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قبل الموعد الرسمي المعلن سابقًا في ديسمبر أو فبراير المقبلين

المارد األحمر والفريق األبيض افتتحا ستاد جابر!

املدرب الروماني  كوستيكا جانب من أول تدريب لالعبي التضامن 

وفد منتخب الشباب للطائرة عند وصوله املطار

أحمد عجب عائد بقوة إلى املالعب  

اللوحة االلكترونية تشير لتقدم الفريق األبيض على املارد األحمر بهدف صراع قوي على الكرة بني العبي الفريقني

مبارك الخالدي
الدولي  ش���هد س���تاد جابر 
مساء أمس األول مباراة حامية 
بني فريقي املارد األحمر والفريق 
األبيض حتت األضواء الكاشفة 
أدارها حكام ارتدوا قمصانا حتمل 

شعار احتاد كرة القدم.
ولم تغفل اإلدارة املس���ؤولة 
عن الستاد عن تشغيل اللوحة 
االلكترونية بناء على طلب اجلهة 
املنظمة للمب���اراة وحتى يأخذ 
اللقاء الناري ش���كله اإلخراجي 
الكامل من الناحية الفنية ولبث 
احلم���اس في نف���وس الالعبني 
الذين دكوا أرضية امللعب التي 
من املفترض أن تكون هذه األيام 
حتت الصيانة بحسب تصريحات 

مسؤولي الهيئة املتكررة.
الستاد الذي تسلمته الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بصفة 
رسمية من وزارة األشغال في 24 
مايو املاضي أثار جدال واسعا في 
األوساط الرياضية بشأن التأخر 
في تسلمه بعد أن تبادلت الهيئة 
واألشغال مسؤولية املالحظات 
الفنية املصاحبة للمشروع وفي 
مقدمتها ع���دم صالحية أرضية 
الستاد للعب وحاجتها الى اعادة 

لتكتمل البروڤة.
مت منع مصور »األنباء« من 
الدخول عبر البوابة الرس���مية 
بحج���ة عدم وج���ود احد داخل 
الستاد اال انه بوسيلة من الوسائل 
متكن من تصوير اللقاء اجنازا 

ملهمته.

لكن ايا منهم لم يذكر ان من 
ضمن اخلطط املعدة لالفتتاح هو 
لقاء السحاب بني املارد األحمر 
والفريق األبي���ض وال نعلم ما 
الهدف من املباراة ومن صاحب 
القرار واملنظم لها والذي لم يغفل 
أن يستعني بحكام من احتاد القدم 

أعلن أن هن���اك أوامر تغييرية 
ص���درت بالعمل عل���ى اجناز 
النواقص كإعادة زراعة  بعض 
أرضية امللعب التي تعاني من 
عدم االستواء في بعض جوانبها 
اضافة الى املالحظات الفنية في 

املقصورة األميرية.

الوطنية في فبراير املقبل ومنهم 
من حدد االفتتاح مع استضافة 
الكويت ملؤمتر القمة اخلليجي 
في ديسمبر املقبل على أن يكون 
طرفا في املباراة االفتتاحية احد 

املنتخبات العاملية.
كما أن بعض مسؤولي الهيئة 

التربية عروض فنية.
والالفت للنظر هو تضارب 
الهيئ���ة حول  آراء مس���ؤولي 
الس���تاد  املقرر الفتتاح  املوعد 
رسميا فمنهم من ذكر أن هناك 
برنامجا متكامال لالفتتاح يتزامن 
مع احتفاالت الكويت بأعيادها 

لش���ؤون البلدية فاضل صفر 
ووزيرة الدولة لشؤون االسكان 
آنذاك والتربية حاليا موضي 
احلمود ومدير عام الهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجلزاف ومدراء الهيئة السابقون 
وقدمت خالله مرشدات وزارة 

تسوية وزراعة كي يصبح مهيأ 
الستضافة املباريات.

