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كميل شرح لالعبين قانون التحكيم الجديد والتعديالت التي أجريت عليه

أزرق الناشئين إلى سلوڤاكيا استعداداً لنهائيات كأس آسيا
مبارك الخالدي

تغادر بعثة املنتخب الوطني للناشئني 
اليوم متوجهة الى سلوڤاكيا إلقامة معسكر 
إعدادي يستمر ثالثة أسابيع في إطار املرحلة 
الثانية من استعدادات املنتخب للمشاركة 
في نهائيات كأس آس���يا التي ستقام في 
اوزبكستان 24 أكتوبر املقبل حيث يلعب 
األزرق في املجموع���ة الرابعة التي تضم 
ال���ى جواره منتخبات الص���ني واإلمارات 

والعراق.
ويرأس بعثة املنتخب املدير اإلداري علي 
الديحاني اضافة الى اجلهاز اإلداري املكون 
من نايف القحطاني مشرفا ونواف العجمي 
إداريا، واجله���از الفني املكون من املدرب 
البرتغالي ادغار بورغيس ومساعده أنور 
بوطيبان ومدرب احلراس ش���اكر الشطي 
والالعبني عبداهلل الشمري ومحمد السرهيد 
وس���عود التركي وعمر العدواني ومحمد 
الفهد وعبداللطيف اخلياط وابراهيم السهلي 
ونواف املطيرات وفيصل س���عيد ومحمد 
شاكر وس���عود اجلناعي واحمد عبداهلل 
ومحمد القبندي وفارس يحيى وعبدالعزيز 
املطيري ومرزوق العجمي ونادر العنزي 
وفيصل السبيعي وعبداهلل الرشيدي ووليد 
الرشيدي ومتعب الشمري ونواف العنزي 

وعبداهلل هاني ويوسف غريب.
وكان األزرق قد بدأ املرحلة األولى من 
اعداده في 8 مارس املاضي ثم أوقف تدريباته 
قسرا بس���بب االختبارات الدراسية حيث 
عاود التجمع مرة أخرى في أواخر الشهر 
املاضي بقيادة الوطني أنور بوطيبان لوجود 
املدرب ادغار خارج البالد قبل ان ينضم الى 

تدريبات املنتخب األسبوع املاضي.
ويعول اجلهاز الفن���ي للمنتخب على 
نتائج وثمار املعسكر في ظل منافسة قوية 
مرتقبة في النهائيات حيث وقع األزرق في 
مجموعة قوية تضم منتخبات متمرس���ة 

في املش���اركات اآلسيوية وتتمتع ببرامج 
اعدادي���ة قويه ولكن لن يثني ذلك عزمية 
الالعبني على تقدمي عروض مش���رفة في 
سبيل حتقيق الهدف األسمى وهو التأهل الى 
نهائيات كأس العالم حيث تتأهل املنتخبات 
صاحبة املراكز األربعة األولى الى املونديال 

مباشرة.
وكانت ادارة املنتخب قد نظمت محاضرة 
التحكيم  نظرية لالعب���ني حول قان���ون 
والتعدي���الت التي أجري���ت عليه حاضر 
فيها احملاضر اآلس���يوي واحلكم الدولي 
السابق سعد كميل الذي أثنى على الالعبني 
وحماس���هم وما يتمتعون به من س���رعة 
بديهة واستيعاب، وقد أجاب عن أسئلتهم 
التي طرحوها حيث أوضح لهم التعديالت 
األخيرة على قانون التحكيم وكيفية التعامل 
معها جتنب���ا للوقوع في أخطاء قد تكلف 
الكثير أثناء املباريات الرس���مية، مشددا 
على ضرورة مسايرة التطورات األخيرة 
في عالم التحكيم ما يعكس اس���تعدادات 
االحتاد لتنفيذها والتجاوب معها السيما 
ان جلن���ة احلكام بصدد تقدمي محاضرات 
عديدة جلميع الالعبني سواء في منتخبات 
املراحل السنية األخرى أو العبي الفرق قبل 

بدء املوسم الكروي.

