

بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني بدأ 
كال الفريقني بقوة وحاوال تسجيل 
األهداف، ومن هجمة مرتدة لفريق 
املرحوم خالد املسباح استغلها 
مشاري الضبيبي واحرز هدف 

التقدم لفريقه.
وقبل نهاية املباراة بدقيقتني 
عاد فريق املسباح ليعزز تقدمه 
بهدف آخر ع���ن طريق الالعب 
صالح وليد بعد كرة مشتركة مع 
زميله مشاري الضبيبي، ليتأهل 

للمباراة النهائية.
واختير الالعب محمد السيد 
كأفضل العب في املباراة من فريق 

املرحوم خالد املسباح.
الدور  الثاني من  اللقاء  وفي 
قبل نصف النهائي، تخطى فريق 
ديوانية بو نواف فريق سبورت 
زون بهدف مقابل ال ش���يء في 

مباراة ممتعة.
وكانت املباراة تليق بنصف 
نهائي البطولة بني الفريقني، حيث 
نالت اعجاب اجلماهير الغفيرة 
التي جاءت ملش���اهدة منافسات 

الدورة.
واحرز احمد موس���ى الهدف 
الوحيد في املب���اراة قبل نهاية 

الشوط االول.
وحاول سبورت زون استعادة 
توازنه وتسجيل هدف التعادل 

تأجيل البطولة الخليجية لليد
قال رئيس اللجنة التنظيمية اخلليجية لكرة اليد تركي اخلليوي ان 
اللجنة اتخذت قرارا بتأجيل البطولة التي كان مقررا لها ان تقام في الدمام 
نوفمبر املقبل وترحيلها الى ما بعد التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 
العالم 2011 بسبب املشاركات الكثيرة للمنتخبات واالندية اخلليجية 
وازدحام الروزنامة القارية باملناس����بات كبطولة االندية اآلس����يوية 
في االردن والبطولة الدولية الودية في قطر والتصفيات اآلس����يوية 

بكازاخستان وحاجة املنتخبات لالستعداد لهذه االستحقاقات.
اجلدير بالذكر ان هذه البطولة هي االخيرة في هذه الدورة للجنة 
التنظيمية مبقرها احلالي في الرياض واملقرر ان تنتقل الى سلطنة 

عمان ما يعني عدم اشراف اململكة العربية السعودية عليها.
وقال اخللي����وي ان االهم هو اقامة البطولة وليس من يش����رف 
عليها ألن الهدف هو جتميع الشباب اخلليجي وزيادة التقارب بينهم 
والرقي باللعبة س����واء من الناحية الفنية او على مستوى املنشآت 

او الكوادر االدارية.

»اآلسيوي« يسمح للعراق باستضافة
المباريات الدولية للمنتخبات واألندية

وافق املكتب التنفيذي في االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم على 
السماح للعراق، باستضافة مباريات منتخباته وانديته في مدينة 

اربيل )شمال العراق(.
وأكد املكت���ب التنفيذي ان »النجاح الكبير من الناحية االمنية 
والتنظيمية خالل املباراتني الوديتني ملنتخبي العراق وفلس���طني 

في اربيل وبغداد ساهم في القرار«.
وكان منتخب���ا العراق وفلس���طني قد التقيا ودي���ا في اربيل 
ف���ي 10 اجلاري ثم في بغداد في 13 منه، بعد 6 س���نوات من قرار 
االحتاد اآلسيوي بحظر اقامة املباريات في العراق بسبب الظروف 

االمنية.
وأع���رب املكتب التنفيذي عن »تضامن���ه مع العراق من خالل 
املوافقة على طلب رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسني سعيد 
باقامة مباريات املجموعة الثالثة من تصفيات كأس آسيا للشباب 

)دون 19 عاما( في اربيل«.
وتض���م املجموعة الثالثة اضافة الى الع���راق منتخبات عمان 

والكويت والهند وافغانستان.
وقرر املكتب التنفيذي تغرمي نادي الشارقة االماراتي مببلغ 413 
الف دوالر الى جانب حرمانه من املشاركات ملدة عام في البطوالت 
القارية. وجاء قرار املكتب التنفيذي على خلفية انسحاب الشارقة 
من الدور االول لدوري ابطال آسيا قبل جولتني من ختام املجموعة 
الثانية التي كانت تضم بيروزي االيراني والغرافة القطري والشباب 

السعودي.
وشدد املكتب التنفيذي على »احتمال فرض غرامات اضافية على 
الشارقة بعد تقدمي االندية املتضررة مبطالبها في التعويضات«.

