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شاكر الشطي في أحد التدريبات مع األزرق الصغير

الناصر يؤكد التأني في اختيار محترفي العربي

سكوسيتش يسعى لغربلة صفوف األخضر

سكوسيتش يسعى لتقدمي موسم جيد مع العربي

مبارك الخالدي
أك����د مدير الك����رة بالنادي 
العربي أحمد الناصر ان ادارته 
ارتأت التأني في اختيار محترفي 
الفريق ريثم����ا ينتهي اجلهاز 
الفني اجلديد بقيادة الصربي 
دراغان سكوسيتش من غربلة 
صفوف االخضر للوقوف على 
احتياجاته من العناصر الفعالة 
والتي باستطاعتها االخذ بيد 
الالعبني االساسيني والنهوض 

بالكرة العرباوية من جديد.
وأضاف الناصر انه باالضافة 
إلى العامل الفني كون اختيار 
احملترفني من صلب عمل املدرب 
اال ان هناك مس����ائل تؤخذ في 
االعتبار كالعوامل املادية ومقدرة 
النادي على الوفاء بالتزاماته ازاء 
العقود اجلديدة املزمع توقيعها، 
خصوصا ان االدارة كانت تعقد 
اثر  امال على صفقات العبيها 
العروض الت����ي تلقوها لكنها 
لالسف باءت بالفشل العتقاد 
االطراف األخ����رى اننا نغالي 
في اسعار العبينا وهذا خالف 
احلقيقة وامر في منتهى التجني 
بشأن مستويات كل من خالد 
خلف وعلي مقصيد وهما من 
خيرة الالعبني. واشار الى ان 
املدرب اليزال في مرحلة غربلة 
لصفوف الفريق وفق االمكانات 
اذ ملسنا ذلك  الفعلية لالعبني 
من خ����الل التدريبات اليومية 
املتواصلة والت����ي يعكف من 
خاللها سكوسيتش على جتربة 
الالعبني في مراكز متعددة مع 
اتاحة الفرص����ة للجميع دون 

16 فريقًا في بطولة  الشركات
اعلنت اللجنة املنظمة لبطولة الشركات واملؤسسات االولى لكرة 
قدم الصاالت عن اغالق باب التس���جيل على 16 فريقا قسمت على 
مجموعتني بنظام خروج املغل���وب ذهابا وايابا، وتنظم البطولة 
من قبل مجموعة الصدارة التي سبق لها ان نظمت دورة اخلرافي 
الرمضاني���ة من 1993 حتى 2001 حتت رعاية رئيس مجلس االمة 
جاسم اخلرافي وكذلك بطولة املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي 
البط���ال الدورات الرمضانية لكرة الق���دم واجلري من 1995 حتى 

.2001
كما نظمت بطولة كأس العالم لكرة املاء للناش���ئني 1999 حتت 
رعاية الشيخ احمد الفهد وبطولة ابطال الدورات الرمضانية الثامنة 

2009 حتت رعاية النائب مرزوق الغامن.
من جهته، قال رئيس اللجن���ة املنظمة العليا للبطولة فيصل 
العمار ان اللجنة حرصت على توفير كل سبل النجاح للبطولة من 
اختيار دقيق لكبرى الشركات املشاركة وكذلك اختيار صالة الشهيد 

فهد االحمد بالدعية والتي تعتبر االشهر على مستوى الكويت.
كما ان الكوادر العاملة ساهمت في انهاء اجراءات الفرق بأسرع 
وقت ممكن، مشيرا الى ان البطولة ستنطلق في 2 اغسطس املقبل 
وحتى 13 من الشهر نفسه مبشاركة 16 فريقا بنظام خروج املغلوب 
ذهابا وايابا حتى تكون هناك فرصة للتعويض للفرق واال حتسم 

مشاركتهم من مباراة واحدة.
واش���ار الى ان جميع املباريات س���تلعب بني ال� 7 وال� 9 مساء 
مبعدل 4 مباريات في اليوم، مشيرا الى ان اي بطولة جديدة يكون 
بها بعض االخط���اء اال ان مجموعة الصدارة وخبرتها في تنظيم 

البطوالت تراهن على جناح بطول��ة الشرك��ات واملؤسس��ات.
وش���كر العمار كل الشركات املشاركة وعبر عن اسفه وتقديره 
للشركات التي لم تتمكن من املشاركة بسبب اغالق باب التسجيل، 
ووعد أن تتسع املشاركة في السنوات املقبلة الى 32 فريقا بسبب 

الطلب الكبير من قبل الشركات على املشاركة.

