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الكويت في تدريب سابق وفي اإلطار املدرب البرتغالي روماو

العربي يرفض انتقال خلف للفيصلي
مبارك الخالدي

اوقف مجلس ادارة النادي العربي مفاوضاته مع ادارة الفيصلي 
الس���عودي بش���أن انتقال مهاجمه خالد خلف الى األخير بسبب 

اخلالف على الشق املادي للتعاقد.
وقال امني الس���ر املساعد للعربي خالد عبدالصمد ان خلف من 
الكفاءات التي يعتز بها االخضر وهو احد ابرز مهاجمي االزرق ولن 

نقبل بانتقاله الي ناد اال بقيمة تتناسب وامكانات الالعب.
واضاف عبدالصمد ان ادارة النادي السعودي مصرة على املبلغ 
ال���ذي مت عرضه وهو 200 الف دوالر ونحن نرى ان الصفقه غير 
مناسبة لالعبنا الذي نعتقد انه يستحق اكثر من ذلك وال ينال منه 
عدم مشاركته في القسمني الثاني والثالث من الدوري املاضي بسبب 

االصابه فخلف معروف مبهارته العالية محليا وخليجيا.

القادسية يعتمد أجهزة ألعاب القوى
اعتمد مجلس ادارة نادي القادس���ية اجلهازين الفني واالداري 
للعبة ألعاب القوى كما يلي: علي الصالح مدير اللعبة، علي محمد 
مشرفا عاما، سعود الدوسري مشرفا، احمد الدوسري مشرفا، ماضي 
املطيري املدير الفني، محمد س���عد ف���رج، احمد حمود الهاجري، 
عاطف محمد املغربي، يوسف سعد احلربي، انور عبداهلل الرميان، 
مشعل س���عد احلربي، محمد جاسم بوقمبر، جابر محمد الظاهر، 

علي ناصر العازمي واحمد عبيد الشمري مدربني.
وقد ابدى امني الس���ر وليد االنص���اري اعتزازه باجلهاز الفني 
واالداري والالعبني على اجلهود التي بذلت املوس���م املاضي، كما 
اشاد االنصاري بالالعب فواز دهش وما حققه بحصوله على املركز 
االول وامليدالي���ة الذهبية في بطولة اجلائزة الكبرى اآلس���يوية 

»اجلراندبري« والتي اقيمت في الهند.

األيوبي: شباب الطائرة
جاهز لبطولة الخليج

أكد رئيس احتاد كرة الطائرة كمال األيوبي جاهزية منتخب 
الشباب للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون للكرة الطائرة 
ال� 12 املقرر اقامتها في مدينة جدة السعودية خالل الفترة من 1 
وحتى 7 من أغسطس املقبل. وقال األيوبي ان املنتخب املشارك 
يتكون من العبني صغار السن يشكلون النواة األساسية للعبة في 
الكويت في السنوات املقبلة متوقعا أن يتمكن هؤالء الالعبون من 

حتقيق نتيجة ايجابية تعكس مستواهم احلقيقي في اللعبة.
وتوقع ان تشهد البطولة تنافسا كبيرا من قبل الفرق املشاركة 
»خصوصا ان الفوارق الفنية بني الفرق تالشت بصورة كبيرة نظرا 

لالعداد اجليد لهذه الفرق للمشاركة في مثل هذه البطوالت«.
ولفت الى أن منتخبنا املش���ارك س���يقيم معسكرا استعدادا 
للبطولة ف���ي العاصمة املصرية القاهرة خالل الفترة من ال� 14 
حتى ال� 30 من الش���هر اجلاري، مش���ددا على ان أزرق الشباب 
»ميتلك جميع املقومات للمنافسة على هذه البطولة اإلقليمية 

الكبيرة«.

غيريتس مدربًا للمغرب
أعلن االحتاد املغربي لكرة القدم على موقعه على شبكة اإلنترنت 

تعيني البلجيكي اريك غيريتس مدربا للمنتخب.
وأوض���ح االحتاد املغربي ايض���ا ان دومينيك كوبرلي مواطن 
غيريتس ومس���اعده في مرسيليا الفرنسي س���يعمل مساعدا له 

ايضا في املنتخب.
وس���تكون مهمة املدرب البلجيكي قيادة املنتخب الى نهائيات 

كأس األمم األفريقية عام 2012 ومونديال البرازيل 2014.
وكان غيريتس أوضح الش���هر املاضي في تصريحات نشرتها 
الصحف البلجيكية انه توصل الى اتفاق سيصبح مبوجبه مدربا 

ملنتخب املغرب اعتبارا من هذا العام وملدة 4 سنوات.
وسيترك غيريتس ناديه احلالي الهالل السعودي في نوفمبر 
املقب���ل على أبعد تقدي���ر في حال تأهل فريقه ال���ى نهائي دوري 

أبطال آسيا.

