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مهاجم المنتخب األولمبي محمد دهش 
في المباراة الودية األخيرة مع األردن

من المحتمل أن يشارك في »خليجي 20«

»األولمبي« يعسكر في تونس استعدادًا لبطولة الخليج 

»الحسينان« تطرح جهاز استقبال جديداً لمشاهدة المونديال
حتت رعاية ناصر احلسينان املدير العام ملؤسسة 
ناصر احلسينان )الوكيل الرسمي لقنوات اجلزيرة 
الرياضية والوكيل احلصري ألجهزة االستقبال 
هيوماكس( اقيم احتفال رائع مبناسبة طرح جهاز 
االس����تقبال اجلديد »هيوماكس HD-1010« ومن 
املعروف أن أجهزة هيوماكس HD-1010 اجلديدة 
لدى مؤسسة ناصر احلسينان فقط باعتباره الوكيل 
احلصري لهذة األجهزة والوكيل الرسمي لقنوات 
اجلزيرة الرياضي����ة بانفرادها بأحدث التقنيات 
بنظامي الص����ورة العالية الوضوح HD والنظام 
الثالثي األبعاد 3D والتي متكن املشاهدين واملتابعني 
واملش����جعني لكرة القدم من متابعة بطولة كأس 
العالم 2010 بهذه التقنيات احلديثة دون احلاجة الى 
استخدام شاشة ثالثية األبعاد والنظارة اخلاصة 

بالرؤية الثالثية األبعاد.

وألول مرة في تاريخ بطولة كأس العالم لكرة 
القدم تتيح أجهزة هيوماكس HD-1010 اجلديدة 
لدى الوكيل احلصري مؤسسة ناصر احلسينان 
والوكيل الرس����مي لقنوات اجلزي����رة الرياضية 
التمتع مبشاهدة مباريات بطولة كأس العالم بهذه 
التقنيات احلديثة والتي متنح املشاهد الشعور 
احلقيقي بأجواء املباريات واملالعب وتضعه في 

قلب احلدث واملباراة.
وأش����ار احلس����ينان الى أن قنوات اجلزيرة 
الرياضية قد أعدت استديوهاتها في جنوب أفريقيا 
الدولة املضيفة لكأس العالم 2010 بكافة املتطلبات 
بأحدث التكنولوجيا املتطورة والتقنيات احلديثة 
لنقل هذا احلدث املهم الذي يشغل الكثير من عشاق 

الساحرة املستديرة.
وكش����ف احلس����ينان عن العروض اجلديدة 

واخلاصة بالتعاون مع كبرى مراكز اإللكترونيات 
في الكويت بتقدمي أسعار خاصة لعمالء مؤسسة 
ناصر احلسينان حيث تسعى املؤسسة دائما الى 
التميز والتفرد بنوعية املنتج ومستوى اخلدمة 
لتكون دائما بخدمة عمالء مؤسسة ناصر احلسينان 
وتس����عى دائما لتقدمي كل ما هو جديد للمشاهد 

الكرمي.
وأعلن احلس����ينان عن املفاجأة السارة التي 
س����وف تطرحها مؤسس����ة ناصر احلسينان في 
األشهر القليلة املقبلة والتي تخص متابعي إحدى 
أهم وأكبر البطوالت األوروبية الكبرى، اذ تعلن 
مؤسسة ناصر احلس����ينان عن ترتيب وتنظيم 
احتف����ال كبير بحضور مختلف وس����ائل اإلعالم 
املناسبة متمنيا للمش����تركني واملشاهدين  لهذه 

متعة املشاهدة.