وأصبح هذا املعلم الرياضي 
الكب�ير في عه���دة الهيئة بعد 
احلفل الرس�مي لتسلمه والذي 
تقدمه وزير الش�ؤون السابق 
ب���در الدويلة ووزي���ر الدولة 

كاظمة عاد
من معسكر القاهرة

السالمية يلتقي 
التضامن وديًا اليوم

عبدالعزيز جاسم
عاد امس وفد الفريق األول لكرة 
القدم بنادي كاظمة من معسكره 
الذي أقامه بالقاهرة بعد ان خاض 
خالله 5 مباريات ودية أمام فرق 
مصري����ة ومن احملتم����ل ان يبدأ 
الفريق تدريبات����ه اليوم إلصرار 
املدرب الروماني ايلي بالتشي على 
عدم الراحة ف����ي هذه الفترة النه 
يعتبرها أهم فترة في املوسم كونها 
احملك األساس����ي ملعرفة إمكانات 
وق����درات الالعبني. ومن املقرر ان 
يخوض البرتقالي مباريات ودية 
مع التضامن والس����املية والنصر 
في سبتمبر املقبل، إال ان بالتشي 
يس����عى خلوض مباراة على اقل 

تقدير الشهر اجلاري.

عبدالعزيز جاسم
يخ����وض الس����املية اليوم في 
السابعة والربع مساء أولى مبارياته 
الودية امام التضامن على س����تاد 
مساعد الش����نفا بنادي التضامن 
التجربة هي االولى  وتعتبر هذه 
القدمي اجلديد  الس����ماوي  ملدرب 
وليام توماس م����ع الفريق حيث 
لم يقم الساملية معسكرا خارجيا 
وس����يتم خ����الل املواجهة جتربة 
احملترفني العاجي اجني والغاني 
سونغو كما انها ستكون التجربة 
االولى للفرنسي عبدالفتاح سافي 
الذي انضم مؤخ����را الى صفوف 
الفريق. وتأتي هذه املباراة ضمن 
سلسة املباريات الودية التي أعدها 
اجلهاز الفني واإلداري للس����املية 
والتي ستتضمن ما ال يقل عن 7 
مباريات قبل انطالق كأس االحتاد 

27 سبتمبر املقبل.

اخلليجية من أحداث مؤسفة خرجت 
من العبي األزرق، فقد كان األجدر 
باجلزاف أن ميتنع عن استقبالهم 
بل أن يتم توبيخهم جميعا على 
الصورة غير املش����رفة واملسيئة 
الكويتية والبعيدة كل  للرياضة 

البعد عن اللحمة اخلليجية.
واملؤس����ف أن يخ����رج علينا 
أمني الس����ر حمد الردعان بإحدى 
الصح����ف احمللية الصادرة أمس 
ليلقي بالالئمة عل����ى اجلماهير 
املنتخب السعودي  التي ساندت 
حتى يخسر األزرق ويؤول اللقب 
للمنتخ����ب القطري، ولم يتطرق 
لألحداث التي تسبب فيها العبونا 
وقد يشفع له تلك التعليمات التي 
جاءت متأخرة بعد عودة الوفد، 
حيث يظهر بالصورة وهو يوجه 
الالعبني ولكن بعد انتهاء البطولة 

وبعد أن وقعت الفأس بالرأس.

العامة للشباب والرياضة فيصل 
ال����ذي كان على رأس  اجل����زاف 
املس����تقبلني للمنتخب في صالة 
التشريفات، حيث أشاد باملستوى 
املمي����ز الذي ظهر ب����ه الالعبون 
وتناس����ى ما تناقلت����ه الصحف 

اختيار غير املناس����ب في املكان 
املناس����ب وكأن عملية االشراف 
واإلدارة ه����ي للب����روز االعالمي 

