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»اآلسيوي« يطالب القادسية وكاظمة 
بإرسال قائمة الالعبين إلى كأس االتحاد

»القوى« يشارك في الملتقى
 الدولي بتونس

»الهيئة« تجري صيانة لمضمار »القوى«

السراي: أبعدتم الكفاءات
ولم تكرموا الالعبين

طالب االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم، فريقي القادسية وكاظمة 
بضرورة اعتماد قائمة الفريقني للدور ربع النهائي لبطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي، وارسالها عبر البريد االلكتروني قبل 23 اغسطس 

املقبل.
ولفت االحتاد اآلسيوي في تعميم له تلقى احتاد الكرة نسخة 
منه، الى انه سيعتمد قائمة الالعبني املشاركني في االدوار التمهيدية 
ودور ال�16 من البطولة، في حال عدم تسلمه القائمة اجلديدة في 

التاريخ احملدد.
اجلدير بالذكر ان الدور ربع النهائي سينطلق في 14 و21 سبتمبر 
املقبل، حيث سيلتقي القادس���ية مع تاي بورت التايلندي، بينما 

يواجه كاظمة فريق االحتاد السوري.

اعلن امني السر العام املساعد الحتاد العاب القوى محمد العتيبي 
ان االحتاد سيشارك في امللتقى الدولي الثالث عشر اللعاب القوى 
التي س���يقام على م���دى يومي 16 و19 اجلاري ف���ي مدينتي نابل 

وتونس.
وقال العتيبي ان مشاركة االحتاد في هذا امللتقى بناء على الدعوة 
الواردة من اجلامعة التونس���ية اللع���اب القوى وموافقة مجلس 
ادارة االحتاد على املش���اركة في اللقاء املذكور، حيث مت تش���كيل 
الوفد املشارك في اللقاء برئاسة صالح الباتل رئيس مجلس ادارة 
االحتاد ومحمد العتيبي امني الس���ر العام املس���اعد مديرا للفريق 
و12 العبا ميثلون مختلف املس���ابقات وهم: فوز الش���مري 400م 
وحمود السعد 400م وفواز الشمري 110م ومحمد العتيبي الزانة 
وعثم���ان الرباح العالي وفهد فرج 400م/ح وصالح احلداد للوثب 
الطويل وعلي الصباغة الزانة وعبداهلل العميري الرمح وجاس���م 
سند الرمح وعمر الرشيدي 1500م، وسيرافق الوفد املدربون طاهر 
ريغي مديرا فنيا وفالدميير سيمنانوف للسرعات وحسني عباس 

للرمح واملدلك ساركيس كاسبريان.
واعرب العتيبي عن امله في ابطال الكويت املشاركني في اللقاء 
املذكور من حتقيق افضل النتائج وتسجيل ارقام كويتية جديدة 
ورفع اس���م وعلم الكوي���ت عاليا، علما ان الوفد س���يغادر البالد 

االسبوع املقبل للمشاركة في البطولة.

وافقت جلنة املناقصات املركزية عل���ى تنفيذ أعمال الصيانة 
للترتان مبضمار احتاد ألعاب القوى بكيفان.

كما أعلنت الهيئة عن طرح املمارسة بشأن اعمال تقوية االضاءة 
بستادي الكويت والقادسية.

تلقى القس����م الرياضي بيانا من عضو اجلمعية العمومية بنادي 
اجلهراء منيف السراي ردا على تصريحات رئيس اللجنة املكلفة بإدارة 

