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بوسكندر: نريد التجديد مع ساندرو

سيف: لم نحدد مكان معسكر القادسية 
وعروض من مدريد وبرشلونة إلقامته

توجه إلى كوااللمبور لحضور قرعة ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي

عبدالعزيز جاسم
 اعلن امني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر أن 
االدارة تنوي جتديد عقد املدافع البرازيلي ساندرو، 
الذي قدم مستوى جيدا مع الفريق، لكن ذلك متوقفا 
على موافقة نادية االصلي فلومينيزي البرازيلي، 
مش���يرا الى ان الكيني محمد جمال باق موس���ما 
آخر بعد ان وقع عقدا ملدة موسمني، فيما لن يجدد 
النادي مع الصربي الكس���ندر انديتش، وتبحث 
االدارة مع املدرب التش���يكي ميالن ماتشاال على 
محترف أفضل منه، وستمنح مواطنه ساشا فرصة 
أخرى ألنه لم يش���ارك كثيرا مع الفريق، ألصابته 

في بداية املوسم.
وافاد بأن الالعبني املعارين الى الس���املية في 
املوسم املنصرم، مش���اري العازمي وبدر اجلاسر 

س���يعودان الى صفوف الفريق في املوسم املقبل، 
لع���دم وصول كتاب من ادارة الس���ماوي بتجديد 

اعارتهما موسما آخر.
وأضاف بوس���كندر: أن املفاوضات قد فتحت 
مرة اخرى مع ادارة العربي من اجل جتديد اعارة 
احلارس ش���هاب كنكوني موسما آخر، مشيرا الى 
أن املفاوضات تسير في الطريق الصحيح ملصلحة 
النادي والالعب، وسيحس���م من خاللها التجديد 

باعارته او عودته الى كاظمة.
واكد ان املعسكر سيقام في التشيك او النمسا، 
وسيفاضل ماتشاال بينهما ويحدد التوقيت املناسب 
للسفر، وكذلك اختيار الفرق التي سيلتقيها حسب 
رغبته وبرنامجه الذي سيضعه في بداية يوليو 

املقبل.

عبدالعزيز جاسم 
غادر املنس���ق العام للفري���ق األول في نادي 
القادسية حسن سيف الى كواالملبور حلضور قرعة 
الدور ربع النهائي من كأس االحتاد اآلسيوي التي 
تسحب غدا. وسيحضر سيف القرعة مبفرده بعد 
اعتذار املدرب محمد ابراهيم ملغادرته الى لندن في 
اجازة خاصة، كما اعتذر مشرف الفريق عبداهلل 

احلقان لظروف خاصة.
وقال س���يف: ان حضوره القرعة وحده كافيا 
ولي���س هناك اي عقوبات س���تطال النادي، وقد 
ابلغنا اللجنة املنظم���ة للبطولة بذلك في كتاب 
رسمي، مش���يرا الى انه يتمنى ان جتنب القرعة 
املواجهة بني القادس���ية وكاظمة في الدور نصف 
النهائي في حال تأهلهما، بعد ان جنبتهما اللعب 

في ربع النهائي.
وأضاف: أن االصفر ال يخشى أي فريق، ولكنه 
يحذره ألن كرة القدم مليئة باملفأجات، لذلك يريد 
ان توقعه القرعة مع أقوى الفرق بالبطولة مثل 

الكرامة السوري الصعب على أرضه، مشيرا الى 
أن القرعة ستكون موجهة، وبالتالي احتمال وقوع 
فريق من الكويت مع فريق س���وري او تايلندي، 

بسبب تواجد ناديني من نفس البلد. 
وفي نفس السياق، أكد سيف ان هناك عروضا 
كثيرة القامة معسكر خارجي في برشلونة ومدريد 
وملقة واشبيلية اواخر شهر يوليو املقبل، ولكن 
لم يتحدد مكانه حتى االن، اما باقي العروض فهي 
من متعهدين محليني القامة املعسكر في النمسا 
او املجر او التش���يك، مش���يرا الى انه في حالة 
عدم التمكن من جتميع جوازات س���فر الالعبني 
أو االنتهاء من الفيز قبل موعد املعسكر، فان نية 
اجلهازين االداري والفني تتجه القامة املعس���كر 

في القاهرة. 
وأف���اد قبل مغادرته ام���س، بأنه لم يصل أي 
كتاب من نادي ملقة االسباني بشأن ضم املهاجم 
بدر املطوع، وكل ما يدار حاليا مجرد أحاديث لم 

تصل الى املفاوضات الرسمية.

