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حسين: 7 مباريات ودية لألزرق أبرزها مواجهتا »الكوريتين«

غوران: التجمع في أول أغسطس.. والباب مفتوح أمام جراغ

الديحاني: النصر رافد أساسي لتطوير الحركة الرياضية

العنزي: تكريم اإلعالميين تقديراً لجهودهم

عبدالعزيز جاسم
كرم رئيس مجلس إدارة نادي النصر 
نوري العنزي اإلعالميني والصحافيني 
الرياضيني مبناسبة ختام املوسم الرياضي 
الكروي في مبادرة تعد األولى من نوعها 

في األندية احمللية.
وقال العنزي إن ه���ذا التكرمي جاء 
للمجهود الكبير الذي بذله اإلعالميون 
طوال املوسم املنقضي وهو قليل بحقهم 
ملا قاموا به، مش���يرا إل���ى أن الصحافة 

كان لها دور فع���ال في حتقيق النصر 
بتحقيق املركز الثالث بالدوري املمتاز 
بسبب الدافع املعنوي الكبير الذي قدموه 
من خالل اإلش���ادة بالفريق والالعبني 
من مرحلة إلى مرحل���ة ما س���اهم بأن 
يكون له���م دور إيج���ابي في حتقي���ق 

ه��ذا املرك��ز.
وأضاف نوري أننا أردنا تكرمي اإلعالم 
ألن���ه العامل األول في أب���راز الرياضة 
والرياضيني وتطويرها بالشكل السليم 

وتقوم بواجبها كما تقوم مجالس إدارات 
األندية والالعبني، مضيفا أنه لن تنقطع 
مثل هذه العادة في املواسم املقبلة وأن 
تكون بداية لتك���رمي اإلعالميني في كل 

موسم من قبل باقي األندية.
من جهته، حتدث مذيع القناة الثالثة 
الرياضية مشعل الديحاني باإلنابة عن 
باقي اإلعالميني وق���ال ان هذه املبادرة 
ليس���ت بغريبة على نادي مثل النصر 
الذي يعتبر من الروافد األساسية لتطوير 

احلركة الرياضية، ساهم كثيرا في دعم 
املنتخبات بالعبني ف���ي جميع املراحل 

السنية.
وأش���ار إلى أنه بالنهاية يجب شكر 
إدارة النصر على هذا التكرمي خصوصا 
رئيس الن���ادي نوري العنزي ومدي���ر 
العالق������ات العام���ة ف���ارس املطيري 
على هذه املبادرة الطيب���ة التي ك���ان 
له����ا األث�������ر الطي���ب في قل��وب كل 

اإلعالميني.

»القوى« يؤجل بطولة الدراجات 
ارجأ احتاد الق���وى إقامة بطولة الكويت العامة للدراجات 
الهوائية املقررة في 5 الشهر اجلاري، مبنطقة جنوب السرة 
� ضاحي���ة الصديق. لتعارض موع���د البطولة مع امتحانات 

الالعبني من الطلبة.

البندر والعجمي
»داخل الملعب« اليوم

يس���تضيف الي����وم البرنام���ج الرياضي »داخل امللعب« 
الذي يبث على قناة »الش���اه���د« في العاش������رة والنص���ف 
مس����اء الرئيس الفخري للجنة هوكي اجللي���د الشيخ جابر 
الب�ن��در ورئي���س اللجنة فهي����د العجم�����ي للتحدث ع���ن 
االجن������از ال���ذي حقق���ه منتخب هوكي اجلليد في بطول���ة 
اخلليج األولى الت��ي استضافته���ا الكويت وجنح منتخبن���ا 
الوطني في حتقيق املرك��ز الثان���ي بعدم���ا خسر في املب���اراة 

النهائي���ة أمام املنتخ��ب اإلمارات��ي.
كما سيتحدث الضيفان عن اللعبة في الكويت واملعوقات 

التي تواجهها.
البرنامج من إع���داد وتقدمي د.عبدالهادي العجمي وإخراج 

حسن اخلضري.