النادي احمد الظفيري جاء فيه:
طالعتنا الصحف الصادرة امس بتصريح لرئيس اللجنة املعينة 
إلدارة شؤون نادي اجلهراء احمد الظفيري يطالب خلف السهو بتولي 
ادارة الكرة بالنادي ومع احترامنا الشخصي للسهو ما خبرة الظفيري 
في مجال الرياضة حتى يقيم الرياضيني باجلهراء من حيث الكفاءة؟ 
علما ان اجلهراء فيها الكثير من الرياضيني اصحاب اخلبرة في مجال 
الكرة، وحينما يقول الظفيري ان الس����هو هو م����ن قام خالل الفترة 
الس����ابقة بالتبرع للنادي، فهذا ال����كالم مردود عليه حيث قام كل من 
النائب عس����كر العنزي ونواف جديد رئيس النادي السابق بالتبرع 
لفريق الكرة بالنادي حينما صعد الفريق الى نصف نهائي كأس سمو 
ولي العهد وكل منهم تبرع مببلغ سخي للفريق، علما انه قد مت تشكيل 
جلنة جلمع تبرعات للفريق لتكرميهم مبناس����بة صعودهم للدوري 
املمتاز ولم يجمعوا س����وى الف دينار فقط من السهو؟ اذن اين دور 
اللجنة من جمع التبرع����ات التي حصلت على مباركة رئيس اللجنة 
املعينة. لذلك أناشد رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة بتغيير 
اللجان احلالية وتعيني جلان جديدة من اعضاء اجلمعية العمومية، 
حيث ان اللجنة احلالية فش����لت فش����ال ذريعا في ادارة امور النادي، 
حيث اقدم����ت على عدم التمديد للمدرب زياديتش����ي ومدرب حراس 
املرمى وانهاء خدمات مس����اعد املدرب احمد عبدالكرمي الذي له تاريخ 
حافل باالجنازات على مس����توى الن����ادي واملنتخب، وتغيير اجلهاز 
االداري املكون من مدير الكرة زياد محسن ومشرف الفريق عبدالعزيز 
مدلول هل هذه املكافأة هي التي يس����تحقونها بعد هذه االجنازات من 
صعودهم للدوري املمتاز وحصولهم على املركز الثالث لكأس س����مو 
ول����ي العهد، حيث ان اللجنة مت تكليفها بإدارة ش����ؤون النادي في 6 
ابريل املاضي وال نعرف ما االسس والقواعد التي تتبعها هذه اللجنة، 

رغم قصر مدة توليها.

ردًا على تصريح رئيس نادي الجهراء

 العربي يعرض 300 ألف دوالر لضم عايل

»السد القطري« يشارك بكامل نجومه في دورة »الروضان«

مبارك الخالدي
 تلقى رئيس مجلس ادارة النادي العربي 
جمال الكاظمي، اتصالني من كل من مدرب 
األخضر لكرة القدم البرازيلي مارس����يلو 
كابو، يبلغه فيه تأكيده احلضور الى البالد 
فور انتهاء مهمته مع املنتخب البرازيلي 
في كأس العالم التي س����تنطلق بعد غد 
اجلمعة في جنوب افريقيا، ليباشر قيادة 
الفريق في التدريبات احمللية قبيل السفر 

الى معس����كر خارجي.  وأشار كابو خالل 
االتصال الى ملف الالعبني احملترفني، الفتا 
الى سعيه للتعاقد مع 3 العبني في املراكز 
املختلفة، حسب رؤيته الفنية ومدى حاجة 
الفريق.  كما تلق����ى الكاظمي اتصاال من 
املدافع الس����ابق السلوڤيني روك ايلسنر 
ال����ذي أبدى رغبته ف����ي جتديد العقد مع 
العربي في املوسم املقبل، اال ان الكاظمي 
أوضح لالعب ان األمر بيد كابو، وهو من 

يحدد أسماء احملترفني، مشيرا الى ان كابو 
قد شاهد الس����لوڤيني روك أثناء املوسم 
الفائت ويعرف امكاناته جيدا. وكان مجلس 
ادارة العربي، قد عقد اجتماعا مساء أول 
من أمس، هو الثالث برئاسة الكاظمي فور 
عودته لتولي مهام الرئيس بحكم قضائي، 
وجرى خالله جتديد الثقة مبدير الفريق 
عبدالعزيز املطوع، واملش����رف عبدالنبي 
حافظ، ليكونا الى جوار مدير الكرة سامي 

احلشاش في اجلهاز االداري لألخضر في 
املوسم املقبل.