مبارك الخالدي
قال أمني الس���ر العام بنادي 
كاظمة حسني بوسكندر ان ادارته 
قد أرسلت بالفعل نسخ العقود 
الى محترف���ني برازيليني متهيدا 
لتوقيعهما واإلعالن عن هويتهما 
بصفة رسمية في األيام القليلة 

املقبلة.
وأوضح بوسكندر ان الفترة 
احلالية تش���هد تكال���ب األندية 
الكويت أو خارجها  س���واء في 
على سوق الالعبني وهذا ما فرض 
علينا السرية في مفاوضاتنا مع 
اثنني من احملترفني من البرازيل 
احدهما مهاجم واآلخر يلعب في 

خط الوسط.
الالعبني  وأضاف ان س���وق 
احملترفني يشهد رواجا خصوصا 
ان جميع األندية تسعى لترميم 
خطوطها قبل انطالق استعداداتها 
املقبل.  الس���تحقاقات املوس���م 
وبني بوسكندر ان مدرب الفريق 
الروماني ايلي بالتشي سيصل الى 
البالد فور االنتهاء من اجراءات 
الڤيزا اخلاصة به وكذلك حجوزات 
الطيران، مشيرا الى ان بالتشي 
قد قام بالتوقيع على نسخة العقد 

ثمن رئيس مجلس ادارة احتاد الشرطة اللواء الشيخ احمد النواف 
واعضاء مجلس االدارة واسرة الشهيد يوسف املشاري املوافقة الكرمية 
لوزير الداخلية الفريق الركن م.الشيخ جابر اخلالد على رعايته لبطولة 
الشهيد يوسف املشاري لكرة الصاالت والتي سينظمها احتاد الشرطة. 
كما اشادوا باهتمامه بالقيادات االمنية السابقة والتي كان لها دور بارز 
في اجلهود االمنية باالضافة الى اجلهود الرياضية الشرطية مما انعكس 
ايجابا على انشطة احتاد الشرطة في مختلف الرياضات الفردية منها 
واجلماعية، وما حققه من اجنازات على جميع املستويات خالل الفترة 
الس���ابقة، مؤكدين ان رعايته ودعم���ه للبطولة منذ انطالقتها وحتى 
اخلتام فيهما داللة واضحة على م���ا يحظى به الرياضيون االمنيون 

من اهتمام ورعاية.

املرسلة له دون مالحظات على 
اي بند من البنود.

وتوقع مباشرة الفريق األول 
للك���رة متارينه في األس���بوع 
األخي���ر م���ن الش���هر اجلاري، 
وقال ان اس���تعداداتنا االدارية 
والفنية جارية النطالق الفريق 
بحلة جدي���دة نثبت من خاللها 
ان البرتقال���ي اليزال قادرا على 
تقدمي الكرة اجلميلة والش���املة 
املعروفة عنه وال ينقصه سوى 
حتقيق بطولة تعيد لالعبني الثقة 

بأنفسهم.

ضيفا على البرنامج وسيستقبل 
اتصاالت املشاهدين.

»ذاك���رة االه���داف« جديد 
الرياضي���ة الثالثة يقدم الليلة 
وكل جمعة في احلادية عشرة 
مساء على الهواء مباشرة وهو 
من اخراج حسني ابومجداد وخالد 

السيف.

هناك أه���داف تبقى عالقة 
في الذهن ال تسقط من الذاكرة 
ولهذه األهداف قصص تتضمن 
االث���ارة والدم���وع والفرح 
واحلزن. بهذه الكلمات يستهل 
برنامج »ذاكرة االهداف« أولى 
حلقات���ه الليلة عل���ى القناة 
الثالثة الرياضية حيث تعتمد 
فكرة البرنامج على استعادة 
حلظات طواها النسيان وأسماء 
رمبا غابت عن االضواء اال ان 
ابطالها يبق���ون جنوم الكرة 
الكويتية وجزءا من تاريخها 

العريق.
وستتضمن احللقة األولى 
عرضا ملجموعة من االهداف 
القدمية واحلديثة ولقاء مباشرا 
مع الهداف العماني بدر امليمني 
اما في اجلزء االخير من احللقة 
فسيحل املهاجم الدولي السابق 
القادس���ية واملنتخب  بنادي 
الوطني لكرة القدم حمد الصالح 