عدد من رجال الصحافة واإلعالم املكرمني

»تنظيمية المرأة الخليجية« تجتمع اليوم

الحشاش: لم نتعاقد إال مع كابو والرشيدي

مهدي يتلقى عرضًا من فيدوتون المجري

عبدالعزيز المشعان أبرز المنضمين إلى تشكيلة األزرق

»المعاقين« إلى تونس
غادر البالد وفد نادي املعاقني برئاسة أمني 
السر العام شافي الهاجري متوجها الى تونس 
إلقامة معسكر تدريبي يستمر الى 24 اجلاري، 
وذلك للمش����اركة في بطول����ة تونس الدولية 
أللعاب القوى، وتشمل ألعاب رمي الرمح واجللة 

واجلري والصوجلان.
ويضم الوفد املدربني انور بن بشير واحلبيب 
الدليجان  شمسة وفاضل بوعباس، ويوسف 
وعلي الكندري مس����اعدين للمدرب، واملدربة 

سنية هادف، ود.بسام قصراوي وعلي املوسوي 
مشرفا والالعبني جاسم عبداهلل وعادل الشهري 
وحمد حجي وعبدالرحمن عبداهلل وفهد املطيري 
وناصر صالح وعب����داهلل عبدالوهاب وعادل 
العجمي، واحمد املطيري وعاطف الدوس����ري 
وعبداهلل السيف وحامد وبران وحمد العدواني 
وناص����ر العازم����ي ومحمد الغري����ب وخالد 
الصليلي، وعبداهلل السعيدي وأبرز الالعبات 

مها الشريعان. 

أشادت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
في مجلس التعاون لدول اخلليج العربية الشيخة 
نعيمة األحمد بدعم الكويت ومسؤوليها لرياضة املرأة. 
وقالت الش����يخة نعيمة األحمد مبناسبة استضافة 
الكويت االجتماع الثامن للجنة التنظيمية لرياضة 
املرأة مبجلس التع����اون اخلليجي اليوم ان لرئيس 
اللجنة األوملبية الش����يخ أحمد الفهد دورا كبيرا في 
دعم رياضة املرأة وافس����اح املجال أمامها للمشاركة 
بكل البطوالت والدورات الرياضية على املستويني 

احمللي واخلارجي.
وأضافت ان الكويت وفرت كل املستلزمات التي 
من شأنها اعداد قاعدة صلبة من املنتخبات الوطنية 
الق����ادرة على حتقيق الطموح����ات اضافة الى اعداد 
وتأهيل كوادر نسائية في مجاالت التدريب والتحكيم 

واالدارة واالعالم الرياضي.
وأشارت الى املساعي الكويتية الدؤوبة الستكمال 
املنشآت الرياضية بكل احملافظات الكويتية مبا يعطي 
الفتاة الكويتية املجال ملزاولة أنش����طتها الرياضية 
في أجواء تتماش����ى مع عاداتنا وتقاليدنا وتعاليم 
ديننا احلبيب. وثمنت الشيخة نعيمة الدعم الكبير 
الذي تتلقاه رياضة املرأة من األمانة العامة ملجلس 
التعاون اخلليجي واالدارة الرياضية التابعة لألمانة 
ومساهمتهما في دعم مسيرة العمل الرياضي اخلليجي 

املشترك. وأعربت عن خالص تقديرها للهيئة العامة 
للشباب والرياضة ملا تقوم به من دعم كبير في تنفيذ 
اخلطط والبرامج اخلاصة باملرأة سواء أكان ذلك على 
الصعيد احمللي او اخلارجي. وحول اجتماعات اللجنة 
التنظيمية لرياضة املرأة قالت الشيخة نعيمة انها 
ستناقش العديد من املوضوعات املدرجة على جدول 
األعمال وفي مقدمتها االحاطة بقرارات االجتماع ال� 
24 ملجلس رؤساء اللجان األوملبية مبجلس التعاون 

اخلليجي الذي عقد في الكويت في مارس املاضي.
وأضاف����ت ان االجتماع الذي س����يحضره األمني 
العام املس����اعد لشؤون االنسان والبيئة في مجلس 
التعاون اخلليجي د.عبداهلل الهاش����م ونائب مدير 
االدارة الرياضي����ة باألمانة العامة علي الس����نداوي 
سيناقش امكانية التوصية مبشاركة املرأة في أنشطة 
ال����دورة األولى لأللعاب الرياضية املقرر اقامتها في 
مملكة البحرين عام 2011. كما سيناقش حتديد املوعد 
اجلديد القامة ال����دورة الثانية لرياضة املرأة املقرر 
اقامتها مبدينة أبوظب����ي خالل العام احلالي اضافة 
الى بحث اقامة البطولة األولى ملنتخبات كرة السلة 
النسائية والبطولة األولى ملنتخبات الكرة الطائرة 
النسائية ومناقشة املرئيات اخلاصة باقامة املؤمتر 
الرياضي األول للرياضة النسائية واقامة االحتفال 

باليوم األوملبي اخلليجي املشترك الثاني.

