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عبداهلل دهراب ومحمد صفر في استقبال كيتا

العب الساملية إبراهيم احلسن يستعد إلرسال الكرة

الشيخة فادية السعد في حديث مع د.حمود فليطح

كيتا لـ »األنباء«: أنتظر موافقة األصفر النتقالي إلى ڤالنسيا 

السالمية يواجه األهلي السعودي في المربع الذهبي.. و»الخامس« آخر آمال كاظمة

إسدال الستار على بطولة »طاولة الخليج« اليوم
تختتـــم 
فــي الساعـة 
الـ 6 مســــاء 
اليوم بطولة 
األنــديـــــة 
اخلليجية الـ 24 لكرة الطاولة 
على صالة شـــاهني الغامن في 
نادي كاظمة حتت رعاية رئيس 
مجلـــس إدارة الهيئـــة العامة 
للشـــباب والرياضـــة فيصل 
اجلزاف والذي أناب عنه نائب 
رئيس الهيئة للشؤون الرياضية 
د.حمود فليطح حلضور حفل 

اخلتام.
ويشهد احلفل فقرات فنية 
من الفولكلور الشعبي وأغاني 
خليجية وكويتية باإلضافة الى 

العديد من الفقرات املشوقة.
وتقام اليوم مباريات الدور 
نصف النهائي صباحا والنهائي 
مســـاء، حيث يلتقي الساملية 
متصـــدر املجموعة األولى مع 
األهلي السعودي ثاني املجموعة 
الثانيـــة، والنصـــر اإلماراتي 
الثانية مع  متصدر املجموعة 
االحتاد السعودي ثاني املجموعة 

األولى.
أمـــا كاظمة املمثـــل الثاني 
للكويت فقد أهدر فرصة التأهل 
للمربع الذهبـــي بعد ان احتل 
املركـــز الثالث فـــي املجموعة 
الثانية بعد خسارته أمام النصر 
ليواجه الريان القطري للحفاظ 
على آخر آماله في إحراز املركز 

اخلامس.
وكان الســـاملية قـــد حقق 
فوزه الرابع على التوالي على 
حســـاب الريان بـ 3 أشـــواط 
نظيفة، بتغلب علي احلســـن 
على فهد املغني 3 ـ 2، ومحمد 
عاشور على ناصر العبداهلل 3 
ـ 2، وسالم احلسن على خليفة 

ناصر 3 ـ 2.
وتغلب الساملية أيضا على 
االحتاد بـ 3 أشواط مقابل شوط، 
بخســـارة علي احلســـن أمام 
عبدالعزيز العباد 0ـ  3، ثم عادل 
النتيجة بطل اخلليج إبراهيم 
احلسن بفوزه على رعد الشريف 
3 ـ 0، وفاز سالم احلسن على 
العب االحتاد سليمان الشريف 
3ـ  0، وفي اللقاء احلاسم قضى 
إبراهيم احلسن على آخر آمال 
االحتاد بفوزه على عبدالعزيز 

العباد 3 ـ 1.
أما كاظمة فقد سقط بصعوبة 
أمام النصر بشوطني مقابل 3، 

حيث تغلب فيصل عباس من 
النصر على مشـــاري البغلي، 
وفاز راشـــد عبداحلميد العب 
النصر على حســـني البحراني 
3 ـ 0 وراشد محمد على نبيل 
عباس من كاظمة أيضا 3 ـ 0، 
البحراني ليهزم فيصل  وعاد 
عباس 3 ـ 0، ثم خسر مشاري 
امام راشد عبداحلميد  البغلي 

1 ـ 3.
وفي مباريات أخرى، تغلب 
االحتاد على البحرين البحريني 
بـ 3 أشـــواط مقابل شوط، أما 
األهلي املتأهل للمربع الذهبي، 
فاختتم مبارياته في املجموعة 
الثانية بالفوز على العربي بـ 

3 أشواط نظيفة.

