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 ناصر القحطاني مير من العبي بروج في مباراة سابقة 

 وفد منتخب الطاولة بعد عودته من دبي

 اجلدية تبدو على العبي كاظمة خالل التدريبات 

 خالد الروضان يقدم درعا تذكارية إلى رئيس نادي برشلونة في مناسبة سابقة 

 يحضره رئيس االتحاد اإليطالي وممثلو الشركات الراعية

 مؤتمر صحافي لدورة الروضان الرمضانية اليوم
 يعقد رئيس اللجنة املنظمة لدورة املرحوم 
عبداهللا مشاري الروضان الرمضانية لكرة القدم 
خالد الروضان مؤمترا صحافيا في الـ ١١:٣٠ ظهر 
اليوم في مطعم «لونتر» للكشف عن تفاصيل 
ومفاجآت النســـخة الـ ٣٠ للدورة التي ستقام 
خالل شهر رمضان املبارك على صالة احتاد كرة 

اليد في الدعية.
  وســـيرحب الروضان خـــالل املؤمتر مبمثل 
االحتاد اإليطالي لكرة الصـــاالت ماركو بناتي 
الذي ســـيتحدث بدوره عن مشـــاركة املنتخب 
اإليطالي كضيف على املهرجان اخلتامي للدورة 

للمرة األولى.
  كما سيقدم الروضان شركاء النجاح وهم ممثلو 
الشركات الراعية ومنهم جنيب العوضي املدير 
التنفيذي لشركة «ڤيڤا» لالتصاالت و«يونستيل» 
الراعي املاسي و«أبيات» الراعي الذهبي املميز، 
باإلضافة الى الرعاة الذهبيني «أميركانا» ومجموعة 

احلميضي و«كامكو» و«اخلليج للكابالت».
الراعية بالتحدث    وسيقوم ممثلو الشركات 
عن جتربتهم مع دورة الروضان، وشرح األسباب 

التي دفعتهم الى املساهمة في رعاية الدورة.
  ويحضر املؤمتر ايضا اإلعالمي القدير محمد 
املسند واحمد الدوغجي مدير عام تلفزيون «الوطن» 

ومارغريت الساير مديرة بيت عبداهللا.
  كما سيكشف عن مفاجآت النسخة الـ ٣٠ التي 
ستظهر في صورة مميزة تليق بسمعة الدورة 

األشهر في منطقة اخلليج، وتتماشي مع حجم 
التطور الهائل الذي تشهده الدورة كل عام.

  ويتطرق الروضان كذلك الى تفاصيل حضور 
املنتخـــب اإليطالي احد أفضـــل منتخبات كرة 
الصاالت في العالم، باإلضافة الى فريق نابولي 
احد أبطال كرة الصاالت فـــي الكرة اإليطالية، 
ويستعرض اخلطوات التي قام بها الستضافة 
مشاهير الرياضة في العالم ومنهم خوان البورتا 
رئيس نادي برشـــلونة االسباني الذي استقبل 
الروضان مؤخرا، وأبدى ترحيبه باحللول ضيفا 

على الدورة.
  وســـيعلن الروضان كذلك عن جناح اللجنة 
املنظمـــة في احلصـــول على موافقـــة ١٢ ناديا 
محليا للمشـــاركة في الدورة بالعبيها الدوليني 
واحملترفـــني إلثـــراء املباريـــات والتواصل مع 

جمهورها الغفير.
  ويغيب للمرة االولى منذ سنوات عن افتتاح 
الدورة رئيس اللجنة الفنية عبدالرحمن الدولة 
الذي غادر الى أملانيا الجـــراء عملية جراحية، 
وسيعود باذن اهللا خالل النصف االخير من الشهر 
الفضيل، وســـيكون الى جانب اللجنة املنظمة 
ليشارك في تتويج الفريق البطل، ويختار كعادته 
افضل الالعبني. وقد حرص رئيس اللجنة املنظمة 
خالـــد الروضان على االتصـــال به واالطمئنان 
عليه، ونقل اليه حتيات كل العاملني في الدورة، 

ومتنياتهم له بالشفاء العاجل. 

