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االنغولي موريتو ينضم إلى صفوف الساملية

السالمية يتعاقد رسميًا مع إيمانويل وموريتو واليوحة

عدد من الالعبني للسماوي هذا 
املوسم والذي كان آخرهم اليوحة 
وموريتو، متمنيا ان يس���تمر 
التواصل بني األندية بهذا األسلوب 
الذي سيوطد  املميز  االحترافي 

العالقات بني األندية.

موسمني بسبب االصابة، مشيدا 
بالدور الكبير الذي قدمه النجم 
فرج لهيب خالل املباراة واالداء 

الرائع الذي ظهر به.
ادارة  عبدالرض���ا  وش���كر 
الكويت عل���ى تعاونها بإعارة 

مب���اراة التضامن الودية التي 
فاز فيها السماوي 2-1 قدمت 
العبني مميزين وهما مشاري 
العازمي وبدر اجلاسر املعاران 
من كاظم���ة وكذلك حيدر باقر 
العائد ال���ى الفريق بعد غياب 

لتقدميه عرضا ماديا جيدا.
وق���ال ان الس���املية يحمل 
اآلن بني صفوفه جنوما كبارا 
مطالب���ني بع���ودة االجنازات 
ال���ى الفريق والصعود به الى 
منصة التتويج، مشيرا الى ان 

عبدالعزيز جاسم
أكد مدير فريق الساملية علي 
عبدالرضا ان الس���ماوي تعاقد 
رسميا مع محترف العربي السابق 
النيجيري اميانويل وكذلك مع 
العبي الكويت االنغولي موريتو 
واملدافع يوسف اليوحة على سبيل 
االعارة ملدة عام، الفتا الى انه بذلك 
اكتملت صفوف الساملية للموسم 
املقبل وان الفريق سيكون يوم 
االحد مكتمل الصفوف بوجود 
اليوحة واميانوي���ل وموريتو 

وكذلك العماني سعد السعدي.
وأشار عبدالرضا الى ان املدرب 
البلجيكي ولي���ام توماس قرر 
استبعاد املدافع املعار من القادسية 
عبدالرحمن املسعد لعدم حضوره 
التدريبات، وسيقدم توماس غدا 
القائمة النهائية السماء الالعبني 
ال���� 30 للفترة املقبلة حتى يتم 
التركي���ز عليهم بصورة جيدة، 
موضحا ان الالعبني فهد الهنيدي 
وسعود ضميد س���يرفعان من 
القائمة بس���بب اصابتهما التي 
ستستغرق نحو 3 أشهر حتى 

يتعافيا منها.
وبني عبدالرضا ان املباريات 
الودية واجل���دول الذي وضعه 
اجلهازان الفني واإلداري يسير 
على خير ما يرام، وستكش���ف 
هذه املباري���ات للمدرب عيوب 
الفري���ق وامكانات���ه وبالتالي 
يستطيع تصحيح األخطاء من 
خاللها قبل انطالق املنافس���ات 
الرسمية، موضحا ان حمد حربي 
بات خ���ارج حس���ابات الفريق 
وان هن���اك عروض���ا مقدمة له 
من التضام���ن واليرموك ورمبا 
يكون األخير األقرب للتعاقد معه 

عبدالرضا: صفوف السماوي اكتملت وأغلقنا باب التعاقدات

البناي يتحدى الكندري واإلبراهيم يخشى األهرام

32 فريقًا في دورة »اإلعالم«

إغالق باب التسجيل لدورة معرفي

»الويك بورد« يستعد لبطولة العالم

كاظمة يعاود تدريباته بعد غد

عودة أبطال السباحة بـ 64 ميدالية من األردن
بعد مشاركة ناجحة في البطولة العربية

»سلة الناشئين« يعود من الدوحة

عبدالعزيز جاسم
قرر اجلهازان االداري والفني 
للفريق األول بكاظمة منح العبي 
الفريق راحة ملدة 3 ايام بدأت من 
امس مبناسبة شهر رمضان، وكان 
الفريق خاض اول تدريب له بعد 
العودة من القاهرة وغاب عنه فهد 
العنزي لظروف صحية وناصر 
الوهيب وناصر العويهان لظروف 
خاصة وخالد الش����مري العادة 
تأهيله من االصابة التي حلقت 
به، كما حض����ر التدريب محمد 

اخلميس لكنه لم يتدرب.