من جهته، أبدى مدير احتاد 
القالف  الطاولة احمـــد  كـــرة 
ارتياحـــه لتطور املســـتوى 
الفني للبطولة واتساع دائرة 
املنافســـني على اللقب، مشيرا 
الى ان البطولة احلالية شهدت 
ندية واضحة بني أكثر من 6 فرق 
كانت تنافس بقوة على طرق 

أبواب املربع الذهبي.
وأشاد باحلضور اجلماهيري 
املميـــز الذي أعطـــى البطولة 
نكهة خاصة، واكد ان االحتاد 
يخطـــو خطـــوات ثابتـــة في 
سبيــل االرتقاء مبستوى اللعبة 
والالعبني وزيادة شعبيتها. من 
ناحيتـــه، أكد املعلق الرياضي 
على منافسات البطولة للقناة 

الثالثة الرياضية )ســـبــورت 
بالس( وائل السنوســـــي، ان 
البطولة اخلليجية تعتبــر مــن 
أقدم البطوالت علــى مستوى 
العالـــم، حيث يشـــهــد هــذا 
العام اقامـــة البطولــة الـ 24 
فــي الوقــت الذي تقــام فيــه 
العالم لألندية للمرة  بطولــة 

العاشــرة.
وأشار الى انه يحرص على 
التواجد واملشاركة بالبطوالت 
التي تقام في الكويت ســـواء 
او  بطولة األنديـــة اخلليجية 
بطولة كأس ســـلوى الدولية 
التي تعتبر من أقوى بطوالت 
البرو تـــور )pro- tour( على 
العالم ملا تشهده من  مستوى 

منافســـات بني افضل الالعبني 
املصنفني باللعبة.

كما أشـــاد بحسن التنظيم 
الكويتي للبطوالت مشيرا الى 
ان االحتاد الكويتي لكرة الطاولة 
يتعامـــل باحترافية شـــديدة 
في التنظيـــم بكافة تفاصيله 
ســـواء اماكن اقامة الوفود او 
جتهيز الصالة التي تقام عليها 
منافسات البطولة باالضافة الى 
حجم اجلوائز املالية الضخمة 
للبطولة، مشيرا الى ان اعضاء 
االحتاد الكويتـــي للعبة عادة 
ما يعملون كفريق واحد يكمل 
بعضه بعضا بعيدا عن الفردية 
في االداء ويكمن سر جناحهم 

في ذلك.

فيوالنتي والفارو وصال لتدريب »األولمبي« و»الشباب«

السعد: بطولة العالم لإلسكواش ستشهد 
مفاجآت في حفلي االفتتاح والختام

في األسبوع الثاني من دوري الدمج

السالمية يفوز بصعوبة على اليرموك في »اليد«
حامد العمران

حقق فريق الســــاملية لكرة اليد فوزا مهما على 
اليرموك 26 - 25 )الشــــوط االول 13/10( في اللقاء 
الــــذي جمعهما امس االول على صالة الشــــهيد فهد 
االحمد في الدعية ضمن مباريات االســــبوع الثاني 
من دوري الدمج.  وبذلك رفع الساملية رصيده الى 
4 نقاط ليشارك الصدارة فرق الصليبخات والكويت 
والفحيحيل فيما بقي اليرموك على رصيده السابق 
بنقطة واحدة فقط. قدم الفريقان مباراة دون املتوسطة 
في مستواها الفني.  في الشوط االول كانت البداية 
جيدة للساملية ونوع الفريق اللعب ليسجل جنيب 
وصنقور وفهد والذياب ويتقدم العماوي بفارق 5 
اهداف )10 - 5( ثم )12 - 7( ولكن العبي اليرموك لم 
ييأسوا وأجرى مدربهم بعض التغييرات التكتيكية 
ويستغل العب اخلط اخللفي مطلق الدوسري ثغرة 

في الدفاع السماوي ليخترقها بجدارة ويسجل في 
مرمى يوسف الفضلي الذي تألق في بعض االوقات، 
وكان ســــببا مباشــــرا في تفوق فريقه على عكس 
حارس اليرموك محمد متعب.  وفي الشوط الثاني 
لعب الفريقان بنفس سيناريو الشوط االول، حيث 
تقدم الســــاملية بفارق 3 اهداف ثــــم يعود اليرموك 
لتقليص الفارق الى هدف، وكان عبدالعزيز جنيب 
متألقا بتصويباته من خارج التسعة أمتار، وهذا لم 
يعجب مدافع اليرموك وليد الُبْرك الذي دافع بطريقة 
خاطئة امام جنيب ليســــقط الالعب بطريقة خطرة 
مما دفعه لشتم البرك ليحصل جنيب على البطاقة 
احلمراء )ســــوء سلوك( وكاد جنيب يعرض فريقه 
ملوقف محرج لوال خبرة زمالئه الذين حافظوا على 
تقدمهم بفارق هدف حتى نهاية املباراة. أدار اللقاء 

الدوليان سامي عبداجلليل وجاسم سويلم.

