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شاكر الشطي أثناء تدريب حراس املرمى

فريق اليد بالكويت يستعد في تونس للموسم اجلديد

السفيرة األميركية ديبورا جونز مع العبي الفريقني

عصام احلضري في مرحلة جديدة بصفوف الزمالك

إدغار يقود تدريب أزرق الناشئين اليوم
مبارك الخالدي

وصل الى البالد في ساعة متأخرة من مساء 
امس مدرب املنتخب الوطني للناشئني البرتغالي 
ادغار بورغي���س بعد ان أنهى إجازة خاصة في 
بالده، وس���يقود بورغيس تدريب األزرق مساء 
اليوم مبساعدة الوطني أنور بوطيبان وشاكر 

الشطي.
وكان املنتخب قد بدأ تدريباته االعدادية األسبوع 
املاضي بقيادة بوطيبان وأخذت التدريبات الطابع 
الترفيهي بهدف رفع معدالت اللياقة البدنية لالعبني 
قبل السفر 11 من الشهر اجلاري الى املعسكر املقرر 
في سلوڤاكيا، حيث سيخوض املنتخب عددا من 
املباري���ات الودية متهيدا خلوض نهائيات كأس 

آسيا املقرر في أوزبكستان أكتوبر املقبل.
ومن املقرر ان يبدأ األزرق بتطبيق تدريباته 
التكتيكية والفنية اعتبارا من مساء اليوم حتت 
اش���راف مدربه البرتغالي ادغار بورغيس الذي 
تعهد في وقت س���ابق ببذل اقصى جهد لبلوغ 
االزرق مرحلة املنافسة في النهائيات اآلسيوية، 
خصوصا ان الفرق أصحاب املراكز األربعة االولى 
ستتأهل مباشرة الى نهائيات كأس العالم وهو 
حلم يسعى الى حتقيقه ازرق الناشئني كخطوة 
غير مسبوقة للكره الكويتية على صعيد منتخبات 

الناشئني.
ومن جهة اخرى، قدم قائد املنتخب عبداهلل 
املسبحي اعتذاره عن عدم مواصلة املشوار مع 
املنتخب في املرحلة املقبلة بسبب ظروفه الدراسية، 
وق���د قبلت ادارة املنتخب اعتذار الالعب حرصا 
منها على مستقبله الدراسي، وقال مدير املنتخب 
علي الديحاني ان املسبحي ساهم مع زمالئه في 

التأهل الى نهائيات كأس آسيا وهو من الالعبني 
الذين يتحلون باألخالق وااللتزام داخل وخارج 

امللعب.
واضاف الديحاني بالرغم من حاجتنا املاسة 
جلهود املسبحي إال ان تفوقه الدراسي وضعنا 
في حرج فنحن ال نريد ان نعترض طريق الالعب 
الدراسي ولكننا نتمنى ان نراه في صفوف االزرق 
الكبير لثقتنا به وإصراره ومهارته العالية التي 
ستجبر اي مدرب على االلتفات إليها واألخذ بها 

الى مصاف مستوى الالعبني املتميزين.
وق���ال ان املرحلة املقبل���ة مهمة على صعيد 
إعداد األزرق فاملنتخبات االخرى أخذت فرصتها 
الكافية في اإلع���داد ونحن نريد تعويض فترة 
التوقف بسبب االختبارات الدراسية للحاق بركب 
املنتخبات االخرى الننا نهدف الى إيجاد منتخب 
يذهب الى اوزبكس���تان للمنافسة وليس ملجرد 
املشاركة ولدينا ثقة كبيرة في العبينا وجهازهم 
الفني وفي دعم مسؤولي االحتاد والهيئة العامة 

للشباب والرياضة وأولياء أمور الالعبني.
وكانت إدارة املنتخب قد اختارت قائمة ال� 24 
العبا لتمثيل األزرق في املعس���كر وهم عبداهلل 
الشمري ومحمد السرهيد وسعود التركي وعمر 
الفه���د وعبداللطيف اخلياط  العدواني ومحمد 
وإبراهيم السهلي ونواف جازع وفيصل سعيد 
ومحمد شاكر وسعود اجلناعي واحمد عبداهلل 
ومحمد القبندي وفارس يحيى وعبدالعزيز مصلح 
ومرزوق العجمي ونادر العنزي وفيصل السبيعي 
وعبداهلل الرش���يدي ووليد الرش���يدي ومتعب 
الش���مري ونواف نايف وعب���داهلل عبدالرحمن 

ويوسف غريب.