التدريبات عودة  وش����هدت 
فيصل دشتي العائد من االصابة 
وفهد الفهد اللذي����ن لم يلتحقا 
القاهرة، وستنطلق  مبعس����كر 
املقبل  الفريق االثنني  تدريبات 
وتبدأ معها سلس����لة املباريات 
الودي����ة الت����ي طلبه����ا املدرب 
الروماني ايلي بالتشي وستكون 
عل����ى التوالي ف����ي 27 اجلاري 
امام الس����احل و2 سبتمبر امام 
التضامن و6 مع الساملية ثم في 
9 امام النصر وأخيرا مع الشباب 

في 14 منه.

وكعادته����ا كان����ت تدريبات 
بالتشي قوية رغم نسبة الرطوبة 
املرتفعة اال انه اصر على خوض 
الالعبني تدريبات قاسية لثقته 
البدنية  اللياق����ة  ب����ان  الكاملة 
ومدى القدرة على التحمل خالل 
املباري����ات تلعب دورا مهما في 
حتقيق الفوز بالبطوالت السيما 
ان اجلو في الكويت دائما يكون 
حارا طوال املوسم.وكان بالتشي 
مينع الالعبني من ش����رب املياه 
ط����وال التدريبات ف����ي الفترة 

املاضية. 

ع����اد الى البالد وفد املنتخب الوطني للس����باحة 
قادما من العاصمة االردنية )عمان( بعد ان توج بطال 
بجدارة للبطولة العربية التاسعة للناشئني بحصول 
سباحينا على 64 ميدالية منها 38 ذهبية و18 فضية و8 
برونزيات وحتطيم 24 رقما قياسيا عربيا في اجناز 
غير مسبوق للسباحة الكويتية. وكان في استقبال 
أبطال الس����باحة رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف الذي 
اكد ان السباحة الكويتية حققت اجنازا فريدا من نوعه 
في البطولة العربية ما يدل على ان هذه الرياضة تسير 
في طريقها الصحيح نحو التميز في البطوالت القادمة 
مبختلف فئاتها. وق����ال اجلزاف ان الهيئة تثمن هذا 
االجناز الذي لم يأت وليد الصدفة أو بضربة حظ بل 
نتيجة تخطيط ودراسة فنية وادارية من قبل االجهزة 
الفنية باالحتاد وبجهود واضحة من الش����يخ خالد 

البدر رئيس االحتاد وجميع املدربني وبجهود رائعة 
ومخلصة من سباحينا الذين حطموا العديد من االرقام 
وتوجوا انفس����هم على صدارة البطولة بكل اقتدار، 
مشددا على اهمية دعم القاعدة واالهتمام بالناشئني 
في كل لعبة ورسم خطة بعيدة املدى للمحافظة على 
مثل هذه االنتصارات التي اعطت للرياضة الكويتية 
صورة ناصع����ة في احملافل اخلارجي����ة. من جانبه 
اعرب رئيس احتاد السباحة الشيخ خالد البدر عن 
اعتزازه بابنائه االبطال، مشيرا في الوقت ذاته الى ان 
الطموح في املنافسة اآلسيوية في املستقبل ومقارعة 
ابطال اللعبة آسيويا يشكل اهمية واهتماما كبيرين 
لدى االحتاد، وان هناك رغبة في احداث هذا التطور 
مبشاركة الهيئة ممثلة في مديرها العام فيصل اجلزاف 
ومناقش����ة االمور التي من شأنها ان تدفع بالسباحة 

الى التميز على املستوى اآلسيوي.

أكد رئيس احتاد كرة الس����لة 
الشيخ حمد الس����الم ان املنتخب 
الوطني لس����لة الناش����ئني حقق 
إجنازا الفتا ف����ي بطولة اخلليج 
األولى بحصوله على املركز الثاني 
وتأهله الى نهائيات آسيا، مشيرا 
الى اجلهود الت����ي بذلت من قبل 
األجهزة الفنية واإلدارية والالعبني 
للوصول الى ه����ذا املركز الالئق 

في اول بطولة شاركوا فيها لفئة 
الناشئني.

وكان وفد منتخب السلة قد 
عاد الى البالد قادما من العاصمة 
الدوح���ة، وكان في  القطري���ة 
استقباله رئيس مجلس اإلدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة فيص���ل اجلزاف، 
ورئيس احتاد الس���لة الش���يخ 

حمد السالم.
واعتبر اللواء اجلزاف حصول 
أزرق السلة للناشئني على املركز 
الثاني في بطول����ة اخلليج دليال 
على تطور اللعبة ورغبة القائمني 
عليها في احداث نقلة نوعية للعبة 
على مختلف الفئات، مشيرا الى ان 
االهتمام بالقاعدة والناشئني ميثل 

أهمية كبيرة في كل لعبة.