81 العبًا والعبة يشاركون بدورة 
األلعاب المدرسية في بيروت

يشارك 81 العبا والعبة من طلبة وزارة التربية في الدورة املدرسية 
ال� 18 لاللعاب املدرس���ية واملقررة في بي���روت في 25 يوليو املقبل 
وتستمر 12 يوما.  وقال رئيس الوفد املشارك عبدالكرمي عبدالرضا 
ل� »كون���ا« ان الفرق الرياضية لفئة البنني س���يمثلها 65 العبا في 
ست ألعاب هي كرة قدم الصاالت واليد والطائرة والطاولة وألعاب 

القوى والسباحة.
 وأضاف عبدالرضا الذي يشغل منصب املوجه العام ملادة التربية 
البدني���ة في الوزارة ان فرق البن���ات تتكون من 16 العبة وتقتصر 
مشاركتهن على لعبتي كرة الطاولة وألعاب القوى، معربا عن امله 

بأن حتقق الفرق نتائج مميزة بالدورة.
 واش���ار الى ان مدربي الف���رق الرياضية وهم من وزارة التربية 
رشحوا العبني للمشاركة على ان يتم اختيار االفضل منهم لالنتظام 
باملعسكر التدريبي اخلارجي الذي يسبق الدورة واملقرر في القاهرة 
خالل الفترة من 11 وحتى 23 يوليو املقبل.  واوضح ان اختيار القاهرة 
القامة املعس���كر جاء لعدة اس���باب اهمها توافر املالعب والصاالت 
املجهزة القامة التدريبات اضافة الى الفائدة الفنية املرجوة من اقامة 
عدد من املباريات الودية هناك جلميع الفرق وذلك بسبب قوة الفرق 

الرياضية املصرية في هذه االلعاب.
 وافاد عبد الرضا بان الالعبني املش���اركني هم غالبا من املنتمني 
ال���ى االندية والذين يلعبون في املنتخب���ات وحققوا اجنازات على 
املستويني اخلليجي والعربي اضافة الى عدد من الالعبني املميزين 
من دوري املدارس مش���يدا بتع��اون ه���ذه االندية واالحت��ادات في 

ه��ذا املج��ال.
 وق���ال ان هناك بعض الصعوبات التي تواجه القائمني على هذه 
الفرق بسبب انشغال بعض األندية واالحتادات باملشاركة في البطوالت 
واملعسكرات اخلارجية في فترة الصيف ما يفرض االستعانة بهؤالء 
الالعبني، داعيا اياهم الى التنسيق مع الوزارة لضمان مشاركة افضل 
الالعبني في هذه الدورة املهمة.  واكد عبدالرضا ان وفد الكويت سيبذل 
جهده لتحقيق ميداليات في الدورة التي تش���هد مشاركة كبيرة من 
الدول العربية وتتسم منافساتها بالقوة نظرا حلرص اجلميع على 

املشاركة بأفضل العناصر لديها.

لفئتي الناشئين واألشبال بالسعودية

»تنظيمية خليجية الجودو« تعتمد
 بطولتي المنتخبات واألندية

اعتم���دت اللجنة التنظيمية اخلليجي���ة للعبة اجلودو، موعد 
بطولة اخلليج ال� 14 ملنتخبي الناش���ئني واالش���بال في 31 يوليو 
املقبل، وأقرت تنظيم بطولة االندية اخلليجية لفئة الرجال للعبة 

في ديسمبر املقبل.
وقال عضو اللجنة ورئيس اللجنة الفنية للعبة معمر بن سعد 
ل� »كونا« ان البطولتني اخلليجيتني ستس���تضيفهما السعودية 
حي���ث تقام البطولة االولى في مدينة اخلبر، بينما جترى الثانية 

في مكة املكرمة.
وكانت اللجنة ق���د عقدت اجتماعها ال� 10 في الكويت بحضور 
رئيس االحتاد االسيوي للجودو واللجنة التنظيمية عبيد العنزي، 
واالعضاء خليفة الكبيس���ي )قطر( ومحمد سجواني )االمارات( 

ومعمر بن سعد )السعودية(.
واكد بن س���عد دعم اعضاء اللجنة الستمرار العنزي في تولي 
االحتاد االس���يوي للمرة الثانية من خالل انتخابات االحتاد التي 

ستجرى العام املقبل.
واوضح ان اللجنة أقرت استمرار بقائها في الكويت الى جانب 
تولي العنزي قيادة االحتاد االسيوي على ان تعقد اجتماعاتها في 

كل دولة تستضيف احدى البطوالت للعبة. 