 كما ناقش املجل����س الكوادر االدارية 
والفنية أللعاب كرة اليد والطائرة والسلة، 

واتخذ القرارات املناسبة حيالها.
 الى ذل����ك، تتواصل مفاوضات جلنة 
الالعبني احملترف����ني املنبثقة عن مجلس 
االدارة م����ع املدافع العماني خليفة عايل، 
الذي اليزال عند موقفه مطالبا مببلغ 450 

ألف دوالر للتوقيع، اال ان اللجنة عرضت 
مبلغا يقل عن 300 الف دوالر، تاركة األمر 
لالعب للتفكير واالختيار. وعلمت »االنباء« 
ان االدارة العرباوية قد ترفع مبلغ التفاوض 
مع الالعب الى 300 ألف دوالر فقط، لكنها 
تنتظر ان يبدي عايل مرونة إلنهاء الصفقة، 
واالعالن عنها أو طي امللف برمته، والبحث 
عن مدافع اخر في حدود االمكانات املالية 

املتاحة أمام اللجنة.

في زيارة قصيرة للدوحة قدم 
اللجنة  الروض���ان رئيس  خالد 
املنظمة لدورة املرحوم عبداهلل 
مشاري الروضان الرمضانية لكرة 
الصاالت دعوة الى الشيخ سعود 
بن عبدالرحمن أمني عام اللجنة 
االوملبية القطرية لزيارة النسخة 

املقبلة للدورة.
كما قدم الروضان دعوة مماثلة 
ال���ى الش���يخ جوعان ب���ن حمد 
نائب رئيس نادي الس���د وفريق 
كرة الصاالت بالنادي للمشاركة 
في ال���دورة للع���ام الثالث على 

التوالي.
والتقى وف���د اللجنة املنظمة 
للدورة املكون من خالد وعبداهلل 
الروضان مع جاسم الرميحي أمني 
السد وعلي  العام لنادي  الس���ر 
العماري رئيس جهاز كرة الصاالت 

بالنادي.
من جانبه ثمن الشيخ سعود 
ب���ن عبدالرحمن دع���وة اللجنة 
املنظم���ة، مش���يرا ال���ى انه من 
متابع���ي دورة الروضان منذ ان 
مت عرض مبارياتها على احملطات 

الفضائية.
واض���اف ان دورة الروضان 

جنحت في استقطاب فئة كبيرة 
من عشاق كرة الصاالت في ظل 
التي حتققها  الكبيرة  النجاحات 
سنويا سواء على املستوي الفني 

او التنظيمي.
وأشار امني عام اللجنة االوملبية 
القطرية الى ان مثل هذه األنشطة 
تلع���ب دورا كبيرا ف���ي توطيد 

التي وصلت اليه���ا الدورة على 
املس���تويني احمللي والعربي بل 
والقاري لتصبح دوما في طليعة 
الرمضانية املتخصصة  الدورات 

في كرة الصاالت.
وبدوره اكد خالد الروضان ان 
الشيخ سعود شخصية رياضية 
مرموقة لعبت دورا رئيسيا في 

املتميزة بني  الرياضية  العالقات 
دولت���ي الكويت وقطر، الفتا الى 
ان احلكوم���ة القطري���ة حترص 
دائما على دعم كل األنشطة التي 
تخدم شريحة كبيرة من املجتمع 
وباالخص شريحة الشباب داعيا 
الروضان  اللجنة املنظمة لدورة 
للمحافظة عل���ى املكانة الكبيرة 

النهضة الكبيرة للرياضة القطرية 
على كل األصعدة، مشيدا بالدور 
املهم للجنة االوملبية القطرية في 
اس���تضافة وتنظي���م أكبر واهم 
البطوالت على مس���توى العالم 
بالشكل الذي يتناسب مع حجم 
التطور الرياضي الذي تعيش���ه 

دولة قطر في الوقت الراهن.

وأوض���ح الروض���ان ان أمني 
عام اللجنة االوملبية القطرية من 
الشخصيات الرياضية التي حترص 
اللجنة املنظمة على وجودها في 
النسخة املقبلة للدورة في اطار 
سعيها الدائم للتواصل مع رموز 
الرياض���ة العربية تقديرا حلجم 
عطاءاتها. واشاد الروضان بحرص 
ادارة السد على املشاركة في أنشطة 
الدورة بفريق كرة الصاالت الذي 
يعتبر من الفرق املتميزة في القارة 
اآلسيوية ملا يضمه من محترفني 

