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مشعل العيار

ثامر عناد يطالب بعودة البرازيلي آرثر

زياد العويش في مباراته مع الياباني ميكاوي كوساك

بوسكندر: فواز ويعقوب يختاران 
المحترفين من البرازيل

»االستئناف« تؤيد 
حل إدارتي الساحل والنصر

البرازيلي جانسينيز مدربًا للجهراء

مشعل العيار يكّرم الجهراء

 بنيتيز بدأ مهمته مع إنتر 

غاسكوين يتعرض لحادث سير

يقيم مختار الواحة مش���عل العيار حفل عش���اء للفريق االول 
لكرة القدم بنادي اجلهراء مبناس���بة صعود الفريق الى الدوري 

املمتاز في املوسم املقبل.
وسيقوم العيار خالل احلفل بتكرمي الالعبني واجلهازين االداري 

والفني للفريق.
ويأتي هذا التكري�������م م�����ن قب���ل العيار تواصال لدعمه السابق 
لفرق ن���ادي اجله�������راء والعطاء الالعب��ي��ن احلاف����ز ملضاعفة 
جهودهم في الفترة املقبلة العادة اجلهراء ال������ى منصات التتويج 

السيما انه حقق لقب الدوري في موسم 1990/1989.

بدأ املدرب االس���باني رافائيل بنيتيز استعداداته لتقدميه رسميا 
كمدي���ر فني لفريق انتر ميالن اإليطالي لكرة القدم واملقرر اليوم بعد 
تعاقده مع انتر الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في املوسم املنقضي. 
وذكرت وس���ائل اإلعالم اإليطالية أن بنيتي���ز )50 عاما( وصل برفقة 
زوجته إلى فندق بوس���ط مدينة ميالنو. وحرص بنيتيز على زيارة 
معسكر انتر التدريبي، حيث تفقد منشآت املعسكر الذي يقع على بعد 
50 كيلومترا شمال غرب ميالنو. وكان برفقته في الزيارة إلى املعسكر 
مساعده أميديو كاربوني املدافع اإليطالي السابق الذي أنهى مسيرته 
الكروية بنادي ڤالنسيا االسباني عام 2006. وبعد ستة مواسم قضاها 
في تدريب فريق ليڤربول اإلجنليزي، يواجه بنيتيز مهمة صعبة في 
تدريب انتر خلفا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو الذي انتقل لتدريب 
ريال مدريد االس���باني. وقال بنيتيز لدى وصوله إلى الفندق »أشعر 

بسعادة بالغة. انطباعاتي األولى في إيطاليا إيجابية للغاية..

ادخل الالعب الدولي االجنليزي الس���ابق بول غاس���كوين الى 
احد املستش���فيات بعد تعرضه حلادث سير. وخضع غاسكوين 
الى العالج لكن حالته ال تدعو الى القلق. ومت توقيف س���يدة في 
السادسة والثالثني لالشتباه في قيادتها السيارة وهي حتت تأثير 
الكحول. وكان غاسكوين بدأ مسيرته عام 1984 مع نادي نيوكاسل 
حيث ولد، ودافع عن الوان منتخب اجنلترا في 57 مباراة س���جل 

خاللها 10 اهداف واعتزل اللعب دوليا عام 1998.

الفالح بحث تعزيز التعاون مع البرازيل

 البحري ينّظم بطولة الدراجات المائية

بحث رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة د.فؤاد الفالح سبل تعزيز العالقات الشبابية والرياضية 

املشتركة بني الكويت والبرازيل.
 جاء ذلك خالل استقبال الفالح للسفير البرازيلي روبرت عبداهلل 

لدى البالد.
وتركزت املباحثات على مناقش���ة عدد من القضايا ذات االهتمام 
املشترك، في املجاالت الشبابية والرياضية املختلفة. وأشاد الفالح 
بتطور الرياضة البرازيلية خاصة في مجال كرة القدم وسبل تطوير 
وتعزيز العالقات الرياضية والش���بابية ب���ني البلدين في املرحلة 

املقبلة. 

