
االحد 2 اغسطس 2009   39رياضة

)أسامة البطراوي(اجلهازان الفني واإلداري للعربي قبل السفر إلى القاهرة

العميد سيف السيف يتسلم درعا تذكارية

عمر القضيبي يقدم درعا تذكارية للمدرب مجدي سعد

الشيخ سلمان احلمود مع رئيس االحتاد اللبناني للرماية زياد ريشا وأعضاء االحتاد

سكوسيتش: على جراغ أن يلتزم ولن نؤجل خططنا من أجل العب
مبارك الخالدي

غادرت البالد ظهر امس بعثة 
الفري����ق االول بالن����ادي العربي 
متوجهة الى القاهرة القامة معسكر 

اعدادي ملدة 18 يوما.
وت����رأس البعثة مدي����ر الكرة 
احم����د الناصر وعضوي����ة مدير 
الفريق عبدالعزيز املطوع واملشرف 
عبدالنبي حاف����ظ واجلهاز الفني 
بقيادة امل����درب الكرواتي دراغان 
انتوني  سكوسيتش ومس����اعده 
الطبي برئاسة د.حسني  واجلهاز 
س����الم وحس����ني عبداهلل واملدلك 
جوزيف والالعبني:  شهاب كنكوني 
ومحمد غ����امن ويوس����ف ثويني 
وفهد الفرحان وحس����ني الغريب 
واحمد الرش����يدي واحمد موسى 
ومساعد عبداهلل واحمد عبدالغفور 
وعبداهلل احلداد ومبارك البلوشي 
وعبدالعزيز فاضل وعلي مقصيد 
وعلي عمر ونواف شويع واحمد 
مطر وخالد عبدالقدوس وحسني 
النجادة وجراح زهير وعبدالعزيز 

البنا.
وتخلف عن الوفد محمد جراغ 
بعد ان قدم اعتذارا ملدير الكرة قبل 
ساعات من انطالق الرحلة متعلال 

بأسباب عائلية.
امل����درب  اك����د  م����ن جانب����ه، 
سكوسيتش انه يسعى من خالل 
الى درجة  الى الوصول  املعسكر 
عالية م����ن اللياقة البدنية، وقال: 
نأمل م����ن خالل املباري����ات التي 
سنخوضها اثناء املعسكر بتطبيق 
التكتيكي����ة ووصول  النواح����ي 
الالعبني الى اعلى معدل من اللياقة 
البدني����ة والليونة ألنها مهمة في 
تنفيذ ما نرغب فيه من جمل ذات 

طابع هجومي ودفاعي في الوقت 
نفسه.

واضاف انني لن ادفع الالعبني 
للهج����وم عل����ى حس����اب الدفاع 
على الرغم م����ن تقديري ملطالب 
اجلماهير الت����ي ترغب في عودة 
العربي ملنصات التتويج، لكن ذلك 
ال يأت����ي بالعاطفة فقط والبد من 
العمل مبنهج صحيح فأنا ال اؤيد 
الدفاع  الهجوم فقط على حساب 
وال العك����س، بل البد من التوازن 

وانا احاول ترميم ما اس����تطيع، 
فأنا اعرف ان كل بيت في الكويت 
يضم مشجعني للعربي وهذا شيء 
يس����عدني ويعطيني دافعا قويا 
لكن االمور ال تقاس باالماني لكن 

بالعمل.
الى اهمية  ولفت سكوسيتش 
وجود الالعب محمد جراغ، وقال: 
انني شاهدته عبر االشرطة واعرف 
انه العب مؤثر لكن عليه ان يلتحق 
باملعسكر ويلتزم مبا يريد اجلهاز 

بني االمرين.
وكشف سكوسيتش عن رغبته 
في التعاقد مع اربعة العبني لشغل 
اخلطوط الثالثة، وقال: انني احتاج 
لالع����ب في كل خ����ط من خطوط 
الدفاع والوسط ومهاجم  الفريق 
سوبر يستطيع انهاء الهجمة لتكليل 

