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»ريد بل فلوغتاغ« تغلق باب االشتراك
أغلقت »ريد بل فلوغتاغ« باب االش����تراك بعد نحو 
ش����هر ونصف الش����هر على انطالق هذه املرحلة. وقد 
مت توزي����ع 520 طلبا في جميع أنحاء الكويت في حني 
استقبلت »ريد بل فلوغتاغ« 122 طلبا. وستركز اللجنة 
املنظمة جهودها على اختيار أفضل 45 تصميما تبعا 
ل� 3 مقومات رئيسية هي: قابلية التنفيذ، القدرة على 

الطيران والشكل اإلبداعي للتصميم. 
وبهذا تكون »ريد بل فلوغتاغ« قد انتقلت الى مرحلة 
اختيار الفرق والتي سيتم اإلعالن عنها في ثالث اسبوع 
من يوليو اجلاري قبل االنتق����ال إلى مرحلة »البناء« 
والتي متنح خاللها الفرق املختارة فترة ثالثة أش����هر 
لتحويل التصاميم املرسومة على األوراق الى مركبات 
تقلع بطيارهم عن املدرج في املارينا كريس����نت وذلك 
بعد ظهر اجلمعة 5 نوفمبر املقبل ليحلق في اجلو قبل 

أن يهبط في املياه. 
وإلى جانب حتقيق أكثر مسافة حتليق ممكنة، يجب 
على الفرق التي تريد أن تفوز ب� »ريد بل فلوغتاغ« أن 
تصمم مركبة طائرة عصرية الشكل باإلضافة إلى تقدمي 
عرض ممتع على امل����درج بهدف نيل إعجاب اجلمهور 
وذلك قبل التحليق في سماء الكويت. وقد مت تخصيص 
جوائز قيمة للفرق التي حتل في املراكز الثالثة األولى، 
فإلى جانب الكؤوس، س����يحصل الفريق الذي يفوز ب� 
»ري����د بل فلوغتاغ« على جائزة مادية قيمة عبارة عن 
3 آالف دينار للمركز األول، وألفي دينار للمركز الثاني 
وأل����ف دينار للمركز الثالث.  ومع »فلوغتاغ« الكويت 
س����يضاف أعضاء جدد إلى نادي طيران الهواة حيث 
سينضمون إلى أعضاء »فلوغتاغ« السابقني. و»فلوغتاغ« 
أو »يوم الطيران« جال منذ انطالقته األولى عام 1992 
على أكثر من 35 مدينة في العالم كما أقيم أكثر من 90 
مرة وجذب في حدث واحد 300 ألف شخص. أما الرقم 
العاملي للطيران فهو 62 مترا وقد مت حتقيقه في »ريد 

لقطة ألحد سباقات ريد بل فلوغتاغبل فلوغتاغ« النمسا عام 2000.

تروسيه يسعى إلى تدريب أستراليا»فيفا« يوقف انتيتش 4 مباريات

تولدو يعلن انتهاء مسيرته

إدواردو إلى جنوى

 اعلن االحتاد الصربي لكرة القدم ان االحتاد الدولي )فيفا( قرر 
ايقاف مدرب منتخبه رادومير انتيتش 4 مباريات لس���وء سلوكه 

خالل املباراة ضد استراليا في الدور االول من املونديال.
 وفرض فيفا على املدرب انتيتش ايضا غرامة مالية بقيمة 14 

الف فرنك سويسري )10500 يورو(، حسب املصدر نفسه.
 وقال االحتاد الصربي في بيان انه »فوجئ بقساوة هذه اخلطوة، 
وانه يعبر عن استيائه معتبرا انها غير مناسبة وسيستخدم كل 
الوسائل القضائية املتوافرة لديه من اجل استئناف هذا القرار«.

