
رياضةاالثنين  12  يوليو  2010   30

بدر الجهيم يقود فريق الويك بورد
 في بطولة ماليزيا الدولية

عاشور: تدخل أحد األندية أفشل صفقتي نايف وأمان.. وموقف »الهيئة« غير قانوني

الرشيدي يوّقع رسميًا للعربي لمدة ثالث سنوات
 مبارك الخالدي

قدم مجلس ادارة النادي العربي رسميا 
مس���اء اول من امس حارس مرماه الجديد 
وحارس مرمى الصليبخ���ات والتضامن 
الس���ابق خالد الرش���يدي في حفل اقامته 
االدارة العرباوية ف���ي قاعة احمد الرومي 
بمقر النادي بحضور والد الالعب وشقيقه 
ورئيس واعضاء لجنة االحتراف الداخلي 
بالنادي وهم جاس���م عاشور وعبدالعزيز 
عاشور واحمد العمران، كما حضر الحفل 
اعضاء مجلس االدارة جواد مقصيد وبدر 
بوعباس، ونجح العربي في الحصول على 
توقيع الالعب لمدة ثالث سنوات ورفض 

كال الطرفين بيان قيمة الصفقة.
وقال عضو اللجنة جاس���م عاشور ان 
الرشيدي يعد مكسبا لألخضر ومحاوالتنا 
معه بدأت منذ فترة عبر عبدالعزيز عاشور 
واحمد العمران لكننا فضلنا الس���رية في 
المفاوضات حرص���ا على اتمامها بنجاح، 
مشيرا الى ان اعالن اللجنة عن مفاوضاتها مع 
الالعبين طالل نايف من النصر وحمد امان 
من التضامن أدى الى فشل هذه المفاوضات 
بسبب دخول اندية اخرى على الخط، حيث 
اتهمت بعض ادارات االندية العربي برفع 
سوق الالعبين علما بأن ذلك في مصلحة 

الالعب ونحن نتمنى الخير لالعبينا.
وأعلن عاشور ان ش���قيقه عبدالعزيز 
عاشور قد تحمل مبلغ التعاقد مع الرشيدي 
كامال لحبنا لالخضر ولرغبتنا في عودته 

الى االنتصارات م���رة أخرى، الفتا الى ان 
االخضر ال يغيب عن الترشح للمراكز األولى 
كونه زعيم االندية ويبقى رقما صعبا في 

كل المنافسات.
وأكد ان اللجنة المكلفة بمتابعة موضوع 
التعاقد مع العبي���ن محليين قد وضعت 
ش���روطا أولها ان يكون الالعب الذي يقع 
عليه االختيار محبا للقلعة الخضراء وثانيا 
ان يكون االنتقال بشكل نهائي او على األقل 

لمدة ثالث سنوات.
أبداه  ال���ذي  ونوه عاش���ور بالتعاون 
الرشيدي وقال ان الالعب مشهود له بالكفاءة 
العالية وكان محل انظار أندية أخرى وكذلك 
مدربو المنتخب���ات الوطنية وتنازل عن 
شرط التعاقد السنوي مفضال النزول عند 
رغبتنا بالتعاقد معه لمدة ثالث سنوات، 
وفي مقابل ذلك سنقف مع الالعب حاضرا 
ومستقبال فيما لو تعرض تعاقدنا معه ألي 

قدح قانوني من اي طرف.
وانتقد موقف الهيئة العامة للش���باب 
ادارات االندية  والرياضة بمنعها مجالس 
المؤقت���ة من اعط���اء الفرص���ة لالعبين 
لالنتقال، الفتا الى ان هذا الموقف ليس له 
اي سند من القانون السيما ان ادارة الهيئة 
منح���ت الصالحيات كاملة لهذه المجالس 

المؤقتة.