جهودنا اثناء اللعب.
وبني ان العرب����ي فريق كبير 
بتاريخه لكن السنوات االخيرة مر 
بظروف حالت دونه ودون االلقاب 

الفني، فال ميكن ان نؤجل خططنا 
ألجل العب او اثنني ونحن في فترة 
عمل. وبشأن مباراة الكرامة في اطار 
منافسات كأس االحتاد اآلسيوي، 
قال انه من املبكر احلديث عن لقاء 
الكرام����ة، لكنه االختبار االول لي 
وسبق ان مررت مبثل هذه الظروف 
التدريبية والشك  اثناء مسيرتي 
الفريق  انني س����أعمل لتخط����ي 
السوري والوصول للدور نصف 

النهائي.

وفد العربي غادر إلى معسكر القاهرة يوم رياضي للديبلوماسيين بنادي الشرطة

القضيبي: الئحة »االسكواش« الجديدة
 تضم بنوداً غير مقنعة

لجنة بحث القوانين تجتمع اليوم

أقامت اللجنة الرياضية بوزارة 
اخلارجي����ة حتت رعاي����ة وكيل 
وزارة اخلارجية باإلنابة السفير 
علي عب����داهلل األحم����د الصباح 
يوم����ا رياضي����ا مفتوحا جلميع 
الكويت  السفارات املعتمدة لدى 
بنادي ضباط الشرطة، استضافت 
خاللها الديبلوماسيني والعاملني 
بالس����فارات وأس����رهم ونظمت 
مجموعة من األنشطة الرياضية 

والفنية والثقافية.
الس����فارات  أبدى ممثلو  وقد 
والعامل����ون بها س����عادتهم بهذا 
اليوم ووجهوا الشكر للقائمني على 
اللجنة املنظمة برئاس����ة السفير 
الشيخ علي اجلابر وأعضاء اللجنة 
الذين قاموا بتنظيم املس����ابقات 
الرياضية في كرة قدم )الصابون( 
والكرة الطائرة وألعاب الشاطئ 
وتنس الطاولة والبلياردو والبيبي 
فوت. وقد أعرب السفير الشيخ 
علي اجلابر عن خالص تقديره، 
موجها الشكر جلميع السفارات 
على تلبية الدعوة ووعدهم بتكرار 
التجمعات الديبلوماسية في جو 
يسوده الود واحلب في الكويت 

ومت توزيع الهدايا واجلوائز على 
املشاركني واملشاركات وقدم رئيس 
الرياضية درعا تذكارية  اللجنة 
ألمني السر بنادي الضباط العميد 

سيف السيف ومدير ادارة النادي 
باإلنابة املقدم خالد احلقان شاكرا 
لهم وللعامل����ني بالنادي ووزارة 

الداخلية حسن الضيافة.

حامد العمران
كرم عضو مجلس إدارة نادي 
الكويت ومدي���ر ألعاب التنس 
عمر القضيب���ي املدرب العاملي 
لالسكواش مجدي سعد تقديرا 
للمجه���ود الكبير ال���ذي قدمه 
للنادي في املوسم املاضي وبعد 
انتهاء عق���ده، وقدم القضيبي 
درعا تذكارية وشهادة شكر على 

مجهوداته التي بذلها.
وأك���د القضيبي ل� »األنباء« 
ان س���عد من املدربني املميزين 
في اللعبة وأثبت ذلك من خالل 
النادي بعد  تطور الالعبني في 
الفني،  تكليف���ه مبهام املدي���ر 
مش���يرا إل���ى أن ظروفه حالت 
دون التجديد معه للسنة الثانية 
على التوالي، متمنيا له التوفيق 
القاهرة  ف���ي  في عمله اجلديد 
محطته اجلديدة القدمية كمدرب 