عاد الفرنس���ي فيليب تروسيه للسعي لتولي تدريب منتخب 
اس���تراليا لكرة القدم بعدما فشل في احلصول على املنصب قبل 

ثالثة اعوام.
وقالت صحف استرالية ان تروسيه مدرب اليابان السابق مستعد 
لقبول املهمة رغم ان الترشيحات تصب في مصلحة مواطنه بول 

لوجوين مدرب الكاميرون السابق.
ونقلت صحيفة ديلي تليغراف عن تروسيه قوله »الازال منفتحا 
اذا ارادوا بح���ث االمر معي« مضيفا انه س���يضيف الى املنتخب 
بعض العناصر الشابة في نهائيات كأس االمم اآلسيوية في يناير 
اذا تولى املهمة. وكانت استراليا اسندت تدريب فريقها االول الى 

الهولندي بيم فيربيك في 2007.
وقال تروسيه )55 عاما( ان »هذه هي فترة انتقالية بالنسبة 
الستراليا الن بعض الالعبني االساسيني سيعتزلون قبل نهائيات 
كأس العالم املقبلة ولذا فان هذا هو الوقت املناس���ب للبدء في 
مرحل���ة جديدة. وانا اعرف كيف تك���ون هذه املرحلة اجلديدة 
النن���ي قمت بها م���ع اليابان طوال اربعة اع���وام )ما بني 1998 

و2002(«.

 اعلن حارس انتر ميالن، بطل الدوري االيطالي، الدولي الس����ابق 
فرانشيسكو تولدو )38 عاما( انتهاء مسيرته في املالعب اخلضراء.

 وق����ال تولدو في تصريح لقناة التلفزي����ون اخلاصة بنادي انتر 
ميالن »االجازة متضي بشكل جيد، انها طويلة هذا العام الني سأتوقف 
ع����ن اللعب نهائيا. هذه هي املرة االولى الت����ي اعلن فيها هذا املوقف 

رسميا«.
 وامضى تولدو القسم االكبر من مس����يرته في ناديي فيورنتينا 
)1993 � 2001( وانتر ميالن منذ 2001  حيث بدأ اساس����يا في تشكيلة 
االخير قبل ان يصبح احتياطيا بعد تألق البرازيلي جوليو س����يزار 

اعتبارا من موسم 2006/2005.
 وس����اهم تولدو كحارس احتياطي في ف����وز فريقه بلقب الدوري 
5 م����رات متتالية )من 2006 الى 2010( وكأس ايطاليا 3 مرات )2005 

و2006 و2010( ودوري ابطال اوروبا مرة واحدة )2010(.
 وخاض تولدو 29 مباراة دولي����ة مع منتخب ايطاليا من اكتوبر 
1995 الى فبراير 2004، وس����اهم في ايصاله خالل كأس اوروبا 2000 
مستفيدا من غياب احلارس االساسي جانلويجي بوفون بداعي االصابة، 
الى املباراة النهائية بعد ان صد ركلتني ترجيحيتني )اضافة الى ركلة 
جزاء في الوقت االصلي( لالعب����ي هولندا في نصف النهائي قبل ان 

يخسر في النهائي امام فرنسا 1 � 2 بعد التمديد.

ذك���رت تقارير إخبارية في البرتغال أن حارس مرمى املنتخب 
البرتغالي لكرة القدم إدواردو سينضم لنادي جنوى اإليطالي.

ونقلت التقارير عن مس���ؤولني بالن���ادي اإليطالي أن إدواردو 
س���يوقع عقدا مدته أربعة أعوام بينما قدرت قيمة الصفقة بنحو 

4.5 ماليني يورو )5.67 ماليني دوالر(.
ولم يلعب إدواردو مبارات���ه الدولية األولى مع البرتغال قبل 

فبراير 2009 ولم تهتز شباكه سوى أربع مرات خالل 19 مباراة.
ولم يدخل مرمى إدواردو سوى هدف واحد خالل بطولة كأس 
العالم احلالية بجنوب أفريقيا عندما خسرت البرتغال أمام اسبانيا 

في دور ال�16 بالبطولة.

