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البلجيكي توماس وصل لقيادة تدريبات السماوي

»مجموعة الساير« ترعى سباق الرجل الحديدي

السلة اللبناني أنفق 300 ألف 
دوالر على أربعة أجانب

رقم شخصي جديد لسرور الزمالك يعرض على زكي 6 ماليين جنيه للبقاء 
 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يستأنف الفريق االول لكرة 
القدم بالنادي االهلي تدريباته 
اليوم على ملعبه بعد الراحة 
البدري  التي منحها حس���ام 
المدير الفن���ي لالعبين عقب 
عودتهم من المشاركة في دورة 
ويمبلي الودية بانجلترا، والتي 
حصل فيها الفريق على المركز 
األخير بعد تعرضه لهزيمتين 
امام سلتيك االسكوتلندي5- 0، 

وبرشلونة االسباني 1-4.
وكان الجهاز الفني للفريق 
بقيادة حسام البدري قد طلب 
الكرة  من هادي خشبة مدير 
بالنادي ضرورة توفير مباراة 
ودي���ة قبل انطالق مس���ابقة 
الدوري، ويعد حتى اآلن فريق 
بترول أس���يوط هو االقرب 
ليكون احد طرفي هذا اللقاء.

من جانب���ه اكد البدري ان 
سبب طلب الجهاز الفني إلقامة 
هذا اللقاء انه يسعى لتصحيح 
بعض األخطاء التي ظهرت خالل 
دورة ويمبلي، وتجربة بعض 
الالعبين وإشراك العائدين من 
اإلصابة من خالل هذه المباراة 
لوضع التشكيل األمثل الولى 
الفري���ق بالدوري  مواجهات 
العام والمقرر اقامتها امام غزل 

المحلة 6 أغسطس القادم.

وأشار البدري الى أن األقدار 
وضعته بين مرحلتين االولى 
س���ابقة بما فيها من بطوالت 
وأخرى مس���تقبلية تحتاج 
ف���ي كثي���ر من  لتغيي���رات 

المفاهيم.
ف���ي ش���أن اخ���ر رفض 
مسؤولو القلعة الحمراء طلب 
المس���ؤولين بنادي الشباب 
الس���عودي بش���أن تجزئ���ة 
القسط األخير من صفقة بيع 
األنغولي فالڤيو والمستحق 
في شهر أكتوبر المقبل، وكان 
مسؤولو الشباب السعودي قد 
طلبوا تقسيط المبلغ المتبقي 
م���ن صفقة بي���ع فالڤيو إلى 
ثالثة أقساط، وهو ما رفضه 
المس���ؤولون باألهلي بداعي 
المستحق  احتياجهم للمبلغ 
البالغ مليونا و250 ألف يورو 
لتدعيم الصفقات الجديدة التي 

ابرمها النادي مؤخرا.
وفي الزمالك نجح ممدوح 
عباس رئيس النادي في اقناع 
عم���رو زكي مهاج���م الفريق 
بالبقاء الموسم القادم بعد ان 
وعده بالحصول على س���تة 
ماليين جنيه خالل موس���م 
واحد فقط حيث س���يتقاضي 
المبلغ المتفق عليه في عقده 
من خزينة النادي فيما سيكمل 

عباس من جيبه الخاص باقي 
المبلغ.

بينما لم يستبعد زكي أمر 
بقائه في الزمالك وذلك في حالة 
عدم تلقيه لعروض مناسبة من 
الدوري االسباني أو االنجليزي 
ولكنه أكد في نفس الوقت على 
رغبته الشديدة في العودة مرة 

أخرى للدوري االنجليزي.
وف���ي االس���ماعيلي تلقى 
النادي اإلس���ماعيلي عرضا 
من إحدى الشركات اإلماراتية 
الكب���رى لرعاي���ة الحق���وق 
اإلعالنية للفريق األول لكرة 
بالن���ادي بمقابل مالي  القدم 
يتجاوز ال����10 ماليين جنيه 
سنويا في مدة تعاقد تتراوح 
بين 3 إلى 4 أعوام، وكانت انباء 
قد ترددت داخل النادي تؤكد 
ان عص���ام الحضري حارس 
المصري  المنتخ���ب  مرم���ى 
االول المنضم حديثا لصفوف 
اإلسماعيلي هو الذي يقوم بدور 
الوس���يط إلبرام التعاقد بين 

الشركة االماراتية والنادي.