للمنتخبات املصرية.
وم���ن جان���ب آخ���ر وعلى 
صعيد الالئحة اجلديدة الحتاد 
القضيبي أن  االس���كواش ذكر 
الالئحة تضمنت بعض البنود 
اجلديدة غي���ر املقنعة مثل بند 
الالعبني وش���طبهم  تس���جيل 
ووضع رسوم مبالغ فيها، الفتا 
الى انه سيتم بحث املوضوع من 
االحتاد في االسابيع املقبلة بعد 
عودة اعضاء مجلس االدارة من 
مهامهم اخلارجية مع منتخبات 
االسكواش، الى جانب تغيير بند 
قرعة املباريات، حيث يتم اجراء 
القرع���ة لالعبني الثالثة في كل 
فريق بغض النظر عن التصنيف 
وهذا النظام ليس موجودا في أي 
دولة في العالم، مؤكدا ان جميع 
الدول املنظمة لدوري االسكواش 
تتبع التصنيف في وضع ترتيب 
الالعبني في الدوري بحيث يلعب 
صاحب���ا التصني���ف األول في 

الفريقني مع بعضهما.
وأك���د القضيب���ي أن احتاد 
أبعد  الى  االس���كواش متعاون 
احلدود ودائما يجتمع مع مديري 
اللعبة قبل بداية املوسم لوضع 
استراتيجية كل موسم وطرح 
بعض االقتراحات املجدية التي 
تصب في صالح اللعبة وهذا ما 
التفاؤل باستجابة  يبعث على 
رئيس جلنة املس���ابقات وليد 
الصميعي لطرح االندية بشأن 
السابقني مثار اجلدل.  البندين 
وأب���دى تفاؤله بعودة االبيض 
للمنافسة على كأس التفوق في 
الس���نوات املقبلة بعد االهتمام 
الكبير بالقاعدة، مشيرا إلى أنه 
س���يتم التعاقد خالل االسابيع 
املقبل���ة م���ع أح���د املدرب���ني 
الباكستانيني املتخصصني في 
تدريب البراعم بشكل مدروس 

الالعبني األساسيات  الكس���اب 
الصحيحة لالعب االسكواش. 
ومن جانبه شكر املدرب املصري 
مجدي سعد مجلس إدارة نادي 
الراقي  التعامل  الكويت عل���ى 
مع االجه���زة الفنية واالدارية، 
مؤك���دا انه كان يتمن���ى البقاء 
داخل اس���وار القلعة البيضاء 
لوال بعض الظروف التي حالت 
دون ذلك، مشيرا الى ان اللعبة 
النادي تس���ير في االجتاه  في 
الصحي���ح من خ���الل االهتمام 

الكبير بالناشئني.
واكد انه لن يتوانى في نقل 
خبرات���ه التدريبي���ة الى نادي 
الكويت ف���ي اي وقت في حال 
طلب النادي ذلك »كما شكر مدير 
القضيبي  التنس عم���ر  ألعاب 
على اللفتة الطيبة بتقدمي درع 

تذكارية وشهادة تقدير.

بيروت - ناجي شربل
التق���ى رئي���س نادي 
الرماي���ة رئي���س االحتاد 
الش���يخ سلمان  اآلسيوي 
احلمود، رئي���س االحتاد 
اللبناني للرماية والصيد 
زياد ريشا واعضاء اللجنة 
االدارية، على هامش زيارة 
ال�����ى بي��روت،  للحم��ود 
ونقل ريش���ا ع���ن رئيس 
االحتاد اآلسيوي، وضعه 
االحتاد بتص���رف االحتاد 
الرماة  اللبنان���ي لتطوير 

اللبنانيني.
وقال ريشا ل� »األنباء«: 
»عودنا الشيخ سلمان على 
الوقوف الى جانبنا ونسعى 
لالس���تفادة م���ن التجربة 
الكويتية الرائدة في الرماية، 
وصوال الى اقامة معسكرات 
ف���ي الكويت، حيث يعتبر 
حقل نادي الرماية والصيد 

االرفع عامليا بامتياز«.