روماو يقود تدريبات األبيض غداً
وصل الى البالد اول م����ن امس مدرب الفريق 
االول لكرة القدم بنادي الكويت البرتغالي جوزيه 
روماو ليبدأ قيادة االبيض في اول تدريبارته غدا 
على امللعب الرئيسي استعدادا خلوض املعسكر 

التدريبي في سويسرا الشهر اجلاري، وقد وصل 
روماو ومساعده البرتغالي انطونيو مدرب اللياقة، 
وكان في استقبالهما مدير النادي تامر الشمري وعمر 

الزامل وباسل الظفيري من العالقات العامة.

هل يبقى دييغو مارادونا مع منتخب األرجنتني أم يرحل؟البرتغالي روماو ومساعده لدى وصولهما املطار

مدرب ريفر باليت يطالب باستمرار مارادونا
املدير  أبدى أنخل كابا 
الفني لنادي ريفر باليت 
اعتق���اده أن على دييغو 
مارادونا االس���تمرار في 
تدريب املنتخب األرجنتيني، 
رغم خروج الفريق من دور 
الثماني���ة في كأس العالم 
بهزمي���ة ثقيلة 0-4 على 

يد أملانيا.
وأك���د كاب���ا »دييغو 
لم يعثر بع���د على فريق 
وأسلوب خاص به ألنه بدأ 
طريقه منذ وقت قريب«، 
مطالبا باتباع الفريق خطة 
بعيدة املدى. ويعتقد املدير 
الفني لريفر بليت، أن على 
مارادونا االستمرار نظرا 
ألن حتقيق النتائج »مسألة 

تتطلب وقتا وصبرا«.
وأبرز كاب���ا ما يحدث 
في منتخبات أخرى مثل 
اسبانيا وأملانيا »التي يعمل 
العبوها معا منذ سنوات 
كثيرة في متاس���ك وبقيم 

واحدة«.

أرسنال يضم
كوسيلني

اعل���ن نادي ارس���نال 
صاح���ب املركز الثالث في 
ترتيب الدوري االجنليزي  
في املوسم املنتهي، انه ضم 
الى صفوفه قلب دفاع فريق 
الفرنس���ي لوران  لوريان 
كوسيلني )24 عاما(، دون 
ان يفصح عن قيمة ومدة 

العقد.
وق���ال مدرب ارس���نال 
الفرنس���ي ارس���ني فينغر 
تعليقا على ضم مواطنه الى 
الفريق اللندني »كوسيلني 
مدافع اوسط ميلك مؤهالت 
كبي���رة وق���دم مس���توى 
رائعا املوس���م املاضي مع 

لوريان«.
واضاف »لقد تابعته، انه 
قل���ب دفاع صلب جدا وقد 
تطور بشكل كبير وبسرعة، 
انه قوي ايضا على الصعيد 
الذهني وهو مقاتل ومنافس 
قوي ويشكل اضافة جيدة 

الى فريقنا«.

العدواني: جددنا مع راشد والموسى في الطريق
انتقال العب  واوض���ح أن 
الوس���ط طالل ناي���ف الى ناد 
محلي غير مدرج ضمن خطة 
عمل اجلهازين الفني واإلداري 
نظرا حلاجة الفريق املاسة اليه 
حيث يتمتع بإمكانات مميزة، 
الفت���ا الى ان مجل���س اإلدارة 
ل���م يتلق حت���ى اآلن عروضا 
حقيقية من اي ناد محلي، مؤكدا 
أن اإلدارة ل���ن تقف في طريق 
نايف أن تلقى عرضا رس���ميا 
لالحتراف باخلارج النه حينها 
لن ميثل النصر وحده بل جميع 
األندية وهو ما يعود بالفائدة 
على النادي والالعب واالهم من 

ذلك املنتخب الوطني. 
واكد العدوان���ي أن النصر 
كعادت���ه لن يق���ف عند اجناز 
املوس���م املاضي باحراز املركز 
الثال���ث بال���دوري املمتاز بل 
سيحاول املنافسة بقوة الحراز 
اللق���ب ألن العناب���ي لديه كل 
اإلمكان���ات والالعب���ني للفوز 
باللقب، وسيركز الفريق أيضا 
على لقبي كاس���ي سمو االمير 
وولي العهد وس���يحاول على 
األقل بلوغ الدور النهائي بعد 
ان خرج منهما املوسم املاضي 