»القوى« يغادر 31 الجاري إلى پولندا
حت���دد يوم اجلمع���ة 31 اجلاري موعدا ملغ���ادرة وفد منتخب

ألعاب القوى للعمومي الى پولندا إلقامة معسكر تدريبي يستمر 
حتى 19 أغسطس املقبل، استعدادا للمشاركة في البطولة العربية 
التي تستضيفها االردن من 6 الى 9 اكتوبر، ودورة ألعاب التضامن 

االسالمي الثانية في ايران املقررة من 16 الى 30 اكتوبر املقبل.
ويرأس الوفد أمني س���ر احتاد ألعاب القوى خليفة أبوشيبة، 
ويضم جنم مطلق مديرا، وس���الم االحم���د اداريا، وحماد احلماد 

مشرفا و6 مدربني و23 العبا.

مجيد مدربًا لحراس 
ناشئي العربي

تعاق���د العربي مع مدرب احلراس محمد مجيد لتدريب حراس 
مرمى قطاع الناشئني لكرة القدم خالل املوسم اجلديد.

وأبدى الطرفان س���عادتهما بهذا االتفاق، اذ باشر املدرب مجيد 
مه���ام عمله اجلديد مع االخضر، حيث وعد مجلس االدارة بوضع 
كل ما ميلك من خبرات وقدرات حتت تصرف هؤالء الالعبني الذين 
سيشكلون في املستقبل النواة الرئيسية للفريق االول لكرة القدم 

بالنادي.
ويعتبر مجيد الذي خاض العمل التدريبي منذ ما يقارب العشر 
سنوات من احلراس املميزين، حيث سبق له العمل لعدة مواسم في 
نادي الساحل، كما عمل مدربا حلراس مرمى املنتخب في العام 2003، 
وتولى تدريب فرق الشباب والناشئني في نادي القادسية موسمي 
2005/2004، ولم ينقطع مجيد احلاصل على شهادات تدريبية عدة 

في هذا املجال عن العمل التدريبي طيلة املواسم املاضية.

الكيك بوكسينغ 
يستعد لبطولة بانكوك

اكد مدرب املنتخب الوطني للكيك بوكسينغ عبدالعزيز الفداغ 
اليوم جاهزية العبي املنتخب وعزمهم على حتقيق نتائج مشرفة 
في الدورة اآلسيوية االولى لأللعاب القتالية التي ستقام في بانكوك 

من 1 الى 9 اغسطس املقبل.
وقال الفداغ ل�»كونا« انه يأمل ان يحقق املنتخب اجنازات طيبة 
وايجابية في الدورة اآلسيوية مؤكدا ان العبي املنتخب سيكونون 
عند حس���ن الظن بهم وس���يحققون مراكز متقدمة في هذا احملفل 

اآلسيوي الكبير.
واضاف ان املنتخب جاهز للمش���اركة ف���ي هذه البطولة التي 
تعتبر االولى من نوعها للفنون القتالية الفتا الى ان الفريق يتمتع 
بروح قتالية عالية لتحقيق املراكز املتقدمة التي من شأنها ان ترفع 

علم الكويت عاليا.
واش���ار الفداغ الى ان املنتخب سيشارك في البطولة بخمسة 
العبني هم خالد العازمي وراشد احمد ومحمد القالف وعبدالرحمن 
الشمري ونايف قعيد مبينا ان املشاركة الكويتية بهذا العدد جاءت 
حس���ب قرارات اللجنة املنظمة للدورة التي اقرت مشاركة خمسة 

العبني في كل مسابقة كحد اقصى.
وذكر ان املنتخب اقام معسكرا داخليا ملدة ثالثة اسابيع استعدادا 
لهذه الدورة موضحا ان تلك الفترة غير كافية للمشاركة في مثل 
هذه البطوالت التي حتتاج الى استعدادات اكثر واكبر من غيرها 
نظرا الى مش���اركة الكثير من الدول اآلسيوية وملا تتطلبه اللعبة 
من اعداد بدني وقوة حتمل وهي تختلف عن االلعاب االخرى التي 

حتتاج الى لياقة بدنية فقط.
واعرب الفداغ عن االمل بان متنح املنتخبات اجازة تفرغ للرياضيني 
ملدة شهر على االقل وخاصة في البطوالت التي تكون حتت اشراف 
املجلس االوملبي اآلسيوي لكي يتم اعداد الالعبني بصورة افضل 

ولتحقيق النتائج املرجوة من مثل هذه املشاركات.
واوضح ان فترة االسابيع الثالثة غير كافية لالعبني فمثال عند 
حص���ول اي اصابة او كدمات فقد يحت���اج الالعب الى فترة راحة 
اكثر حيث يتم اعطاء الالعب جرعات لياقة اخرى ومترينات وهذا 
االمر يبطئ من التركيز على املهارات القتالية خصوصا ان اللعبة 

