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عبدالعزيز جاسم 
 أعلن أمني السر العام في نــادي القــادسية 
وليد األنصـــاري أن تدريبـــات الفريق األول 
ستنـــطلق يوم االثنني املقبـــل، حتــت قيــادة 
املدرب الوطني محمد ابراهيم استعدادا للموسم 
املقبل، والدور ربـــع النهائي من بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي، وتســـتمر التدريبات حتى 
موعد السفر الى القاهرة 20 اجلاري، يخوض 
خاللـــه الفريق عدة مباريات قبل العودة في 8 

أغسطس املقبل. 
 وقال: ان الفريق ســـيتدرب من دون العبي 
األزرق الرديف ملشاركتهم في التدريب اليوم، 
وكذلك العبو االوملبي الذين يتواجدون حاليا 
مع املنتخب في معسكر النمسا، مشيرا الى ان 
العب الوسط فهد األنصاري سيدخل التدريبات 
مع الفريـــق، بينما يحتاج طـــالل العامر الى 
برنامج تأهيلي بعـــد عودته من رحلة العالج 

في لبنان. 
 وأضاف االنصـــاري: ال توجد أي عروض 
رســـمية ألي العب حتى اآلن، مبينا ان االدارة 
لن تقف حجر عثرة أمام أي العب يتلقى عرضا 

يليق به وستساعده على إمتام الصفقة.
 وعن اعداد فرق الناشئني، قال ان هناك مشكلة 
في امليزانية لسفر قطاع الناشئني في معسكرات 
خارجية بسبب ميزانية حتفيز الالعبني والتي 
تصرف من االحتراف اجلزئي، مشـــيرا الى ان 

االدارة كانت حددت في وقت سابق معسكرات 
جلميع فئات املراحل الســـنية، لكن الظروف 
احلالية حالت دون سفر الالعبني، ومازلنا نسعى 
إلقامة املعسكرات، وقد تلقينا دعوة من مصر 
للمشـــاركة في دورة ودية حتت 18 و16 عاما، 
وفي حال عدم تلبيتها فان املعســـكر سينتقل 

الى مدينة دبي اإلماراتية.

رديف األزرق يتدرب على ستاد جابر
عبدالعزيز جاسم

قال مشرف منتخبنا الوطني لكرة القدم علي محمود ان 
تدريبات األزرق الرديف ستنطلق اليوم على ستاد جابر 
الدولي في الـ 7 مساء حتت قيادة املدرب الصربي غوران 
توڤاريتش الذي يصل اليوم، وفي حالة عدم قدرته على 
حضور التدريب، سيقوم مســـاعده الوطني عبدالعزيز 

حمادة باملهمة.
وأضاف انه تفقد أرضية ســـتاد جابر الرئيسية ولم 
تكـــن في حالة جيـــدة، ورمبا يقام التدريـــب في امللعب 
الفرعي، مضيفا ان جميع الالعبني أكدوا حضورهم اليوم 
التدريب باستثناء العبي الساملية عبداهلل البريكي وحميد 
القالف اللذين يعودان اليوم من اإلجازة اخلاصة، كما ان 
احلارس خالد الرشيدي لن يتدرب ألنه سيحضر توقيع 

عقد انضمامه الى العربي.
وبني محمود ان غوران وضع خطة اإلعداد مسبقا حيث 
ســـتكون بصورة يومية عصرا على ســـتاد جابر، بينما 
اختار 3 أيام 11 و13 و15 اجلـــاري لتدريبات الصباح في 
صالة فجحان هالل املطيري في القادسية، لكي يستعيد 
الالعبون لياقتهم بسرعة قبل املغادرة الى معسكر القاهرة 
18 اجلاري، والذي ســـيخوض خالله املنتخب 4 مباريات 

ودية حتدد الحقا.
وأكد ان اجلهازين اإلداري والفني حريصان على إعداد 
الالعبني جيدا قبل خوض بطولة غرب آســـيا في االردن 
ســـبتمبر املقبل، والذي يريد من خالله األزرق املنافسة 
واكتساب عدد من الالعبني للمنتخب االول لكي يكون لدينا 
مجموعة كبيرة من الالعبني قادرين على سد النقص في 
اي حلظـــة جتنبا للظروف التي قد حتصل من اإلصابات 

واإليقافات.