فتح باب المفاوضات مع العربي الستمرار إعارة كنكوني

األولمبي يتدرب في »البكر« استعدادًا للبحرين
إصابة مقلقة لناصر في المباراة مع مصر

العب األزرق األوملبي عمر بوحمد يحاول املرور من العب منتخب مصر

مبارك الخالدي
يؤدي منتخبنا االوملبي لكرة القدم مس���اء اليوم 
تدريبا رئيسيا على ملعب عبدالرحمن البكر مببنى 
االحتاد في العديلية وذلك استعدادا للقائه الودي أمام 
منتخب البحرين اجلمعة املقبل في إطار استعدادات 
املنتخبني للمشاركة في البطولة الثانية للمنتخبات 
اخلليجية االوملبية املقررة في مدينة الطائف السعودية 
يوليو املقبل، وكان األزرق قد عاد من القاهرة مساء 
أمس بعد ان خاض جتربة مفيدة بالرغم من خسارته 
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وقدم منتخبنا عرضا طيبا أمام املنتخب املصري 
األكثر جاهزية بدنيا وفنيا، السيما انه قد عاد قبل 
املباراة بوقت قصير من معسكر إعدادي خارجي فيما 

خاض منتخبنا اللقاء وسط ظروف صعبة.
واستطاع األزرق مجاراة خصمه الذي متيز بالقوة 
البدنية لالعبيه وارتفاع مس���توى اللياقة البدنية 
لهم ولم يستطع املنتخب املصري تشكيل خطورة 
تذكر على مرمى منتخبنا طوال الشوط األول وكان 
األزرق أكثر وصوال ملرمى اخلصم حيث أطاح يوسف 
ناصر وحمد أم���ان بفرصتني كانتا كفيلتني بتغيير 

مجرى املباراة.
وشهدت املباراة خروج مهاجم األزرق يوسف ناصر 
مصابا منتصف الشوط الثاني وتراجع مستوى حمد 
امان الذي لم يقدم شيئا يذكر وحتمل العبو الوسط 

والدفاع عبء املباراة.
وعقب اللقاء، أشاد مدرب املنتخب املصري هاني 
رمزي بأداء العبي األزرق وق���ال لم أكن أتوقع هذا 
املستوى الرفيع لالعبي الكويت برغم علمي ان األزرق 
يلعب دون عناصره األساس���ية في حدود 7 العبني 
ولكن مهارة املتواجدي���ن والفكر اخلططي للمدرب 
ماهر الشمري كانا واضحني في التعامل مع مجريات 
املباراة التي جاءت قوية في أجزاء كبيرة من وقتها 
كما ان مهاجم األزرق يوس���ف ناصر ميتاز بالذكاء 
واملهارات البدنية والفردية وينتظره مستقبل باهر 
وأمتنى لألزرق التوفيق في استعداداته للبطوالت 

املقبلة.
ومن جهة أخرى، يواصل األزرق تدريباته اليومية 
اعتبارا من مساء اليوم ومن املقرر ان يشهد التمرين 
ع���ودة العديد م���ن الالعبني بعد انتهاء منافس���ات 
البطوالت احمللية اذ س���يتفرغ الالعبون للبرنامج 
اإلعدادي للمنتخب والذي يتضمن مواجهة املنتخب 

البحريني.

الكاظمي يصرف مستحقات 
محترفي األخضر

صرف رئي���س مجلس ادارة النادي العربي الس�����ابق جمال 
الكاظمي باقي المس���تحقات المالية لمحترفي الفريق االول لكرة 
الق���دم بالنادي وهم البرازيلي روجيرو والبوليڤي خواكين فاكا 
والسلوفيني روك ليغلق بعدها الكاظمي ملف رواتب المحترفين 
في الفريق وذلك بعد ان قام قبل فترة وجيزة بدفع مس���تحقات 
الجزائري امير س���عيود والس���وري محمد زينو قبل مغادرتهم 

البالد.