تعتمد على القتال وااللتحام املباشر.
وطالب املعنيني بأن يعاملوا الالعب املعتزل في الكيك بوكسينغ 
معاملة الالعبني اآلخرين وخاصة فيما يتعلق بالالعبني املعتزلني 
الذين حققوا نتائج متقدمة وميداليات على املستوى احمللي واخلليجي 
والعربي واآلسيوي وحتى الدولي،، داعيا الهيئة الى تكرمي هؤالء 
الالعبني واقامة حفل اعتزال مشرف لهم السيما اولئك الذين امضوا 

فترات طويلة في اللعبة.
يذكر ان منتخب الكويت للكيك بوكس���ينغ حقق املركز الثاني 
بعد كازخستان في بطولة مكاو وحصل على ثماني ميداليات اربع 

ذهبيات وواحدة فضية وثالث برونزياتت.

قطر يعتذر عن »خليجي 25«
قدمت إدارة نادي قطر اعتذارا الحتاد الكرة القطري عن املشاركة 
في منافسات البطولة ال� 25 لألندية ابطال الدوري والكأس املزمع 
انطالقها في ال� 15 من سبتمبر املقبل بناء على طلب مدرب الفريق 

الزاروني.
ومن املرجح ان يرشح االحتاد العربي ناديا آخر بدال منه ليحل 
في املجموعة الرابعة التي تضم الى جواره فرق العروبة العماني 

والنصر السعودي.

الترجي يستهل حملة الدفاع
عن لقبه بالفوز على األولمبي 

 اس���تهل الترجي الرياضي حملة الدفاع عن لقبه بفوز صعب 
على االوملبي الباجي 1-0 في املرحلة االولى من الدوري التونسي 
لكرة القدم.  وس���جل أس���امة الدراجي هدف املب���اراة الوحيد في 

الدقيقة الثامنة.
 وسقط النادي االفريقي الوصيف وبطل املوسم قبل املاضي في 
فخ التعادل السلبي امام مضيفه قوافل قفصة، واالمر ذاته بالنسبة 
الى النجم الساحلي الثالث املوسم املاضي، حيث تعادل مع ضيفه 

امللعب التونسي بالنتيجة ذاتها.
 وضرب النادي الصفاقسي بقوة وسحق مستقبل القصرين بستة 
اهداف لش���ادي الهمامي )27 من ركلة جزاء و54( وهيكل قمامدية 
)61( والعاجي بليز كواسي )69( واملوريتاني دومينيك دا سيلفا 

)71( وحسني الدردوري )87( مقابل هدف لسليم املهذبي )28(. 
وانتزع امل حمام سوس���ة فوزا ثمينا من مضيفه حمام االنف 
بثالثة اه���داف حلافظ نواز )31( وولي���د الظاهري )63 من ركلة 
جزاء( وبالل بشوش )69( مقابل هدفني حملمد سالمة )82( ومروان 

نافلة )84(.

 التايب يوقع للشباب السعودي 
 وقع الليبي طارق التايب عقدا مع نادي الش���باب الس���عودى 
ملوسم واحد مقابل مليون و700 ألف دوالر. ومت التوقيع باملراسلة 
على أن يعقد النادي مؤمترا صحافيا للكشف عن تفاصيل الصفقة 

بحضور التائب نفسه.
 ومن املتوقع أن يصل التائب إلى الرياض لالنخراط في متارين 
الشباب في 6 أغسطس املقبل، وسيغيب التائب عن أول مباراتني 
في الدوري السعودي في حني سيكون حاضرا منذ األسبوع الثالث 
للدوري، حيث ستكون أولى املباريات التي سيلعبها ضد النصر 

في اجلولة الثالثة.

مبارك الخالدي
يخ����وض أزرق الناش����ئني 
اليوم في  الثاني����ة  جتربت����ه 
معسكره االعدادي بسلوڤاكيا 
عندما يلتقي فريق ترفانا حتت 
19 سنة والذي يضم عددا كبيرا 
من العبي املنتخب السلوفاكي 

للشباب والناشئني.
وكان االزرق قد خسر مباراته 
االولى امام بشتني بهدفني دون 
رد في جتربة ايجابية للغاية 
اس����تفاد منها اجله����از  الفني 
والالعب����ون، إذ امتاز الفريق 
السلوڤاكي بالقوة اجلسمانية 