يس���تعد فريق الويك بورد لبطول��ة العالم 
التي س���تقام في كوريا اجلنوبية، وه���ذه أول 
مش���اركة للفريق ببطولة العالم للعبة الويك 
ب���ورد حيث ان الفريق سيواجه أفضل الالعبني 

ف���ي العالم.
ويتدرب الفريق مبنطقة اخليران وقد شارك 
الفريق في بطوالت سابقة وحصل على عدة مراكز 

متقدمة في االمارات وهونغ كونغ وتايوان.

أعلن���ت اللجنة املنظمة ل���دورة وزارة اإلعالم 
الرمضانية اخلامسة لكرة القدم عن انطالق الدورة 
اخلميس املقبل على ملعب الوزارة بنظام خروج 

املغلوب.
وقال رئيس اللجنة موس���ى تركي ان اللجنة 
استقبلت 32 فريقا، حيث سيتم اجراء القرعة غدا 
مبقر الوزارة، بحضور مندوبي الفرق املش���اركة 
لتحديد املجموعات واملباريات، وتسليمهم شروط 
البطولة وتقدمي احلكام الذين سيديرون منافساتها 

التي تستمر على مدى عشرة أيام.
وأضاف تركي ان اللجنة املنظمة تعد حاليا إلقامة 
مباراة اس���تعراضية جتمع فريقا من الصحافيني 

واإلعالمي���ني والفنانني في اليوم اخلتامي للدورة 
وستتبلور هذه الفكرة خالل األيام املقبلة.

وأكد على اهتمام املسؤولني في الوزارة باستمرار 
الدورة سنويا بعد ان اثبتت ايجابياتها، مشيرا الى 
ان املباريات ستقام هذا العام في الثامنة والنصف 
مس���اء مبعدل أربعة لقاءات يوميا بنظام خروج 

املغلوب.
وأعرب تركي عن تقدي���ره جلميع الفرق التي 
أبدت رغبتها في املشاركة في الدورة بحماس كبير 
في الوقت الذي أبدى أسفه لعدم تسجيل املزيد من 
الفرق الراغبة في املشاركة بعد اغالق باب التسجيل 

على 32 فريقا.

أغلق باب التسجيل في دورة معرفي الرمضانية 
الثالثة لكرة القدم حتت رعاية شركة شراع إلدارة 
املش���اريع بتس���جيل 32 فريقا وس���تقام الدورة 
في العاش���ر من رمضان عل���ى ملعب معرفي في 

املنصورية.
وأكد رئيس اللجنة املنظمة داود معرفي ان الدورة 
حتظى بأهمية كبيرة لدى الشباب الرياضي، ودائما 
يحرصون على املشاركة فيها وان باب التسجيل 
قد أغلق بعد ساعة من افتتاحه، معربا عن اعتذاره 

للذين لم يتمكنوا من التسجيل وان يحالفهم احلظ 
في املواسم املقبلة.

وقال ان الدورة س���تقدم جوائ���ز قيمة للفرق 
املشاركة وستنطلق املباريات قبل االفطار بساعتني 

ما يعني ان املهمة ستكون شاقة.
وشكر معرفي الدعم الالمحدود من قبل شركة 
ش���راع وعلى رأس���ها رئيس مجلس اإلدارة سيد 
حسني الزلزلة على كل ما قدمه من تسهيالت إلجناح 

الدورة.

يس����دد فريقا املرح����وم اوس 
الكندري ضربة  البناي وعبداهلل 
البداية في دورة املرحوم عبداهلل 
الروض����ان لكرة الص����االت التي 
تنطل����ق اليوم بث����الث مواجهات 
ضم����ن مجموع����ة كامك����و حيث 
يلتقي البناي مع الكندري في أولى 
مباريات اليوم ثم يليها االهرام مع 
ديوانية عب����داهلل االبراهيم وفي 
املب����اراة الثالثة يصطدم ش����باب 
الرميثية مع سامسوجن البابطني. 
وكانت الدورة قد شهدت انسحاب 
فريق ديوانية صباح عبداهلل ليحل 
بديال عنه ف����ي اللحظات االخيرة 
الباطني. ويأمل فريق  سامسوجن 
البناي الوصول الى األدوار النهائية 
في املشاركة التاسعة له بالدورة 
علما ان أفض����ل مركز حققه كان 
الوصول الى دور الثمانية، ويعول 
فريق البناي على الثنائي اإليراني 
إبراهيم اس����حاق وإبراهيم مراد 
الى جان����ب الالعب العماني مانع 
راشد. ويقود فريق البناي صاحب 
اخلبرة علي مندني الالعب السابق 
في صفوف اليرموك ومعه الالعب 
املصري املوهوب محمد عوض. اما 
النجوم املصري  الكندري فيضم 
مصطفى عبداله����ادي واحلارس 
اللبناني عماد حجازي وفهد الفرج 
وسلطان احلربي وعبداهلل القالف 
وهي املشاركة الثانية للكندري في 
الدورة. وفي املباراة الثانية سيكون 
الوافد اجلديد على  فريق األهرام 

