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مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش ومساعده عبدالعزيز حمادة في املطار

خسارة السالمية أمام الشرطة المصري

أزرق الماء يفوز ببرونزية »اآلسيوية«

تطوير منشآت االتحادات واألندية

درويش يتصدر »بولينغ« هونغ كونغ

خس����ر الس����املية لكرة اليد أمام فريق الش����رطة املصري 30-26 
في اللقاء ال����ودي الذي جرى امس االول في اط����ار املباريات الودية 
للسماوي مبعس����كره بالقاهرة اس����تعدادا لبطولة الدوري للموسم 
احلالي حيث قدم ابناء الساملية عرضا جيدا برزت خالله مجموعة من 
الالعبني الشباب يأتي في مقدمتهم الثنائي راكان تقي ويوسف الشطي.
ومن جانب آخر خس����ر كاظمة امام االتفاق البحريني 26-30 في 
اللقاء الذي جرى امس االول في معسكره اخلارجي باملنامة وسيلعب 
البرتقالي اليوم مع النجمة البحريني على ان يختتم مبارياته السبت 
املقبل مبواجهة باربار الذي يلعب في صفوفه العب القادسية مهدي 
القالف، وكان البرتقالي قد خسر مباراته األولى أمام األهلي 39-28.

أحرز املنتخب الوطني لكرة املاء ملرحلة العمومي املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية في البطولة اآلسيوية التاسعة لكرة املاء التي 
أقيمت في مدينة املاتي بكازاخستان والتي شارك فيها 6 منتخبات 
آس���يوية. وقد تألق العبو املنتخب في مب���اراة حتديد املركزين 
الثالث والرابع واس���تطاعوا حتقيق الفوز على سنغافورة 9-13، 
كما س���اهم حارس املرمى علي عاشور بشكل كبير في رفع الروح 
املعنوية للمنتخب من خالل التصدي للهجمات واألهداف احملققة 
لسنغافورة، األمر الذي انعكس على العبي منتخبنا وساعدهم في 

حتقيق األهداف والفوز باملباراة.

أعلنت الهيئة العامة للشباب والرياضة عن توقيع عقد بشأن تنفيذ 
أعمال أعم���دة وأبراج اإلنارة ولوحات التش���غيل وأعمال الكهرباء في 
الصاالت املتعددة األغراض وأحواض الس���باحة باألندية واالحتادات 
الرياضية ومراكز الشباب والساحات الشعبية، وذلك مع إحدى الشركات 
املختصة. وتش���مل هذه األعمال أندية اجلهراء، الصليبيخات، النصر، 
التضامن، خيطان، الصيد والفروس���ية، الرماية، الهجن، الس���يارات، 
الفتاة، مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة، مركز الطب الرياضي، مركز 
باب اجلهراء، مركز فتيات العيون، مركز ش���باب العارضية واجلوالة 
)اجلهراء(، معسكر شباب الصليبية، الصليبيخات، احتاد اجلمباز، نادي 

البولينغ، واملقر الدائم للهيئة العامة للشباب والرياضة.

واصل العبو املنتخ����ب الوطني للبولينغ تقدمي عروضهم القوية 
ف����ي بطولة هونغ كونغ الدولية، الت����ي تدخل ضمن نقاط التصنيف 
لالحتاد اآلسيوي وتصدر جاسم درويش القائمة بجدارة متقدما على 
الثالثي باس����ل العنزي وخالد الدبيان وراكان العميري. واشاد آندرو 
فراولي م����درب منتخبنا الوطني بأداء الالعبني على اخلطوط، وقال: 
لقد استوعبوا كيفية التعامل على اخلطوط بسرعة، مما أهلهم لتصدر 

القائمة وهم قادرون على اكمال املشوار والوصول الى النهائيات.