يغلق في الساعة ال� 8 مساء اليوم، باب االشتراك في سباق اجلولة 
األولى من بطولة الكويت للدراجات املائية للموسم احلالي، الذي تنظمه 

اللجنة البحرية في النادي البحري السبت املقبل.
وقد جددت اللجنة الدعوة الى ابطال وهواة ومحبي سباقات الدراجات 
املائية في الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي لالشتراك في السباق 
الذي سيقام بنظام املضمار ألربع فئات هي الستوك 1600 والستوك مبتدئني 
1600 والواقف 800 واالش����بال. من جانبه، أكد بطل العالم والكويت في 
الدراج����ات املائية محمد بو ربيع من فريق »ألفا صفوة الكويت« عزمه 
على حتقيق لقب الكويت هذا املوسم، ليستكمل بذلك سلسلة إجنازاته 

احلافلة على املستويني العاملي واخلليجي.

كأس التفوق العام في »قبضة« األصفر 

عبدالعزيز جاسم 
 أكد أمني س����ر نادي كاظمة حسني بوسكندر، أنه 
تقرر رس����ميا إقامة معسكر الفريق األول لكرة القدم 
في النمسا، لكن التاريخ احملدد للسفر لم يحدد حتى 
اآلن، بس����بب احلجوزات ولن يك����ون بعد 20 يوليو 
املقبل، ويستمر حتى قبل شهر رمضان الكرمي بيومني، 
يخوض خالله الفريق عددا من املباريات الودية والتي 
لن تقل عن 3 مباريات.  وأشار بوسكندر الى أنه لن 
ميانع في سفر أي العب مع املنتخب الرديف أو األول، 
وسينضم الالعبون الى املنتخب في الفترة التي يطلبها 
اجلهازان اإلداري والفني لألزرق ألن األولوية دائما 
للمنتخب����ات الوطنية.   وبني أنه حتى اآلن لم يتلق 

عروضا ألي العب لالحتراف محليا أو انتقاله بنظام 
اإلعارة، وإن وصلت في األيام القليلة املقبلة، سنترك 
اخليار للمدرب التشيكي ميالن ماتشاال، الذي سيقرر 

مدى حاجته ألي العب. 
 وأضاف بوس����كندر أن مس����ألة اختيار الالعبني 
س����تنتهي خالل األيام القليلة املقبلة، بعد أن قامت 
اإلدارة بإيفاد مدير الفريق فواز بخيت ومساعد املدرب 
جمال يعقوب إلى البرازيل، من أجل اختيار احملترفني 
بأنفس����هم من خالل املش����اهدة احلية، باإلضافة إلى 
اش����رطة »الڤيديو« حتى يك����ون االختيار أكثر دقة، 
بعد أن عانى الفريق املوسم املاضي من سوء مستوى 

احملترفني، ما أدى إلى تراجع النتائج. 

مبارك الخالدي
صادقت الدائرة االدارية في محكمة االستئناف 
بجلستها املنعقدة امس، على صحة قرار الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، بحل مجلسي ادارتي 

ناديي الساحل والنصر.
وكانت الهيئة برئاس���ة مديرها العام السابق 
فيصل اجلزاف، قد أصدرت في تاريخ 14 نوفمبر 
املاضي، 10 قرارات ادارية بحل مجالس ادارات اندية 
القادسية والنصر والساحل والتضامن واليرموك 
والصليبخ���ات واجله���راء وخيطان والش���باب 

والفحيحيل، االمر الذي جلأت معه مجالس ادارات 
االندية املذكورة الى القضاء، حيث رفضت محكمة 
االستئناف في وقت سابق القرار بالنسبة ملجلسي 
ادارتي الفحيحيل والشباب فقط اللذين عادا الى 
قيادة الناديني، فيما توجهت االندية املتبقية الى 

محكمة التمييز عبر طعون منفردة.
ومن املتوقع ان تلجأ ادارتا الساحل والنصر، 
ال���ى الطعن على احلكم الص���ادر يوم امس امام 
محكمة التمييز، لتنض���م ادارة الناديني الى من 

سبقهم من االندية االخرى.