الديحاني يشكر السهو

من جهة أخرى تقدم مدير املنتخب علي 
الديحاني بالشكر اجلزيل لسكرتير االحتاد 
سهو السهو لقيامه بتسهيل الكثير من األمور 
االدارية لصالح بعثة الفريق وقال الديحاني 
ان احتاد القدم ممثال في الس���هو قام بجهد 
كبير لتسهيل مهمة ناشئي األزرق إدراكا منه 
ألهمية املعس���كر في طريق اعداد املنتخب 
ملهمته الرسمية األولى في احملفل اآلسيوي 
الكبير ويعكس رغبة املسؤولني في عودة 

الكرة الكويتية بقوة الى احملافل القارية.

كابو يبدأ قيادته للعربي من معسكر القاهرة

العبو األزرق ظهروا مبعنويات عالية في آخر تدريب قبل السفر الى سلوڤاكيا

الحشاش يستقبله بمطار القاهرة مع ثالثة برازيليين

كابو إلى مصر بسبب »الڤيزا« ويقود األخضر 19 الجاري
مبارك الخالدي

اضطرت ادارة الفريق االول 
بالنادي العربي بالتنس����يق مع 
مدرب الفريق البرازيلي كابو الى 
اإليعاز له بالتوجه الى القاهرة 
مقر إقامة معسكر األخضر وذلك 
الڤيزا  التأخر في إجراءات  بعد 
اخلاصة به، حيث لم يس����عفها 
الوقت إلنهاء اإلجراءات ففضلت 
ان يتوجه كابو الى القاهرة خالل 

اليومني املقبلني.
 ومن املقرر أال يحتاج كابو 
الى تأش����يرات لدخول القاهرة 
حيث يشرف خالل هذه املرحلة 
على برنامج املعس����كر واملكان 
املخصص له ريثما يتم االنتهاء 
من الڤيزا اخلاصة به في الكويت 
ثم يعود كابو مع بعثة األخضر 

فور انتهاء املعسكر في مصر.
الكرة س����امي  وكان مدي����ر 
احلشاش قد غادر البالد اليومني 
املاضيني متوجه����ا الى القاهرة 
ليكون في استقبال كابو وثالثة 
محترفني برازيليني يش����غلون 
املراك����ز الثالث����ة ف����ي خطوط 
الفريق ليت����م اختبارهم هناك 
اثناء املباري����ات الودية قبل ان 
تقرر اإلدارة التعاقد معهم رسميا 
لتمثي����ل األخضر في املوس����م 

املقبل.
وكانت اإلدارة العرباوية قد 
حددت غدا موعدا لبدء التدريبات 

الرسمية للفريق، ومن املتوقع أال 
يكتمل عدد الالعبني وذلك لتغيير 
اخلطط املرسومة لإلعداد بسبب 
املدرب  الت����ي أجبرت  الظروف 
على التوجه ال����ى القاهرة بدال 

من الكويت.
ومن املق����رر ان تغادر بعثة 
العربي الى معسكر القاهرة 19 
من الش����هر اجلاري وملدة ثالثة 
أس����ابيع يتعرف خاللها املدرب 
عل����ى العبيه ويق����وم بعرض 
احملترف����ني الثالثة على اجلهاز 
اإلداري وكذل����ك رئيس مجلس 
إدارة النادي جمال الكاظمي الذي 
سيلحق باملعسكر ملراقبة مستوى 
احملترفني عن كثب الس����يما ان 
إدارة األخض����ر قد أوكلت مهمة 
اختيارهم الى كابو دون اي تدخل 
في توجهاته ليتحمل املسؤولية 
الفنية كاملة امام االدارة العرباوية 
في حال عدم ظهورهم باملستوى 

املأمول.
العرب����ي قد  ادارة  وكان����ت 
أوكلت مهمة التعاقد مع العبني 
محليني الى جلنة خاصة برئاسة 
عبدالعزيز عاشور جنحت حتى 
االن في التعاقد مع احلارس خالد 
الرشيدي وتسعى للتعاقد مع 
العب����ني آخرين في ظ����ل عزم 
مجلس االدارة الى ايجاد فريق 
يحقق طموح العرباوية للموسم 

املقبل.