 يحيى حميدان
فاز منتخبنا الوطني االول 
لكرة السلة على نظيره الفلبيني 
67-64 في مبارياته التجريبية 
التدريبي في  ضمن معسكره 
العاصم���ة الفلبينية )مانيال( 
استعدادا للمشاركة في كأس 
آسيا املقررة في مدينة »تيان 
جني« الصيني���ة من 6 الى 16 
اجلاري مبشاركة 16 منتخبا.

وفي البوسنة، حيث يقيم 
منتخب الناش���ئني معس���كرا 
تدريبيا استعدادا لبطولة دول 
مجلس التعاون اخلليجي التي 
ستقام خالل الفترة من 14 الى 
19 اجلاري، خسر منتخبنا في 
التجريبية اخلامسة  مباراته 
امام نظيره البوسني 91-62.

 وسيلتقي ازرق الناشئني 
املنتخب البوسني مرة اخرى 

خالل اليومني القادمني.

مبارك الخالدي
تعقد اللجنة املش���ّكلة لبحث أوجه التعارض 
واالختالف بني القوانني الرياضية احمللية وامليثاق 
األوملبي الدول���ي أول اجتماعاتها بالهيئة العامة 

للشباب والرياضة صباح اليوم.
وكان وزير الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاس���ي قد أصدر قرارا وزاريا باعتماد أعضاء 
النجم���ة وهم نائب رئيس مجل���س ادارة الهيئة 
عبدالوهاب البناي رئيس���ا وكل من جواد خلف 

وطليان الطليان وجمال الدوس���ري واملستشار 
حمدي مرسي أعضاء.

اجلدي���ر بالذك���ر ان الق���رار أعط���ى اللجنة 
صالحية االس���تعانة مبن تراه مناسبا من ذوي 
االختصاص ملناقش���ة القوانني واللوائح احمللية 
ال���واردة بامليثاق األوملبي  ومقارنتها مبثيالتها 
الدولي واس���تخالص أوجه التعارض ان وجدت 
على ان ترفع تقريرها في مدة ال تتجاوز ش���هرا 

من تاريخ صدور القرار.

مؤتمر صحافي في كاظمة

وفد األلعاب القتالية وصل إلى تايلند

الصليبخات يقترب من الشبوتي

وصول مدرب سلة البرتقالي

مواجهات خليجية للتضامن

التجديف إلى تونس

عودة جودو السالمية من فرنسا

يعقد امني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر مؤمترا صحافيا 
في الثانية عش���رة والنصف ظهر غد يؤكد من خالله تواصله 

مع وسائل االعالم املختلفة.
وسيقدم بوسكندر خالل املؤمتر اجلهاز الفني اجلديد والالعبني 
احملترفني للفريق االول لكرة القدم باالضافة الى مدرب ومحترف 
الفريق االول للكرة الطائرة والتعريف باملدير الفني لكرة السلة، 
كما سيتم عرض استعدادات النادي للموسم الرياضي اجلديد 

ملختلف االلعاب.

وصل إلى بانكوك امس الوفد املش���ارك ف���ي دورة االلعاب 
اآلسيوية االولى لاللعاب القتالية التي تقام بتايلند وحظي الوفد 
باس���تقبال حافل من اعضاء اللجنة املنظمة، وشارك الوفد في 
حفل افتتاح الدورة الذي اقيم برعاية رئيس املجلس االوملبي 

اآلسيوي الشيخ احمد الفهد.
وطبقا للكشوفات االولية لالعداد التي قيدتها اللجنة املنظمة 
للدورة قبل اجراء مراسم القرعة في االلعاب املختلفة فإن عدد 
املشاركني بلغ 2000 رياضي ميثلون 41 دولة آسيوية من بينهم65 
رياضيا من الكويت ميثلون العاب الكيك بوكس���نغ واملوتاي 
ووالوش���و والكونغ واجلوجتسو واجلودو )رجال وسيدات( 

والتايكوندو )رجال وسيدات( والكراتيه.
وقد ضمن العب املوتاي نواف احمد احدى امليداليات املخصصة 
ل���وزن 81 كغم عندما يلعب مع الالعب العراقي في منافس���ات 
هذا الوزن الذي لم يش���ترك به سواهما، وبذلك تكون الفرصة 
مواتية للحصول على ذهبية، وفي حال اخلسارة فإن امليدالية 

الفضية مضمونة.