 عبدالعزيز جاسم
ق���ال مدير الك���رة في النادي العربي س���امي 
احلش���اش ان إدارة الفريق لم تتعاقد حتى اآلن 
بشكل رسمي اال مع حارس املرمى خالد الرشيدي 
واملدرب البرازيلي مارس���يلو كابو الذي سيصل 
بعد نهائيات كأس العالم، مشيرا الى ان هناك كتبا 
رسمية لعدد من الالعبني احملليني لكنها لم تنته 

حتى اآلن وننتظر رد مجالس إداراتهم. 
وبني احلشاش أن خطة املوسم املقبل بالنسبة 
ملا يتعلق باملعسكر وإعداد الفريق األول لم يبت 
فيها حتى اآلن بانتظار رأي باقي أعضاء اجلهازين 
الفني واإلداري لتحديد مكان املعسكر وموعده لكن 
في الوقت احلالي لدينا بعض األمور العالقة بسبب 

غيابنا عن النادي بالفترة املاضية وفور االنتهاء 
منها سنضع خطة متكاملة للموسم املقبل.

وأضاف احلشاش أن اختيار احملترفني سيكون 
بيد املدرب كابو ال���ذي تكفل بهم والذي يعرفهم 
جي���دا من نفس بلده مضيف���ا أن مجلس اإلدارة 
سيشاهدهم ويعتمدهم ايضا لكي يكون االختيار 
باإلجماع ولدقة االختيار، مضيفا أن كابو يعرف 
العبي العربي جيدا من خالل تدريبه للنصر املوسم 
املنقضي وبالتالي األماكن سيختارها بنفسه ألنه 

يعرف أين أماكن اخللل.
وقال احلشاش انه ال وقت للتصاريح والوعود 
بل يجب العمل عل قدم وساق لكي نعود لأللقاب 

مرة أخرى والتي غابت في املوسم املاضي.

عبداهلل العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
اعتمد مجلس ادارة احتاد الكرة في اجتماعه 
مساء امس قائمة العبي االزرق التي اختارها 
املدرب الصربي غوران توڤاريتش للمرحلة 
املقبلة وضم���ت 32 العبا، غاب عنها العب 
العربي محمد ج���راغ، في حني ضم غوران 
خالد خلف على الرغم من عدم مش���اركته 
في اي مباراة منذ 3 مارس املاضي بس���بب 
االصابة، وس���يكون التجمع االول لالعبي 

االزرق في 1 اغسطس املقبل.
وقال غوران ل� »االنباء« ان هذه القائمة 
اولية فقط وامامي 3 اشهر للعمل واريد اوال 
ان ارى مستويات املنتخبات التي وقعت في 
مجموعة االزرق في كأس آس���يا وهي قطر 
والصني واوزبكستان حتى اختار التشكيلة 
املناسبة، فمن املمكن ان استبعد اي العب يقدم 

مستوى متذبذبا واضم العبني آخرين.
وعن اس���تمرار غياب جراغ واالس���ماء 
اجلديدة التي اختارها اكد غوران ان جراغ 
لم يشارك في املباريات باملوسم املنتهي رغم 
معرفتي بامكانياته اجليدة في وسط امللعب 
اال ان عدم مشاركته مؤخرا لم تعطني الثقة 
الختياره، اما بخصوص ضم الالعبني اجلدد 
فجميعهم اس���تحق هذا االختيار نظرا الى 

مستواهم في الفترة املاضية.
وبني غوران انه اراد ضم خالد الرشيدي 
ملعرفته الس���ابقة في امكانياته وس���يقوم 
بتجربته في الفت���رة املقبلة للوقوف على 