انتخابات اللجنة األولمبية

الل���واء محمود أحمد  فاز 
برئاس���ة اللجن���ة األولمبية 
المصرية على حساب د.حسن 
مصطف���ى رئي���س االتح���اد 

الدولي لكرة اليد، وذلك عقب 
التي تم إجراؤها  االنتخابات 
عصر االول م���ن امس بمقر 
اللجن���ة األولمبي���ة بمدينة 
نصر الختي���ار مجلس إدارة 
جديد يقود اللجنة في دورته 
الجدي���دة حت���ى 2012. وكان 
محم���ود أحمد قد حصل على 
15 صوتا، بينما حصل حسن 
مصطفى على 9 أصوات فقط 
من إجمالي 24 صوتا الخاصة 
باالتحادات الرياضية التي لها 
الحق في اإلدالء بأصواتها في 
االنتخاب���ات، باإلضاف���ة إلى 
صوتي اللواء منير ثابت رئيس 
اللجن���ة األولمبية الس���ابق، 
ورانيا علواني المرشحة على 
مقعد العضوية في انتخابات 
األهلي، وذلك كممثلين للجنة 

األولمبية الدولية.
كما فاز اللواء أحمد الفولي 
رئي���س االتح���اد األفريق���ي 
والعرب���ي للتايكوندو بمقعد 
نائب رئيس اللجنة األولمبية 
ف���از معتز  بالتزكي���ة، فيما 
س���نبل عضو مجل���س إدارة 
التنس األرضي بمقعد  اتحاد 
السكرتير العام بحصوله على 
اللواء  15 صوتا متفوقا على 
محمد الدمرداش الذي حصل 

على 9 أصوات.

حل االتحاد السوري لكرة القدم

 بيروت ـ ناجي شربل
كشف رئيس االحتاد اللبناني لكرة السلة بيار كاخيا ل� »األنباء« عن 
القيمة االجمالية لالعبني احملترفني خارج لبنان، والذين التحقوا بصفوف 
املنتخب الذي يستعد خلوض بطولة االمم اآلسيوية ال� 25 لكرة السلة 
في مدينة تيان جني الصينية بني 6 اغسطس املقبل و16 منه، واملؤهلة 
لنهائيات بطولة العالم في مدينة اسطنبول التركية السنة املقبلة، واعطى 

كاخيا رقم 300 الف دوالر بدل اتعاب لالعبني كاآلتي:
140 الف دوالر اميركي للمجنس لبنانيا جاكسون فرومان بدل شهر 
ونصف الش����هر، و100 الف دوالر بدل اتعاب ماتيو فريجي لقاء ش����هر، 
وقيل ان الالعب لبناني اجلذور، علما ان مالمحه ال تش����ير الى انتمائه 
الى الشرق االوسط ، 40 الف دوالر بدل التحاق اللبناني االصل )والده 
يحمل الهوية اللبنانية( دانيال فارس، و20 الف دوالر بدل اتعاب علي 
كنعان.وق����ال كاخيا ان هذه االرقام ال تتضمن مصاريف تذاكر الس����فر 
لفرومان وفريج����ي، التي بلغت ثمانية آالف دوالر بالطائرة من اميركا 
الى الشرق االقصى على درجة رجال االعمال لكل منهما، كما تطرق الى 
املكافآت التي س����ينالها العبو املنتخب الذي����ن يقيمون في لبنان، التي 