طالب األندية باالبتعاد عن العبي فريقه

غلوم: يد الشباب »غير« في الموسم الجديد
حامد العمران

أبدى مدرب الفريق األول لكرة 
اليد بنادي الشباب يوسف غلوم 
اس����تغرابه من بعض العروض 
التي يتلقاها العبو  الش����فوية 
فريقه من بعض االندية، متمنيا 
من مديري الفرق األخرى االلتزام 
باألمور األدبي����ة واالبتعاد عن 
العبي فريقه، ألنه شخصيا لن 
يسمح ألي العب يحتاج الفريق 
الى جهوده بأن يلعب لناد آخر، 

كما ان باب املفاوضات مغلق.
وأش���ار غلوم الى ان الهدف 
من تدريب���ه للفريق األول إمنا 
جاء لتحقيق نتيجة أفضل مما 
حققه الشباب في املوسم املاضي 
بعد التأه���ل الى الدوري املمتاز 
مع ال���� 6 الكبار واحتالل املركز 
إمكانيات  ان  الس���ادس، مؤكدا 
الالعبني جيدة وبتوظيفها بالشكل 
املناسب سيحقق الشباب نتائج 
ايجابية في املوسم املقبل بشرط 
التدريب  الالعبني على  مواظبة 
وتنفيذ اخلطة املوضوعة مع ثقة 
الالعبني بإمكانياتهم الفنية، الفتا 
الى ان طموح الشباب هو الوقوف 
على منص���ة التتويج بتحقيق 
اجناز غير مس���بوق لكرة اليد 

بالنادي.
وأعل���ن ان التدري���ب األول 
لفريقي حتت 18 والعمومي سيبدأ 
السبت املقبل استعدادا للموسم 

البحرين لنصف نهائي »يد« آسيا
جنح املنتخب البحريني لك���رة اليد في التأهل إلى الدور نصف 
النهائي في البطولة اآلس���يوية الرابعة للناشئني املؤهلة الى كأس 
العالم في األرجنتني 2011 املقامة في ابوظبي، وذلك بعد فوزه السهل 
على كازاخس���تان 41-17 في املجموعة الثانية ليرفع رصيده إلى 6 

نقاط بفارق نقطة واحدة عن السعودية واإلمارات.
وف���ي املجموعة األولى حجز املنتخب الك���وري اجلنوبي بطاقة 
التأهل األول���ى بعد تغلبه أول من امس على اي���ران 41-30 ليرفع 

رصيده الى 6 نقاط.
وتش���هد صالة نادي اجلزيرة اإلماراتية في السادسة من مساء 
اليوم لقاء قويا على صدارة املجموعة الثانية بني البحرين 6 نقاط 
واإلم���ارات 5 نقاط وفي حال���ة تعادل أو فوز اإلم���ارات يتأهل مع 
البحري���ن للدور نصف النهائي أما في حالة خس���ارته فإن البطاقة 
الثانية ستذهب للمنتخب السعودي الذي أنهى مبارياته في الدور 
التمهيدي وجمع 5 نقاط لذلك فإن املواجهة ستكون نارية ويترقبها 
اجلميع خاصة املنتخب السعودي الذي سيساند نظيره البحريني 
بقوة من أجل الفوز على اإلمارات الذي تعادل مع األخضر السعودي 

24-24 أول من امس.
وتسبق اللقاء مباراة بني اجلريحني الصني تايبيه وكازاخستان 
في الرابعة عصرا ويأمل كال الفريقني الفوز بالنقطتني من أجل ترك 
املركز االخير في مجموعتهما الثانية، فالفريقان خسرا من البحرين 

والسعودية واإلمارات.

السالمية يتدرب غدًا
يبدأ الفريق األول لكرة القدم بنادي الساملية أولى مراحل إعداده 
من برنامج االس���تعداد للموسم القادم بس���تاد ثامر بقيادة املدرب 

البوسني زياديتش.
ومساعده نيهاد اللذين وصال اليومني املاضيني واعلن مدير الفريق 
سعود ليلي ان غدا سيكون أول جتمع لالعبني في السادسة مساء في 

أولى مراحل االستعداد بن��اء على تعليم��ات اجله���از الفن��ي.