المسبحي يعتذر عن عدم االنضمام للمنتخب

الفرحان عاد من رحلة العالج»يد« الكويت تعسكر في تونس 

سفارة أميركا تنظم مباراة في »القدم«

حامد العمران
وافق مجلس ادارة نادي الكويت 
على الطلب الذي تقدم به مدير لعبة 
كرة اليد قاي���د العدواني باجراء 
معس���كر خارج���ي جلميع فرق 
املراحل السنية، السيما ان جميع 
فرق اليد بالن���ادي حققت تفوقا 
ووقفت على منصات التتويج خالل 
املوسم املاضي.  وقد حددت ادارة 
اللعبة تونس وجهة للمعسكر على 
ان يستمر عشرين يوما وذلك في 
الفترة من 5 الى 25 سبتمبر املقبل، 
ويتكون الوفد من قايد العدواني 
رئيسا الى جانب االداريني فيصل 
العنزي، عيس���ى محم���د، ناصر 
الدخيل، راش���د الصقر، يوسف 
الدخيل، محمد احلليل مشرفا عاما، 

في حني تتكون االجهزة الفنية من 
مصطفى موساوي، رياض اوملان، 
احمد نبيل، عمرو سليم الى جانب 
85 العبا س���يتم حتديدهم خالل 
الفترة املقبلة، وقد باشر فريقا حتت 
12 و14 سنة التدريب منذ االسبوع 
املاضي على ان يبدأ فريقا حتت 
16 و18 سنة التدريب االحد املقبل 
التدريب  الفريق االول  فيما يبدأ 
منتصف الشهر اجلاري. اجلدير 
بالذكر ان االبيض فاز بكأس التفوق 
العام للعبة بتسجيله رقما قياسيا 
جديدا برصيد 27 نقطه ويصعب 
خالل العشر سنوات املقبلة حتطيم 
ه���ذا الرقم. وفي نفس الس���ياق 
يواصل الع���ب االبيض عبداهلل 
اخلميس اجللسات العالجية بعد 

اصابته في العضلة الضامة والتي 
تعرض لها خالل مسابقات املوسم 
املاضي والتي منعته من االنتظام 
الناشئني في  في تدريب منتخب 
الفترة املاضية. واكد اخلميس ل� 
»األنباء« انه في طريقه للشفاء من 
االصابة بعد اخلضوع جللسات 
عالجية مكثفة للدخول في تدريبات 
منتخب الشباب استعدادا للبطولة 
اآلس���يوية املقبلة التي تقام في 
املقبل،  ايران في بداية اغسطس 
متمنيا العودة سريعا الى مستواه 
حتى يتسنى له املشاركة مع ازرق 
الش���باب في البطولة للمحافظة 
على اللقب وتعويض الغياب عن 
بطولة الناش���ئني بسبب االيقاف 

الدولي.

يحيى حميدان
عاد الى البالد مساء اول من 
الس���لة بنادي  امس العب كرة 
الكويت اس���امة الفرحان قادما 
م���ن العاصمة البريطانية لندن 
بعد ان تلقى عالجا  ملدة عامني 
بعد العارض الصحي الذي حلق 

به.
وكان في اس���تقبال الفرحان 
بقاعة التشريفات الشيخ مشعل 
ط���الل الفهد ورئي���س مجلس 

الكويت عبدالعزيز  ادارة نادي 
املرزوق واملدربون فهمي اخلضرا 
وعبداهلل بالل واملذيع علي الشطي 
والالعبون يحيى البحر وسالم 
الرباح وحسني  العنزي وراشد 
اخلباز وعبدالعزيز فالح وعبداهلل 
الصراف وشايع مهنا وعبدالعزيز 
البرجس ومدير كرة السلة بنادي 
الكويت بدرالعصيمي واملشرف 
الالعب  التميمي واس���رة  وليد 

وجمع من اصدقائه.