فقط.
ولكن ما يحز في النفس تلك 
اإلشادة التي أطلقها رئيس الهيئة 

طالل المحطب
عاد الى البالد مساء أمس األول 
وفد منتخب الشباب للطائرة بعد 
حصوله على املرك����ز الثاني في 
البطولة العاش����رة لدول مجلس 
التعاون والتي اختتمت أخيرا في 
مدينة دبي حتت رعاية الش����يخ 
أحمد آل مكت����وم رئيس اللجنة 
األوملبية اإلماراتية، وقد تناقلت 
الصح����ف اخلليجي����ة الصادرة 
صباح األمس األحداث املؤس����فة 
التي وقع����ت بني العبي منتخبنا 
الوطن����ي واملنتخب القطري بعد 
إعالن اللقب ملصلحة األخير وهو 
ما أفسد احلفل اخلتامي، حيث قام 
العبو املنتخب القطري باالحتفال 
بالتتويج بعد خسارة األزرق أمام 
املنتخب السعودي وهي اخلسارة 
األولى له بالبطولة، مما أثار العبينا 
ودعا أحده����م إلى التلفظ بألفاظ 
غير أخالقية ما جعل األمر يتأزم 
الى درجة التش����ابك باأليدي بني 
العبي املنتخب الوطني واملنتخب 
القطري إال أن تدخل اإلداريني لفض 
االش����تباك حال دون حدوث ما ال 

يحمد عقباه.
ما حدث من س����وء الس����لوك 
واأللف����اظ غير األخالقي����ة التي 
صدرت من أح����د الالعبني جتاه 
زمالئه م����ن املنتخب القطري، ال 
يتحمل����ه الالعبون ب����ل يتحمله 
بصورة مباشرة اجلهازان اإلداري 
والفني للمنتخب، حيث لم يتقبل 
الالعبون اخلسارة بروح رياضية 
الشد العصبي هو السبب  وكان 
الرئيس����ي في اخلسارة، فلم يقم 
اجلهازان اإلداري والفني بعملهم 
بالصورة املطلوبة من خالل جتهيز 
الالعبني ملثل هذه االمور، بل كان 
جل اهتمامهم التجهيز الفني، وهذا 
ما تعانيه الرياضة الكويتية من 

كأس الس���وبر على حس���اب 
الكوي���ت ف���ي 24 س���بتمبر 

املقبل.
ومن املقرر ان يدخل اليوم 
او غدا ال���ى تدريبات الفريق 
الس���وريان ف���راس اخلطيب 
وجهاد احلس���ني حت���ى قبل 
االعالن عن صفقة انضمامهما 

رسميا الى الفريق.

عناصر جديدة من فريق الشباب 
الفتا الى ان انضباط الالعبني 
والتزامهم بالتعليمات ساهم 
في جناح املعسكر بغض النظر 
عن قوة الفرق التي التقيناها 

والنتائج التي حققناها.
ومتنى ان يظهر االصفر في 
دورة العني مبستواه احلقيقي 
لكي يعود الى الكويت ويحقق 

عبدالعزيز جاسم
ق���ال اداري الفري���ق االول 
للقادس���ية جمال مب���ارك ان 
املهاجم احمد عجب شارك مع 
ام���ام فريق املصرية  األصفر 
لالتصاالت في معسكر القاهرة 
اول من امس وذلك الول مرة 
بعد شفائه من االصابة، ما يعني 
شفاءه متاما من االصابة التي 
ابعدته عن املالعب فترة طويلة. 
وقد انتهت املباراة بخس���ارة 

القادسية 2-1.
الالعبني  ان  ال���ى  واش���ار 
املصابني االخرين وهم محمد 
راشد وضاري سعيد سبق لهما 
اللعب مع الفريق في املباريات 
الودية السابقة وظهرا بصورة 

جيدة.
الفريق  وب���ني مب���ارك ان 
سيدخل التدريبات اليوم بعد 
العودة مساء امس من القاهرة 
عل���ى ان يكون اول يومني من 
رمضان راحة ل���كل الالعبني، 
الفتا الى ان اجلهازين االداري 
والفني ينسقان حاليا ملباراتني 
وديتني قبل املغادرة الى االمارات 
للمشاركة في دورة العني الودية 
التي اعتذر عنها نادي احملرق 