األهلي يعود للقاهرة استعدادًا لهارتالند
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يعود االهلي املصري اليوم الى القاهرة ملواصلة تدريباته، بعد 
الراحة الس���لبية التي منحها اجلهاز الفني للفريق بقيادة حسام 
البدري لالعبني ملدة 24 س���اعة اللتقاط االنفاس، عقب العودة من 
املعسكر االوروبي الذي اقامه االهلي في املانيا والنمسا استعدادا 
للموسم اجلديد الذي سيستهله مبواجهة افريقية مهمة امام هارتالند 
بطل نيجيريا 18 يوليو اجلاري بدوري املجموعات لبطولة دوري 
ابطال افريقيا. وكان قد تأكد امكانية مشاركة الظهير األيسر الدولي 
س���يد معوض مع االهلي في مباراة هارتالن���د، بعد رفع اإليقاف 
عنه، في شأن آخر أرسل نادي جنران السعودي عرضا رسميا إلي 
االهلي لضم اجلزائري الصاعد أمير سعيود صانع ألعاب منتخب 

اجلزائر األوملبي واالهلي.
من جانب آخر أعلنت جلنة املسابقات التابعة باالحتاد املصري 
عن موعد مباراة الس���وبر، التي ستجمع األهلي وحرس احلدود، 
وقد تقرر أن تكون في الثامنة والنصف مس���اء األحد 25 اجلاري 
بستاد القاهرة. وفي كرة اليد أس���فرت قرعة بطولة كأس العالم 
التي تستضيفها السويد من 11 إلى 30 يناير املقبل والتي مت سحبها 
مس���اء االول من امس، عن وقوع مصر ف���ي املجموعة األولى مع 

فرنسا وأملانيا واسبانيا وتونس والبحرين.

»سلة الساحل« تقترب من لوتيتش
يحيى حميدان

اقتربت ادارة نادي الساحل من التوقيع مع املدرب الصربي فيليب 
لوتيتش لقيادة الفريق االول لكرة السلة بالنادي في املوسم املقبل 
بعد ان مت االتفاق على كل بنود العقد. هذا وقامت ادارة الس���احل 
بإرسال العقد الى الهيئة العامة للشباب والرياضة العتماده رسميا 
قبل ان يقود تدريبات الفريق رسميا في االسابيع املقبلة وليخلف 
املدرب الوطني سالم الداود الذي قاد الفريق في املوسمني املاضيني. 
اجلدير ذكره ان لوتيتش سبق له ان قاد منتخب ليبيا االول لكرة 

السلة، وميتلك خبرة طويلة في تدريب الفرق واملنتخبات.

الهاجري مطلوب
 ألكثر من ناد

عبدالعزيز جاسم 
بات في حك���م املؤكد ان 
يعل���ن أحد أندي���ة الدوري 
املمتاز التعاقد قريبا مع مدافع 
األزرق السابق ناصر الهاجري 
خالل األي���ام القليلة املقبلة 
بعد أن وصلت مفاوضاته مع 
احلزم واالتفاق السعوديني 
إل���ى طريق مس���دود خالل 

اليومني املاضيني.
الهاج���ري  أن  ويب���دو 
في طريق���ه لالنتقال ألحد 
األندية الكبيرة التي سبقت 
أن طلبت���ه وأقربها العربي 
الذي يبحث عن مدافع حيث 
يلعب الهاجري في قلب الدفاع 
واجلهة اليسرى ورمبا يدخل 
على اخلط كاظمة الذي يبحث 
هو االخر عن مدافع يساند 
خالد الش���مري بعد أن كان 
خط الدفاع في املوسم املاضي 
سبب خسارته جميع األلقاب 

لقلة اخلبرة.
كما تقدم الساحل واجلهراء 
بعروض للهاجري باإلضافة 
النصر  الس���ابق  إلى ناديه 
الذي طلب منه البقاء موسما 
آخر، وميتلك الهاجري وحده 
قرار انتقاله ألي ناد يرغب 

في��ه.