من جهته قال رئيس مجلس 
الكويت عبدالعزيز  ادارة نادي 
املرزوق ان الفرحان مثال لالعب 
الذي مزج بني املهارة واالخالق 
العالي���ة اثناء تواجده باملالعب 
وكان من خيرة الالعبني التزاما 

داخل وخارج امللعب.
وأضاف املرزوق ان العارض 
الصحي الذي تعرض له الفرحان 
هو اختبار ونتمنى له الش���فاء 

التام والصحة والعافية.

نظمت سفارة الواليات املتحدة االميركية مؤخرا 
بالتعاون مع مؤسسة امدايست مباراة ودية بني 
متطوعني من برنامج املنح املصغرة لتعليم اللغة 
االجنليزية الذي متوله وزارة اخلارجية االميركية، 
وفريق يضم متطوعني من ديبلوماسيي وعسكريي 

السفارة.

وتأتي ه���ذه املباراة ضمن برامج مس���تمرة 
للتواصل الثقافي يقوم بها قسم العالقات العامة 
في س���فارة الواليات املتحدة، وقد انتهت املباراة 
1 � 5 لصال���ح متطوع���ي برنامج املنح املصغرة، 
وقد حضرت سفيرة الواليات املتحدة لدى البالد 

ديبورا جونز املباراة.

»المعاقين« يعود متوجًا من تونس

22 العبًا في سباق الدراجات المائية

عاد إلى البالد وفد نادي املعاقني قادما من تونس بعد ان ش���ارك 
في امللتقى الدولي الرياضي الرابع أللعاب القوى محققا 12 ميدالية، 
منها ميداليتان ذهبيتان لالعبني حمد العدواني في سباق 200 متر، 
وحمد حجي بدفع اجللة، وميداليتني فضيتني لعادل العجمي وفهد 
املطيري بدفع اجللة، اضافة الى ثماني ميداليات برونزية مس���جال 

اجنازا جديدا للكويت وللنادي في هذه املشاركة.
وحظي الوفد برئاسة امني السر العام شافي الهاجري باستقبال 
رائع تقدمه مدير عام هيئة الشباب والرياضة باالنابة عصام جعفر، 
والرئيسة الفخرية للنادي الشيخة شيخة العبداهلل والشيخ مشعل 
طالل الفهد، وحشد كبير من العبي ومنتسبي نادي املعاقني، وأعضاء 

مجلس إدارة النادي.
وقدمت إدارة العالقات العامة بالهيئة باقات الورد البطال وبطالت 
النادي وس���ط فرحة غامرة، واثنى عصام جعف���ر على انتصارات 
املعاقني قائال: ان هذه االجنازات والتفوق في كل بطولة ليس غريبا 
على ه���ذه الفئة العزيزة على قلوبنا وان الهيئة لن تدخر جهدا في 
دعمهم وتأمل من النادي املزيد من التقدم والتطور ورفع اسم الكويت 

في جميع البطوالت.

تس����تهل اليوم اللجنة البحرية في النادي البحري نشاطها بإقامة 
س����باق اجلولة االولى من سباقات الدراجات املائية والذي سيقام بدءا 
من الثالثة عصر اليوم في املنطقة البحرية احملاذية للنادي في الساملية 
فيما سيتعقب السباق اقامة مراسم التتويج في مقر النادي في السادسة 

مساء.
وسوف يقام السباق بنظام املضمار لثالث فئات وهي فئة الستوك 
1600، وفئة الستوك مبتدئني 1600 وفئة الواقف 800 وفئة االشبال فيما 
سيش����ارك في السباق 22 متسابقا من بينهم بطل العالم والكويت في 
الدراجات املائية محمد بوربيع من فريق الفا والفائز مؤخرا بلقب بطولة 
االمارات للدراجات املائية للموسم احلالي وللسنة الثالثة على التوالي 
في فئة الستوك 1600 سي سي الى جانب زميله املتألق محمد الباز من 

فريق برو رايدر الفائز باملركز الثاني في بطولة االمارات.
من جانبه اكد رئيس اللجنة البحرية باالنابة فيصل القصير استكمال 
جميع االستعدادات القامة السباق مشيرا الى انه كان من املفترض اقامة 
الس����باق 19 املاضي اال انه مت ترحيله الى اليوم بناء على طلب رئيس 
النادي اللواء فهد الفهد نظرا لتزامن موعد السباق مع امتحانات الطلبة، 
واضاف القصير ان سباق اجلولة الثانية سيقام يوم 17 يوليو اجلاري 

وان سباق اجلولة الثالثة سيتم حتديده في موعد الحق.