القادسية السعودي يطلب 
حميد ويفاوض خلف

عبدالعزيز جاسم
عاودت ادارة القادسية السعودي 
مخاطبة نادي الكويت مجددا إلعارة 
الالعب مش����عل حميد الى صفوفه 
لالستفادة من خدماته للموسم املقبل، 
حيث س����بق أن فش����لت مفاوضات 
الطرفني بش����أن الالعب في املوسم 
املنقضي بسبب طبيعة عمل الالعب 
في الكويت. من جهة اخرى، أجرت 
ادارة القادسية اتصاال عبر وسيط 
مع مهاجم النادي العربي خالد خلف 
خلوض جتربة احترافية في السعودية 
تقديرا منها لنجومية ومهارة خلف 
الذي ابتعد عن معظم مباريات املوسم 

الفائت بسبب االصابة.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من أمني الس���ر املساعد في 
احتاد السلة عواد الشمري وعضو 
مجلس ادارة نادي الشباب السابق 
جميل الش���مري وأمني سر نادي 
الشباب السابق خالد الشمري لوفاة 
ب���إذن اهلل فقيدتهم،  املغفور لها 
ادارة احتاد  ومن عضو مجل���س 
ألع���اب القوى محم���د علي احمد 
لوفاة جنله، تغمدهما اهلل بواسع 
رحمت���ه، وألهم أهلهم���ا وذويهما 

الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

إقالة القبندي
من »كرة العربي«

مبارك الخالدي
أق���ال مجل���س ادارة الن���ادي 
العربي خال���د القبندي من عمله 
كمدير لقطاع الكرة بالنادي، على 
ان يتم تعيني الشخصية البديلة 
خالل اجتم���اع مجلس االدارة في 
اليوم���ني املقبلني حيث سيش���هد 
االجتماع اعتماد املجلس للهيكلني 
التنظيم���ي االداري والفني لفرق 
النادي للموسم املقبل، حيث ستقدم 
األجهزة اجلديدة برامجها االعدادية 
النادي  وتصوراتها إلع���داد فرق 

املنضوية حتت لوائه.

بدء أعمال مؤتمر األولمبياد
الدولي الخاص في مراكش

بدأ املؤمتر العاملي لرياضيي األوملبياد اخلاص الدولي الذي 
يقام على هامش املؤمتر االستراتيجي العاملي الذي حتتضنه 
املدينة احلمراء اعماله امس ويستمر حتى 10 اجلاري مبشاركة 
وف���ود من 180 دول���ة من بينها الكوي���ت، ميثلها 654 عضوا 
باالضافة الى 100 العب والعبة يش���ارك���ون في مؤمتره���م 

الرياض���ي.
وسيشارك في املؤمتر العاملي للرياضيني 66 العبا من العبي 
األوملبياد اخلاص حول العالم تتراوح أعمارهم ما بني 15 و50 
عاما ومن بينهم 3 أبطال من منطقة الش���رق األوسط وشمال 
أفريقيا كانوا حققوا ألقابا واجن���ازات رياضية كبيرة خالل 
مشاركاتهم في العديد من األلعاب سواء احمللية أو االقليمية 
أو العاملية وهم س���امي غابي شاهني بطل السباحة من لبنان 
ودينا جالل موس���ى بطلة دفع اجللة من مصر وزكريا أقدمي 

بطل السباحة من املغرب.
ويتضمن برنامج هذا املؤمتر تنظيم معرض »تبادل اخلبرات« 
يتم فيه بالصور واملنش���ورات واالخبار الصحافية ملختلف 
وسائل االعالم الدولية استعراض ما قامت به كل منطقة من 
مناطق األوملبياد اخلاص الس���بع، ومن بينها منطقة الشرق 
األوسط وشمال افريقيا من أنشطة على مدى السنوات العشر 
املاضية وك��ذا األلع����اب االقليمي���ة الس������ت التي أقيم���ت 

باملنطق��ة.
ويفتت�������ح املؤمت���ر االس���تراتيج���ي لألوملبياد الدولي 
اخلاص الذي ينظ���م برعاي���ة العاه���ل املغربي امللك محم��د 
الس���ادس أعماله الي���وم في قص���ر املؤمترات في مراك���ش، 
بحضور رئيس���ة األوملبياد اخل���اص الكويت��ي الش���يخ���ة 

شيخ��ة العبدالل��ه.