أبدت رئيســـة اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
املغفور له األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل السالم 
الصباح - بطولة العالم لالسكواش )رجال 2009( 
الشيخة فادية السعد ارتياحها الكبير لالستعدادات 
اجلارية للبطولة التي ستقام بالكويت في األول 

من شهر نوفمبر املقبل.
 وقالت السعد للصحافيني أمس اثناء تفقدها 
عمل اللجان العاملة وملعب نادي الساملية الذي 
ستقام عليه مباريات البطولة »ان ما رأيته أسعدني 
كثيرا« داعية اجلميـــع الى العمل اجلاد لألهمية 
الكبيرة للبطولة والتي تقام للمرة االولى في دولة 
خليجية مبشاركة أفضل الالعبني واملصنفني على 

مستوى العالم.
 واضافت ان الهدف من إقامة هذا احملفل الرياضي 
العاملي هو ابراز الوجه احلضاري اجلميل للكويت 
لتظهر أمام العالم كدرة للخليج مشـــيدة بالدعم 
الكبير الذي تلقاه البطولة من صاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء، 
الفتة الى ان حفلي االفتتاح واخلتام سيتضمنان 
مفاجآت كثيرة مؤكدة ان الطابع الكويتي سيكون 

حاضرا بقوة فيهما من خالل اســـتحواذ االحلان 
الكويتية للملحن سليمان الديكان باالضافة الى 

برنامج حافل مميز للبطولة. 
 من جانبه اكد نائب مدير الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح دعم 
الهيئة الكامل للبطولة »السيما انها حتمل اسما 
عزيـــزا على الكويتيني جميعا«، مبينا ان تنظيم 
الكويت لبطولة مبثل هذا احلجم سيجعل الكويت 

محط أنظار العالم وقت إقامتها.
 واشـــاد بالدور الكبير الذي تقوم به الشيخة 
فادية الســـعد في التحضير للبطولة مؤكدا انه 
لـــوال النجاح الالفت للكويت في تنظيم بطوالت 
احملترفني السابقة ما كان لالحتاد العاملي السكواش 
احملترفني ان مينح الكويت حق تنظيم هذه البطولة 
الكبيـــرة »خصوصا ان كثيرا مـــن الدول حتلم 

باستضافتها«.
 من جهته قال مدير البطولة محمود اجلزاف 
ان االستعدادات للبطولة تسير على قدم وساق 
وان جميع اللجان العاملة تعمل بكل جهد إلخراج 

البطولة بالصورة الالئقة.

عبدالعزيز جاسم
وصل الى البالد فجر امس مدربا منتخبي الشباب 
واالوملبــــي البرتغاليــــان ادغار الفــــارو وانطونيو 
فيوالنتي، وكان في استقبالهما مدير جلنة التطوير 
في احتاد الكرة بدر عبداجلليل الذي اكد لـ »األنباء« 
أنهما يتمتعان بســــيرة ذاتية جيدة على مســــتوى 
التدريب وال يعني التعاقد معهما ان االحتاد ينوي 
السير على نهج املدرسة البرتغالية بل بالعكس ما 
يهم هو اســــم املدرب وخبرته ومدى االستفادة منه 

في تطوير مستوى وقدرات الالعبني.
وأشــــار الى ان جلنة التطوير تســــير على نهج 
معني وخطط ثابتة منها ان يكون للمنتخبات مدرب 
أجنبي ومساعد وطني وهذا احلال ينطبق حاليا على 
منتخبي االوملبي والشباب، الفتا الى انه في الوقت 
احلالي يعتبــــر االوملبي هو رديف األزرق، واعداده 
يجــــب ان يكون وفق خطط مدروســــة ألنه املمول 
الرئيسي للمنتخب االول. وأشار الى انه لم تتضح 
األمور بشأن التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى اوملبياد 
2012 بلندن حتى اآلن بسبب اجلدل الدائر حول اعمار 