املخضرم عبدالرزاق البلوش���ي 
بطلب لعدم جتديد التعاقد معه 
وانتقاله الى الساملية، الفتا الى ان 
هناك مفاوضات رسمية مع بعض 
احلراس عن طريق مديري األلعاب 

حتى يكون األمر رسميا.
وعن التعاقد مع الالعب الدولي 
الس���ابق س���الم انس كمساعد 
للمدرب قال ان ذلك يعتبر أمرا 
إيجابيا نظرا لش���خصية انس 
احملبوبة من اجلميع الى جانب 
اجتهاده من الناحية التدريبية 
ومحاولة تطوير نفسه باالطالع 
والسؤال الدائم عن األمور الفنية 
اجلديدة، مش���يرا الى ان تفاهم 
اجلهاز الفني س���يؤدي لتهيئة 
جو صح���ي وإيجاب���ي للعمل 
الهدف املنشود  الى  والوصول 
متمنيا التوفيق ألنس في مهمته 

اجلديدة.
ومتن���ى غل���وم م���ن جلنة 
املس���ابقات في االحتاد ان تعيد 
النظر في املوعد احملدد لبدء دوري 
الدمج ب���ان تنطلق البطولة في 
بداية املوسم مثل ما حدث املوسم 
املاضي وليس كما مت إرس���اله 
لألندية ببدء املوس���م بالبطولة 
التنشيطية، مبينا ان اغلب األندية 
تستعد للبطوالت الرسمية من 
خالل املعسكرات اخلارجية التي 
تنظم ف���ي نهاية عطلة الصيف 

استعدادا للموسم اجلديد.

اجلديد، مشيرا الى انه قدم ملدير 
اللعبة مشعل السعيد برنامجا 
كامال إلعداد الفريقني ويتضمن 
اقامة معسكر خارجي قبل انطالق 
مسابقات املوسم املقبل، مبينا انه 
البديلة في حال  سينفذ اخلطة 

تعثر إقامة املعسكر.
وأكد غل���وم انه ل���ن ينظر 
الى أس���ماء الالعبني ولكن الذي 

س���يجتهد س���يحجز مكانا في 
التش���كيلة األساسية سواء من 
الالعب���ني الكبار او الناش���ئني، 
مشيرا الى ان الشباب يضم العبني 
مميزين في جميع املراكز ولكن 
قلة خبرة احلارسني عبدالرحمن 
بالل وعبدالرحمن املشاري تدفعنا 
إليجاد حارس ثالث يكون عونا 
لهما خاصة بعد ان تقدم احلارس 

يوسف غلوم يتطلع ملوسم جيد مع الشباب

انطالق البطولة العربية للبولينغ اليوم

العبو املنتخب الوطني في افتتاح البطولة

التاسعة صباح  تنطلق في 
اليوم البطولة العربية اخلامسة 
للبولينغ للرجال والسيدات التي 
تستضيفها مصر خالل الفترة من 
8 الى 15 اجلاري مبشاركة 14 دولة 
هي الكويت والسعودية وقطر 
والبحرين واإلمارات وفلسطني 
والعراق وسورية واألردن ولبنان 
وتونس واملغرب واليمن ومصر، 
وتبدأ البطولة اليوم مبنافسات 

الفردي. 
الوطني  املنتخ���ب   ويضم 
البطول���ة مدير  املش���ارك في 
املنتخب بدر النجدي واملدربني 
اندرو فراول���ي ومحمد عباس 
ومساعد مدرب محمد درويش 
باالضافة ال���ى 11 العبا والعبة 
هم محمد سالم ومحمد الزيدان 
وراكان العميري ومحمد الرجيبة 
وباسل العنزي وجاسم عباس 
وفهد علي وهنادي املزيعل وفرح 
مرزوق وشيخة هندي وفاطمة 

احمد. 
 وق���ال النج���دي ان اللعبة 
حتظى باهتمام كبير في الكويت، 
مش���يرا الى الدع���م الالمحدود 
الب���ارزة لرئيس  واملجهودات 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
للبولينغ الش���يخ طالل احملمد 

لتطوير اللعبة. 

 وأكد النجدي حرص الكويت 
على املشاركة في البطولة التي 
تقام سنويا في مصر في اطار 
احتفاالتها بالذكرى ال� 58 لثورة 

يوليو معربا ع���ن أمله في ان 
الوطني مراكز  يحقق املنتخب 
متقدمة في ظل هذه املنافس���ة 

العربية القوية.