من الدور االول. 
وبني العدوان���ي ان اإلدارة 
فضلت تغيير املدرب واحملترفني 
الذي���ن ابقت فق���ط منهم على 
العماني عصام فايل ألنها دائما 
تبحث عن االفضل وهو مخطط 
وضع منذ سنوات وليس وليد 
الي���وم، فاجلميع ل���م يوافقنا 
في املوس���م قبل املاضي بعد 
التخلي عن البرازيليني جيري 
وكاريكا اللذين قدما موس���ما 
رائعا وتعاقدنا مع مواطنهيما 
رودريغو وفابيانو وس���يلفا 
وجوني وتخلينا عنهم في هذا 
املوسم جميعا ألننا واثقون بان 
اختيارنا هذا املوسم أفضل بكثير 
السابق وسيساهمون في  من 

املنافسة على جميع األلقاب.

الى أن الالعب الوحيد الذي مت 
جتديد التعاقد معه هو محمد 
راشد وهناك مفاوضات جارية 
لتجدي���د إعارة العب وس���ط 
القادسية عبدالرحمن املوسى، 

مش���يرا الى أن العب اليرموك 
بدر الطاهر والساملية مسعود 
فريدون ويوسف بوطيبان قد 
عادوا الى أنديتهم بعد أن انتهت 

فترة إعارتهم الى العنابي. 

وأضاف العدواني أن هناك 
العديد من األمور سيش���هدها 
هذا املوس���م بالنسبة للفريق 
األول حيث س���ترحل أس���ماء 
وتبقى أس���ماء أخرى، مشيرا 

عبدالعزيز جاسم 
قال مش���رف الفريق األول 
بنادي النصر محمد العدواني ان 
فريقه فضل ان يبدأ استعداداته 
للموسم املقبل في وقت مبكر 
خاصة ان بطوالت هذا املوسم 
س���تنطلق مبكرا عن املواسم 
الدوري  الس���ابقة وباألخص 
املمت���از ال���ذي س���يبدأ خالل 
أغسطس املقبل، مبينا ان الفريق 
لم يعتد على ذلك في املواسم 
املاضية وبالتالي سيكون من 
األفضل ان نستعد من اآلن حتى 
ندخل ال���دوري بكامل اللياقة 

واالستعداد. 
التدريبات  أن  الى  وأش���ار 
شهدت حضور جميع الالعبني 
باستثناء العبي املنتخب االوملبي 
غازي القهيدي وفيصل العنزي 
واحمد ناصر، الفتا الى انهم لن 
يلتحقوا باملعسكر الذي سيقام 
في مدين���ة 6 أكتوبر بالقاهرة 
20 اجلاري، كما س���يغيب عن 
الفريق أثناء املعسكر احلارس 
محمد الصالل الذي س���يغادر 
الى القاهرة مع األزرق الرديف 

18 اجلاري. 
وب���ني العدواني أن اختيار 
القاهرة إلقامة املعسكر جاء بعد 
متكن اجلهازين اإلداري والفني 
من االتفاق على إقامة مواجهات 
ودية مع عدد من الفرق املصرية 
حيث سيلتقي العنابي 3 فرق 

تتدرج في املستويات.
 وعن احملترفني البرازيليني 
الثالثة الذين تعاقد معهم النصر 
ومواطنهم امل���درب البرازيلي 
بيري���را قال انهم س���يصلون 
االثنني املقبل وس���ينضمون 
للتدريبات قبل املغادرة ملعسكر 
القاهرة، الفت���ا الى أن اجلهاز 
املرافق س���يكون من  الفن���ي 
البرازيل وهم مس���اعد املدرب 
ومدرب احلراس على أن يكون 
الوطني علي الشمري  املدرب 

مستشارا فنيا للفريق. 