الرشيدي: األخضر أكثر جدية

من جهته عبر الالعب خالد الرشيدي عن 

سعادته بالتوقيع للعربي وقال ان طموح 
اي العب اللعب في اح���د األندية الكبيرة 
والعربي كان األكث���ر جدية في التفاوض 

معي وحسم التعاقد بشكل سريع.
وأشار الى ان اندية أخرى كنادي الكويت 
كان العرض المقدم منه ش���فويا ولم يرق 
للجدية الت���ي أبداها العربي، الفتا الى انه 
ال يواجه أي مش���اكل م���ع ادارة التضامن 
السابقة بعد ان أصبح حرا بموجب البطاقة 
الدولية التي يتمتع بها، مؤكدا ان موقفه من 
االدارة السابقة للتضامن سليم من الناحية 

القانونية والخالف بيننا قد انتهى.
وشكر الرشيدي اللجنة االنتقالية السابقة 
برئاسة الشيخ احمد اليوسف، مؤكدا انهم 
بذل���وا جهودا طيبة في احض���ار البطاقة 
الدولية الخاصة بي وهذا دليل على اهتمام 

اللجنة السابقة بالالعبين.
من جهته قال عضو مجلس االدارة جواد 
مقصيد اننا نخص عائلة عاشور بالشكر 
الجزيل لتكفلهم بصفقة الرشيدي وهذا ليس 
غريبا عليهم، مشيرا الى ان العربي بحاجة 

الى تكاتف الجميع للمرحلة المقبلة.
وأوضح مقصيد ان مجلس ادارة النادي 
سيناقش في اجتماعه المقبل موضوع الالعب 
خالد خلف، مبينا ان االدارة رفضت فكرة 
التعاقد مع الفيصلي السعودي بسبب ضعف 
القيمة المالية للصفقة ولكن هناك مؤشرات 
تنبئ بان مجال التفاوض اليزال ممكنا بعد 

خالد الرشيدي يوقع العقد بحضور جاسم عاشور   )قاسم باشا(رغبة الفيصلي في رفع قيمة الصفقة.

اجلدية تبدو على العبي رديف األزرق خالل التدريب   )هاني الشمري(

البرتغالي روماو يوجه بعض التعليمات أثناء التدريب

27 العبًا في أول تدريب لرديف األزرق روماو قاد التدريب األول لألبيض 

مبارك الخالدي
قاد البرتغال���ي جوزيه روماو التدريب االول 
لفريق الكويت مس���اء اول من امس اس���تعدادا 
لالس���تحقاقات املقبلة بحضور ع���دد كبير من 
الالعبني تقدمهم يعقوب الطاهر وجراح العتيقي 
وبشار عبداهلل وبدر العازمي وعبداهلل نهار واحمد 
الصبيح وعبداهلل الرفاعي وعلي الكندري وعبداهلل 
الظفيري ويوسف اليوحة والعب القادسية السابق 

عبداهلل الظفيري.
وقدم روماو محاضرة ملدة 20 دقيقة س���بقت 
انطالق التدريبات بحضور مدرب حراس املرمى ايكا 
ومدرب اللياقة انطونيو ومساعده علي احلجري 
الذي قام بالترجمة واملستشار الفني للفريق محمد 
عبداهلل حيث ش���رح روماو خطة االعداد االولى 

للفريق.
وطالب روم���او الالعبني بااللت���زام مبواعيد 
التدريبات وضرورة االنصياع لتعليمات اجلهازين 
الفني واالداري ضمانا لنجاح خطة االعداد وعودة 

الفريق الى حتقيق بطوالته التي افتقدها املوسم 
املاضي.

وأش���ار الى ان تدريب الثالثاء املقبل سيكون 
االول رسميا للفريق والذي سيحمل الطابع الفني 
للجهاز الفني اجلديد، مضيفا انه شاهد عددا من 
املباريات عبر االشرطة وأعجب ببعض الالعبني 
ومبهاراتهم اجليدة ولكن البد من تسخيرها لصالح 

الفريق.
من جهة اخرى ش���ارك في التدريب العماني 
اسماعيل العجمي الذي وصل قبل التدريب بساعة 
واحدة، وقال العجمي انه فضل مش���اركة زمالئه 
في التدريب االول حلث الهمم للعودة الى االلتزام 
واالنضباط بالتعاون مع املدرب اجلديد لتعويض ما 

فات االبيض من بطوالت في املوسم املنقضي.
وكان العماني اآلخر عصام فايل قد شارك في 
التدريب بع���د ان وصل هو اآلخر في وقت مبكر 
من صباح أمس في اشارة الى جاهزية العمانيني 

خلوض استعدادات املوسم املقبل.