الشانڤيل يواجه 
الحكمة في نهائي 

كأس السلة 
الش���انڤيل مع  يلتقي فريق 
احلكمة في بلدة جونية الساحلية 
في املباراة النهائية ملسابقة كأس 

لبنان لكرة السلة اليوم.
 وكان الشانڤيل قد تأهل الى 
النهائي بعد أن أطاح بالرياضي 
بيروت حامل اللقب بفوزه عليه 
69-64، في حني احتاج احلكمة 
الى ثالثة اشواط اضافية ليفوز 
الطرابلسي 83-89  على املتحد 

في الدور نصف النهائي.
 ويس���عى احلكمة للثأر من 
امامه في  الشانڤيل خلس���ارته 
املب���اراة النهائية عام 2004 في 
طريق االخير الحراز كأس لبنان 

للمرة االولى في تاريخه.
 ويضم الش���انڤيل مجموعة 
الالعبني يعول  متجانس���ة من 
عليهم املدرب غس���ان سركيس 
التتويج  الى منص���ة  للصعود 
الدولي فادي  الثنائ���ي  يتقدهم 
اخلطيب وغالب رضا اضافة الى 
العبي االرتكاز ندمي حاوي وايلي 
اللعب كارل  اس���طفان وصانع 
سركيس الذي يتألق في الرميات 
الثالثية. فيما يعتمد احلكمة على 
ندمي س���عيد وديڤيد ديريجيان 
وروني أبو جودة والعبي االرتكاز 
روي سماحة وباتريك بو عبود 

ورالف عقل.

حقق  رقمًا جديدًا في 110 أمتار حواجز

»ذهبية« لدهش في »الغران بري«
يواصل البطل فواز دهش مش����واره 
بنج����اح في املرحل����ة الثانية في بطولة 
اجلائزة الكبرى اآلسيوية )الغران بري( 
املقامة حاليا في مدينة بنغالور بالهند حيث 
حقق امليدالية الذهبية في سباق 110م/ح 
الذي اقيم امس األول مس����جال 13.62ث 
)رقم كويتي جدي����د( حيث حقق الرقم 
التأهيلي لبطول����ة العالم أللعاب القوى 
للعمومي والتي ستقام في كوريا للفترة 
من 27 اغس����ط���س وحتى 4 سبتمب��ر 

املقبل��ني.
وقال امني السر العام املساعد الحتاد 
ألع����اب القوى محمد عاي����ض ان البطل 
املتتالية  فواز ادهش اجلميع بإجنازاته 
في البطولة املذكورة التي كان اولها في 
املرحل����ة األولى في مدينة بيون الهندية 
والتي حقق فيه���ا املرك���ز الثاني )ميدالية 
فضية( مس����ج���ال رقما قياسيا كويتيا 
جدي����دا في س����ب���اق 110م/ح وها هو ذا 
اليوم يس����جل رقما كويتي����ا جديدا في 
املرحلة الثانية ناسخ���ا الرق����م السابق 
احملق���ق ف����ي املرحلة األولى للبطول���ة 

13.68 باسم���ه.
وقال محمد عايض اود ان انوه بذلك 
االجناز ال����ذي حققه ابن الكويت الالعب 
الواعد فواز الذي يدل على تألقه الرائع 
واملمتاز فق����د حقق طموحات وتطلعات 

االبطال الواعدين لإلجنازات.