وسن الالعبني املشاركني في التصفيات بني االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« واللجنة االوملبية الدولية، 
الفتا الى ان منتخب الشباب تنتظره تصفيات آسيا 
في اربيل ونتطلع إلعداده خيــــر إعداد للتأهل الى 
النهائيات، السيما ان التصفيات تقام في العراق احد 
منتخبات املجموعة التي تضم السعودية وعمان والهند 
وأفغانســــتان الذين يعتبرون من أقوى املنتخبات 
في آســــيا. ولفت عبداجلليل الى ان جلنة التطوير 
أقرت ان يكون هناك 4 منتخبات للبراعم ومنتخبان 
لباقي املراحل السنية على ان تكون هناك تدريبات 
مستمرة ومشاركات خارجية سواء ودية او رسمية 

من فترة الى اخرى بصورة مستمرة.
من جهة اخرى يخــــوض األزرق االوليمبي اول 

تدريباته على ملعب الكويت األحد املقبل.
وشارك فيوالنتي مدربا ملنتخب البرتغال حتت 
20 عاما في كأس العالم بقطر، و مدربا للناشئني في 
كأس العالم باالكوادور وفنلندا ودرب ايضا املنتخب 
البرتغالي في اوملبياد اثينا 2004 وعمل كمدرب مع 

البرتغال في 206 مباريات ومساعدا في 544.

عبدالعزيز جاسم 
اكد محترف القادسية العاجي 
ابراهيما كيتا انه خاض جتربة 
احترافيــــة مع نادي ڤالنســــيا 
االســــباني مدتها 10 ايام تكللت 
بالنجــــاح ابــــدى فيهــــا النادي 
االسباني اعجابه به وقدموا له 
عرض احتراف لكن لم يحددوا 
قيمة املقابل املادي الذي سيكون 
التفاوض فيه من خالل القنوات 
الرسمية عن طريق ادارة األصفر، 
وفي حــــال موافقتها فســــيأتي 
ممثل من ڤالنسيا للتوقيع على 

العقد.
جاء ذلك خالل تصريــح كيتا 
لـ »األنباء« بعد وصوله فجر امس 
وكان في استقباله من العالقات 
العامة عبـــداهلل دهراب ومحمد 
صفر، وقـــال كيتا انه تدرب مع 
الفريق األول لڤالنسيا وخاض 
معه جتربة ودية حازت اعجاب 
مدرب الفريق االول االســـباني 
اوناي اميري الذي طالب بالتعاقد 
معه في اسرع وقت، مشيرا الى انه 
اجتاز التجربة بنجاح من خالل 
خوضه مباراتني وديتني االولى 

جتربة رائعة وستساعده على 
االنضمام الى املنتخب مستقبال 
وهو كل ما يتمناه الالعب السيما 
ان منتخب بــــالده قد تأهل الى 
نهائيــــات كأس العالم 2010 في 
افريقيا ويحلم باللعب  جنوب 
معهم، مبينا انه لن يعترض او 
ميانع في حال رفض القادسية 
العرض النه في النهاية مرتبط 
معهم بعقد ويحترم هذا التعاقد 
كما انه سعيد مع االصفر ويكن 

له كل احترام.
وقد علمــــت »األنبــــاء« من 
مصادر موثوقة ان قيمة الصفقة 
لن تتعدى الـــــ 5 ماليني يورو، 
علــــى ان يكون في العقد بعض 
االمتيــــازات منها انــــه في حال 
متكن ڤالنسيا من حتقيق األلقاب 
محليا او الوصــــول الى دوري 
ابطال اوروبا او احلصول على 
الذي يشارك  الدوري االوروبي 
فيه فسيكون هناك مقابل مادي 
لألصفر، ومن احملتمل ان تنتهي 
صفقة كيتا خالل الـ 10 ايام املقبلة 
ويصل موفد ڤالنسيا للتوقيع 

رسميا على العقد.