دورة الروضان ضيفا ثقيال على 
ديوانية عب����داهلل االبراهيم الذي 
يخشى غموض االهرام، ويراهن 
االبراهي����م على املص����ري حامت 
محمود ومواطنه امني الشنهاوي 
الى جان����ب مخيزم املخيزم العب 
سابق في كاظمة واحلارس مهدي 
باش وشقيقه محمد باش ومحمود 
حربي. في املقاب����ل يعتمد فريق 
السداس����ي املصري  االهرام على 
ابراهيم عبداملنعم وابراهيم محمد 
وحمدي محمد وتامر محمد واحمد 

عدنان واحمد صفوان.

ولن تكون املواجهة الثالثة أقل 
إثارة فشباب الرميثية الطرف األول 
لن يقبل باخلروج املبكر من الدورة 
كما ان سامسوجن البابطني الطرف 
الثاني الذي ش����ارك في اللحظات 
االخيرة لن يك����ون ضيفا خفيفا 

على الدورة.
في املقابل يخوض سامسوجن 
البابطني املباراة رافعا شعار الفوز 
بتواجد نخبة من الالعبني الهواة 
العمر  الفهد ومحمد  وهم يوسف 
وخالد طارق ومحمد ميرزا وحسني 

البلوشي.

في افتتاح دورة الروضان اليوم

حامد غضنفري

جانب من تدريبات فريق »الويك بورد«

خالد الشمري دخل برنامجا تأهيليا بعد تعافيه من اإلصابة

سحب قرعة غضنفري السادسة
أجريت مساء امس قرعة دورة 
املرحوم محمد غضنفري السادسة 
الرمضانية لكرة القدم حتت رعاية 
الشيخ علي اجلابر والتي ستنطلق 
في الثالث من رمضان وتس����تمر 
مل����دة 8 أيام مبش����اركة 24 فريقا 
سيتنافس����ون على املراكز األولى 
على ملعب األمن العام التابع لوزارة 
الداخلية في منطقة اجلابرية. وقال 
رئيس اللجنة املنظمة للدورة حامد 
غضنفري ان الدورة تتواصل بنجاح 
من موسم الى آخر وخير دليل على 
ذلك النجاح اإلقبال الكبير عليها من 

قبل الفرق، ولكن لألسف لم نتمكن 
من قبول أكثر من 24 فريقا لضيق 
الوقت وكذلك الفترة املسموح لنا 
بها حلجز امللعب، مش����يرا الى ان 
اللجنة كعادتها أعدت العدة لتنظيم 
الدورة بأفضل الطرق من توفير 
حكام وكذلك إنهاء إجراءات تسجيل 
الفرق املتعلقة. وشكر غضنفري 
راعي الدورة الشيخ علي اجلابر على 
دعمه الالمحدود ألبنائه الرياضيني، 
مش����يرا الى ان على جميع الفرق 
االلتزام بتعليمات اللجنة املنظمة 

واحلضور في الوقت احملدد.

اليوسف يهنئ القيادة السياسية

إلغاء مؤتمر القادسية

 سحب قرعة »األلعاب اإلسالمية «

كويتيون يجتازون »الرجل الحديدي«

»المالكمة« في بطولة الشيشان

رفع الش����يخ أحمد اليوسف رئيس اللجنة املؤقتة 
لالحتاد باسمه ونيابة عن اخوانه أعضاء اللجنة وجميع 
العاملني وجلان االحتاد واألس����رة الكروية أسمى آيات 
التهاني بهذا الشهر الفضيل الى صاحب السمو األمير 
وولي عهده األمني ورئيس مجلس األمة وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وجميع هيئات ومؤسسات الدولة والهيئة 
العامة للشباب والرياضة واالحتادات الرياضية واألندية 
الرياضية. وقد ضمن اليوسف تهانيه في برقيات رفعها 
الى القيادة السياسية والى كبار املسؤولني ومجالس 
ادارات الهيئة العامة للش����باب والرياضة واالحتادات 
الرياضية واألندية الرياضية وقد عّبر فيها عن أصدق 

التهاني والتبريكات بهذا الشهر الفضيل.