مبارك الخالدي
وقعت ادارة نادي اجلهراء املؤقتة برئاسة احمد 
الظفيري عقدا رسميا مع البرازيلي جانسينيز سيلفا 
لتدري����ب الفريق االول لكرة القدم في النادي ابتداء 
من املوسم املقبل، براتب شهري 5000 دوالر، اضافة 
الى السكن والسيارة. وقررت ادارة النادي اختيار 
سيلفا بعد منافسة شديدة مع البرتغالي روي جوزيه 
مدرب فريق االخضر الليبي، اال ان املغاالة في قيمة 
التعاقد جعلت االمور تصب في مصلحة البرازيلي 
جانسينيز. كما استبعدت النظر في السيرة الذاتية 
للتشيكي ميروسالف ياردا لثبوت اصابته مبرض 
السرطان. ويجري مجلس االدارة محاوالت في اليومني 
املقبلني مع مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة، 

لتوثيق عقد املدرب اجلديد متهيدا التخاذ االجراءات 
الالحقة باستخراج التأشيرة اخلاصة، متهيدا حلضوره 
الى البالد ومناقشة برنامج االعداد للموسم املقبل، 
وبح����ث ملف الالعبني احملترفني والذي س����يتحمل 
املدرب مس����ؤوليته وفقا حلاجة الفريق. ومن جهة 
اخرى، شكل املجلس جلنة الختيار املدرب املساعد 
جلانسينيز، على ان يكون من الوطنيني العاملني في 
النادي، واالولوية للكفاءة الفنية. اجلدير بالذكر ان 
اللجنة املؤقتة الدارة اجلهراء، استغنت عن اجلهاز 
الفني السابق بقيادة البوسني زياديتش ومساعده 
الوطني احمد عبدالكرمي، ال����ذي يبدو االوفر حظا 
للعودة الى مهامه كمساعد، نظرا جلهوده املتميزة 

مع الفريق املوسم املنقضي، وقربه من الالعبني.

عبدالعزيز جاسم
قال أمني سر نادي القادسية وليد األنصاري ان 
كأس التفوق العام لن يخرج من عرين األصفر، ألنه 
لم يبق سوى يومني على منافسات املوسم، ومحافظة 
النادي على كأس التفوق ليس���ت مستغربة رغم 

الصعوبات التي عانى منها في الفترة املاضية. 
وفي السياق نفسه، اكد أمني سر نادي القادسية 
السابق رضا معرفي أن النادي حقق كأس التفوق 
رسميا، رغم الوسائل غير املشروعة من البعض، 

كما ش���كر مدير الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د. فؤاد الفالح على ص���رف رواتب الالعبني التي 

تأخرت دون عذر في الفترة السابقة.
وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة، قد قررت 
صرف رواتب العبي القادسية لثالثة أشهر وهي 
ابريل ومايو ويونيو، بعد أن توقفت منذ نوفمبر 
املاضي، بسبب خطأ من احملاسبة، وستكون رواتب 
الالعبني في حس���اباتهم خالل أسبوع مع مكافآت 

الفرق في باقي األلعاب.

معسكر البرتقالي في النمسا والحجوزات تؤخر موعده

براتب شهري 5000 دوالر 

الصليبخات 
ينوي التعاقد 

مع عبدالقدوس

»التنس« كرم 
المدرب نيبورغ

حامد العمران
علم���ت »األنب���اء« ان نادي 
التعاقد  الصليبخ���ات ين���وي 
م���ع املدرب الوطن���ي لكرة اليد 
عبداخلال���ق عبدالقدوس مدربا 
لفريقي حتت 16 و18 س���نة في 
النادي ملدة موسم واحد بعد ان 
التزاماته مع  انهى عبدالقدوس 
ناديه السابق الساملية، حيث حقق 
في املوسم املاضي املركز الثالث 
في بطولة الدوري واملركز الرابع 

في بطولة الكأس.
ويعتبر عبدالقدوس من أكفأ 
املدربني الوطنيني وسبق ان احرز 
عدة بطوالت على مستوى املراحل 
الس���نية، عندما كان مدربا في 
نادي الكويت واليرموك ووجوده 
في الصليبخات يعتبر مكس���با 

للعبة.