 القادسية يلتقي االتصاالت ويعود غدًا

 كاظمة يتعادل مع التصنيع ويواجه الحدود اليوم

 عبدالعزيز جاسم
  تعادل كاظمـــة مع التصنيع 
احلربي املصري ١ـ  ١ في معسكره 
بالقاهرة في رابع مبارياته الودية 
ويلتقي اليوم مع حرس احلدود في 
آخر جتاربه الودية قبل العودة إلى 
الكويت غدا. وكان البرتقالي تغلب 
على طالئع املســـتقبل ٢ ـ ٠ ثم 
خسر من اجلونة بنفس النتيجة 
قبل ان يتعادل مع بتروجيت ١ ـ 
١. وكان كاظمة متأخرا في الشوط 
األول بهدف نظيف إال ان جراح 
الظفيري متكن من تسجيل هدف 
التعادل قبل نهايتها بربع ساعة 
وأضاع طارق الشمري ركلة جزاء 

في الدقيقة ٦٠.
  ولم يستقر املدرب الروماني 
ايلي بالتشـــي على أي تشكيلة 
رسمية حتى اآلن ويقوم بتجربة 
جميع الالعبني من مباراة الى أخرى 
ورمبا توضح مباراة اليوم القوية 

مع حرس احلدود معالم الفريق 
األساسية مع بعض التغيرات، كون 
الفترة قصيرة ملعرفة إمكانات كل 
الالعبني والذين من الصعب معرفة 
قدراتهـــم إال إذا اكتملت لياقتهم 
البدنيـــة، ويعاني الالعبون من 
تدريبات بالتشي الشاقة التي تؤكد 
لهم انها ستعود عليهم بالفائدة 
الرسمية، منها  املنافسات  خالل 
منعهم من شرب املاء ملدة ساعة 

خالل التدريبات.
  من جانبه، قال إداري الفريق 
عصام سكني ان املعسكر حقق عدة 
نقاط ايجابية منها تفهم الالعبني 
بصورة كبيرة خلطة املدرب وكذلك 
اندماج احملترفني البرازيليني الـ 
٤ مع الفريق ومعرفة امكاناتهم، 
مشـــيرا إلى ان مواجهـــة اليوم 
ليست سهلة الن املنافس يعتبر 
من الفرق القوية في مصر وحقق 
لقب كأس الســـوبر على حساب 

األهلي املصـــري وميلك العبني 
الفائدة  مميزين لذلك ســـتكون 

مضاعفة.
  وبّني ان املدرب طلب التدرج في 
املباريات من األضعف الى األقوى 
لكن ارتباطات الفرق األخرى في 
املسابقات احمللية حال دون ذلك، 
إال ان الفائدة كانت كبيرة السيما 
ان ختام املعسكر سيكون بأقوى 
املباريات وهذا ما أراده بالتشي، 
مبينا ان الفريق سيتدرب اخلميس 
املقبل وسيبحث عن مباريات ودية 
قبل الدخول في منافسات كأس 

االحتاد ٢٧ سبتمبر املقبل.

  القادسية مع االتصاالت

  من جهته، يخوض القادسية 
في الـ ٥ عصر اليوم ثالث وآخر 
مبارياته الودية في معســـكر ٦ 
اكتوبر بالقاهـــرة امام املصرية 
لالتصاالت، الذي هبط املوســـم 

املاضي من الـــدوري املمتاز الى 
دوري الدرجة الثانية بفارق نقطة 
واحدة عن غـــزل احمللة ويقود 
املدرب حســـام حســـن  الفريق 
وتأتـــي املباراة ضمـــن برنامج 
معسكر اإلعداد ملنافسات املوسم 
اجلديد وكان القادسية قد استعد 
للقاء اليوم مبران خفيف وبعض 
اجلمـــل التكتيكيـــة التي ينوي 
اجلهاز الفني للفريق بقيادة محمد 
ابراهيم تطبيقها في املنافســـات 

الرسمية.
  ومن جانبه، قال محمد ابراهيم 
انه سوف يستغل لقاء اليوم في 
جتربة الالعبني الذين دخلوا ضمن 
اهتماماته بالتشكيلة األساسية 
للفريق، لالطمئنان على احلالة 
الفنية والبدنية لهم، وكذلك لزيادة 

التفاهم والتجانس بينهم.
القادســـية    وأكد رئيس وفد 
بالقاهرة محمد البناي ان التجربة 