»فيفا« يصر على إقامة 
انتخابات االتحاد 
العراقي في أربيل

تونس تتعثر  أمام بوتسوانا

كشف مصدر موثوق به لوكالة 
»فرانس برس« ان االحتاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا( يصر على اقامة 
انتخابات االحتاد العراقي املقررة 
في 24 اجلاري في اربيل وليس في 
بغداد كما تريد احلكومة العراقية 
وذلك لعدم توافر االمن في العاصمة. 
وقال املصدر: »يصر االحتاد الدولي 
على اقام����ة االنتخابات في اربيل 
النها تش����كل مكان����ا امنا جلميع 
املرشحني خالفا لبغداد«. واضاف 
»االمر مبدئي بالنسبة الى االحتاد 

الدولي وال رجعة عنه«.

بدأت تونس التصفيات املؤهلة 
الى نهائيات كأس االمم االفريقية 
2012 لكرة القدم املقررة في الغابون 
وغينيا االستوائية معا بخسارة 
أم����ام ضيفته����ا بوتس����وانا 1-0 
في اجلولة االولى من منافس����ات 
املجموعة احلادية عشرة. وسجل 
جيروم رامايالكوان هدف بوتسوانا 

في الدقيقة 35. 
الرسمية االولى  املباراة  وهي 
ملنتخب تونس بقيادة مدربه اجلديد 

الفرنسي برتران مارشان.

الزمالك يضم الحضري رسميًا ويطلب حسام غالي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انضم عصام احلضري حارس مرمى اإلس���ماعيلي ومنتخب مصر بصفة رسمية 
لصفوف الزمالك بعقد ميتد لثالث س���نوات. وأك���د احلارس املخضرم: »وقعت عقدا 

رسميا مع الزمالك في ساعة مبكرة من صباح اجلمعة«.
وأوضح احلضري أن مسؤولي الزمالك واالسماعيلي أبرما عقدا رسميا بالصفقة، 
وسيقوم الزمالك بإرس���ال املقابل املادي للصفقة، على أن يرسل اإلسماعيلي بطاقة 

احلارس الدولية.
ورفض احلض���ري اإلفصاح عن القيمة املادية للصفق���ة مضيفا »االتفاق مت بني 

إدارتي الناديني وهو شأن بينهما«.
وخاض احلضري فترة احتراف قصيرة في صفوف س���يون السويس���ري، ولن 
يش���ارك مع الزمالك منذ بداية املوسم إليقافه من قبل احملكمة الرياضية الدولية ملدة 
أربعة ش���هور تبدأ من انطالق املوسم اجلديد. وينضم احلضري للثنائي عبدالواحد 
السيد، وعماد السيد حارس���ي الزمالك بعد رحيل محمد عبداملنصف بصفة رسمية 

لفريق اجلونة.
ومتهيدا لصفقة أخرى، تقدم الزمالك بعرض إلدارة النصر السعودي لشراء العبه 
حس���ام غالي مقابل 750 ألف يورو، باإلضافة إلى حتمل الزمالك مس���تحقات الالعب 
املتأخرة لدى ناديه احلالي النصر التي تقارب 400 ألف يورو.. وقد جلأت ادارة الزمالك 
إلى هذا العرض بغرض تخفيف حدة األزمة بني الالعب وناديه والتي أثيرت في أعقاب 
تقدمه بشكوى ضد النصر ل� »فيفا«، يتهم فيها النادي باإلخالل ببنود التعاقد املبرم 

بني الطرفني، ومن ثم تنازل الالعب عن شكواه وفسخ التعاقد بالتراضي.
يذكر أن غالي يتواجد حاليا في السعودية بناء على أوامر من إدارة ناديه، ويتدرب 