اال ان النتيجة بقيت على حالها 
ليصعد فريق ديوانية بو نواف 
الى النهائي ليالقي فريق املرحوم 

خالد املسباح.
واختير احمد موس���ى العب 
فري���ق ديوانية بو نواف أفضل 

العب في املباراة.
وبني لقائي الدور قبل النهائي 

اقيمت مباراة استعراضية مكونة 
من فريق االعالميني وفريق احلكام 
انتهت لصال���ح فريق  والت���ي 

االعالميني بهدفني مقابل هدف.
من جهته، أشاد احمد الرومي 
رئيس اللجنة املنظمة باهتمام 
الش����خصيات الرياضي����ة التي 
الدورة  حرصت على حض����ور 

ومتابع����ة مبارياته����ا، وه����ذا 
دليل على حرص الشخصيات 
الرياضية على دعم جهود الشباب 
وتش����جيعهم عل����ى املواصلة 
وحتفيزهم على االستمرار في 

اقامة الدورات.
وشكر اعضاء تنظيم البطولة 

على املجهود املبذول.

مبارك الخالدي
الناشئين على  فاز ازرق 
القادسية تحت  فريق نادي 
15 س���نة 4 � 3 ف���ي المباراة 
الت���ي جمعتها مس���اء امس 
االول على ملعب االخير رقم 
2 كان الشوط االول قد انتهى 
بتقدم االزرق الصغير بهدفين 

دون رد.
التجرب���ة االولى  وتأتي 
لالزرق في اطار استعداداته 
لخوض منافس���ات بطولة 
غرب آسيا المقررة اقامتها في 
االردن سبتمبر المقبل وقبل 
مغادرته لمعسكره االعدادي 
في س���لوڤاكيا فجر الثالثاء 
المقبل الذي يمتد حتى 11 من 

اغسطس المقبل.
وقدم االزرق في ظهوره 
االول عرض���ا جيدا كش���ف 
للجهاز الفني بقيادة الوطني 
عبدالعزيز الهاجري ومساعده 
الش���طي االيجابيات  شاكر 
الهدف من  والسلبيات وهو 

تلك التجربة.
وأدى المنتخب الش���وط 
االول بصورة جيدة ووصل 
الى مرمى القادسية بجرأة عدة 
مرات استغلها مرتين باحرازه 
اللياقة  هدفين وبدا مع���دل 
البدنية لالعبين جيدا قياسا 
الى فترة التحضير القصيرة 
كما ان توجيه الجهاز الفني 
بعدم االحتفاظ بالكرة وسرعة 
التمرير والتحرك من دون كرة 
كانت واضحة االمر الذي اظهر 
االزرق الصغير افضل انتشارا 

من ناشئي االصفر.
الس���لبيات  ابرز  ولع���ل 
التي كش���فت عنها التجربة 
هي ضعف االنس���جام بين 

سعد اديلم بزمالئه وقال انهم 
يمتلكون مه���ارات جيدة على 
المس���توى الف���ردي والجهاز 
الفن���ي زودن���ا بنصائح فنية 
نتمنى ان نترجمها على ارض 
الملعب وهناك تنافس كبير بين 
الالعبين لحجز مكان اساسي 

في المنتخب.
واثنى حارس المرمى سعود 
الجناعي على جهود زمالئه في 
الملعب وق���ال حارس المرمى 
هو نصف الفريق ونحن نبذل 
قصارى جهدن���ا للحفاظ على 
س���المة مرمانا وهذا يتطلب 

التعاون من الالعبين كافة.
الفريق  بدوره قال مشرف 
ناي���ف القحطان���ي ان العبي 
االزرق الصغي���ر م���ن مواليد 
1994 ولكن يتمي���زون بذكاء 
وفكر عال يعكس���ان الموهبة 
الفطري���ة لالعبي���ن الذين تم 
ترش���حيهم للمنتخب من قبل 
مدربي االندي���ة ووصل العدد 
الى 45 العب���ا تمت تصفيتهم 
الى 32 العبا وسيتم تصفيتهم 
الى  الى سلوڤاكيا  السفر  قبل 

23 العبا.
القحطاني: ال شك  واضاف 
ان المعسكر سيكون مفيدا من 
حيث زيادة الجرعات التدريبية 
لالعبي���ن والعم���ل على رفع 
معدالت اللياقة البدنية وزيادة 
االنسجام بينهم اذ سيتم لعب 4 
مباريات تجريبية مع فرق من 
سلوڤاكيا بهدف تثبيت الفكر 
التكتيك���ي للجهاز الفني الذي 
سيقود االزرق ايضا في بطولة 
الخليج في العين بعد بطولة 
غرب آسيا والتي سيشارك فيها 
منتخبات االردن وايران والعراق 

وقطر واالمارات.