البحريني.
وعن مس���توى معس���كر 
الى ان  القاهرة اش���ار مبارك 
االصف���ر غالبا يعس���كر في 
مصر ويلعب مباريات مع فرق 
مختلفة املستوى اال اننا جند 
سهام النقد توجه لنا ولكن مع 
نهاية املوس���م جند القادسية 
يحصد االلقاب، لذلك نقول ان 
الغرض من املعسكر هو اعداد 
الالعبني ورفع معدل لياقتهم 
البدنية وزيادة االنسجام بينهم 
السيما ان في كل موسم تدخل 

احتماالت مشاركة الخطيب والحسين في أول تدريب للقادسية

مبارك: عجب شارك ألول مرة في مباراة ودية
بعد حصوله على المركز الثاني

 سقوط أخالقي لـ »طائرة الشباب« في البطولة الخليجية

توقيع عقد مجمع الصاالت قريبًا
اكد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ان هن���اك خطوات ايجابية في موضوع مبنى 
الصاالت املجمعة للطائرة والسلة واليد املتوقف منذ 5 
سنوات والذي سيقام مبنطقة صباح السالم، الفتا الى 
انه سيتم توقيع العقد قريبا جدا ليبدأ التنفيذ متوقعا 

االنتهاء منه قبل عامني ونصف العام.

تذمر عدد من مجالس ادارات االندية بس����بب اصرار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة على صرف مستحقات املعسكرات 
اخلارجية فقط في يوليو واغسطس وسبتمبر بالرغم من ان الدوري 
املمتاز س����ينطلق في 2 ديسمبر املقبل ما يعني ان املعسكرات التي 

اقامتها االندية لن تعود بالفائدة الكبيرة عليها. 
يص��ل اليوم الفريق االول لكرة القدم بن��ادي العربي عائدا من 
معسكر القاهرة للدخول في مرحلة جديدة من التدريبات وكان 
اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي دراغان سكوسيتش قد قرر الغاء التجربة 
الودية االخيرة التي كان مقررا ان يخوضها االخضر امام فريق املصرية 
لالتصاالت قبل العودة للكويت بثالثة ايام بسبب احلالة النفسية السيئة 
الت��ي اصابت جميع اف��راد البعثة وفي مقدمته��م الالعبون بعد علمهم 

باحلريق الهائل الذي نشب مبحافظة اجلهراء.
يدخل فري����ق النصر اليوم اول تدريبات����ه بعد العودة من 
معسكر البوسنة والذي خاض خالله مباراتني وديتني امام 

فرق بوسنية تعادل في واحدة 4-4 وخسر في االخرى 1-4.

الجهراء ينظم دورة للبراعم
فاطمة السعيد

اقام مركز ش����باب اجلهراء التابع للهيئة العامة للشباب والرياضة 
بطولة البراعم لأللعاب اجلماعية »القدم والسلة والطائرة واليد« وكان 
من من املشاركني مركز شباب العارضية والساملية والصباحية والقصور 
والقادس����ية واجلهراء. وحصل مركز ش����باب اجلهراء على املركز االول 
في كرة القدم وجاء الساملية ثانيا وفي كرة السلة جاء اجلهراء اوال ثم 
العارضية في املركز الثان����ي بينما فاز القصور باملركز االول في الكرة 
الطائرة وجاء ثانيا اجلهراء وفي كرة اليد حصل العارضية على املركز 
االول وكان املركز الثاني من نصيب القصور. من جانب آخر اقام مركز 
شباب القادس����ية بطولة في تنس الطاولة مبش����اركة 65 العبا ضمن 

انشطته الصيفية.