أكد أن المدرب بيريرا والثالثي البرازيلي يصلون األسبوع المقبل

محمد راشد جدد مع النصر موسما آخر

قطر تشارك بـ 6 العبين في أولمبياد الشباب 
تشارك قطر ب� 6 العبني والعبات في دورة 
األلعاب االوملبية األولى للشباب في سنغافورة 

في أغسطس املقبل.
والرياضيون الس���تة هم احم���د غيث في 
الس���باحة وحمزة درويش ف���ي العاب القوى 
وناصر الرميحي في الفروسية واحمد الدياني 
في اجلمباز، والالعبتان شادن وهدان في اجلمباز 
وبهية احلمد في الرماية، وقد تأهلوا الى اوملبياد 
الشباب بعد حتقيق األرقام املؤهلة للمشاركة 

فيها.
وقد يرتفع عدد الرياضي���ني القطريني في 
اوملبياد الشباب في حال تأهل أي العب أو العبة 

في األيام املقبلة.
وقال رئيس الوفد اإلداري للبعثة القطرية 
الى سنغافورة عيسى احلرمي »البطولة تقام 
للمرة االولى على صعيد الشباب وهي املرحلة 
السنية التي تسبق منافسات الكبار والهدف منها 
إعداد جيل جديد ومتميز من الرياضيني في كل 
دولة يكون مبنزلة النواة للبعثات الرياضية 

التي ستشارك في اوملبياد لندن عام 2012«.
وأضاف »تأهل س���تة العب���ني الى نهائيات 
االوملبياد يعتبر أمرا جيدا واالهم بالنسبة الينا 
أن يكون التمثيل في البطولة متميزا من كافة 

النواحي سواء الفنية أو غير ذلك«.

أعلن عن قرب التعاقد مع مدرب أميركي

العجمي: دعم الفهد ورعايته سهال 
متطلبات هوكي الجليد 

االلعاب املتقدمة من حيث املستوى واالجنازات.
كما اعلن العجمي انه جرى توجيه الدعوة له 
بصفته رئيس احتاد هوكي اجلليد حلضور اجتماع 
االحتاد اآلسيوي للعبة الذي تستضيفه الهند في 
4 اغسطس املقبل وبعدها للمشاركة في اجتماع 
الحتاد الدولي للمرة االولى الذي يعقد في تورنتو 

الكندية في 23 لغاية 26 اغسطس املقبل.

اعلن رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي 
عن االقتراب من التعاقد مع مدرب اميركي ومساعده 
الكندي لقيادة املنتخب الوطني في بطولتي ماليزيا 
وبانكوك املقبلتني، مش���يدا بدور رئيس اللجنة 
االوملبية ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
احمد الفهد في تقدمي التسهيالت من خالل متابعته 
واهتمامه الكبيرين وتشجيعه لالعبني واملنتخب 
للمشاركة في البطوالت اخلارجية والتي ستعود 
بالنفع على اداء الالعبني ولتحسني صورة اللعبة 

محليا ودوليا.
وقال العجمي ان الرعاية اخلاصة التي يلقاها 
الالعبون من الفهد تعتبر وساما على صدورهم 
وتعطينا دفعة قوية نحو حتقيق االلقاب ورفع علم 

الكويت عاليا في احملافل االسيوية والدولية.
وبني العجمي ان املدربني قد جرى ترشيحهما 
وملفهما بات على طاولة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة للبت في اقرارهما واس���تقدامهما الى 
الكويت لقيادة املنتخب في استحقاقاته املرتقبة 
والسيما االستعداد احلقيقي خلوض دورة االلعاب 
اآلس���يوية الشتوية السابعة في كازاخستان في 

.2011
واشاد العجمي بدور مدير عام املجلس االوملبي 
اآلسيوي حسني املسلم ومتابعته جلدول مشاركات 
املنتخب الوطني آسيويا وتقدميه كل العون للكويت 
في العمل على وض���ع هوكي اجلليد في مصاف 

أعلن عن قرب التعاقد مع مدرب أميركي

فهيد العجمي