تناهز خمسة آالف دوالر لكل العب.
وكش����ف عن مواكبته املنتخب في الصني بشكل لصيق اعتبارا من 
الرابع من اغسطس املقبل، حلل اي اشكاالت ميكن حصولها، والناجمة 
في اعتقادنا عن غيرة الالعبني احملليني من الالعبني الوافدين، سأشرح 
للجميع ان املسألة تخص لبنان، وان االحتاد اللبناني لكرة السلة تكبد 
مصاريف باهظة لضمان فرصة حقيقية للتأهل الى نهائيات كأس العالم 

للمرة الثالثة على التوالي.
وف����ي دوري اليد فاز فريق اجلي����ش اللبناني  على الصداقة 32 � 31 
والسد على الشباب مار الياس 33 � 29 في انطالق منافسات الدور نصف 
النهائي، وأقيمت املباراتان في صالة جاس����م بن خالد آل ثاني التابعة 

لنادي السد على طريق املطار.
تقدم اجليش على الصداقة 1 � 0 في أولى مبارياتهما ضمن سلس����لة 
الدور نصف النهائي عندما تغلب عليه بصعوبة 32 � 31 )الشوط األول 

17 � 15(. وتكافأت املباراة بني الفريقني وتبادال التقدم مرات عديدة.

صرح أمني سر احتاد العاب القوى خليفة ابوشيبة بأنه مت إجراء 
قياس لالعب���ي املنتخب الوطني للعموم���ي أول من امس مبضمار 

وميدان العاب القوى بكيفان.
وحقق مشاري سرور رقما شخصيا في مسابقة دفع اجللة مقداره 

19.04م وان رقمه السابق 18.81م.
فيما سجل صالح احلداد في مسابقة الوثب الطويل 7.84م.

واشاد ابوشيبة بهذه التجارب التي اقيمت بناء على طلب مدربي 
املنتخب للوقوف على مس���تويات الالعب���ني، وذلك لوضع البرامج 

التدريبية للفترة املقبلة.

ق���ررت اللجنة املؤقتة لالحتاد الرياضي العام التي يرأس���ها 
العميد ف���اروق بوظو امس، حل االحتاد الس���وري لكرة القدم، 
وتكليف د.ممتاز ملص برئاس���ة اللجنة املؤقتة لتس���يير امور 

احتاد الكرة.
وكانت مصادر ذكرت لوكالة الصحافة الفرنس���ية قبل 5 أيام 
ان القيادة القطرية في س���ورية تتجه حلل االحتاد احمللي لكرة 

القدم الذي يرأسه احمد جبان.
وكان جبان قد أكد في اتصال سابق مع وكالة الصحافة الفرنسية 
قبل أيام انه »ال علم له ب���أي قرار يخص احتاده وأنه لم يتبلغ 

رسميا بحل االحتاد«.
 وأش���ار الى ان »احتاده جاهز لكل االحتماالت وانه بانتظار 
قرارات جلنة التحقيق العلي���ا التي تابعت عمل جلنة التحقيق 

االولى التي شكلها احتاد الكرة«.
وكان االحتاد السوري لكرة القدم، واجه الكثير من االنتقادات 
بسبب العقوبات التي أصدرها فيما يسمى قضية الفساد الكروي 
وألغى من خاللها اعتماد نادي النواعير وجبلة وحترير كشوف 

العبيهما وبالتالي اعتبارهما هابطني للدرجة الثانية.

العتيبي أكد اكتمال االستعدادات لأللعاب اآلسيوية

الكويت في صدارة بطولة الخليج للجودو بـ 11 ذهبية
تصدر العبو املنتخب الوطني 
لصغار وناشئي وكبار اجلودو 
منافسات اليوم االول لبطولة 
اخللي����ج ال� 13 الت����ي انطلقت 
اول من امس على صالة احتاد 
اجل����ودو والتايكون����دو بعد 
حصوله����م عل����ى 6 ميداليات 
ذهبية في مسابقة الصغار عن 
طريق محمد الذيابي )40 كغم(، 
حمد ناصر )50 كغم(، ناصي 
هالل )55 كغم(، عبداهلل العلي 
)60 كغم(، نواف املطيري)66 
كغم(، جراح خليفة )فوق 66 
كغم( و5 ميداليات ذهبية في 
مسابقة الناش����ئني عن طريق 
مشعل احلربي )73 كغم(، فهد 
الشمري )81 كغم(، عامر املطيري 
)90 كغم( يوسف ابراهيم )100 
كغم( وعبداهلل مس����ير )فوق 