مؤتمر صحافي  في »البحري«

4 مباريات
 في انطالق دورة الرومي

تقيم اللجنة البحرية في النادي البحري 
بحضور ومش����اركة مفوض االحتاد الدولي 
لسباقات الزوارق السريعة البريطاني غوردن 
ساذر الند 11.30 صباح اليوم مؤمترا صحافيا 
عن البطولة العاملية لسباق الزوارق البحرية � 
الفورموال 2 � التي ستنظمها اللجنة بالتعاون 
مع شركة املشروعات السياحية يومي 5 و6 
نوفمبر املقبل مبنتزه اخليران ومبش����اركة 
فرق عاملية وأبطال معروفني.وسيشارك في 
املؤمتر الذي سيقام في القاعة الذهبية بفندق 
شيراتون رئيس اللجنة البحرية عبدالقادر 
النجار ومدير عام منتزه اخليران عدنان زين 
الدين والبطل الكويتي العاملي في س����باقات 

الفورموال 2 يوسف الربيعان.

تنطلق في الثامنة من مس���اء اليوم ب� 
4 مباريات دورة املرحوم احمد بن حسني 
الرومي اخلامسة لكرة القدم للصاالت على 
صالة الش���هيد فهد االحمد بالدعية، حتت 
رعاية وحضور حسني احمد الرومي مختار 
منطقة الدعية، مبشاركة 64 فريقا يتنافسون 

على لقب البطولة على مدار 16 يوما.
وقال احمد الرومي رئيس اللجنة املنظمة 
ان عدد الفرق التي تقدمت للمش���اركة في 
الدورة كان كبي���را، اال ان اللجنة املنظمة 
اس���تقرت على 64 فريقا، وستقام الدورة 

بنظام خروج املغلوب.

 عبدالعزيز جاسم 
خاض منتخبنا الوطني »الرديف« أول من 
أمس أول تدريباته على ستاد جابر )امللعب 
الفرعي( حتت قيادة مساعد املدرب عبدالعزيز 
حمادة وذلك ضمن استعداداته للمشاركة في 
بطولة غرب آسيا التي ستقام في األردن في 
الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر املقبلني، 
وسيلعب األزرق ضمن املجموعة الثانية التي 
تضم األردن املستضيف وسورية، وشارك 
في التدريبات 25 العبا في حني لم يحضر 
عامر املعتوق بس���بب سفره خارج البالد، 
وخالد الرش���يدي الذي وقع أمس للعربي 
في مؤمت���ر صحافي عقدا بالنادي العربي، 
باإلضافة إل���ى عبدالرحمن العوضي الذي 

لم يعرف سبب غيابه.
 كما خاض الالعب���ون جميعا تدريبات 
صباح أمس بقيادة الصربي غوران توڤاريتش 
عبارة عن تقسيمة مكونة من 3 فرق لزيادة 
اللياقة البدني���ة وحضرها جميع الالعبني 
باستثناء العوضي، وفي احلصة املسائية 
واصل املنتخب تدريباته على ستاد جابر 

حتت قيادة غوران ايضا.
وتضم قائم���ة األزرق احلالية 28 العبا 
سيقلص عددهم إلى 26 العبا قبل املغادرة 
إلى معسكر القاهرة 18 اجلاري الذي سيستمر 
حتى 5 أغسطس املقبل قبل عودة الالعبني 
الى فرقهم ومن ثم املغادرة للمش���اركة مع 

األزرق الرديف في بطولة غرب آسيا. 

وسيلعب األزرق 4 مباريات ودية خالل 
املعسكر وقد حددت إدارة املنتخب حتى اآلن 
مباراة واحدة مع منتخب مصر للشباب، أما 
املباريات الثالث األخرى فس���تكون حسب 
االتفاق مع متعهد املعسكر، وتسعى إدارة 
املنتخب لالتفاق على أداء مباريات قوية لكي 

تكون الفائدة مضاعفة لالعبني واملدرب. 
من جهته قال العب الوسط فهد األنصاري 
الذي يخوض أول تدريب له بعد العودة من 
اإلصابة انه لم يشعر بأي ألم في أول تدريب 
له مع املنتخب، مشيرا الى أنه سيحاول بذل 
قصارى جهده الستعادة لياقته بعد فترة 
غياب طويلة عن املالعب بس���بب اإلصابة 

في الركبة.