غوران يعود اليوم ويقود المنتخب قبل السفر إلى معسكر القاهرة

األنصاري: تدريبات القادسية تنطلق االثنين
وال توجود عروض رسمية ألي العب

 أكد أن اإلدارة تحاول إيجاد حل لسفر قطاع الناشئين إلى معسكرات

الكويت يبدأ االستعداد للموسم اجلديد بقيادة املدرب البرتغالي روماو

علي محمود في تدريب سابق لألزرق

وليد األنصاري

الكويت يبدأ تدريباته بنكهة برتغالية اليوم
مبارك الخالدي

يبدأ فريق الكويت مساء اليوم 
اولى حصصه التدريبية بقيادة 
مدربه البرتغالي اجلديد جوزيه 
روماو ومساعديه ومن املقرر ان 
تستمر حتى 20 اجلاري - موعد 
املغادرة الى مقر معسكر الفريق 

في مدينة نيون السويسرية.
ومن املتوقع ان تسبق متارين 
اليوم جلسة التعارف بني املدرب 
والعبيه واجلهاز االداري للفريق 
قبل ان يشرع روماو في تقدمي 
العمل للمرحلة  شـــرح خلطة 
التجمع احمللي  املقبلة واهداف 
الذي يستمر نحو 10 ايام وكذلك 
اهداف املعسكر اخلارجي الذي 
سيتم التركيز فيه على التحول 
املأمول من الالعبني الستيعاب 
الفكر اخلططي اجلديد واملزمع 
تطبيقـــه حتت قيـــادة روماو 
العبء  ومساعديه النه يتحمل 
الفني للفريق للمرحلة املقبلة.

ويراهـــن اجلهـــاز االداري 
للفريق بقيادة رئيس جهاز الكرة 
مرزوق الغامن ومدير الكرة عادل 
عقلة على خبرة العبي االبيض، 
وقدرتهم على التأقلم السريع مع 
اجلهاز الفني اجلديد، وكثيرا ما 
ردد مسؤولو الكرة في الفريق 
ان العبي االبيض هم من يرفع 
من اداء اجلهـــاز الفني وبيدهم 
وحدهم نتائـــج الفريق متى ما 
لعبوا بأريحية عالية قياسا على 

ما قدمه الالعبون في املواســـم 
النتائج  السابقة، حيث سارت 
ملصلحة الفريق في اشد الظروف 

صعوبة.

تنافس بين الالعبين

وتشـــهد املرحلـــة املقبلـــة 
لتدريبات االبيض تنافسا كبيرا 
الالعبني حلجـــز مقاعدهم  بني 

الفريق بعـــد حتديد جلنة  مع 
املسابقات مبشاركة 3 محترفني 
لكل فريق، االمـــر الذي يجعل 
الالعبني  التنافس محموما بني 
احملليني الثبات ذاتهم مع جهاز 
فنـــي جديد له رؤيتـــه الفنية 
اخلاصـــة والواضحة من خالل 
الســـيرة الذاتية للمدرب الذي 
يفضل املزج بني عناصر اخلبرة 

والشباب في تشكيل الفريق.
ومن املتوقع ان يخرج عدد 
غير قليل من الالعبني من قائمة 
الفريـــق للموســـم املقبل، بعد 
تصعيد العبني من فريق 19 سنة 
اثبتوا جدارتهم في البطوالت التي 
حققوها، واصبح من الضروري 
منحهم الفرصة للمشـــاركة مع 

الفريق.

تستمر حتى موعد المغادرة إلى نيون 20 الجاري

العربي يقدم الرشيدي اليوم

انطالق البطولة العربية للبولينغ

رئيس »الدولي للتايكوندو« 
يستقبل الزيد

مبارك الخالدي
يقدم مجلس ادارة النادي العربي في السابعة مساء اليوم حارس 
مرماه اجلديد خالد الرشيدي الى وسائل االعالم، وسيتم االحتفال 
بتوقيع عقد انضمامه الى صفوف االخضر للمواسم الثالثة املقبلة. 
وكانت ادارة العربي قد جنحت في خطف الرشيدي لتعزيز حراسة 
مرمى الفريق، بعد انتهاء اعارة احلارس السابق شهاب كنكوني، 

وعودته الى ناديه كاظمة في ظل عدم وجود بوادر للتجديد له.

انطلقت البطولة العربية اخلامسة للبولينغ التي ينظمها االحتاد 
املصري باملركز الدولي للبولينغ للقوات املسلحة الليلة املاضية 

مبشاركة 14 دولة من بينها الكويت وتستمر حتى 15 اجلاري.
ويرأس وفد منتخبنا املشارك في البطولة بدر النجدي ويتكون 
من املدربني اندروفراولي ومحمود عباس ومســـاعد مدرب محمد 
درويـــش باالضافة الى 11 العبا والعبـــة، واعرب رئيس املجلس 
القومـــي للرياضة في مصر حســـن صقر في كلمـــة االفتتاح عن 
سعادته الستضافة مصر أنشطة البطولة ضمن احتفاالتها الشهر 

اجلاري بالذكرى الـ 58 لثورة يوليو.