100 كجم(.
ويعتبر املنتخب السعودي 
من اش����د املنافس����ني في هذه 
البطولة، حيث استطاع العبوه 
حتقيق 3 ميداليات ذهبية في 
مسابقة الصغار و4 ميداليات 
ذهبية في مس����ابقة الناشئني 
ويأتي املنتخ����ب االماراتي في 
املركز الثالث والقطري في املركز 

الرابع.
م����ن جانب آخ����ر، اكد امني 
السر املساعد في احتاد اجلودو 
العتيبي  والتايكوندو احم����د 

اكتمال اس����تعدادات الالعبني 
االربعة الذين سيمثلون الكويت 
في منافسات اجلودو في دورة 
االلعاب اآلسيوية االولى لاللعاب 
القتالية التي ستقام بالعاصمة 
التايلندية بانكوك خالل الفترة 

من 1 الى 10 اغسطس املقبل.
واضاف العتيبي الذي يترأس 
الوفد ان املنتخب سيش����ارك 

في اربع����ة اوزان مختلفة في 
اجلودو وهي نصف عدد االوزان 
املعتمدة رس����ميا ف����ي الدورة 
تقريبا »ونتوقع أال نخرج عن 
دائرة املنافس����ة ف����ي مثل هذا 
امللتقى الرياضي كما هي عادة 
منتخبات اجلودو في البطوالت 

اخلارجية«.
واوضح ان املنتخب يتكون 

من مشعل الشعيبي لوزن 81 
كغم وغن����ام الديكان لوزن 91 
واحمد الذيابي لوزن 65 ويوسف 
علوان للوزن املفتوح وقد اكملوا 
مشوارهم التدريبي بعد املعسكر 
املتميز والناجح في اوزبكستان 
واحتكاكه املباشر بابطال اللعبة 
في اوزبكستان الذين يستعدون 

لبطولة العالم بهولندا.

الفيلكاوي ثاني الملتقى 
البحري الدولي

واص���ل الدول���ي أحم���د 
الفيلكاوي تألقه في البطوالت 
الخارجية وفاز بالمركز الثاني 
الدولي  البحري  الملتقى  في 
السادس للمضيق الذي أقيم 
في المغ���رب ونظمه النادي 
الملكي البحري بالتعاون مع 
الجامع���ة الملكية المغربية 
الش���راعية وسط  للزوارق 
مش���اركة عربي���ة دولي���ة 

واسعة.
وقد عب���ر رئي���س وفد 
المنتخب الوطني المشارك في 
الملتقى وأمين السر العام في 
النادي البحري خالد الفودري 
عن اعتزاز النادي بما حققه 
إلى أن  الفيلكاوي، مش���يرا 
هذا اإلنجاز وس���ط مشاركة 
دولية واسعة واستعدادات 
محدودة للمنتخب يؤكد مدى 
ما يتمتع به أبط��ال الك��ويت 
إمكانات وق���درات ومن  من 
إصرار وتحد لكافة الظروف 

والمصاعب.
جدير بالذكر ان الفيلكاوي 
سبق له تحقيق المركز األول 
في صنف الليزر ريديال في 
بطولة عام 2007 التي شارك 
فيها 50 العبا دوليا من مصر 
والبحرين وتركيا وتونس 
والمغرب والجزائر واسبانيا 

وفرنسا.
كما أن له سجال حافال من 
المستويين  اإلنجازات على 

المحلي والخارجي.