برازيليان يوّقعان لكاظمة خالل األيام المقبلة

بطولة المشاري لكرة الصاالت برعاية الخالد

بوسكندر: إجراءات إدارية أخرت وصول بالتشي

حسني بوسكندر

حمد الصالحجانب من منافسات نصف النهائي

المسباح وبو نواف في نهائي دورة الرومي

»االنتقالية« تحدد مواعيد بطوالت الموسم المقبل
اعتمدت اللجنة االنتقالية مواعيد بداية ونهاية 
بطوالت املوسم املقبل جلميع املراحل السنية، حيث 
تقرر ان تكون بداية املوسم في 24 سبتمبر املقبل 
بلقاء كأس الس����وبر بني القادسية بطل الدوري 
والكويت بطل كأس األمير، وتنطلق منافس����ات 
كأس االحتاد في 27 سبتمبر على ان تقام املباراة 
النهائية في 22 نوفمبر، وستكون بداية الدوري 
املمتاز في 2 ديسمبر ويختتم نهاية مايو، وكأس 
ول����ي العهد يقام في 8 مارس والنهائي في 29 أو 
30 من نفس الش����هر، أما كأس صاحب الس����مو 
األمير فس����يبدأ 18 أبريل واملب����اراة النهائية في 

شهر مايو.
وبالنسبة للمراحل السنية فسيبدأ دوري 19 
سنة »الشباب« في األول من اكتوبر ويختتم في 
ابري����ل، وكأس االحتاد يبدأ في ابريل بعد انتهاء 
الدوري، أما دوري 17 سنة »الناشئني« فسينطلق 
في 26 س����بتمبر ويختتم في أبريل على ان تقام 

بعده مباشرة منافسات كأس االحتاد، ويبدأ دوري 
األش����بال 15 سنة في 23 من أكتوبر ويختتم في 
شهر أبريل وتقام بعده مباشرة منافسات كأس 

االحتاد لألشبال.
وقد اعتمدت اللجنة االنتقالية توصيات اللجنة 
الفنية والتطوير في التعاقد مع املدرب الوطني 
أنور بوطيبان للعمل مس����اعدا ملدرب األش����بال 
والبراعم وتكليف املدرب الوطني عبدالعزيز حمادة 
لالش����راف على منتخب البراعم مواليد 95 الذي 
سيشارك في  مهرجان )الكويت � مصر( بالقاهرة 

خالل الفترة من 1 الى 8 أغسطس املقبل.
ووافقت االنتقالية على مشاركة منتخب البراعم 
في الدورة الودية املقررة اقامتها في ايطاليا خالل 

الفترة من 2 الى 5 أبريل املقبل.
ومن جهة أخرى، اعتمدت االنتقالية تعيني حسني 
اخلضري كمدير ملنتخب الشباب 19 سنة والذي 

يستعد للمشاركة في تصفيات كأس آسيا.

ذهبية وبرونزية ألبطال المعاقين 
في بطولة العالم للقوى

حمودي يطالب بمعرفة مصير السامرائي 6 ذهبيات للكراتيه في البطولة الخليجية

نجيب يعتذر لفيروز

»ذاكرة األهداف« على الثالثة

فاز الالعب عبدالرحمن القالف بامليدالية الذهبية واملركز االول في 
اول مشاركة له في بطولة العالم اللعاب القوى للمعاقني املقامة حاليا 
في سويسرا لفئة الناشئني مسجال 29.35 مترا في رمي الرمح، فيما حل 
زميله يوسف الوايل في املركز الثالث في نفس املسابقة بعد منافسات 
قوية من العبي الدول املشاركة. وخاض العبو الكويت للمعاقني بطولة 
العالم بعد استعدادات متواضعة نتيجة عدم توافر املنشآت القانونية 
لهم اسوة بالدول االخرى، اال انهم جنحوا في التغلب على الكثير من 
االمور قبل البطولة وحقق البطالن القالف والوايل ذهبية وبرونزية 
في بطولة كبيرة يشارك فيها نخبة من ابطال الرمح. ومن جهته فقد 
اشار رئيس الوفد سعد االزمع الى ان املعاقني فئة حتتاج الى اهتمام 
وحتتاج املنشآت ومالعب حديثة، ومع هذا فهم يبذلون اقصى اجلهود 
لرفع اسم بلدهم، خاصة وان امامنا استحقاقات مهمة جدا كاالوملبياد 
الذي سيقام في لندن هذا العام. واهدى االزمع هذه االجنازات الى كل 
من يس����اند املعاقني والى رئيس واعضاء النادي ومنتسبيه، وهيئة 