والسرعة في التحرك.
واستطاع االزرق الصغير 
مجاراة خصمه على الرغم من 
اخلسارة والتي ال تعكس حقيقة 
ما قدمه الالعب����ون من مهارة 
وحماس عكست الروح العالية 
التي قدمها الالعبون في محاوالت 
مشروعة لكل منهم حلجز مكان 
التي  التشكيلة االساسية  في 
البطولة  ستخوض منافسات 

املقبلة في عمان.
واكد مدرب االزرق عبدالعزيز 
الهاجري أنه سيحاول تقليص 
عدد البدالء ف����ي مباراة اليوم 
كمحاولة للوصول الى التشكيلة 
النهائية، إذ لم يتبق له سوى 
مباراتني يأمل من خاللهما تطبيق 
التكتيك املالئم الذي سينتهجه 

االزرق خالل املنافسات.
واش����ار الهاج����ري الى ان 
اجله����از الفني واص����ل تنفيذ 

برنامجه االعدادي خالل فترتني، 
إذ عاود الالعبون متارينهم بعد 
الراحة الت����ي منحها لهم بعد 
نهاية املباراة السابقة واملجهود 
الكبير ال����ذي بذله الالعب��ون 

خالله��ا.
الفرق  ان اختيار  الى  الفتا 
الت����ي س����يقابلها االزرق في 
معسكره يأتي بشكل مدروس، إذ 

متت مراعاة التدرج في املستوى 
والقوة لتحقيق أكبر استفادة 
ممكنة لالعبينا، خصوصا ما 
يتعلق باملهارات اخلاصة بالقوة 
وااللتحام وتنمية مهارة السرعة 
والتحرك بدون كرة في مناطق 
العمليات  املناورات كون تلك 
مهمة لالعبينا والذين بصدد 
خوض أول بطولة رسمية لهم 

الذي يستلزم تعويدهم  األمر 
عليه لتفادي االشكاالت الفنية 
اثناء املباريات الرسمية آخذين 
في االعتبار ان منتخبي ايران 
والعراق وهما في مجموعتنا 
ميتازان بالقوة اجلس����مانية 

والسرعة.
اجلدير بالذك����ر ان االزرق 
يستعد خلوض منافسات بطولة 

غرب آس����يا والتي ستنطلق 
في العاصم����ة االردنية عمان 
في الفترة من ال� 11 وحتى ال� 
19 من الشهر املقبل مبشاركة 
منتخبات االردن والعراق وايران 
واالمارات وقطر. كما سيشارك 
االزرق بعدها في بطولة اخلليج 
والتي ستقام في مدينة العني 

باالمارات.

في مباراته الثانية استعداداً لبطولة غرب آسيا

أزرق الناشئين يلتقي ترفانا السلوڤاكي اليوم

سلتيك يتوج بطالً لكأس ويمبلي

البدري يرفض اليأس ويؤكد أن األهلي في تحسن
توج س����لتيك وصيف بطل 
ال����دوري االس����كوتلندي بطال 
ملسابقة كأس وميبلي الرباعية 
في كرة القدم بفوزه على توتنهام 
االجنلي����زي 2-0 عل����ى ملعب 
وميبلي في لندن. وسجل كريس 
كيلني )9( واليوناني يورغوس 
س����اماراس )40( الهدفني. وهو 
الفوز الثاني لسلتيك بعد االول 
على األهل����ي املصري 5-0، في 
حني مني توتنهام بخس����ارته 
األولى بعد تعادله مع برشلونة 
االسباني 1-1، فأنهى الدورة في 
املركز الثالث بنقطة واحدة. وكان 
برشلونة تغلب على األهلي 1-4 
وأنهى الدورة في املركز الثاني. 
وش����كلت هذه الدورة حتضيرا 
جيدا لس����لتيك الذي سيتواجه 
االربعاء املقبل مع ضيفه دينامو 
موسكو الروسي في ذهاب الدور 
الثالث من مس����ابقة  التمهيدي 
دوري ابطال أوروبا، ويبدأ سلتيك 
مشواره في الدوري احمللي امام 

ابردين في 15 الشهر املقبل.
من جانب آخر، قال املدير الفني 
لألهلي حسام البدري ان فريقه 
استفاد جيدا من مواجهة فريق 
قوي مثل برشلونة بطل أوروبا، 
مؤكدا أنه سعيد بتصاعد املؤشر 
الفريق بغض  البياني ملستوى 

النظر عن نتيجة املباراة.
البدري في املؤمتر  وأضاف 
الصحافي الذي أعقب املباراة أنه 
سعيد بالتواجد في هذه البطولة 
الكبيرة، مؤكدا أنه مصمم على 
طريقة اللعب اجلديدة التي بدأ 
الفريق في تطبيقها وااللتزام بها 
قائال انها هي األفضل للفريق في 

الفترة املقبلة.
وأوضح أن اجلهاز الفني لديه 
هدف واضح وهو ما نسعى إليه، 
متمنيا التوفيق للفريق، ومعربا 
عن أسفه لكم النقد الهائل الذي 
بدأ يتعرض له قائال انه جاهز 

أنفسنا في مقارنة معها الختالف 
الثقافات واملستوى.