فقد اصبح رمزا لكل الالعبني املوهوبني 
في املجال الرياضي وه����ذا يدل على ان 
العناي����ة بأبطاله  سياس����ة االحتاد في 
ق����د اثمرت وحقق����ت اجن����ازا بطولي���ا 

دولي���ا.
وناشد املسؤولني بالهيئات الرياضية 
تكرمي����ه ودعم����ه لكي يك����ون حافزا له 
ف����ي البط����والت واحملاف�������ل الدولي���ة 

األخ���رى.
وأع����رب محمد عايض عن س����عادته 
باالجناز ال����ذي حققه بطل الكويت فواز 
دهش حيث انه تفوق على ابطال آس����يا 
املشاركني في سباق 110م/ح ورفع اسم وعلم 
الكوي����ت عاليا في هذا التجمع الرياضي 
اآلس����يوي الكبير املقام على ارض البلد 

الصديق.
كما اشاد باملدرب فالدميير سيمانوف 
املش����رف على تدريب الالعب الذي اثبت 
كفاءته وجدارته في تطوير مستوى البطل 
فواز دهش وتس����جيل ارقام جديدة في 

سباق 110م/ح.
واختت����م محم����د عاي����ض تصريحه 
قائال: ال يسعني في هذه املناسبة إال ان 
اه����دي هذا االجناز الكبي����ر الى صاحب 
السمو األمير وس����مو ولي عهده وسمو 
رئيس مجل����س الوزراء لدعمهم للحركة 
الرياضية والشبابية في بلدن���ا العزي���ز 

الكوي��ت.

ناصر احلسينان

مبارك الخالدي
 يعل���ن اجلهازان الفن���ي واالداري 
اليومني  للمنتخ���ب األوملبي، خ���الل 
املقبلني قائمة الالعبني التي ستخوض 
منافسات بطولة كأس اخلليج الثانية 
للمنتخبات االوملبية في يوليو املقبل 
القطرية  العاصمة  التي تس���تضيفها 
الدوحة بدال من السعودية التي اعتذرت 
ألسباب خاصة، وتشمل القائمة من 24 

الى 26 العبا.
 وم���ن املتوق���ع ان تض���م القائمة 
الالعبني أنفسهم الذين خاضوا املباريات 
التجريبية االخيرة مع االردن ومصر 
والبحرين، على ان يستبعد الالعبون 
املصابون والذين لن يتماثلوا للشفاء 
خ���الل الفت���رة التي تس���بق انطالق 

البطولة.
 ومن املق���رر ان يغادر وفد االزرق 
االوملبي الى تونس في األول من يوليو 
إلقامة معسكر تدريبي ملدة 3 أسابيع، 
يخوض خالله م���ن 5 الى 6 مباريات 
جتريبية مع أندية املقدمة في الدوري 
التونسي، ورمبا تكون احدى املباريات 

مع املنتخب االوملبي التونسي.
الفن���ي للمنتخب   ويهدف اجلهاز 
بقيادة الوطني ماهر الشمري، الى حتقيق 
االنسجام األمثل بني الالعبني خاصة خط 
املقدمة مع التركيز على اجلرعات الفنية 
والتكتيكية، واالستفادة من االحتكاك 
عبر املباريات مع الفرق التونسية التي 

تتميز بالسرعة والقوة البدنية.
 ويسعى األزرق الى الظهور بصورة 
جيدة في البطولة اخلليجية، لتعويض 
إخفاقه في النسخة األولى عام 2008، 
بحلوله في املركز األخير، علما ان املنتخب 
السعودي توج باللقب، وحل البحرين 

ثانيا، وقطر في املركز الثالث.

 المشاركة في »خليجي 20«

املنتخب االوملبي   ولعل مشاركة 
في البطولة اخلليجية، تأتي كخطوة 
متهيدية لتمثيل الكويت في »خليجي 
20« املقرر في اليمن في نوفمبر املقبل، 
في حال اتخذ احتاد الكرة قراره النهائي 
بذلك، إفساحا في املجال امام االزرق 
الكبير، ملواصل���ة برنامجه االعدادي 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا في 
الدوحة في يناي���ر املقبل، وجتنيب 
الالعبني اإلرهاق واالصابات، في ظل 
توجهات االحتاد باملشاركة من أجل 
املنافس���ة، واعادة بريق االزرق في 

البطولة القارية.