ميلكون مهارات فنية عالية.
في املقابل فان جاسم الرميحي 
امني عام نادي الس���د اكد حرص 
نادي���ه عل���ى ني���ل كأس دورة 
الروض���ان في النس���خة املقبلة 
لتك���ون االولى في تاريخ النادي 
الذي شارك مرتني في الدورة ولم 

يحالفه التوفيق.
واشار الى ان السد سيشارك 
الكبار س���واء احملليني  بنجومه 
او احملترفني لتحقيق هذا الهدف 
مضيفا ان اجواء الدورة تشجع أي 
فريق على املشاركة فيها للتواصل 
مع جمهورها الغفير الذي يعشق 

فنون كرة الصاالت.

 كابو يؤكد حضوره بعد انتهاء مهمته في المونديال

اللجنة المنظمة توجه دعوة إلى سعود بن عبدالرحمن 

املدرب الصربي غوران توفاريتش يقود تدريبا سابقا لألزرق

العربي يسعى لتعزيز صفوفه باملدافع خليفة عايل

الشيخ سعود بن عبدالرحمن مستقبال خالد الروضان

غوران: تلقيت عرضًا من االتحاد الصربي
عبداهلل العنزي

 أكد مدرب االزرق الصربي غوران توفاريتش انه تلقى 
عرضا من االحتاد الصربي لالشراف على احد املنتخبات 
الصربية، واستطرد قائال انه ملتزم ادبيا بعقده مع احتاد 
الكرة لالشراف على االزرق في »خليجي 20« في اليمن 
وكأس آسيا في قطر في املرحلة املقبلة، ووصف العرض 
الصربي بانه »ش����رف لي ولكنن��ي حالي��ا ال افكر به، 
فانا سعيد جدا في الكويت، خصوصا ان ما قمت به مع 
الالعبني واجلهاز االداري خالل الفترة املاضية، والتأهل 
لكأس آس����يا حافز لي خلوض غم����ار التجربة وقيادة 

االزرق في اهم بطولة في القارة االسيوية«.
 وقال غوران في تصري����ح ل� »األنباء«: ان برنامج 
اعداد االزرق لن يحدث عليه أي تغيير، فنحن وضعناه 
من اجل توفير افضل اعداد للمنتخب لالس����تحقاقات 
املقبلة، وس����أقوم خالله بتجربة جميع الالعبني ال� 32 
املختارين ضمن القائمة االولية، مشددا في الوقت ذاته 
على ان هذه القائمة اولية، وسأجري تغييرات عديدة 
عليها س����واء باالس����تبعاد او ضم العبني جدد متى ما 
احتجت لذلك، فالفرصة مازالت قائمة امام كل الالعبني 

غير املختارين لصفوف االزرق متى ما قدموا مستوى 
جيدا في املوسم املقبل.

 واش����ار الى انه يس����عى خالل ه����ذه املرحلة الى 
جتميع املعلومات عن املنتخبات التي وقع معها االزرق 
ف����ي املجموعة االولى لكأس آس����يا وهي قطر والصني 
واوزبكستان، فاملنتخب القطري بحكم قربه اجلغرافي 
املك معلومات جيدة عن����ه، على العكس من منتخبي 
الصني واوزبكستان، لذلك سأقوم بدراسة هذين املنتخبني 
جيدا من خالل مشاهدة مبارياتهما السابقة او حضور 

املباريات املقبلة لهما.
 وقال غوران ان كأس العالم فرصة جيدة ملشاهدة 
منتخبات القارة ال����� 4 وهي كوريا اجلنوبية واليابان 
واس����تراليا وكوريا الش����مالية ومعرفة قدرتها جيدا، 
فاالزرق سيلتقي الكوريتني وديا، ومن املرجح ان نواجه 
أي����ا من هذه املنتخبات ال� 4 في االدوار النهائية لكأس 
آسيا، مضيفا انه طلب من احتاد الكرة امكانية السفر 
الى جنوب افريقيا ومشاهدة مباريات هذه املنتخبات 
ف����ي نهائيات كأس العالم عن قرب، اال ان طلبه هذا لم 

يلق أي استجابة.

طلب حضور نهائيات كأس العالم لمراقبة المنتخبات اآلسيوية