شوموزوكا مدربًا للعربي القطري
تعاقد العربي القطري مع املدرب البرازيلي برسيلوز شوموزوكا 

مدرب افاي البرازيلي السابق ملدة موسم واحد.
وس���يعقد مؤمتر للتوقيع على العقد وتق���دمي املدرب اجلديد 
الى االعالم وجمهور النادي، وبعده سيقود شوموزوكا تدريبات 

فريقه للمرة االولى.
وأكد املدرب البرازيلي أنه يس���عى خلوض جتربة جديدة في 
منطقة الشرق األوسط، السيما أنه درب عدة أندية في بالده، معتبرا 

ان التجربة مع العربي ستكون مبثابة حتد جديد له.
بدأ شوموزوكا )44 عاما( مشواره التدريبي مع فريق ڤيتوريا 
من 1992 حتى 1995،  وس���انتا كروز )درجة رابعة( من 2002 الى 
2004 وق���اده الى الف���وز بكأس البرازيل، ثم تولى تدريب س���او 
كايتانو وس���انتو اندري وبوتوفوغو وغويز، قبل ان ينتقل الى 
اليابان لإلشراف على اويتا ترينيتا من 2005 الى 2009 إذ عاد الى 

البرازيل لقيادة فريق افاي.

»البحري« ينظم مباراة في السلة
نظمت اللجن���ة الرياضية في الن���ادي البحري وفي اطار 
نش���اطها الصيفي مباراة في كرة السلة للفتيات استطاع من 
خاللها الفريق »ب« الفوز وبجدارة على فريق »أ«. وقد شهدت 
املباراة مشاركة واسعة وتألق للعديد من الالعبات، فيما قام 
امني الس���ر العام في النادي خالد الف���ودري ورئيس اللجنة 
الرياضية فيصل القصير بتكرمي الفريق الفائز بحضور مشرفة 
النش���اط الرياضي النس���ائي هيف بارافي ورئيس النشاط 

الرياضي عادل محمود.
من جانبه اش���ار رئيس اللجنة الرياضية فيصل القصير 
الى ان اللجنة س���تكثف نشاطها خالل الفترة احلالية مع بدء 
االجازة الصيفية، وذلك من خ���الل تنظيم لقاءات وبطوالت 
للبنني والبنات وملختلف االعمار في كرة السلة وكرة الطائرة 
وتنس الطاولة لتوفير االنشطة والبرامج التي تساعد االعضاء 
وابناءهم على ممارسة ميولهم وقضاء امتع االوقات في رحاب 

ناديهم.

مشاركة كبيرة بسباق االستعراض الحر
استضاف مضمار االس���تعراض احلر للسيارات الرياضية 
وسباقات الدريفت بحلبة جابر األحمد الدولية التابعة لنادي 
السيارات والدراجات اآللية مبحافظة الفروانية اجلولة الثامنة 
من بطولة الكويت لالستعراض احلر مبشاركة كبيرة من الشباب 
الكويتي باإلضافة إلى ضيوف من البحرين والسعودية. وقد 
جتاوز عدد املش���تركني بالس���باقات كل التوقعات لدى اللجنة 
املنظمة للبطولة، ورغم سوء األحوال اجلوية، وألول مرة تقام 

البطولة مساء.
وأكد الشيخ أحمد الداود ان نادي السيارات عازم على املضي 
قدما في خطط تطوير احللبات داخل حلبة جابر األحمد الدولية 
لتس���توعب األعداد املتزايدة من املش���تركني، مشيدا باجلهود 

الكبيرة التي بذلتها الهيئة العامة للشباب والرياضة.

الكويت يعيد تشكيل األجهزة الفنية واإلدارية لقطاع الناشئين

روماو يصل غدًا لبدء إعداد األبيض

مبارك الخالدي
يصل غدا املدرب اجلديد لفريق الكويت البرتغالي جوزيه روماو 
الذي مت التعاقد معه نهاية املوس���م املنصرم وذلك للبدء في وضع 
خطة اعداد الفريق الستحقاقات املوسم املقبل، حيث سيعقد اجتماعا 
م���ع اجلهاز االداري للفريق واملتمثل في رئيس جهاز الكرة مرزوق 
الغ���امن ومدير الفريق عادل عقلة واملش���رف محمد الهاجري بهدف 
التنسيق لبدء جتمع الالعبني ومباشرة املرحلة األولى من البرنامج 
االعدادي للفريق. ومن املقرر ان تبدأ تدريبات الفريق السبت املقبل 
وستستمر حتى 20 اجلاري موعد املغادرة الى مقر معسكر الفريق 