استقبل رئيس االحتاد الدولي للتايكوندو تشاجن ون تشوو في 
مكتبـــه في مقر االحتاد العب املنتخب ونادي الكويت للتايكوندو 
خالد الزيد الذي يقيم معسكرا تدريبيا خاصا من 26-6 الى 9-10 

استعدادا لالستحقاقات املقبلة وأهمها بطولة آسيا.
ومتنى تشاجن للنجم الزيد املزيد من التقدم واالستمرار في هذا 
العطاء واكد انه مـــن املتابعني للنجم الصغير الذي يتمنى له كل 
التوفيق في السنوات املقبلة وان يخوض معسكرا ناجحا في كوريا، 
من جانبه، شكر الزيد رئيس االحتاد الدولي على استقباله واهتمامه 
بالشباب من خالل دعمه املتواصل لهم، ووعد الزيد جماهير اللعبة 

بتحقيق النتائج اإليجابية في االستحقاقات املقبلة.

عالميةمتفرقات  الساحل يستقبل
جدد »السلة«

عودة موفقة لبولت

اعلنت ادارة نادي الساحل عن 
اســـتمرار قبول الالعبني اجلدد 
الســـلة من مواليد  لفريق كرة 
1995 بصالة النادي من الساعة 
اخلامسة عصرا، إلجراء اختبارات 
الالعبني اجلدد استعدادا  قبول 
للموســـم املقبل حتت اشـــراف 

مدربي السلة في النادي.

كانت عودة العداء اجلامايكي 
اوسني بولت ناجحة بعد ان قطع 
مســـافة 100 م بزمن 9.82 ثوان 
في لقاء لـــوزان الدولي اللعاب 
القـــوى، اجلولة الســـابعة من 
املاســـي. وعادل بولت  الدوري 
افضل توقيت لهذا العام واملسجل 
باسم مواطنه اسافا باول في 10 

يونيو في لقاء روما.
وتقدم بولـــت على مواطنه 
الشـــاب يوهان باليك )9.96ث( 
وتشـــوراندي مارتينا من جزر 
االنتيل الهولندية )10.16ث( في 
هذا السباق الذي اضافه املنظم 
جاكي ديالبيار الى البرنامج بعد 
موافقـــة االحتاد الدولي لضمان 
مشـــاركة النجم اجلامايكي الن 
السباق لم يكن اصال ضمن جدول 

املنافسات.
وكان بولت غاب عن املالعب 
نحو 5 اســـابيع بسبب اصابة 
في وتر اخيل القدم اليســـرى، 
واقر عشـــية هذه املشاركة بانه 
قد يكون عرضـــة للهزمية هذا 
املوسم خصوصا من قبل مواطنه 
بـــاول »النه اليـــزال يعاني من 

االصابة«.

»األندية الخليجية« تنطلق في مارس

»األولمبية الدولية« مرتاحة الستعدادات لندن

المنامة ـ ناصر محمد
صدر مرســـوم ملكي من ملك مملكة البحرين 
بتعيني الشـــيخ فواز بن محمد رئيس املؤسســـة 
العامة للشـــباب والرياضة رئيسا لهيئة شؤون 
اإلعالم بدرجة وزير وذلك بعد قرار إنشـــاء هيئة 
تسمى هيئة شؤون اإلعالم وتعديل مسمى وزارة 

اإلعالم والثقافة ليصبح وزارة الثقافة.
كما صدر مرسوم بإنشاء مجلس أعلى للشباب 
والرياضة ويلحق مبجلس الوزراء وهو مؤسسة 
عامة تســـمى املؤسسة العامة للشباب والرياضة 
تتولى االشـــراف على قطاع الشـــباب والشؤون 
املتعلقة به واملراكز الشـــبابية واألندية الوطنية 
واملنشـــآت كما يتبع املجلس جلنة تسمى اللجنة 
األوملبية البحرينية تتولى اإلشراف على االحتادات 
الرياضية الوطنية وسيشكل املجلس من رئيس 
ونائبني وثمانية أعضاء على األقل يصدر بتعيينهم 
أمر ملكي ملدة أربع سنوات على أن يكون من بينهم 

رئيس املؤسسة العامة للشباب والرياضة.
وعلمت »األنباء« أن الشـــيخ ناصر بن حمد آل 
خليفة رئيس اللجنة األوملبية وجنل ملك البحرين 

سيكون من أقوى املرشحني لتولي رئاسة املجلس 
األعلى للشباب والرياضة.