بينما صرح غوارديوال املدير 
الفني لبرشلونة بأنه كانت لديه 
معلومات جيدة عن األهلي ألنه 
بطل أفريقي����ا، مؤكدا أن األهلي 
سيطر على بعض فترات اللقاء 
على الرغم م����ن بعض النقص 
الذي يعاني من����ه الفريق على 
حد تعبيره ولكنه أكد أن فريقه 
استغل كل الفرص التي أتيحت له 
وهو ما جعل الفوز بهذه النتيجة 

املريحة.
وقال انه ال يهتم بهذه النتيجة 
ولكن األهم كان في جتربة العديد 
م����ن الالعبني واالس����تفادة من 
التجربة ككل وهو ما سعى إليه 
اجلهاز الفني لألهلي أيضا وهو 
الهدف من اللقاءات الودية قبل 

بداية كل موسم.
وأشاد بأداء أبوتريكة والذي 
انه الع����ب موهوب  قال عن����ه 
يستحق اللعب في أكبر األندية 
األوروبية، مؤكدا أنه دفع بنجمه 
ميسي في الشوط الثاني لترجيح 

كفة فريقه.
ويحص����ل األهلي على راحة 
اليوم وغدا، على أن يس����تأنف 
تدريباته اخلميس املقبل استعدادا 
ملواجهة غزل احمللة في افتتاح 
الدوري املصري في السادس من 
الش����هر املقبل، ويسعى اجلهاز 
الفني خلوض مباراة ودية مع 
أحد فرق الدوري املمتاز أو القسم 

الثاني قبل لقاء احمللة.
وفي شأن آخر، تسابق جلنة 
الكرة الزمن للتعاقد مع مدافعني 
بع����د أن طلب حس����ام البدري 
التعاقد م����ع مدافعني  ضرورة 
لتدعيم صفوف الفريق بهم قبل 
انطالق املسابقة احمللية، وتبحث 
جلنة الكرة التقدم بعرض جديد 
لضم شريف عبدالفضيل مدافع 

اإلسماعيلي.

النقد  للتص����دي لكل حم����الت 
الهدام.

 وأكد أن املشاركة في دورة 
وميبلي أفادت الفريق جيدا، وأن 
األداء حتسن عن السابق، وأشار 
إلى صعوبة مقارنة أداء األهلي 
بفريقي س����لتيك وبرش����لونة، 
الفتا الى ض����رورة عدم اخللط 
بني األداء أمام صفوة فرق العالم 
واألداء في الدوري احمللي، ومن 
الظل����م أن نقيس طريقة اللعب 
العالم، وعلينا  أمام أقوى فرق 
أن نعترف بالفروق الفنية بني 
الك����رة األفريقية الت����ي ميثلها 
األهلي والك����رة األوروبية التي 

تختلف متاما عن ثقافة العبينا 
وتتميز بالقوة والسرعة والعنف 
أحيانا، فض����ال عن املهارة التي 
يتمتع بها العبو الفرق األوروبية 

الكبيرة. 
الب����دري وجهازه  وتعه����د 
املع����اون والالعبون باالحتفاظ 
بدرع الدوري هذا املوسم، وقال: 
الفري����ق بأملانيا  في معس����كر 
واجهنا فرقا كبيرة مثل جاالطا 
سراي وبايرن ليڤركوزن، وفي 
دورة وميبلي واجهنا س����لتيك 
وبرش����لونة  االس����كوتلندي 
اإلسباني، وقد استفدنا من هذه 
الفرق ولكن من الصعب أن نضع 

حسام البدري

سلتيك يحتفل بفوزه بكأس وميبلي                            )رويترز(

النظر لالسماء.
ان  ال����ى  الناص����ر  ولف����ت 
االستعدادات مس����تمرة حتى 
موع����د املغادرة الى معس����كر 
القاه����رة اعتبارا من األول من 

اغسطس املقبل بحضور جميع 
الالعبني باستثناء محمد جراغ 
الذي ال تعلم عنه االدارة شيئا 
سوى ما مت تداوله عبر وسائل 

اإلعالم.