 تمنى تحقيق نتائج جيدة في المشاركة األولى بالموسم الحالي 

الجهيم: »الويك بورد« يشارك في بطولة ماليزيا الدولية 
ثالث ميداليات للكويت

 في انطالق »عربية البولينغ«

قطر تهزم كوريا في آسيوية اليد للناشئين

خطا منتخبنا الوطني للبولينغ خطوة هامة مع انطالقة منافس����ات 
البطولة العربية اخلامسة لبولينغ الرجال والسيدات التي يستضيفها 
االحت����اد املصري عل����ى املركز الدولي خالل الفترة م����ن 8 إلى 15 يوليو 
اجلاري إذ استطاع باسل العنزي جنم بولينغ الكويت ان يفوز بذهبية 
بطولة الفردي بعد منافسات حامية مع جنوم مصر والبحرين وكاد محمد 
الرجيبة ان يفوز بالبرونزية ولكن العب البحرين جنح في ان يقتنصها 
فيما فاز بالفضية الالعب املصري الصاعد كرمي بعد صراع كبير مع باسل 
العنزي الذي قدم أداء متميزا على اخلطوط وتعامل معها باقتدار.وعلى 
صعيد آخر جنحت هنادي املزيعل ان حترز برونزية في فردي السيدات 

فيما حققت هنادي املزيعل وفاطمة أحمد ذهبية زوجي السيدات.

ضرب املنتخب القطري للناشئني لكرة اليد بقوة وحقق مفاجأة في 
البطولة اآلسيوية الرابعة التي تقام حاليا في أبوظبي باإلمارات، وذلك بعد 
فوزه بجدارة على املنتخب الكوري اجلنوبي 26 � 22 ليتصدر املجموعة 
األولى رافعا رصيده الى 8 نقاط منفردا بالقمة بفارق نقطتني عن كوريا 

الذي جاء في املركز الثاني ليتأهال معا الى نصف النهائي.
وتختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي في املجموعة األولى  وعلى 
ضوء نتائجها سيتحدد ترتيب فرق تلك املجموعة، حيث يلعب العراق 
ولبنان في الثالثة عصرا وكال الفريقني بدون رصيد من النقاط، وتلعب 
قطر )8 نقاط( مع إيران )6 نقاط( في اخلامسة مساء وأخيرا تالقي كوريا 

اجلنوبية )6 نقاط( اليابان )4 نقاط( في السابعة مساء.
وفي املجموعة الثانية، مازال الصراع قائما على بطاقة التأهل الثانية 
واألخيرة بعدما نالت البحرين البطاقة األولى برصيد )6 نقاط( بفارق 
نقطة عن اإلمارات الذي لقي البحرين في س����اعة متأخرة من ليلة أمس 
على صدارة املجموعة في ختام مباريات الفريقني في الدور التمهيدي.

 سمير بوسعد
أعلن قائد ال� »الويك بورد الكويتي« بدر 
الجهيم عن المشاركة في البطولة الدولية 
المفتوحة للويك بورد في ماليزيا التي 

تنطلق في 16 وتستمر ل� 18 الجاري.
وأفاد الجهيم ب���ان الوفد يتكون من 
الالعبين: عدنان المال، بدر الجهيم، صالح 
الدويسان، س���ليمان الشتيل )الرجال(، 
وجيني الفيلكاوي )السيدات(، كما اعلن 
عن مش���اركة الالعب فالح الفالح للمرة 
األولى، الفتا الى ان المش���اركة ستكون 