الشهير  الس���باق  يقام 
المعروف باس���م »الرجل 
الحديدي« برعاية »مجموعة 
الس���اير« في 2 اغسطس 
المقبل وستنظم المسابقة 
في ألمانيا وبلجيكا، ويبدأ 
السباق بالسباحة مسافة 
كيلومترين تليها مسابقة 
الدراجات لمدة 90  ركوب 
كلم وينتهي بمسابقة الجري 
لمسافة 20 كيلومترا وكل 
ذلك يمتد على ما مجموعه 

8 ساعات تقريبا.
وحدث هذا العام يعتبر 
الس���باق التاسع عشر من 
سلسلة مس���ابقات الرجل 
الت���ي دخلت  الحدي���دي 
عامه���ا الثالث، وش���ملت 
هذه السلس���لة مجموعة 
عالمية تتألف من األحداث 
 wtc التي تديرها ش���ركة
 )The World Triathlon
Corporation( ويستضيف 
800 رياضي للمنافسة على 

لقب الرجل الحديدي.
الكوي���ت في  ويمث���ل 
الماجد وله  السباق أحمد 
اكثر من 5 س���نوات خبرة 
إدارة األحداث  في مج���ال 
الرياضي���ة والتجاري���ة، 
يحمل درجة الماجس���تير 
من جامع���ة التكنولوجيا 
واإلدارة الرياضية من مدينة 
لوزان بسويسرا، وقد شارك 

في 36 سباقا دوليا.

»إسكواش« السالمية يغادر إلى القاهرة
 حامد العمران

يغ���ادر اليوم إل���ى القاهرة 
وفد االسكواش بنادي الساملية 
لالنتظام في معس���كر خارجي 
استعدادا ملشاركة الفريق األول 
في البطولة العربية لالندية التي 

تنطلق في 7 اغسطس املقبل.
وكان السماوي قد فاز بلقب 
البطولة في النسخة املاضية دون 
مشاركة الفرق املصرية واحرز 
الدولي  الالعب  الفردي  بطولة 
بدر احلس���يني بعد استعارته 

من كاظمة.
وي���رأس الوفد امني الس���ر 
املساعد عثمان الدوسري ومدير 
اداريا  اللعبة جم���ال خليف���ة 
واملدرب املصري محسن خليفة 

باالضافة الى 11 العبا.
واوضح مدير اللعبة جمال 
خليفة ان الس���املية س���يلعب 
من اجل احملافظ���ة على اللقب 
على الرغم من وجود الالعبني 
املصريني واملنافسة على لقب 
الى ان الالعب  الفردي، مشيرا 
الدولي عبداهلل املزين سيلتحق 
بالوفد بعد انته���اء مهمته مع 
االزرق لينض���م ال���ى جان���ب 
الشقيقني سالم وفالح فايز، كما 
سينضم الالعبان ناصر غلوم 
وعيسى غلوم للوفد بعد انتهاء 
مهمتهما مع االزرق في فئتي 13 

و17 سنة.
وأك���د خليف���ة أن البطولة 
العربية س���واء للمنتخبات او 
االندية تس���اهم بشكل ايجابي 
في رفع املستوى الفني لالعبني 
الكويتيني، السيما ان الالعبني 
املصريني يعتبرون من افضل 

الالعبني على مس���توى العالم 
وهذا ما يضمن وجود احتكاك 
ق���وي ومفيد لالعب���ني يجعل 
االسكواش الكويتي يحافظ على 
تألقه في املشاركات اخلارجية 
سواء على املستوى القاري او 

العربي.
ادارة  وشكر خليفة مجلس 
الس���املية على تذلي���ل جميع 
اللعبة  الت���ي تواجه  الصعاب 
أكبر  واملوافق���ة على ارس���ال 
عدد ممك���ن م���ن الالعبني في 
املعس���كر اخلارجي لالستفادة 

من االحتكاك، مؤكدا ان الالعبني 
سيلعبون عدة مباريات ودية مع 
اندية املعادي واألهلي وبعض 

الالعبني الدوليني.
التوفيق لفريقه في  ومتنى 
فئة العمومي والقادسية في فئة 
17 سنة وخيطان في فئة 13 سنة، 
الثالثة متثل  ان االندية  مؤكدا 
الكويت وال متثل نفسها، مشيرا 
إلى أن االندية الثالثة ستتعاون 
فيما بينها في البطولة من اجل 
تشجيع الالعبني ورفع روحهم 

املعنوية.