في سويسرا والذي سيستمر ثالثة أسابع يجري خالله االبيض اربع 
مباريات ودية مع فرق سويسرية. وكانت ادارة الكويت قد تعاقدت 
مع البرتغالي روماو الذي اختار مساعدين له من اجلنسية البرتغالية 
لقيادة اجلهاز الفني للموسم املقبل كما تعاقدت االدارة مع العماني 

خليفة عايل خلفا للبحريني عبداهلل املرزوقي.
ومن جهة اخرى اعلن مدير قطاع الناشئني بالنادي مبارك عبدالعزيز 
الهيكل اجلديد لفرق االشبال والناشئني والشباب حيث يقود فريق 
حتت 21 سنة كل من راشد بديح ويعاونه عادل فاضل واملشرف محمد 
السنعوس���ي. وسيتولى قيادة فريق حتت 18 سنة الصربي دراغان 

ويساعده عبداهلل العازمي واملشرف يوسف الفهيد، كما اسندت قيادة 
االشبال حتت 16 سنة للمدرب عبداحلميد العسعوسي ويعاونه وليد 
سعود واملش���رف عبداحلميد اشكناني، كما تولى قيادة البراعم كل 
من جولي ريد وعقيل مهنا وهاني املوسوي وسالم الدوسري، وضم 
القطاع ثالثة مدربني حلراس املرمى وهم ايليا جون وسمير دشتي 
ومحمد مرضي. وقال عبدالعزيز ان ادارة القطاع تهدف الى احملافظة 
على اجنازات الفرق في املوس���م املاضي خاصة كأس التفوق العام 
للكرة الذي لم يتحقق باملصادفة ولكن بالتخطيط والعمل املستمر 

وبدعم كبير من مجلس ادارة النادي برئاسة عبدالعزيز املرزوق.

عماد متعب أثار املشاكل في األهلي بسفره إلى بلجيكا

»اإلعالم« استعدت للدورة الرمضانية

الدورة  تقيم وزارة اإلعالم 
الرمضانية السادسة لكرة القدم 
حتت رعاية وكيل الوزارة الشيخ 
فيصل املالك من جانبه قال رئيس 
اللجنة الرياضية املشرفة على 
تنظيم الدورة موسى تركي مال 
اهلل ان اللجنة بدأت استعدادها 
لتنظيم هذه الدورة التي تقام 
س���نويا في األسبوع األول من 
شهر رمضان املبارك، مؤكدا ان 
القائمني على هذه الدورة وفي 
مقدمتهم وكيل الوزارة فيصل 
املالك، حريصون على تنظيمها 
وعلى توفير االمكانيات املتاحة 
إلجناحها، وذلك من خالل دعوة 
كل املؤسس���ات الصحافية الى 
املشاركة في أنشطته ليتسنى 

جلميع الزمالء في جميع قطاعات 
اإلعالم فرصة االلتقاء والتعارف 
الرياضي  التناف���س  من خالل 

الشريف في كرة القدم.
وأش���ار مال اهلل الى ان أهم 
م���ا تهدف الي���ه وزارة اإلعالم 
من اقامة مثل هذه الدورات هو 
ترس���يخ روح األسرة الواحدة 
لدى الزمالء الصحافيني وتأكيد 
أهمية العمل اجلماعي والتعاون 
البناء في سبيل حتقيق الرسالة 
الصحافية القائمة على احلرية 

واملسؤولية.
وأشاد بجهود وكيل الوزارة 
الش���يخ فيصل املالك في دعم 
األنشطة االجتماعية والرياضة 

وتذليل الصعوبات.

موسى تركي الشيخ فيصل املالك

الزمالك يقرر قيد »جدو« ومتعب يسافر إلى بلجيكا

كاناڤارو: انضمامي إلى األهلي كان عائلياً

القاهرة - سامي عبدالفتاح
يس���افر الع���ب األهلي عماد 
متعب مس���اء اليوم إلى بلجيكا 
لتفعيل وتنفيذ العقد الذي ابرمه 
مع نادي ستاندرلياج البلجيكي. 
يأتي هذا رغم الضغوط الشديدة 
التي تعرض لها الالعب في الفترة 
األخيرة، وقد اكدت مصادر قوية 
داخل االهلي ان متعب سيسافر إلى 
بلجيكا ليس لتفعيل تعاقده كما 
يعتقد البعض وامنا ليعتذر إلى 
ستاندرلياج عن عدم االستمرار 
ف���ي تنفيذ م���ا مت االتفاق عليه 
مبدئيا، في شأن آخر رفض املدير 
الفني حسام البدري املبررات التي 
ساقها الغيني سليمان يوال لتبرير 
تأخره عن االنضمام ملعس���كر 