 22 العبًا في القائمة األولية
لـ »شباب السلة«

يحيى حميدان
اعتمدت لجن���ة التدريب والمنتخبات في اتحاد كرة الس���لة 
قائمة منتخب الش���باب األولية المقرر ان تش���ارك في البطولة 
العربي���ة المزمع اقامتها في القاه���رة خالل الفترة من 17 الى 24 

يوليو المقبل.
وضمت القائمة المكونة من 22 العبا كال من س���عود الفارس، 
فهد بورس���لي، مش���اري بودهوم، عذبي العب���داهلل، فهد العلي 
)القادسية(، عبدالهادي كنكوني، فارس فالح )الساحل(، عبداهلل 
العازمي )التضامن(، حسين شعيب، أحمد القحطاني، محمد العون 
)الكويت(، عبداهلل البدر، عبدالعزيز خيري، مشعل البدر، علي 
ريحان )كاظمة(، خلف العنزي، عبدالرحمن الس���هو )الجهراء( 
عواد الرميح )النصر(، مهدي السبيعي، وليد بوعركي، عبدالعزيز 

الجميعان )اليرموك( وحسين بوشهري )العربي(.
وتنتظر لجنة التدريب اعتم���اد هذه القائمة من قبل مجلس 

اإلدارة قبل انطالق التدريبات خالل الفترة المقبلة.

البندر والعجمي يطمئنان على االستعدادات لـ»هوكي الخليج«

جانب من تدريب منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد

)عادل يعقوب(العب الكويت علي املذن محاصرا بني مدافعي كاظمة

بطوالت دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية لرياضة 

هوكي اجلليد.
وأضاف ان منتخب اإلمارات 
هو بطل آس����يا لع����ام 2009 
ويس����عى الى الفوز بخليجي 
واحد لضم اللقب الى اجنازات 
البطولة مكملة  اإلمارات وان 
لالستحقاقات القارية والعاملية 
وفكرة رائدة لالرتقاء باللعبة 
مع املنتخبات الشقيقة ورسالة 
هادفة للشباب ومحبي رياضة 

الهوكي على اجلليد.
املنتخب  كما حتدث العب 
العماني عزيز اجلديدي فأعرب 
عن س����عادته باملش����اركة مع 
العمان����ي في أول  املنتخ����ب 
بطولة خليجية لهوكي اجلليد 

بالكويت الشقيقة.
اللعبة جديدة  ان  وأضاف 
في السلطنة وهناك تخطيط 
لالرتق����اء به����ا وان تنظي����م 
البطوالت اخلليجية هو الطريق 
لكس����ب االحت����كاك واخلبرة 

والنهوض بها.
من جانب آخر، قال املنسق 
العام للبطولة وليد الصقعبي 
ان اللج����ان العامل����ة انتقلت 
الى مق����ر إقامة الوفود بفندق 

موڤنبيك البدع.

إلعداد املنتخب للبطولة والعمل 
على إجن����اح التجمع اخلليجي 

الرائد.
ومن ناحية أخرى، يصل وفد 
املنتخب الس����عودي الى البالد 
اليوم لتكتمل الوفود املشاركة في 
العرس اخلليجي لهوكي اجلليد، 

املنتخ����ب ألول كأس لبطوالت 
اخلليج لهوكي اجلليد واثبات 

قدرات الالعبني.
الالعب����ان عبداهلل  وحتدث 
الزيدان وخالد العوضي فأعربا 
عن سعادتهما باستضافة الكويت 
لبطول����ة كأس اخلليج األولى 

وكان منتخبا اإلمارات وسلطنة 
عمان ق����د وصال أمس وكان في 
استقبالهما فهيد العجمي ووليد 