األولى هذا الموسم.
وقال الجهيم ان الوفد يغادر الى ماليزيا 
اليوم والعودة في 19 الجاري، متمنيا ان 
تكون المشاركة األولى في الموسم الحالي 
مميزة وان تؤتي ثمارها السيما ان الالعبين 
متحمسون لتحقيق أفضل النتائج التي 
ستساعد على تصنيف الكويت في اللعبة 
دوليا بعد انضمامها الى األسرة الدولية 
مما سيعطينا دافعا قويا وجيدا إلثبات 
دورنا في القارة الصفراء وبين الكبار في 
اللعبة، مضيفا ان البطولة تعتبر فرصة 
ثمينة لتقدي���م مهاراتنا وعرض اللعبة 
بالشكل المطلوب والقدرة على المنافسة 
والسعي دوما الى تحقيق االنجازات التي 
ستسجل باسم الكويت والنادي البحري 
الرياضي الكويتي الذي ال يألو جهدا في 

تقديم الدعم والعون الى الفريق مما يمنحه 
حافزا مهما في المشاركات الخارجية.

وأكد الجهيم ان البطولة هي الجولة 
الثالثة من البطولة الماليزية التي سبق 
ان اس���تضافت نوعين من الويك بورد 
في بوتراجايا حيث تنافس األبطال في 
لعبتي التزحلق على الماء ونجوم الويك 
بورد، موضحا ان البطولة تشارك فيها 
سنغافورة ب� 17 العبا والعبة واندونيسيا 
ب� 6، وبريطانيا ب� 4، وفرنسا ب� 5، واليابان 
بالعب واحد وكندا بالعبين وماليزيا ب� 
40 العبا والعب���ة وهي االكبر من حيث 
عدد المش���اركين في البطولة باالضافة 

الى الكويت. 

 بوتراجايا تستضيف البطولة 

يذكر ان البطولة ينظمها اتحاد الويك 
بورد وااللعاب المائية الماليزي في مجمع 
بوتراجايا البح���ري تحت رعاية وزارة 
الماليزية. وستكون  الشباب والرياضة 
البطلة  البطول���ة مج���ال تنافس م���ع 
السنغافورية ساشا كريستيان )17 عاما(، 

الحائزة المركز االول عام 2009.
كما يشارك في البطولة البطل السابق 
في س���باقات الفورم���وال وان للزوارق 
الماليزي اليكس يونغ وعودته ستكون في 

االلعاب االخرى التي تشملها البطولة.

تدريبات القادسية 
تنطلق اليوم

 عبدالعزيز جاسم 
يخوض الفريق األول لكرة 
الق���دم بنادي القادس���ية أول 
تدريباته اليوم على ستاد محمد 
احلمد، وسيقود التدريبات مدرب 
اللياقة البدنية الصربي غوران 
ومدرب احلراس أحمد دشتي، 
وذلك حلني عودة املدرب الوطني 
محمد إبراهيم الذي من املقرر 

أن يعود في 17 اجلاري.
وس���يعاني األصف���ر م���ن 
نقص ف���ي عدد الالعبني خالل 
التدريب���ات األولية وكذلك في 
معسكر القاهرة الذي من املقرر 
ان يقام في الفترة من 20 اجلاري 
وحتى 6 أغسطس املقبل وذلك 
النضمام 4 العبني مع املنتخب 
االوملبي وكذل���ك 7 العبني مع 
األزرق الردي���ف باإلضافة الى 
غياب الثالثي احملترف السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
الذين  ابراهيما كيتا  والعاجي 
التدريبات قبل  س���يحضرون 
ب� 3  الى املعس���كر  املغ���ادرة 

أيام. 
وق���د وضع امل���درب محمد 
إبراهيم خطة إعداد مس���بقة 
للفريق األول من خالل جدول 
تضمن إقامة معسكرات داخلية 
لالعبني، باإلضافة الى مباريات 
ودي���ة حتى بع���د العودة من 
معسكر القاهرة خصوصا قبل 
مواجهة تاهي بورت التايلندي 
في الدور رب���ع النهائي لكأس 
االحتاد اآلسيوي ذهابا وإيابا 

في 14 و21.
من جهة أخرى حصل العبو 
األصفر على تفرغات من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة في 
الفترة من 2 أغس���طس املقبل 

وحتى 1 نوفمبر املقبل. 