محمود: »يد« الساحل بثوب جديد

الجزّاف يتفقد منشآت »الفرنكفونية«
اش���اد رئيس مجل���س االدارة المدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة فيصل الجزاف بالجهود الت���ي بذلها لبنان النجاح االلعاب 
الفرنكفونية التي تقام على مالعبه حيث ساهمت الكويت اسهاما كبيرا 
في اعادة اعمارها وانشاء بعضها.  جاء ذلك في تصريح ل »كونا« على 
هامش تفقده والوفد المرافق له المنش���آت الرياضية في مجمع رفيق 
الحري���ري الجامعي التابع للجامع���ة اللبنانية في منطقة الحدث قرب 
بيروت حيث تقام مس���ابقات رياضية ضمن الدورة السادسة لاللعاب 
الفرنكفونية.  وقال الجزاف انه اطلع على عمل اللجنة المنظمة لاللعاب 
الفرنكفونية والترتيبات التي اتخذتها بشأن استضافة االلعاب في مجمع 
رفيق الحريري الجامعي، مثنيا على الترتيبات العالية واالستعدادات 
المتخذة في المنشات الرياضية في المجمع المذكور.  من جهته اشاد مدير 
الرياضة في مجمع رفيق الحريري الجامعي نديم زين الدين ومدير لجنة 
االلعاب الفرنكفونية االن برادو على هامش تكريم الوفد الكويتي بدور 
الكويت في المساهمة المالية في بناء الصرح الجامعي المذكور وايضا 

بالمساعدات التي تقدمها الكويت للبنان في مختلف المجاالت.

حامد العمران
كشف مدرب الفريق األول وحتت 18 سنة بنادي الساحل سالم 
محم���ود ع���ن ان ادارة النادي وافقت مبدئيا على اقامة معس���كر 
خارجي في األول من نوفمبر املقبل بعد انتهاء املرحلة األولى من 
الدوري والتي تتضمن اخلمسة اسابيع األولى، مشيرا الى انه مت 
تس���جيل 3 العبني من األندية األخرى ليكونوا دعما لزمالئهم في 
الفريق وهم جاس���م جمعة )الساملية(، حمد العازمي )التضامن(، 

خليفة العازمي )الفحيحيل(.
وأوضح محمود ان الس���احل لعب 6 مباريات ودية مع الفرق 
احمللية وسيخوض لقاءه األخير السبت املقبل أمام القادسية، مؤكدا 
ان جميع الالعبني وصلوا الى مرحلة متقدمة من املستوى البدني 
والتكتيكي وان املوس���م احلالي سيكون مختلفا عن السابق بعد 
ان زادت ثقة الالعبني بأنفسهم وحصل انسجام كبير بني اجلميع 
في امللعب وهذا يؤكد ان الساحل سيظهر بثوب جديد في بطولة 

الدوري ولن يكون صيدا سهال للفرق.
وأش���ار الى ان الس���احل وللمرة األولى منذ ما يقارب عشرين 
عاما سيش���ارك بجميع املراحل السنية في البطوالت احمللية بعد 
ان كانت مشاركاته في األعوام املاضية مقتصرة على فئتي حتت 

12 و14 سنة.

إدارة النادي وافقت على إقامة معسكر خارجي أول نوفمبر

األزرق يؤدي تدريبه األول بالقاهرة في »دريم الند«
محمود: المعسكر سيمنح الجهاز الفني فرصة الكتشاف قدرات الالعبين

مازالت الهيئة العامة للشباب والرياضة تنتظر رد 
جلنة املناقصات املركزية بشأن طرح املمارسة اخلاصة 
بإعادة تأهيل ارضية س����تاد جابر الدولي بعد ان اثبتت 

االختبارات عدم صالحيتها.

تبدأ ادارة نادي الكويت االسبوع املقبل في البحث في عدد 
من السير الذاتية ملدربني من اجلنسيات االوروبية لتولي مهام 

قيادة الفريق االول خلفا لالرجنتيني املقال نيستور اورتيغا.

اقتربت ادارة نادي كاظمة من االتفاق مع احد املهاجمني 
البرازيليني خلفا ملواطنه ساالس الذي لم يلق قبوال من 

املدرب الروماني بيالتشي.

استبعد اجلهاز الفني للجهراء الالعب عبداهلل الظفيري من 
املشاركة امام كاظمة غدا في انطالق منافسات املجموعة االولى 

لبطولة كأس االحتاد وذلك لعدم جاهزيته بدنيا وفنيا.