كرم احت���اد التن���س مدربه 
الس���ويدي هانز بيتر نيبورغ 
وذلك مبناس���بة انتهاء خدمته 
باالحت���اد ومغادرت���ه البالد اذ 
الش���يخ احمد اجلابر  استقبله 
رئي���س االحتاد مبكتبه في مقر 
االحتاد وق���دم له درعا تذكارية 

بهذه املناسبة. 
الس���ويدي  يذكر ان املدرب 
بيتر نيبورغ اشرف على تدريب 
العبي منتخب الكويت الوطني 
العام 2006 وحتى  للتنس منذ 
العام احلالي 2010، وله العديد من 
االجنازات مع املنتخب الوطني، 
اهمها تفوق الكويت على املستوى 
اخلليجي وحصولها على املراكز 
املتقدمة سواء للفردي أو للفرق 
في جميع بطوالت مجلس التعاون 
اخلليجي للفئات السنية املختلفة 
والس���ن العام وساهم في بروز 
عدد من الالعبني الواعدين الذين 

يبشر مستواهم.

عناد: تجمع الالعبين مرتبط بالئحة المسابقات

نهائي كويتي مرتقب إلسكواش »جنى«

جراح زهير 
يناشد اإلدارة 

الموافقة على انتقاله

يش���هد الدور نصف النهائي من بطول���ة جنى العقارية 
لالسكواش للرجال، املقامة على مركز االسير يوسف املشاري 
في نادي القادس���ية برعاية الش���يخة فادية السعد، مواجهة 
كويتية فيلتقي زياد العويش وعلي الرامزي بعد جتاوزهما 
ربع النهائي، بفوز االول على الياباني ميكاوي كوساك 0-3 
في مباراة ش���هدت ندية بني الطرفني، واستغرقت 35 دقيقة، 
ف���ي حني لم يحتاج الثاني الكثر م���ن 19 دقيقة للتغلب على 

االيراني محمد رضا بالنتيجة ذاتها.
ويجمع لقاء نصف النهائي االخر بني ثالث الكويتيني تواجدا 
في هذا الدور، ناصر الرامزي الذي جتاوز عقبة مواطنه احمد 
الرندي بثالثة اشواط نظيفة مع االردني احمد سراج املتأهل 
بفوزه على االيراني علي رضا سناي 3-2، مما يرشح تأهل 

العبني من الكويت الى النهائي املرتقب في 18 اجلاري.
وفي بطولة الش���يخة شيخة الس���عد، تأهلت الى املباراة 
النهائي���ة انياو م���ن هونغ كونغ والهندي���ة ديبيكا، بعد ان 
اقصتا املصرية كنزي عماد واليابانية ميس���اكي كوباياشي 

على التوالي في نصف النهائي.
أكد املنس���ق العام للبطولة علي الرندي جناح البطولتني 
على املس���تويني الفني والتنظيمي، مش���يرا الى ان اجلهود 
املبذولة من جميع اجلهات العاملة س���اهمت في هذا النجاح، 
وجعلته���ا وجهة الفضل الالعبني العامليني النها تدخل ضمن 

التصنيف العاملي.
وقال: ان ادارة نادي القادسية وضعت جميع مرافق وخدمات 
النادي حتت تصرف اللجنة املنظمة للبطولة، باالضافة الى 

ان مالعب البطولة تخضع الحدث التقنيات العاملية.

باخالص لتطوير جميع االلعاب 
في النادي، وليس قطاع كرة 

القدم فقط.

العازم���ي من  ان   وق���ال: 
الكفاءات الوطنية التي متتلك 
فك���را رياضيا راقي���ا، وعمل 

املؤقتة الدارة النادي د.مساعد 
العازم���ي على ثقته الختياره 

مدربا للفريق.