على صعيد آخر، غادر البحرين املنتخب األوملبي 
متوجها الى تركيا إلقامة معسكر تدريبي يستمر 
لغاية 23 يوليو اجلاري في إطار االستعداد للمشاركة 
في البطولة الثانية للمنتخبات األوملبية بدول مجلس 
التعاون التي ستقام في الدوحة خالل الفترة من 28 
يوليو لغاية الســـابع من اغسطس والتي سيلعب 

خاللها الفريق في مجموعة تضم قطر وعمان.
من جهة أخرى، قررت اللجنة التنظيمية لكرة 
القدم بدول مجلس التعاون حتديد املوعد اجلديد 
النطالق بطولة األندية اخلليجية الـ 26 خالل شهر 
مارس املقبل بدال من اغســـطس 2010 متاشيا مع 
برامج االحتادات الوطنية، جاء ذلك في االجتماع 
الذي ترأسه الشيخ سلمان بن ابراهيم واعتمدت 
خالله تســـمية اللجنة الفنية برئاســـة القطري 
حمد املناعي وعضويـــة محمد غراب من اإلمارات 
وعبدالعزيز قمبر من البحرين وخالد احلوار من 
السعودية وطالل العامر من عمان وسهو السهو 

سكرتير االحتاد.

أبدت جلنة التفتيش التابعة للجنة األوملبية 
الدوليـــة ارتياحها من التقدم الذي أحرزته لندن 
في استعداداتها الستضافة دورة األلعاب األوملبية 
لعام 2012، وذلك في نهاية الزيارة التي قامت بها 

اللجنة في لندن.
وكان في اســـتقبال جاك روغ رئيس اللجنة 
األوملبية الدولية ودينيس أوسفالد رئيس جلنة 
التفتيش، رئيس الوزراء البريطاني ديڤيد كاميرون 
وبوريس جونسون رئيس بلدية لندن وعدد آخر 
من السياســـيني، حيث أعلنت احلكومة اجلديدة 

دعمها الكامل الستضافة الدورة.

وقام روغ وجلنة التفتيـــش، خالل الزيارة، 
بجولة في مواقع بناء مختلفة من بينها الســـتاد 
األوملبي، وقد ســـاعد روغ في تثبيت املقعد رقم 
2012 في مكانه بالستاد الذي يسع 80 ألف مشجع، 

والذي اقترب العمل فيه من االنتهاء.
وقـــال روغ في بيان أصدره قبل أيام »رئيس 
الوزراء أكد لي الدعـــم املتواصل ألوملبياد لندن 

2012 من قبل احلكومة«.
وأضاف ان لندن تقوم بعمل جيد وسط ظروف 
اقتصادية صعبة، أسفرت عن تقليص التكاليف 

شيئا ما. 

ناصر بن حمد أقوى المرشحين لرئاسة المجلس األعلى

الجهراء يباشر تمارينه واإلدارة تبحث عن مساعد مدرب
مبارك الخالدي

الى  يباشـــر فريق اجلهراء الصاعد 
املقبل متارينه  املمتاز للموسم  الدوري 
مساء اليوم بقيادة مدرب حراس املرمى 
غريـــب العنزي، لعدم وصـــول املدرب 
البرازيلي جانسينيز دي سيلڤيا الى البالد 

لتأخر االنتهاء من إصدار »الڤيزا« له.
العامة للشـــباب  الهيئـــة  وكانـــت 
والرياضة، قد صادقت األسبوع املنصرم 
على اجراءات التعاقد مع دي سيلڤيا بعد 
وصول بطاقتـــه الدولية واعتمادها من 
احتاد الكرة، إال ان اجراءات التأشـــيرة 
لم تنته، وينتظر ان تفرغ إدارة النادي 
لالنتهاء منها األســـبوع اجلاري، حيث 
يصل املدرب بعدها مباشرة لتولي مهامه 