الودية التي سيخوضها األصفر 
اليوم امام االتصاالت تعد التجربة 
األخيرة للفريق، بعدها سيغادر 
إلـــى القاهرة في اليـــوم التالي 
مباشرة، مشيرا إلى ان القادسية 
استفاد كثيرا من معسكره بصرف 
النظر عن نتيجة لقاء اليوم الفتا 
الى ان املعســـكر حقق استفادة 
كبيرة للفريق من الناحية الفنية 

والبدنية.
  مـــن جهـــة أخـــرى، يدرس 
اجلهازان الفني واإلداري مسألة 
املشاركة في دورة نادي اجلزيرة 
اإلماراتي الودية وكذلك دورة العني 
ولكن للتداخل في مواعيد الدورتني 
فمن احملتمل ان يشارك فقط في 
دورة العني ولكن بعض املصادر 
أكدت ان قوة الفرق وأســـماءها 
وقيمة اجلوائز هي التي ستحدد 
أي الدورتـــني سيشـــارك فيهـــا 

األصفر.

 اقترب العربي من التعاقد مع هداف الدوري السوري 
والعب االحتاد عبدالفتاح االغا مقابل ٣٠٠ الف دوالر 
ملوســــم واحد تعزيزا خلط هجوم االخضر لالستحقاقات 

املقبلة.
  امهلت ادارة الساحل الالعب مرزوق زكي مدة اسبوعني 
لاللتزام بحضور تدريبات الفريق اسوة ببقية الالعبني 
ــاز االداري غير مقتنع باالعذار التي يقدمها الالعب  اذ ان اجله

املنقطع عن التمارين منذ فترة.
  اعتمدت اللجنة الفنية لبطولة االندية اخلليجية الـ٢٥ 
البطال الدوري والكأس مشاركة ٣ العبني اجانب مع 
فرقهم في املنافســــات التي ستنطلق في ٢٢ سبتمبر املقبل 

ويشارك فيها ناديا العربي والكويت.
ــبوع اجلاري العبان من البرازيل    يصل الى البالد االس
ــق الصليبخات  ــة اجلهاز الفني لفري للخضوع لتجرب
ــاح التجربة،  ــوف الفريق في حال جن ــدا لضمهما لصف متهي

ويشغل الالعبان مركزي الدفاع والهجوم.
  بعــــث مدير عام الهيئة العامة للشــــباب والرياضة 
فيصل اجلزاف ببرقيات تهنئــــة الحتادات التنس 
والغطــــس والطاولة وكرة املاء ملشــــاركاتها االيجابية في 

البطوالت اخلارجية التي اقيمت مؤخرا.
ــيد العنزي  ــر العام بنادي اجلهراء ارش   ألغى أمني الس
ــبب احلادث  ــر الصحافي املقرر عصر امس بس املؤمت
ــن جراء احلريق في  ــذي تعرضت له منطقة العيون م األليم ال

خيمة خالل حفل زفاف. 

 قال مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم للناشئني عبدالعزيز الهاجري 
ان تواضع نتائج املنتخب في بطولة غرب آسيا الثالثة يرجع لقصر فترة 
االعداد مقارنة باملنتخبات االخرى املشاركة. واوضح لـ «كونا» ان قرار 
مشــــاركة املنتخب بالبطولة جاء في وقت متأخر وعقب توقف النشاط 
الرياضي وهو ما لم يتح الفرصة للجهاز الفني للوقوف عن كثب على 

املستوى احلقيقي لالعبني والوصول الى التشكيلة املثلى.
  واعرب عن رضاه التام عن املستوى الفني الداء الالعبني الذين واجهوا 
افضل منتخبات القارة املرشحة الحراز اللقب وخاصة بعد فترة االعداد 

املتواضعة التي خاضها املنتخب مقارنة بالفرق االخرى املشاركة.
 

 مبارك الخالدي
  قرر مجلـــس إدارة نادي اجلهراء الرياضي امس وقف نشـــاطه 
الرياضي ملدة ثالثة أيـــام تضامنًا مع أهالي ضحايا احلريق املروع 
الذي وقع أول من امس في منطقة العيون. وقال رئيس النادي خالد 
اجلاراهللا ان هذا اإليقاف يشمل جميع مرافق النادي وتدريبات الفرق 
مؤكدا ان ما حصل أول من امس والذي أســـفر عن ســـقوط عشرات 
القتلى واجلرحى احدث أملا كبيرا في أروقة النادي. وقدم اجلاراهللا 
باســـمه ونيابة عن جميع منتســـبي النادي التعازي احلارة ألسر 
الضحايا وجلميع أبناء الشـــعب الكويتي لهذا املصاب اجللل. وكان 
مدرب اجلهراء صالح العصفور قد قرر إلغاء التدريب الرسمي للفريق 

مساء امس تضامنا مع أهالي ضحايا احلريق املؤسف.
  وقال العصفور اننا نشـــعر بحزن عميق علـــى ما أصاب أهلنا 
في املنطقة وعليه قررنـــا إلغاء التدريب تعاطفا معهم وتقديرا منا 
للعالقات اإلنسانية واالجتماعية التي تربط بني الالعبني واإلداريني 

مع ذوى الضحايا.
 