املقام حاليا بالنمس���ا،  الفريق 
حي���ث كان من املق���رر حضور 
الالعب للمعسكر اجلمعة املاضى، 
لكنه اعت���ذر لظروف خاصة لم 
يقتنع بها اجله���از الفني، االمر 
الذي جعل حسام البدري يبدي 
حتفظه الشديد عليه، وبالتالي 
انعدم���ت تقريبا ف���رص ارتداء 
الالعب للفانلة احلمراء، السيما 
بعدما علم مس���ؤولو األهلي أن 
الالعب كثير املش���اكل ومرفوع 
ضده قضيتان في تركيا إحداهما 
من سيدة تركية، وأخرى من املدير 
السابق لنادي دينزلي سبورت، 
كما ان فش���ل صفقة يوال جعل 
مس���ؤولي االهلي يدخلون في 
مفاوضات مكثفة ورس���مية مع 

املال���ي محمد تراوري )21 عاما( 
مهاجم األفريقي التونسي لضمه 
خالل فترة االنتقاالت الصيفية 
احلالية، اال ان صفقة تراوري هي 
االخرى تواجه بعض الصعوبات، 
يأتي في مقدمتها أن الالعب لن 
يحق له املشاركة مع األهلي في 
دوري أبط���ال أفريقيا إذا انتقل 
له، بسبب مشاركته مع النادي 
التونسي في نفس البطولة التي 
ودعه���ا األفريقي في دور ال� 32 
على يد شبيبة القبائل اجلزائري 
الذي وقع ف���ي مجموعة األهلي 

بدور الثمانية.
من جه���ة أخرى ق���رر نادي 
الزمالك قيد الالعب محمد ناجي 
جدو في القائمة الثانية التي سيتم 

فتح القيد بها في احتاد كرة القدم 
اعتبارا من اليوم، وتستمر حتى 
الثاني والعش���رين من الش���هر 
اجلاري، يأتي هذا على الرغم ان 
نادي االحتاد السكندري قام في 
األسبوع املاضي بارسال قائمته 
األولى والتي ضمت أربعة عشر 
العبا من بينهم محمد ناجي جدو 
ثم اعلنت ادارة النادي السكندري 
عن بيعه بالنادي األهلي. ويستند 
الزمالك في قيده لالعب في احلصول 
على توقيعه عن االستمارات األربع 
اخلاصة بانضمامه للفريق األبيض 
في مطلع العام اجلاري فضال عن 
تقاضيه مبلغا من املال وتوقيعه 
عل���ى ايصال امان���ة مبلغ مادي 

كبير.

اعتبر قائد منتخب ايطاليا لكرة القدم فابيو 
كاناڤ���ارو ان انضمامه الى االهلي االماراتي 
كان قرارا عائليا وليس ماديا وانه س���يركز 
اآلن للدف���اع عن ألوان فريقه اجلديد وإنهاء 

مسيرته في دبي.
وقال كاناڤارو في حفل تقدميه من النادي 
االهلي »تركيزي منصب اآلن على الدفاع عن 
ألوان االهلي وانهاء مش���واري الكروي في 

مدينة دبي بأفضل صورة ممكنة«.
وأضاف »ق���رار انضمامي الى االهلي لم 
يكن ماديا بل عائليا وأنا احب عائلتي، لقد 
لعبت 20 عاما بني ايطاليا واس���بانيا وكان 

من اجليد اتخاذ خطوة للتغيير«.
وكان كاناڤ���ارو حضر الى دبي قبل ايام 
بعد خروج منتخب ب���الده من الدور االول 

ملونديال جنوب افريقيا وفقدانه اللقب العاملي 
الذي أحرزه في أملانيا عام 2006 بقيادته اوقد 

اختير افضل العب فيه.
وتابع النجم االيطالي »منذ س���معت عن 
اهتمام االهلي بالتعاقد معي من خالل وكيل 
اعمالي س���ارعت الى جمع بعض املعلومات 
عن مدينة دبي تفصيليا وعن النادي االهلي 
والدوري االماراتي، فاالمارات بلد رائع جدا 
وهي آمنة بالنسبة لعائلتي«. ومضى كاناڤارو 
قائال »سأسعى الى منح اخلبرات الكبيرة لي 
في مش���واري الكروي الطويل الى الالعبني 
الشباب في النادي االهلي وان أساعدهم على 
حتقيق االنتصارات، خاصة ان الضغوط في 