كوستيكا: أعشق التحدي وجئت لتحسين مركز التضامن في »الممتاز«

عدهان: طلبنا حربي من السالمية رسميًا والمحترفون في الطريق

من جهته قال مدرب الفريق 
الروماني كوستيكا انه جاء الى 
التضام���ن وهو يعلم انه فريق 
لم يحقق اي بطولة، الفتا الى ان 
دور املدرب اجليد الذي يعشق 
املنافسة وال يخشى على سيرته 
يبرز هنا، مش���يرا الى ان هدفه 
الرئيسي حتسني مركز الفريق 

الى احد االندية احمللية وان كل ما 
يقال كالم دواوين ولم يصلهم اي 
شيء رسمي مؤكدا انه لن يقف 
امام مصلحة اي العب. واش���ار 
الى ان القانون اخلاص بوجود 
4 محترفني اجانب بالفريق كان 
الغ���رض منه اس���تفادة الفرق 

الكبيرة.

هذا املوسم بالدوري املمتاز مؤكدا 
ان اجلميع سيالحظ التغير الكبير 
في مستوى التضامن هذا املوسم 
بسبب خطة االعداد املنظمة من 
قبل مجلس االدارة التي ستظهر 

نتائجها مع مرور االيام. 
ونفى تلقى النادي اي عروض 
رسمية بشأن اي العب لالنتقال 

النادي  ان  النادي ماديا خاصة 
ال يحصل على أي دعم خارجي 

وليست به استثمارات. 
واوضح عده���ان انه ال يعد 
اجلماهير بتحقيق مركز متقدم 
بالدوري او حتقيق بطوالت هذا 
املوسم بسبب الظروف التي مير 
بها الفريق وانه يريد فقط البقاء 

بالدوري املمتاز. واضاف انه في 
الوقت احلالي يس���عى الختيار 
افضل 11 العبا خلوض املنافسات 
خصوصا بعد اكتم���ال اللياقة 
البدنية بنسبة 70% ومشاهدته 
اكثر من العب موهوب، مضيفا انه 
طلب من االدارة التعاقد سريعا 
مع مهاجمني بسبب النقص الكبير 

في هذا املركز.
واش���ار الى انه سيلعب هذا 
املوسم حسب امكانات الالعبني 
وانه يفضل التوازن في اللعب 
ولك���ن بع���ض املباريات جتبر 
املدرب على الهجوم او الدفاع وكل 
هذا في النهاية سيكون مرهونا 

مبستوى الالعبني. 
وكان التضامن خاض مساء 
اول من امس اول تدريباته بعد 
العودة من النمسا بحضور عدد 
كبير من الالعبني وغاب عنه محمد 
سالم وسليمان الشمري لظروف 
خاصة ووليد س���الم وعبداهلل 
عشوان للدراس���ة وعبدالعزيز 
عشوان وحسن سلمان لالصابة 
ومن املتوقع ان يلتقي الفريق في 

24 احلالي مع القادسية. 

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الكرة بنادي التضامن 
حربي عده���ان ان مجلس ادارة 
النادي تقدم بطلب رسمي لضم 
مهاجم الساملية حمد حربي وان 
اقتربت من نهايتها  املفاوضات 
بصورة كبيرة، مش���يرا الى ان 
الفريق في الوقت احلالي يحاول 
ترتيب االوراق بعد العودة من 
النمسا خصوصا بشأن التعاقد 
مع احملترفني الذين متت جتربة 

عدد كبير منهم.
واك���د ان اجله���از الفني لن 
يقب���ل بالتعاقد مع اي محترف 
يقل مستواه عن الالعب احمللي، 
مش���يرا ال���ى ان الوضع املادي 
للنادي ال يس���مح بالتعاقد مع 
محترفني سوبر حيث يحتاجون 
الى مبال���غ طائلة ولكن ذلك ال 
يعني ان اجلهاز االداري سيقف 
مكتوف االيدي الن هناك محاوالت 
اولها  كثيرة للتعاقد وسيكون 
املهاجم البرازيلي باتو والغاني 
فيليكس وستتم جتربتهما في 
مباريات ودية، لذلك الباب مفتوح 
امام ابناء اجلمعية العمومية لدعم 

)أحمد باكير(

)عادل يعقوب(