 انطالق مهرجان
  الموهوبين بمصر

  اكد نائب املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة للشؤون الرياضية 
جاسم يعقوب حرص الهيئة على توفير 
كل اشكال الدعم للموهوبني في املجاالت 
الرياضية من مختلــــف االعمار ماديا 
ومعنويا وفنيا.  جاء ذلك في تصريح 
لـ «كونا» على هامش «اللقاء املصري 
- الكويتي االول للموهوبني رياضيا» 
لعام ٢٠٠٩ الذي انطلق اول من امس 
القاهرة واالسكندرية من  مبحافظتي 
١٤ الى ٢٠ اجلاري  واوضح يعقوب ان 
الكويت ستستضيف في يناير املقبل 
انشطة اللقاء الرياضي الثاني للموهوبني 
رياضيا في البلدين الشقيقني لتفعيل 
اتفاقيات التعاون بني مصر والكويت 
في مجاالت الرياضة والثقافة وغيرها 

من مجاالت التعاون االخرى.
  ورأى ان مثـــل هـــذه اللقـــاءات 
الشبابية من شأنها حتقيق التالحم 
بني املوهوبني فـــى املجال الرياضي 
وتبادل اخلبرات والزيارات وتعريف 
الشـــباب الكويتي على ما يدور في 

الساحة الرياضية املصرية. 

 عودة أبطال الطاولة
  من دبي

  عاد الى البالد مســـاء امس االول 
وفد املنتخب الوطني لكرة الطاولة 
بعد مشاركته في بطولة اخلليج الـ ١٤ 
التي اقيمت في دبي باالمارات مؤخرا، 
ومتكن منتخبنا من حصد ٦ ميداليات 
(ذهبيتان وثالث فضيات وبرونزية 

واحدة).
  حيث استطاع بطل اخلليج ابراهيم 
احلســـن احلفاظ على لقبه بانتزاع 
ذهبية الســـن العام فيما فاز زوجي 
الثانية وحصد  االشـــبال بالذهبية 
الفضيات فرق االشـــبال والناشئني 
وزوجي الناشئني فيما كانت البرونزية 

من نصيب زوجي السن العام.
  وحظـــي الوفد باســـتقبال كبير 
بصالة التشـــريفات مبطار الكويت 
الدولي تقدمه محمد املعتوق رئيس 
مجلـــس ادارة احتاد كـــرة الطاولة 
واعضاء مجلس ادارة االحتاد ود.جواد 
عسكر نائب رئيس مجلس ادارة نادي 
الساملية وممثلو الهيئة العامة للشباب 
والرياضة واللجنة االوملبية الكويتية 

واالندية الرياضية.

 الشمالي: ننتظر وصول باتي وفيليبس لتجربتهما

 التضامن يستأنف تدريباته
  ويحدد لقاءاته الودية

 عبدالعزيز جاسم
  يستأنف اليوم فريق التضامن تدريباته اليومية بقيادة املدرب 
الروماني كوستيكا بعد ان عاد الى البالد اجلمعة املاضي من معسكر 
النمســـا والذي خاض خالله ٤ مباريات ودية فاز في اثنتني على 
عجمان االماراتي ٢-٠ وفريق مجري ٢-١ وخسر في مثلهما امام 

الريان والسيلية القطري ١-٠ و٢-٠ على التوالي.
  وقال مساعد مدير الفريق وليد الشمالي ان اجلهاز الفني واالداري 
فضل اراحة الالعبني ملدة يومني بسبب االرهاق الناجت عن الرحلة 
الشاقة الفتا الى ان الالعبني الذين لم ينضموا الى معسكر النمسا 
سيدخلون تدريبات اليوم وهم محمد سالم ووليد سالم وعبداهللا 
عشوان وحســـني اديلم باالضافة الى دخول احملترفني اجلديدين 