مبارك الخالدي
اقترب نادي الصليبخات م����ن التعاقد مع العب املنتخب األوملبي 
املصري ونادي بترول أسيوط محمود الشبوتي واملهاجم النيجيري 
هنري باتور وذلك بعد خضوع الالعبني لتجربة اجلهاز الفني للفريق 
والذي صرف النظر عن النيجيري باتريك باكيتا لتواضع مس����تواه. 
وكان الصليبخات قد تعادل في مباراته الودية األولى مع بلدية احمللة 
1-1 أحرز هدف الصليبخات مش����عل ذياب. وقد تعرض العب الوسط 
ع����ادل احلداد الى متزق في العضلة اخللفية كما تعرض املدافع احمد 
حمدي الى ش����د عضلي استلزم عالجهما بواسطة االخصائي املرافق. 
هذا ويخوض الفريق مبارات����ه الودية الثانية عصر اليوم أمام فريق 

وص���ل الى البالد املدرب البحريني س���لمان رمضان مدرب 
كرة السلة في كاظمة وذلك في اول جتربة احترافية له خارج 

البحرين.
ويعتبر رمضان واحد من خيرة املدربني الذين مروا على تاريخ 
نادي املنامة واس���هم في احتكار الفريق للعديد من البطوالت 
احمللية اضافة الى حتقيقه بطولتني من بطوالت اندية مجلس 

التعاون االبطال.
وس���بق لرمضان تدريب املنتخبات البحرينية ثم عاد الى 

نادي املنامة خالل املوسمني املاضيني.

استعد اجلهازان االداري والفني لفريق التضامن على خوض
ارب���ع مباريات ودية مع فرق خليجية وذلك في معس���كره 

احلالي في النمسا.
وقد واجهه الفريق في اولى مبارياته امس فريق دبي االماراتي 
وسيلقى بعد غد مع الريان القطري ثم السيلية القطري في 7 
اجلاري ويختتم مبارياته مع العروبة العماني في 15 منه، وقد 
فضل اجلهاز الفني االحتكاك مع الفرق اخلليجية التي تعسكر 
في ذات املنطق���ة كونها االقرب من حيث البنية اجلس���مانية 

وطريقة اللعب مع الفرق الكويتية.

مبارك الخالدي
غادر البالد ظهر امس وف���د منتخب التجديف متوجها الى 
تونس للمشاركة في البطولة الدولية الثانية لسباحة التجديف 
والتي س���تنطلق من اليوم وحتى 15 اجلاري مبشاركة مصر 

وليبيا واملغرب وتونس وايطاليا وفرنسا.
ورأس الوف���د االداري فهد الياقوت واملدرب محمود ابراهيم 
وضم الالعبني: انس الياقوت وبدر رجب وعيسى فرمن وزامل 

الزامل.
اجلدير بالذكر ان مصر هي حاملة لقب البطولة االولى.

اختتم وفد نادي الس����املية للجودو معسكره اخلارجي الذي أقامه 
مؤخرا بفرنسا استعدادا للموسم املقبل، وقد أثنى رئيس الوفد جنم 
أكبر على سير املعسكر واستفادة الالعبني من خالل اللقاءات الودية 
التي جرت بني العبي النادي وأحد الفرق الفرنسية من الدرجة األولى 
والتي يش����ارك معهم العبون أبطال باللعبة. ولفت الى ان املعس����كر 
أتاح فرصة حقيقية للتعرف على مستوى الفريق من جميع النواحي 

سواء فنيا أو بدنيا.

أزرق السلة تغلبالحمود في بيروت
 على الفلبين