امام فريق مـــن الدرجة الثانية 
واألخرى امام نادي خيتافي وقدم 

خاللهما مستوى مميزا. 
واضاف انه في حال موافقة 
العــــرض فان  القادســــية على 

االنتقال الى صفوف ڤالنســــيا 
سيكون خالل االنتقاالت الشتوية 
ولكن لن يتــــدرب او يكون في 
الفترة  القادسية خالل  صفوف 
املقبلة الن التدريبات واألجواء 

هناك تختلف كثيــــرا وهو في 
حاجة الى وقت للتأقلم.

وبــــني كيتا انه ال يلتفت الى 
النواحي املادية في الوقت احلالي 
بل الى االحتراف في اسبانيا النها 

أكد أنه نال استحسان النادي اإلسباني خالل مباراتين وديتين 

السلطان يتأهل في تنس البحرين
فاز الالعب زياد الســــلطان علــــى االرجنتيني مونتي جوليان في 
الدور االول الرئيسي للبطولة الدولية للناشئني حتت 18 سنة للتنس 
املقامة حاليا بالبحرين، فبعــــد تعادلهما مبجموعة لكل منهما متكن 
السلطان من حسم املجموعة الثالثة الفاصلة لصاحله لينتهي اللقاء 
بفوزه 6 - 3 و6 - 6 و6 - 2 ويصعد الى دور الـ 16 للبطولة ليالقي 
االملاني كريست كونســــتانتني. اما بقية العبي الكويت فخسروا في 
الدور االول الرئيسي للبطولة، حيث خسر محمد الشطي من املصري 
شريف 2 - 0 وخسر محمد رضا من التونسي مرواني 2 - 0 وخسر 
عبدالرحمن محســــن من الدامناركي هانســــن 2 - 0 وخسر عبداهلل 

بوحمد من الروسي رانزان 2 - 0.
وفي مسابقة الزوجي، فاز الثنائي زياد السلطان ومحمد الشطي 
على الثنائي االماراتي راشــــد العفاسي وزميله املقدوني داني 3 - 6 
و6 - 3 و11 - 9 فــــي املجموعــــة الفاصلة، كما فــــاز الثنائي عبداهلل 
بوحمد وزميله محمد رضا على الثنائي الفلبيني كريستني وااليراني 

مدانشي 7 - 5 و6 - 4.
ويشــــارك في البطولة نخبة من الالعبني الناشــــئني ميثلون 24 

دولة .

أدغار الفارو في سطور
ـ االسم: ادغار الفارو بورغيز

ـ تاريخ امليالد: 21 يونيو 1954
ـ مكان امليالد: براغانكا ـ البرتغال

ـ حاصـــل على درجة علمية في التربية 
البدنية والرياضية وخبرة في مجال كرة 

القدم من جامعة بورتو
ـ مدرب وطنيـ  تابع لالحتاد الدولي لكرة 

القدم ـ ترخيص ملدرب محترف
ـ محاضر للتدريب لالحتاد الدولي لكرة 
القدمـ  الدورة التدريبية الـ 15 لالحتاد الدولي 

لكرة القدم في امستردام 2005 
ـ مدرس للتربية البدنية والرياضية

ـ بدأ مسيرته كالعب في نادي سي دي 
كاندال موسم 1968 ـ 1969 )فريق حتت15(

ـ شهد موسم 1984-1985 بداية مسيرته 
كمدرب مع سي دي كاندال وفي املواسم األربعة 
التالية تولى تدريب كل من نوغيولرينسي 
إف سي، اس سي ريغوا، إس سي اليغو، إيه 
دي آر اس مارتا بناغوا، ثم تالها عامني في 

اإلشراف على نادي جي دي تابواكو.
ـ عمل ضمن الطاقـــم الفني إلدارة كرة 
القدم للشـــباب بنادي إف سي بورتو بني 

عام 1991 الى عـــام 2000 حيث تولى مهمة 
اإلشراف على فرق الناشئني والشباب كمدرب 

ومساعد مدرب.
ـ مدرب وطني ـ تابع لالحتاد البرتغالي 
لكرة القدم ـ في الفتـــرة بني 2000 و2009 
وخالل تلك الفترة استطاع العمل مع جميع 
املنتخبات الوطنية كمدرب او مساعد مدرب 
للفـــرق حتـــت 16 و17 و18، كمـــا عمل مع 
املدير  البرازيلي لويس فيليبي سكوالري 
الفني للمنتخـــب البرتغالي األول كمراقب 
للفرق املنافســـة في البطوالت األوروبية 