الصقعبي واللجنة املنظمة.
وأعرب كابنت منتخب اإلمارات 
أحم����د مبارك����ي املزروعي عن 
س����عادته للمش����اركة في أولى 

 حجازي يجدد
مع »يد الفحيحيل«

حامد العمران
جدد مجل���س ادارة 
ن���ادي الفحيحيل عقد 
المدرب ال�جزائري لكرة 
اليد سعيد حجازي ليكمل 
مس�يرته مدربا للفريق 
االول وتحت 18 سنة في 
ال�م�وس���م المقبل بعد 
ان قاد »االحمر« للظفر 
ببط�ولة الدوري الم�متاز 
الماضي بعد  االس�بوع 
تغلبه على العربي في 
الجولة االخ��يرة، اضافة 
المركزين  الى اح���راز 
الثان���ي وال�ثال���ث مع 
فريق تحت 18 سنة في 
بطولة الدوري والكأس 

في الموسم المنتهي.
وعلم���ت »األنباء« 
ان عقد حجازي يعتبر 
الناحية  قياس���يا من 

المادية.
ه���ذا وق���د وص���ل 
ال���ى م�بلغ  الت�عاق���د 
قياس���ي بع���د دخ�ول 
اح����د االن�دية الكبيرة 
في المفاوضات للتعاقد 
مع حجازي الذي حقق 
نتائج الفتة مع الفرق 

التي قادها.

 الكويت تخطى كاظمة
في »كأس اليد«

حامد العمران
احتاج الكويت الى وقت اضافي ليتغلب على كاظمة 33-38 
بعد ان انته����ى الوقت االصلي بالتعادل 29-29 في اللقاء الذي 
جرى امس على صالة الشهيد فهد االحمد ضمن مباريات املجموعة 

االولى في بطولة كأس االحتاد لكرة اليد.
وبذل����ك تأهل االبيض الى دور الثمانية ليلتقي الصليبخات 

االربعاء املقبل.
وجاءت املباراة دون املتوس����ط وبدء كاظمة بتش����كيلة من 
الالعبني الناشئني وعلى الرغم من ذلك استطاع الناشئون ايجاد 
ثغرات في دفاع االبيض الذي طبق طريقة 1/5، واستطاع يوسف 
احلداد ان يعرض نفس����ه جنما في الش����وط االول بتصويباته 
القوي����ة التي احرج����ت حارس الكويت ناص����ر الهاجري، وفي 
اجلانب الدفاعي دافع البرتقالي بطريقة 3/3 للحد من خطورة 
اخلط اخللفي للكويت ولكن استطاع االبيض ان يحول اللعب 
على اخلط االمامي ناحية اجلناح االيسر مشاري العتيبي والعب 
الدائرة عبدالرحمن البالول الى جانب هروب عبداهلل الغربللي 
وبتسجيله يتقدم االبيض بفارق 3 اهداف ما دفع مدرب البرتقالي 
بيتر للزج بالعبي اخلبرة ياس����ر االمير وبخيت االحمد والعب 
الدائرة سالم عبدالسالم ليتحول دفة اللقاء لصالح كاظمة الذي 
تقدم بفارق هدفني ولكن نشاط محمد الغربللي والعتيبي اعاد 

التقدم لالبيض.
لم يقدم الكويت مستواه في الشوط الثاني وكاد العب البرتقالي 
احمد الدويس����ان ان ينهي اللقاء في الوقت االصلي اال ان احمد 
الفرحان تصدى للكرة ف����ي اخر ثانية ليذهب الفريقان للوقت 

االضافي الذي سيطر عليه االبيض.
الى ذلك تقام اليوم 3 مباريات جتمع الساحل مع النصر في 
الرابع����ة والنصف عصرا، يتبعها لق����اء العربي مع خيطان في 
السادسة مساء، واخيرا اجلهراء مع الشباب في السابعة والنصف، 

وتلعب املباريات في صالة الشهيد فهد االحمد بالدعية.