الشباب والرياضة على دعمها ومساندتها لالعبني قبل البطولة.

طالب رئيس اللجنة االوملبية العراقية رعد 
حمودي احلكومة العراقية بالعمل على معرفة 
مصير رئيس اللجنة االوملبية العراقية السابق 
احمد عبد الغفور الس����امرائي وعدد من اعضاء 
املكتب التنفيذي املختطفني منذ صيف عام 2006 

ولم يعرف مصيرهم الى اآلن.
وقال حمودي في بيان وزعته اللجنة االوملبية 
العراقي����ة »نطلب من احلكومة ان تعمل ملعرفة 
مصير رئيس اللجنة االوملبية السابق ومعه عدد 
من اعضاء املكت����ب التنفيذي وبعض املوظفني 

العاملني في اللجنة املختطفني منذ عام 2006«. 
واضاف »نامل من املسؤولني في الدولة التعجيل 
واالسراع بتقدمي ما يساعد ملعرفة مصير املختطفني 

وكذلك تقدمي املساندة والرعاية لعائالتهم«. 
من جانب آخر احرز دهوك املركز الثالث في 
بطولة الدوري العراقي لكرة القدم بعدما تغلب 
على االمانة 1-0 على س����تاد الشعب الدولي في 

مباراة حتديد هوية صاحب هذا املركز.
ويدين دهوك الى العبه خالد مشير الذي سجل 

هدف املباراة الوحيد في الدقيقة )49(.

فاز املنتخب الوطني للكراتيه ب� 6 ميداليات ذهبية في بطولة مجلس 
التع���اون لدول اخلليج العربية ال�11 املقامة في البحرين في بداية اليوم 

األول من البطولة متصدرة الدول املشاركة.
وأشاد رئيس الوفد أحمد الدويلة في حديث ل� )كونا( بأداء املنتخب 
مؤكدا ان األبطال الكويتيني »اثبتوا أنهم أس���ياد هذه اللعبة في منطقة 

اخلليج«. 
وتستمر البطولة على مدى يومني ويشارك فيها 22 العبا من الكويت 
و13 العبا من البحرين و10 العبني من االمارات باالضافة الى 24 العبا من 

السعودية و15 العبا من قطر من فئات األشبال والناشئني والشباب.
وأحرزت الكويت جميع امليداليات الذهبية في الفترة الصباحية من 
اليوم األول للبطولة اذ أحرز الالعب حس���ني رمضان امليدالية الذهبية 
في مس���ابقة )كاتا فردي( بعد أن تغلب على منافسه السعودي في فئة 
الشباب كما حصل عبداللطيف الدويلة على ذهبية مسابقة )قتال فردي 

حتت 11 سنة( لفئة األشبال.
وحصل عمر اجلاسم على ذهبية مسابقة )قتال فردي حتت 12 سنة( 
لفئة األشبال كما حصل يوسف محمد على ذهبية مسابقة )قتال فردي 
حتت 10 سنوات( لفئة االشبال وحصل حسن العسعوسي على ذهبية 
مس���ابقة )كاتا فردي حتت 12 سنة( لفئة األشبال وحصل احمد شهاب 

على ذهبية مسابقة )كاتا فردي( لفئة الناشئني.

قدم العب نادي الساملية واملنتخب الوطني لكرة 
اليد عبدالعزيز جنيب كتاب اعتذار رسمي ملجلس 
ادارة نادي الساملية معتذرا فيه عما بدر منه جتاه 

عضو مجلس إدارة ورئيس جلنة األلعاب اجلماعية 
صقر فيروز طالبا رفع االيقاف عنه، وحاليا الكتاب 

معروض امام مجلس اإلدارة للنظر فيه.