2004 و2008 حتت 21 و22 سنة.
ـ عمل ضمن اجلهاز الفني كمساعد مدرب 
والذي حصل للبرتغـــال على لقب بطولة 

أوروبا للفرق حتت 17 سنة.
ـ فـــي 2007 حصل على املركز اخلامس 
مع املنتخب البرتغالي حتت 19 في البطولة 

األوروبية كمدير فني.
ـ في موسم 2008-2009 حصل على ألقاب 
العديد من البطـــوالت وكان أهمها بطولة 
اوروبا حتت 17 سنة كمدير فني للمنتخب 

حتت 17 سنة.

محلية متفرقات

صرح مدير ادارة شؤون الهيئات الرياضية 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة أحمد عايش 
انه في اطار جهود الهيئة الحكام الرقابة على 
صرف رواتب االحتراف اجلزئي لالندية ابتداء 
من هذا املوسم 2010/2009، خاطبت الهيئة جميع 
االحتادات واالندية املتخصصة التي ينطبق عليها 
نظام االحتراف، بتزويد الهيئة باسماء الالعبني 
فئة )العمومي / رجال( الذين شاركوا فعليا في 
املباريات واملنافسات الرسمية ملسابقات االحتاد 
وذلك بصفة شــــهرية خالل االسبوع االول من 

الشهر التالي للمنافسات.
ادارة فروس��ية  رئي��س مجل��س  اع��رب 
الفروانية رفاعي الغريبان عن س��عادته بانطالق 
موسم سباقات اخليل حيث يقام اليوم االجتماع 
التمهيدي لفروس��ية الفرواني��ة الذي ينطلق في 
الثالث��ة والنصف جلياد الدرجتني األولى والثانية 

على مس��افة 1200 متر ثم يتبعه الش��وط الثاني 
جلياد الدرجة الثالثة واملبتدئة على مس��افة 1200 

متر ايضا.
ينظم نادي املسيلة للقفز على احلواجز 
اولى بطوالت املوسم في الثالثة والنصف ظهر 
اليوم مبيدان القفز بالنادي التي ستشمل ثالثة 
ارتفاعات للمبتدئني وللفئة املتوسطة والفئة 

املتقدمة على ارتفاع 140/130سم.
اقام الش��يخ ضاري الفه��د رئيس مجلس 
ادارة نادي الفروس��ية حفل تكرمي ملالك عطا خان 
مساعد مدرب الفروسية مبناسبة انتهاء عمله بعد 

33 عاما من العطاء.
يشارك نادي السيارات والدراجات اآللية 
في بطولة العالم الســــابعة لسباق السيارات 
)دراغ ريس( للمــــرة األولى في فئة »أوت لو 

5.10« املقررة اليوم في اميركا.

الحسيني: البطولة 
نجحت فنيًا وتنظيمًا

أبدى رئيس االحتادين 
العربي والسعودي لكرة 
الطاولة محمد احلسيني 
الذي  ارتياحه للنجــــاح 
حققته بطولــــة اخلليج 
فنيا وتنظيميــــا، مثمنا 
الذي قامت  الكبير  الدور 
به اللجنة املنظمة العليا 
إلخراج البطولة في أفضل 
الناحية  صورهــــا مــــن 

التنظيمية. 
ونقل حتيــــات االمير 
ســــلطان بن فهد رئيس 
االحتاد الرياضي العربي 
ونائبــــه االميــــر نواف 
بــــن فيصــــل وأمنياتهما 
بالتوفيق والنجاح للجنة 

املنظمة العليا للبطولة.
وأشار احلسيني إلى ان 
البطولة حظيت باهتمام 
إعالمــــي كبيــــر وارتفاع 
املستوى الفني، مما يؤكد 
جناح جتربة مشــــاركة 

فريقني من كل دولة.
واضاف ان االحتاد قام 
مؤخرا باستحداث بطوالت 
جديدة مثل بطولة كأس 
العرب وبطولــــة أبطال 
الــــدوري وبطولة أبطال 
الكأس، وبطولة األندية 

العربية.