بشكل رسمي.
وكانــــت اإلدارة املؤقتــــة 

للنــــادي قد أجرت 
في  تغييرات 

اجلهازين الفني واإلداري للفريق، حيث 
اختارت البرازيلي دي سيلڤيا لقيادة الكرة 
اجلهراوية للموسم املقبل مقابل 5000 
دوالر شهريا واملميزات األخرى كالسكن 
والسيارة، لكنها لم حتدد مدربا مساعدا 
للفريق بعد ان مت االستغناء عن الوطني 
احمد عبدالكرمي الذي يحظى بعالقة جيدة 
مع الالعبني، وساهم مع املدرب السابق 
البوســــني زياديتش في تأهل اجلهراء 
الى الدوري املمتاز، إال ان ذلك لم يشفع 

لعبدالكرمي لالستمرار في مهامه.
وعلمت »األنبـــاء« ان اإلدارة املؤقتة 
للنادي، قـــد تركت مهمة اختيار املدرب 
املســـاعد الى املدرب البرازيلي، إال انها 
فوجئت بارتفاع قيمة التعاقد معه، مما 
دفعها الى صرف النظر عن اختيار مساعد 
أجنبي، والبحث عن مساعد من املدربني 

الوطنيني في النادي.
ومن جهة اخرى، أجرت 

ادارة اجلهراء تغييــــرات على اجلهاز 
اإلداري للفريق حيث أسندت مهمة إدارة 
جهاز الكرة لرئيس اللجنة املؤقتة احمد 
الظفيري، كما مت إسناد مهمة مدير الفريق 
الى الالعب الســــابق مهيزع هزاع في 
حني مت التجديد للمشــــرف عبدالعزيز 

مدلول.
ومن املتوقع ان تبحث ادارة النادي 
مع دي سيلڤيا ملف الالعبني احملترفني 
للموســـم املقبل، بعد صرف النظر عن 
املغربيني ربيع هوبري ويونس قاسني، 
والتجديد للبرازيليني انطونيو توبانغو 

وويلسون انطونيو.
ومـــن املنتظـــر ان يتـــم التعاقد مع 
مدافعـــني حلاجة الفريق الى تدعيم هذا 
خط الدفاع، السيما ان مواجهات الدوري 
املمتاز تختلف عن الدرجة االولى، في ظل 
عزم اجلميع على تقدمي صورة مشرفة 

للكرة اجلهراوية.

دي سيلڤيا ينتظر »الڤيزا« األسبوع الجاري

خضع العب خط الوسط األملاني الدولي السابق 
تورسنت فرينغز لعملية جراحية بسبب إصابة في 
الفخذ، ويأمل في استعادة لياقته البدنية للعودة 
إلى املالعب عندما تنطلق منافسات الدوري األملاني 

في أغسطس املقبل.
وقال توماس شـــاف املدير الفني لڤيردر برمين ان 
فرينغز )33 عاما( عانى من اإلصابة لشهور وكان 

البد من إجراء العملية اجلراحية.

يغيب العب وس��ط مان يونايتد االجنليزي اوين 
هارغريفز عن بداية املوس��م املقبل بسبب عدم تعافيه 

من االصابة في ركبتيه.
وق���ال م��درب م��ان يوناي��تد اليكس فيرغوسون 
»اخلبر الس��يئ هو ان اوين هارغ��ريفز سيعود الى 
الوالي����ات املتح��دة لرؤي��ة اختصاصي ولن يكون 
جاهزا في بداية املوس��م«، مضيفا »لس��ت أدري متى 

سيعود«.

أعلن نادي سبورتنغ لشبونة البرتغالي ضم 
الالعب التشيلي خاميي فالديز من اتالنتا االيطالي 
)درجة ثانية( ملدة ثالث سنوات مقابل ثالثة ماليني 

يورو.
فالديز )29 عاما( الذي لم يكن ضمن منتخب تشيلي 
فـــي نهائـــيات مونديال جنوب افريقيا، بات ثالث 
العب يتعاقد معه ســـبورتنغ لشبونة هذا املوسم 
بعد الدولي الســـابق مانيش واندريه كويليو )24 

عاما(.

قال ن��ادي ريال مايوركا ال��ذي يلعب في دوري 
الدرجة األولى االسباني ان العب التنس األول في العالم 
االس��باني رفائيل نادال أصبح مالكا ألسهم في النادي 

املتعثر ماليا.
ونقل عن نادال بط��ل وميبلدون قوله في موقع ريال 
مايوركا على االنترنت »انه لش��رف لي أن أمتكن من 
مس��اعدة ريال مايوركا. سأساعد بأي طريقة ممكنة. 
أنا فخور ب��أن أكون جزءا من هذا املش��روع اجلديد 
ألبناء مايوركا. أنا سعيد للغاية بتعيني مايكل الودروب 

مدربا للنادي«.