من جان���ب آخ���ر، تواصل 
الكوي���ت للعب���ة  منتخب���ات 
استعدادها في القاهرة لبطولة 
املنتخبات التي تنطلق في بداية 
اغسطس املقبل وكان العب حتت 
13 سنة حس���ني عبداجلادر قد 
تعرض الصابة في االنكل، وقد 
خضع جللس���ات عالج مكثفة 
لضمان ش���فائه ومشاركته في 
البطولة، السيما ان عبداجلادر 
املصن���ف االول في منتخب 13 
س���نة وعدم مشاركته خسارة 

كبيرة لالزرق.

 عبدالعزيز جاسم
وصل امس مدرب الس����املية اجلديد البلجيكي وليام توماس ليقود 
تدريبات الفريق االول لكرة القدم الس����بت املقبل على ستاد ثامر وكان 
في استقبال املدرب مدير الفريق علي عبدالرضا ومساعد املدرب احمد 
عبداحلميد ومشرف الفريق علي الصفار ومسؤول العالقات العامة علي 
النجدي.وقال علي عبدالرضا ان السماوي بذلك سيكون جاهزا للدخول 
في التدريبات ابتداء من الس����بت املقب����ل بعد عودة جميع الالعبني من 
اجازاتهم ووصولهم الى الكويت باستثناء العب الوسط املتواجد حاليا 
في اكادميية اسباير في قطر للعالج من اصابته في الركبة ومن احملتمل 
انضمامه الى التدريبات في اواخر شهر اغسطس املقبل مشيرا الى ان 
االدارة حرصت عل����ى تأجيل التدريبات حتى تكتمل الصفوف وتكون 

البداية حتت قيادة توماس نفسه.
واشار عبدالرضا الى ان الفريق قد دعم صفوفه باملهاجم فرج لهيب 

واملدافع عبدالرحمن املس����عد وستكون اخر الصفقات احمللية انضمام 
مدافع الكويت يوس����ف اليوحة بع����د ان حصلنا على موافقة من ادارة 
االبيض على اعارته للسماوي ويبقى القرار بيد الالعب والذي نتمنى 
ان يوافق بأس����رع وقت حلاجتنا املاسة الى خدماته وخبرته الكبيرة، 
مش����يرا الى ان املدرب توماس قد وصل ومعه ملف بأس����ماء محترفني 
يعرفهم جيدا ويريد التعاقد معهم المكاناتهم العالية لذلك س����نجتمع 
معه لنرى وجهة نظره ولكن س����يكون املقابل املادي مهما للتعاقد، كما 
س����يصلنا خالل االيام القليلة املقبلة 3 محترفني من افريقيا س����نقوم 

بتجربتهم من خالل التدريبات او املباريات الودية.
وبني عبدالرضا ان االعداد يعتبر احد اهم الوس����ائل املهمة لتحقيق 
البطوالت في املوسم فاذا كان بصورة جيدة فان النتائج ستظهر خالل 
املباريات وتقدمي مستوى مميز، مبينا ان هناك خطة اعداد طويلة حتى 

نتمكن من رفع اللياقة البدنية بعد فترة االجازة الصيفية. 

علي عبدالرضا وأحمد عبداحلميد وعلي الصفار في استقبال املدرب البلجيكي توماس

فريق الساملية لالسكواش مع اجلهاز اإلداري

أحمد املاجد ممثل الكويت في السباق

فايز الديحاني يسلم إحدى اجلوائز ألحد أبطال الكويت