االمارات اقل من البطوالت االوروبية«.
وعن خروج االزوري من املونديال وفقدانه 

لقبه رد كاناڤارو مازحا »تغير البلد وأسئلة 
االعالميني هي ذاتها«، قبل ان يضيف »مرت 
الكرة االيطالية بفترة سيئة، ففي عام 2006 
جنحنا في الفوز باللقب العاملي في أملانيا، وقد 
حدثت بعض التغييرات لكن النجاح لم يكن 

حليفنا في مونديال جنوب افريقيا«.
وأوضح »هناك اآلن بعض التغييرات على 
املستوى الفني ونأمل ان تسفر عن حتسن 
خالل املشاركات الرسمية املقبلة«، نافيا ان 
يكون عامل السن وتقدم الالعبني في العمر 
السبب باخلروج املبكر للمنتخب بقوله »لم 
نكن املنتخب االكبر سنا، التزال هناك مواهب 
جديدة في الكرة االيطالية لكن الضغوط التي 
واجهها املنتخب كحامل للقب أثرت على أدائه 

في جنوب أفريقيا«.

عالميةمتفرقات

 خضع حارس مرمى يوڤنتوس ومنتخب ايطاليا جانلويجي 
بوفون مساء امس االول الى عملية جراحية في الظهر )العمود 
الفقري( س���تبعده حتى نهاية العام حسب ما ذكرت أمس 

صحيفة »غازيتا ديللو سبورت« احمللية.
واوضحت الصحيفة »خضع جيجي بوفون لعملية جراحية 
في العمود الفقري استمرت س���اعة وكانت ناجحة متاما«، 
مضيفة »نظرا الى الوقت الذي يحتاجه الالعب الى التعافي، 

فانه من احملتمل ان يعود الى املالعب في ديسمبر«.
 ض��م نادي يوڤنتوس املداف��ع ماركو موتا الى صفوفه على 
سبيل االعارة من اودينيزي في احدث صفقات النادي الذي يسعى 
للعودة الى قمة دوري الدرجة االولى االيطالي لكرة القدم. واحتل 
يوڤنتوس املركز الس��ابع في الدوري املوسم املاضي الذي كان 
اسوأ مواسمه على االطالق وفي محاولة الستعادة هيبته تعاقد 
النادي بالفعل مع ماركو س��توراري وسيموني بيبي وخورخي 

مارتينيز وليوناردو بونوتشي.
 اعلن نادي بورتو ثالث الدوري البرتغالي لكرة القدم في 
موقعه على شبكة االنترنت ان العب الوسط الدولي السابق 
وقائد سبورتينغ لشبونة جواو موتينيو انضم الى صفوفه 

ملدة 5 سنوات لقاء 11 مليون يورو.
واكد بورتو ان الناديني »توصال الى اتفاق نهائي بشأن انتقال 
موتينيو لقاء 11 مليون يورو«. وتضمن فسخ عقد موتينيو 

بندا بدفع مبلغ 40 مليون يورو.
 كش��ف مدرب فريق ش��الكه فيليكس ماغاث، وصيف بطل 
الدوري االملاني بدء املفاوضات من اجل ضم االس��باني راوول 
غونزاليز قائد ريال مدريد، وصيف بطل اسبانيا. وقال ماغاث في 
تصريحات نشرتها مجلة كيكر الرياضية على موقعها في شبكة 
االنترن��ت »نحن مهتمون بضم راوول وقد بدأنا االتصاالت مع 
وكالء اعماله«، مشيرا الى ان الالعب »تلقى ايضا عروضا اخرى 

من اجنلترا على سبيل املثال، لكنه لم يتخذ اي قرار بعد«.

األبيض يكّرم العنبري
يقيم نادي الكويت حفل تكرمي لالعب النادي السابق وعضو 
مجلس اإلدارة عبدالعزيز العنبري مبناسبة اختياره سفيرا مللف 
قطر ملونديال 2022 ويع���د هذا االختيار مبثابة فخر للرياضة 
الكويتي���ة الن العنبري يعد خير من مث���ل األزرق في احملافل 
اخلارجية ولعل أهمها كأس العالم 1982. وتوجه إدارة العالقات 
العام���ة بالنادي الدعوة للجميع حلضور حفل تكرمي العنبري 

والذي سيقام اليوم في السابعة مساء في ديوانية النادي. 