عبداهلل العنزي
أدى املنتخب الوطني األول لكرة القدم امس اولى 
حصصه التدريبية مبعسكره الذي يقيمه بالقاهرة 
مبدينة 6 اكتوبر استعداد ملباراة اندونيسيا 14 
نوفمبر املقبل ضم���ن اجلولة الثالثة لتصفيات 
كأس آسيا 2011 بالعاصمة القطرية الدوحة، وقاد 
املدرب الصربي غوران توڤاريتش التدريب الذي 
كان خفيفا حتسبا الرهاق الالعبني من السفر، ومن 
املقرر ان يؤدي االزرق اليوم حصتني تدريبيتني 
على ملعب »درمي الند« حيث ستش���تمل الفترة 
الصباحية على متارين اللياقة البدنية وقياس 
سرعات الالعبني فيما سيكون التدريب املسائي 

مكثفا في اجلرعات التكتيكية.
وضم وفد االزرق الذي غادر ظهر امس مشرف 
املنتخب علي محمود واملدرب غوران ومساعده 
عبدالعزيز حم���ادة ومدرب حراس املرمى احمد 
دشتي وعبداملجيد البناي وعلي الشمالي باالضافة 
ال���ى 16 العبا هم: نواف اخلالدي ومس���اعد ندا 
وحسني فاضل وفهد االنصاري وصالح الشيخ 
وبدر املطوع وحمد العنزي واحمد عجب وحسني 
كنكوني وعادل حمود وطالل نايف ويوسف ناصر 
وفهد العنزي، فيما تخلف العب القادسية طالل 
العامر بسبب اختبارات دراسية على ان يلتحق 
بالوفد بعد غد برفق���ة رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوسف فيما سيصل العبو العربي 
والكويت وهم »محمد جراغ وخالد خلف وشهاب 
كنكوني ويعقوب الطاهر وجراح العتيقي ووليد 
علي وفهد عوض، اليوم بعد ان يخوضوا مباراتي 
االياب في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي مع نادييهما 
واللتني اقيمتا امس، وكان مدير االزرق اس���امة 

حسني والعب الساملية عبداهلل البريكي قد غادرا 
امس االول الى القاهرة.

اكتشاف قدرات الالعبين

من جانبه اكد مش���رف املنتخب علي محمود 
اهمية املعسكر واستفادة الالعبني منه للتحضير 
اجليد ملباراة اندونيسيا، مضيفا ان انضمام جميع 
الالعبني الى املعسكر ولو على دفعات من شأنه ان 
يعطي اجلهاز الفني فرصة كبيرة في اكتشاف قدرات 
الالعبني املنضمني حديثا وكذلك تطبيق التكتيكات 
التي يراها اجلهاز الفني مناسبة للمنتخب. وبني 
ان املرحلة احلالية من االعداد ستكون صعبة الن 
املوسم الكروي لم يبدأ بعد لذلك سيكون اجلانب 
البدني مهما جدا خالل التدريبات، مشيدا بعقلية 
الالعبني االحترافية. واوضح غوران انه فضل عدم 
بداية التدريبات امس حلني اكتمال صفوف املنتخب 
بالعبي العربي والكويت، مضيفا انه سيس���عى 
للتركيز على االم���ور الفنية من خالل املباراتني 
الوديتني مع ليبيا واالردن وكذلك التمارين اليومية. 
وقال العب االزرق طالل نايف ان برنامج االعداد 
ملباراة اندونيسيا جيد حيث يشمل عدة مراحل 
من اقامة معسكر تدريبي بالقاهرة ثم العودة الى 
الكويت ولعب عدد من املباريات الودية وهذا االمر 
يعود بالفائدة اوال واخيرا على اداء الالعبني. بدوره 
ابدى فهد العنزي سعادته باالنضمام لالزرق في 
هذه املرحلة بعد االداء اجليد الذي قدمه مع ناديه 
كاظمة املوسم املاضي، مؤكدا ان مشوار التصفيات 
اليزال مبكرا ومن الصعب القول ان االزرق قريب 
من التأهل فهناك 4 مباريات متبقية ويجب حتقيق 

الفوز فيها لضمان التأهل.