وموافقة س����مو رئيس مجلس 
الوزراء على رعايتها مما يزيد 
من عطاء اجلميع للتويج بالفوز 
واهدائه ال����ى جماهير الكويت، 
البندر  الش����يخ جابر  وش����كر 
العجمي على جهودهما  وفهيد 
من أجل توفير جميع اإلمكانات 

دخلت اس����تعدادات الكويت 
الحتضان بطولة كأس اخلليج 
األول����ى لهوكي اجلليد مراحلها 
النهائية بعد اقتراب ساعة الصفر 
النطالق العرس اخلليجي، وعقد 
الفخري الحتاد هوكي  الرئيس 
اجلليد الشيخ جابر البندر اجلابر 
العليا  اللجنة املنظمة  ورئيس 
فهيد العجمي اجتماعا مطوال مع 
العبي املنتخب الوطني قبل بدء 
التدريب مت من خالله االطمئنان 
على استعدادات الالعبني الفنية 
ورفع معنوياته����م ومطالبتهم 
الكويت  باستغالل اس����تضافة 
للبطولة والعم����ل على حصد 
ال����ى صاحب  اللق����ب وإهدائه 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وس����مو رئيس مجلس الوزراء 
الكويتي  واملسؤولني والشعب 
لدعم اللعبة وانتشارها بالكويت 
الكبير بإشهار  وحتقيق احللم 
االحتاد بعد االنضمام الى االحتاد 
الدولي لهوكي اجلليد ورفع علم 
الكويت ف����ي احملافل الرياضية 

املختلفة.
وأكد فهيد العجمي لالعبني ان 
الكويت كانت السباقة في املنطقة 
مبمارسة اللعبة وتشكيل منتخبها 
والتمثي����ل اخلارجي وانه يأمل 
في مواصلة اإلجنازات بحصاد 

محليةمتفرقات

  اس���تقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة فيصل اجلزاف سفير اململكة 
املغربية الشقيقة لدى البالد محمد بلعيش حيث مت خالل 
اللقاء بحث أوجه التعاون بني البلدين في كافة املجاالت 
الش���بابية والرياضية وذلك بحضور نائب املدير العام 

لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.
وس���لم الس���فير املغربي للواء اجلزاف رسالة دعوة 
لزيارة اململكة املغربية الشقيقة من وزير الشباب املغربي 
املنصف بلخياط، وذلك من أجل مناقش���ة س���بل تنمية 

العالقات الشبابية والرياضية.
  وص��ل الى البالد وفد منتخب كرة القدم النس��ائية في 
جمهورية إيران اإلسالمية، برئاسة منصور قمر، ويضم الوفد 
20 العبة وإدارية وذلك خلوض مباراة ودية مع منتخبنا الوطني 
النسائي، وكانت رئيسة جلنة املرأة والرياضة الشيخة نعيمة 
األحمد استقبلت في مكتبها رئيس وأعضاء الوفد اإليراني.

   تلق���ى رئيس احتاد التن���س ونائب رئيس االحتاد 
اآلسيوي الش���يخ احمد اجلابر برقية من رئيس االحتاد 
اآلس���يوي أنيل كانا أكد فيها اختيار االحتاد اآلس���يوي 
للتنس احلكم الدولي عبدالرؤوف عبدالسالم للمشاركة 
في حتكيم مسابقة التنس ضمن دورة األلعاب اآلسيوية 
الت���ي تقام في مدينة غوانزو بالصني خالل الفترة من 13 

الى 23 نوفمبر املقبل.
   أحرز املتس��ابق معاد االنص��اري لقب بطولة البحرين 
للموتوكروس ملوس��م 2010 وجاء ه��ذا االجناز الكويتي بعد 
موسم مليء بالتحدي واملنافسة بني متسابقي الكويت والبحرين 
وعدد من املتس��ابقني األجانب، وقد شارك كل من االنصاري 
وناصر الربيع وعبداهلل الش��طي باجلولة السادسة واالخيرة 

التي اقيمت يوم اجلمعة املاضي.
   أحرز فريق قطاع األمن العام كأس وزير الداخلية لكرة 
قدم الصاالت اثر فوزه على قطاع التدريب والتعليم 1-3 

في املباراة النهائية التي جرت على صالة نادي كاظمة.