اللذين ستتم جتربتهما وهما البرازيلي باتي والغاني فيليبس.
  واضـــاف ان التضامن حدد مبارياتـــه الودية قبل الدخول في 
منافسات كأس االحتاد وهي مع الساملية في ١٩ اجلاري والشباب 
٢٤ منه ثم مع كاظمة في ٢ســـبتمبر املقبل وفي ٨ منه مع اجلهراء 
وبعدها يلتقي مع املنتخب االوملبي في ١٥ منه وقبل نهاية شـــهر 
رمضان بيومني او ثالثة ستكون مع القادسية، مؤكدا ان املباريات 

الودية ستزيد من اللياقة البدنية لالعبني.

 تعادل مع سيرفيت والعجمى أضاع ركلة جزاء

 الكويت اختتم معسكره السويسري ويعود غدًا

والتي سيواجه فيه فريقنا كال 
من الوصل االماراتي واحملرق 
املقرر ان  البحرينـــي، ومـــن 
تعود بعثة االبيض غدا بعد ان 
امضت ٣ اسابيع في معسكرها 

االعدادي.

خليجية قوية وهي بالنسبة 
لنا خير اعداد ملبـــاراة اربيل 
العراقي في منافســـات الدور 
ربـــع النهائي لـــكأس االحتاد 
اآلسيوي الشـــهر املقبل كذلك 
بطولة االندية اخلليجية الـ ٢٥ 

املؤشرات التي جتعلنا نطمئن 
على اداء الفريق في االستحقاقات 
املقبلة السيما ان االبيض مقبل 
على املشاركة في بطولة نادي 
اجلزيرة االماراتي في االول من 
الشـــهر املقبل مبشاركة فرق 

 مبارك الخالدي
  تعادل فريق نادي الكويت مع 
سيرفيت السويسري ٠-٠ في 
آخر مبارياته الودية مبعسكره 
مبدينة نيون السويسرية في 
اللقاء الذي جمعهما ظهر امس 
وأضاع خالله احملترف العماني 
اسماعيل العجمي ركلة جزاء، 
وكان األبيض قد لعب مباراتني 
في املعسكر ففاز على نيون ٢-١ 

وتعادل مع بروج ٢-٢.
  من جانبه أثنى مدير الكرة 
عادل عقلة على التجربة الثالثة 
للفريق وقال في اتصال هاتفي 
مع «األنباء» ان التجربة كانت 
مفيدة وأظهرت جتانسا كبيرا 
بني الالعبني وحسن استيعابهم 
لفكـــر املـــدرب االرجنتينـــي 

اورتيغا.
  واضـــاف ان العبينا قدموا 
مباراة كبيرة أمام فريق قوي 
وأضاعـــوا عددا مـــن الفرص 
احملققة إضافة الى ركلة اجلزاء 
التي لم يوفق فيها العجمي إال ان 
ما يطمئن هو ارتفاع معدل لياقة 
الالعبني بفضل االلتزام الكبير 

الذي ابدوه خالل املعسكر.
ارتياحـــه    وابـــدى عقلـــه 
لالنسجام الذي ظهر بني الالعبني 
واملدرب وقال ان سرعة التأقلم 
بني الالعبني واورتيغا ومساعده 
السويســـري كاليسر هي من 

 «الطائرة» وصيف ناشئي الخليج
 أحرز املنتخب الوطني املركز الثاني في بطولة اخلليج للناشئني 
للكرة الطائرة التي اختتمت امس في دبي، بعد خسارته امام نظيره 
السعودي ٢-٣ في اجلولة اخلامسة االخيرة، جاءت نتائج االشواط 
٢٢-٢٥ و٢٦-٢٤ و٢٠-٢٥ و٢٥-١٩ و١٥-١٣. وتوج املنتخب القطري 
بطال بعد فوزه على نظيره العماني ٣-٠، محققا فوزه الرابع ورافعا 
رصيده الى ٩ نقاط متقدما على أزرق الناشئني بفارق االشواط، فيما 

رفع املنتخب السعودي رصيده الى ٨ نقاط في املركز الثالث. 

 الهاجري: تواضع نتائج أزرق 
الناشئين سببه ضعف اإلعداد

 تضامنًا مع أهالي ضحايا الحريق المروع

 نادي الجهراء يوقف نشاطه الرياضي 