حاليا مع فريق الشباب بالنصر كنوع من التأديب له على شكواه النصر للفيفا.
من جانب آخر بدأ جمال حم���زة اتصاالته مع نادي اجلونة، بعد ان فجر مفاجأة 
في معس���كر االهلي بأملانيا، وطلب الرحيل عن االهلي قبل ان يلعب له رسميا، بعد 
ان تأك���د انه لن يكون من العناصر االساس���ية في هجوم االهلي، بل مت ابالغه بعدم 

قيده افريقيا.
وأعلن النادي األهلي عبر موقعه الرسمي نبأ رحيل حمزة بسبب تكدس الالعبني في 

مركزه وصعوبة االشتراك أساسيا مع الفريق أو التسجيل في القائمة االفريقية.
وأجرى حمزة اتصاال بإس���ماعيل يوسف املدير الفني لنادي اجلونة، والذي لعب 
له ملدة س���تة أشهر منذ يناير املاضي حتى نهاية الدوري الستطالع رأيه في العودة 
للفريق. وقال يوس���ف إنه يرحب بعودة حم���زة للفريق في أي وقت في حال قراره 

بعدم االستمرار مع األهلي.

عالميةمتفرقات

ضم نادي مانشستر سيتي االجنليزي العب وسط برشلونة 
ومنتخب س����احل العاج يايا توريه في عقد ملدة 5 س����نوات، كما 
ضم ديڤيد بالت العب خط وس����ط منتخب اجنلترا الس����ابق الى 
اجلهاز التدريبي للعمل كمدرب حتت قيادة كبير املدربني روبرتو 

مانشيني.
وقع الالعب اجلزائري الدولي عبدالقادر غزال عقدا مع نادي باري اإليطالي 

ملدة أربعة أعوام، قادما من سيينا الهابط إلى دوري الدرجة الثانية اإليطالي.
أكمل نادي بولتون اإلجنليزي التعاقد مع مارتني بتروف وروبي بليك، 
من دون مقابل لش���رائهما. واتفق البلغاري بتروف على بنود التعاقد مع 
بولتون األس���بوع املاضي بعدما رحل عن فريق مانشستر سيتي، بينما 
ينض���م بليك إلى بولتون قادما من بيرنلي، النادي الس���ابق ألوين كويل 

املدير الفني احلالي لبولتون.
التح��ق مدافع وقائد منتخ��ب ايطاليا لكرة القدم فابي��و كاناڤارو بفريقه 
اجلدي��د األهلي االمارات��ي الذي وقع معه مطلع الش��هر املاضي عقدا للعب في 

صفوفه في العامني املقبلني، فيه.
أعلن مهاجم املنتخب النمس���اوي لكرة القدم ايرفني هوفر انه انتقل 
من نابولي االيطالي الى كايزرس���الوترن األملاني ملوسم واحد على سبيل 

االعارة.
أعلن نادي مرسيليا بطل الدوري الفرنسي على موقعه في شبكة االنترنت 
ان املهاجم الدولي االس��باني الس��ابق فرناندو موريانتس فس��خ عقده وترك 
النادي. وكان موريانتس انضم الى مرس��يليا قبل عام واحد قادما من ڤالنسيا 

االسباني مبوجب عقد ملدة عامني، لكنه فسخ عقده قبل عام من نهايته.
قال س���تيف مكالرين املدير الفني لفريق فولفسبورغ األملاني انه ال 
يريد أن يخس���ر هداف الدوري األملاني )بوندس���ليغا( إدين دزيكو، الذي 
يعتزم الرحيل عن الفريق رغ���م أن املهلة احملددة النتقاله إلى فريق آخر 

قد انتهت.
أعلن نادي ڤالنسيا ثالث الدوري االسباني انه تعاقد مع األرجنتيني البرتو 

كوستا العب وسط مونبلييه الفرنسي.
أعلن نادي يوڤنتوس اإليطالي انه تعاقد مع املدافع ليوناردو بونوتشي 

والعب خط الوسط األوروغوياني خورخي مارتينيز.
أعلن االحتاد الفرنس��ي لكرة القدم اليوم تعيني الدولي الس��ابق لوران بالن 
مدربا ملنتخب فرنسا خلفا لرميون دومينيك. وكان االحتاد الفرنسي قد توصل الى 
اتفاق مع نادي بوردو في منتصف مايو املاضي تقريبا من اجل تعيني بالن مدربا.