مس���تواه فهو كان من افضل حراس املرمى 
قبل 3 مواسم واآلن اريد ان اعرف مستواه 

احلقيقي.
من جانبه، قال مدير املنتخب أسامة حسني 
ان فترة االعداد واملباريات الودية املدرجة 
لم تتغير حتى اآلن والتي سيبدؤها األزرق 
مع املنتخب األذربيجاني 8 أغسطس املقبل 
في أذربيجان وه���ي واحدة من 7 مباريات 
مت حتديدها مس���بقا واتفق���ت عليها إدارة 
املنتخب بش���كل رسمي مع هذه املنتخبات 
واملباريات س���تكون مع كوريا الش���مالية 
واجلنوبية ومع املنتخب املصري وسورية 

والهند واإلمارات.
وجاء اختياره���ا بدقة وتأن بعد معرفة 
قرعة النهائيات مبينا أن هذا اإلعداد وضع 
لنهائيات آسيا وليس لبطولة اخلليج والتي 
لم تقرر حتى اآلن بشكل رسمي رغم ادراجها 
وس���يكون لها إعداد آخ���ر ورمبا يكون في 
معس���كر خارجي قبل البطولة الفتا الى أن 
جميع املباريات التي ذكرها لن تكون مبعسكر 
خارجي بل ستكون فقط مباريات في الكويت 

وخارج الكويت.
وقال حسني ان باب املنتخب مازال مفتوحا 
لضم أي العب جديد إن تألق في املوسم املقبل 
وقدم مستوى جيدا يشفع له أن يكون ضمن 
صفوف األزرق خصوصا أن املوسم املقبل 
سيبدأ مبكرا في أغسطس وبالتالي سيكون 

هناك عدد من الالعبني املتوقع تألقهم.

تشكيلة األزرق
نواف اخلالدي وحسني فاضل ومساعد ندا ومحمد 
راشد وعامر املعتوق وصالح الشيخ وبدر املطوع وطالل 
العامر وعبدالعزيز املشعان وحمد العنزي واحمد عجب 
)القادسية(، وليد علي وخالد عجب وجراح العتيقي 
ويعقوب الطاهر وفهد عوض واحمد العيدان )الكويت(، 
ش���هاب كنكوني وخالد الرش���يدي واحمد الرشيدي 
وعبداهلل الشمالي وخالد خلف وعلي مقصيد )العربي(، 
وطارق الشمري وفهد العنزي ويوسف ناصر )كاظمة(، 
وحميد القالف وعبداهلل البريكي )الساملية(، وطالل 
نايف )النصر(، وعادل حمود )اجلهراء(، وحمد امان 

)التضامن(، وخالد القحطاني )الساحل(.

)محمد ماهر(الزميل عبدالعزيز جاسم يتسلم درعا تذكارية من نوري العنزي

صالح مهدي مع السلو مساعد مدرب املجر سابقا األملاني لوثر ماتيوس »خاص«    )األنباء(

سمير بوسعد
خاض حارس مرمى الساملية 
السابق وفريق بودابست هونفيد 
املجري صالح مهدي مع فريقه 
ف���ي دوري الرديف 9 مباريات 
وتبقت له مباراتان وسيكون 
جاهزا ملواجهتي زيتي وغيور 

ايتو.
الى ذلك، ب���دأ مدرب فريق 
فيدوت���ون سزيكيس���فهارفار 
في ال���دوري املمتاز مفاوضات 
الى  مع صالح مهدي لالنتقال 
صفوفه بدءا من املوسم املقبل 
وطل���ب صال���ح مه���دي مهلة 
لوجود عرض من أحد األندية 

الكويتية. 
فري���ق  مل���درب  وس���بق 
»فيدوتون سزيكيسفهارفار« 
جورجي ميزايه ان درب منتخب 
الكويت سنة 1986 و1987 ونادي 
اليرموك موس���م 1987- 1988 
ودرب منتخب املجر سنة 1983 
� 1986 وقاده ال���ى التأهل الى 

مونديال املكسيك عام 1986.
ولقي مه���دي معاملة جيدة 

واهتم���ام من م���درب هونفيد 
املجري الس���لو الذي سبق ان 
عمل مساعدا ملدرب املجر األملاني 

لوثر ماتيوس.
ويس���عى مهدي الى التألق 

واثبات مكانته في الدوري املجري 
على امل ان يكون احلارس االول 
في فريق فيدوتون في املوسم 
املقبل واحد أعمدته األساسيني 

للذود عن شباكه.