مبارك الخالدي
قال مدرب الفريق االول لكرة 
ف���ي الصليبخات ثامر  القدم 
عناد ان موع���د جتمع العبي 
الفريق مرتبط مبواعيد الئحة 
املسابقات املقرر صدورها قريبا 

من احتاد الكرة.
واض���اف عن���اد ان هناك 
موعدين مقترحني لبدء جتمع 
الالعبني، هما اول يوليو املقبل 
او 15 من���ه، اال ان ذلك مرتبط 
باملوع���د النهائ���ي النط���الق 
منافس���ات الدوري، حيث ان 
املوعد املقرر هو 24 اغسطس، 
لكنن���ا ال نعلم ان كانت هناك 
تعديالت على ه���ذا املوعد أم 

ال.
واشار الى انه سيطلب من 
ادارة النادي معسكرا خارجيا 
العادة ترتيب اوراق الفريق من 
الناحيتني املعنوية والبدنية، 
ال���ى نيته االس���تعانة  الفتا 
الالعب���ني املوقوفني  بخدمات 

من قبل االدارة السابقة.
انه س���يقوم  واكد عن���اد 
الفريق  باالتصال مبحت���رف 
البرازيل���ي آرثر تيكيرا حلثه 
على العودة الى الفريق مجددا، 
وق���ال ان ارثر م���ن الالعبني 
املؤثرين في الفريق، وميتلك 
الالعبني اضافة  التجانس مع 
الى روحه العالية لذلك سأسعى 

الى عودته مرة اخرى.
ولفت الى ان هناك مبالغة 
في اسعار الالعبني الذين يتم 
عرضهم من قب���ل املتعهدين، 
وق���ال: ان امكانيات النادي ال 
تس���مح بالتعاق���د مع العبني 
بعقود مرتفعة، م���ا يجعلنا 
الواقع والظروف  نتعامل مع 
وف���ق االمكاني���ات املتاح���ة، 
خصوصا ان هذا االمر يحتاج 
الى وقفة تعاون من املسؤولني 
عن جهاز الكرة في االندية للحد 
م���ن االرتفاع غي���ر الطبيعي 

للعقود.
وشكر عناد رئيس اللجنة 

أثنى على دعم العازمي لفريق الكرة

                   مبارك الخالدي
 ناشد مهاجم النادي العربي جراح زهير ادارة النادي وخاصة مدير الكرة سامي احلشاش املوافقة 
على انتقاله الى اي ناد، ليأخذ فرصته كأي العب آخر. وقال زهير ل� »األنباء«: لقد تلقيت في األيام 
املاضية 5 عروض من بينها عرض رسمي من نادي الشباب، وصل الى ادارة النادي اال انه لألسف لم 
يتم الرد على ادارة الشباب، حيث ذكر احلشاش ان العرض متروك للمدرب البرازيلي اجلديد 
مارس����يلو كابو، لتقرير مدى حاجته الى جهودي، وهو أمر يتنافى مع ما نلمسه 
م����ن حركة تغيرات واس����عة في قائمة الالعبني. وأض����اف: لقد عانيت كثيرا 
في املواس����م األخيرة من بقائي على مقاع����د االحتياط، ولم ألعب اال لدقائق 
معدودة كل شهرين تقريبا، ما اثر في نفسيتي بالرغم من جهوزيتي. وأشار 
زهير الى انه في املوسم املنقضي كان خط هجوم االخضر يعاني نقصا، بعد 
اصابة خالد خلف وتراجع مس����توى حسني املوسوي، وعدم ظهور احملترف 
السوري محمد زينو بالصورة التي كنا نتمناها، ومع ذلك مت جتاهلي بشكل 
الفت دون اسباب واضحة. وقال: انني من ابناء النادي الذين تدرجوا في مختلف 
املراحل السنية، وعمري 23 عاما وهو العمر املالئم للبروز والتألق ألي العب، ولكن استمراري 
مع االخضر في املوس����م املقبل، لن يفيدني بل سيضر بامكاناتي البدنية والفنية كالعب اطمح 

الى اخذ فرصتي. 
وتابع: ان هجوم العربي سيعاني من التخمة في املوسم 

املقبل، الن االدارة تسعى للتعاقد مع العبني محترفني، من 
بينهم مهاجمون، اضافة الى املتواجدين مع الفريق، 

ما يعني صعوبة اخ���ذ فرصتي في اللعب، 
لذلك ال ارغب في اجللوس على مقاعد 

االحتياط موسما آخر.

أكد أن الحشاش يعرقل انتقاله إلى الشباب

زهير: من حقي البحث عن ذاتي وهجوم األخضر متخم