عبدالعزيز جاسم
أعلن نائب رئيس نادي القادسية ومدير الكرة فواز 
احلساوي إلغاء املؤمتر الصحافي اخلاص بإعالن صفقات 
محترفي فريق القدم بالنادي تضامنا مع ضحايا حريق 
اجلهراء رافضا احلديث عن كل ما يتعلق بهذه الصفقات 
اال بعد االجتماع مع اإلدارة واجلهاز الفني لالطالع على 
آخر املستجدات وفيما يتعلق باملعسكر حيث انه كان 
بعيدا عن األصفر لفترة طويلة لقضائه إجازة خاصة. 
وقد علم����ت »األنباء« ان احملترفني الس����وريني فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني س����يصالن غدا ومن احملتمل 
مش����اركتهما في مباراة التضامن الودية االثنني املقبل 
على ان يغادرا مع األصفر الى دورة العني الودية. الى 
ذلك ق����رر اجلهازان الفني واإلداري اعتبار اليوم راحة 
لالعبني مبناسبة الشهر الفضيل على ان تعود التدريبات 

غدا في ال� 9 مساء.

أنهت جلنة التنس����يق واإلش����راف التابعة لالحتاد 
الرياضي للتضامن اإلسالمي زيارة العمل التي قامت بها 
الى إيران حيث بحثت مع أعضاء جلنة تنظيم الدورة 
الثانية أللعاب التضامن اإلسالمي االستعدادات اخلاصة 
بتنظيم هذه الدورة املقرر إقامتها من 16 إلى 30 اكتوبر 

املقبل في طهران واصفهان ومشهد.
وس����حبت القرعة للرياض����ات اجلماعية ففي كرة 
الق����دم مت توزيع املنتخبات ال� 11 املش����اركة على ثالث 
مجموعات ضمت األولى منتخبات الكاميرون والسنغال 
وتركمانستان وفلسطني، أما الثانية فتتشكل من منتخبات 
إيران والعراق والكويت وأفغانس����تان، في حني تضم 

الثالثة منتخبات ليبيا وسورية وطاجاكستان.

جنح الفريق الكويتي في اجتياز بطولة »الرجل 
احلديدي« املقامة في بلجي���كا، وهي إحدى أصعب 
وأشهر البطوالت التنافسية في العالم من حيث القدرة 
على التحمل. وقطع الفريق مس���افة إجمالية قدرها 
113 كيلومترا بالسباحة وركوب الدراجات الهوائية 
السريعة واجلري قبل املوعد الزمني احملدد وهو 8 

ساعات و30 دقيقة النتهاء البطولة.

انطلقت بطولة الشيش����ان الدولية للمالكمة امس 
بحضور الرئيس الشيش����اني ف����ي العاصمة غروزني 
مبشاركة 10 دول هي بالروسيا وروسيا وكوبا والصني 
وأذربيج����ان وأوكرانيا والشيش����ان وإيران والكويت 
وتركمانستان. وميثل املنتخب الوطني في البطولة 3 
العبني ه����م عبدالرحمن رمضان وزن 75 كغم وفيصل 

التناك وزن 51 كغم وناصر منسي وزن 60 كغم.

أكد خالد حبيب رئيس جلنة احملترفني بالدورة ان عقد 
الالعبني احملترفني س��يكتمل خالل األيام القليلة املقبلة 
إذ سيصلون على دفعات مش��يرا الى ان اللجنة املنظمة 
حرصت عل��ى تنوي��ع الالعبني احملترفني م��ن مختلف 

املدارس الكروية املتطورة.
 واض��اف ان هناك العبني سيش��اركون م��ن تايلند 
للم��رة االولى الفتا الى ان التايلنديني س��ينالون إعجاب 
اجلمهور الذي يبحث دائما عن املتعة. وأش��ار أيضا الى 
ان اللجن��ة اختارت مجموعة من جنوم كرة الصاالت في 
مصر الذين يشارك بعض منهم في الدورة للمرة االولى 
باالضافة الى النجم العاملي اإليراني حيدريان الذي يتطلع 
ال��ى احملافظة على لقب العام املاضي عندما كان يلعب مع 

الزمردة القابضة.
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