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 )هاني الشمري(محمد راشد في تدريب رديف األزرق

غوران يدرس مواجهة العربي والقادسية والنصر في القاهرة

العوضي يلتحق بتدريبات رديف األزرق
السهو إلى عدن 18 الجاري 

برنامج »المسابقات« معّرض للتغيير
عبداهلل العنزي 

انتهت جلنة املس���ابقات من وض���ع برنامج أولي لبطوالت 
املوسم املقبل، حيث سيبدأ املوسم في 16 أغسطس بإقامة لقاء 
السوبر بني القادسية والكويت، على ان يبدأ الدوري املمتاز 20 
من الشهر ذاته، وستقوم جلنة املسابقات اليوم بإرسال برنامج 

املوسم املقبل مع الئحة املسابقات الى األندية.
ويبدو ان مواعيد انطالق املوس���م مبباراة السوبر او بداية 
الدوري املمتاز لن تكون نهائية خاصة ان األندية ستعترض على 
هذا املوعد املبكر النطالق املوسم، فأغلبية األندية لم تتعاقد مع 
محترفيها الى اآلن وهذا األمر سيكون عائقا أمام انطالق املوسم 
في الوقت احملدد مسبقا من جلنة املسابقات، وستدرس اللجنة 
اقتراحات األندية على برنامج انطالق املوسم املقبل وذلك قبل 

اجراء أي تعديل متوقع على البرنامج احملدد مسبقا.
الى ذلك يغادر البالد االثنني املقبل سكرتير احتاد الكرة سهو 
الس���هو متوجها الى مدينة ع���دن اليمنية لالنضمام الى الوفد 
الذي يضم أمناء س���ر االحتادات اخلليجية لتقييم مدى قدرة 
اليمن على اس���تضافة خليجي 20 املق���ررة اقامته في نوفمبر 
املقبل، وس���تكون هذه الزيارة هي األخيرة التي يقوم بها هذا 
الوفد قبل رفع تقرير نهائي الى رؤس���اء االحتادات اخلليجية 
خالل االجتماع املقبل لهم في أغس���طس املقبل بالكويت للبت 

في استضافة اليمن للبطولة.
وسيزور أمناء س���ر االحتادات اخلليجية امللعب الرئيسي 
الذي ستقام عليه منافسات البطولة، هذا باالضافة الى املالعب 
الفرعية التي ستتدرب عليها املنتخبات اخلليجية، وستشمل 
الزيارة أيضا الفندق الرئيسي الذي سيستضيف الوفود، هذا 
باالضافة الى املرافق العامة ووس���ائل النقل خصوصا، ومدى 

قدرة اجلنوب اليمني على استضافة اجلماهير اخلليجية. 
وال يب���دو ان األوضاع في مدينة عدن تس���ير بش���كل جيد 
خصوصا فيما يتعلق باجلانب األمني للمدينة، ويعتبر التقرير 
األمني املقرر تقدميه من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون 
اخلليجي خالل اجتماع رؤساء االحتادات اخلليجية هو املفصلي 

بشأن األوضاع في جنوب اليمن. 

لهيب شارك في تدريبات األبيض

 الزمالك يشكو »جدو« التحاد الكرة
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

آتخذ مس����ؤولو نادي الزمالك أولى خطواتهم الرسمية في احلفاظ 
على حقوقهم في الالعب محمد ناجي »جدو« العب االحتاد الس����كندري 
املنتقل حديثا لصفوف األهلي، حيث تقدموا بش����كوى رسمية الحتاد 
الك����رة مدعومة مبلف كام����ل يضمن حقوق الزمالك ف����ي الالعب وهو 
امللف الذي تضمن النس����خ األربع للتعاقد التي وقع عليها »جدو« بيده 
وببصمة الي����د وكذلك ورقة بتوقيع الالعب تفي����د برغبته األكيدة في 
اللعب بالفريق االبيض كما قدم الزمالك ورقة من منطقة االس����كندرية 
تؤكد ان االحتاد السكندري ممنوع من إبرام صفقات أو جتديد تعاقدات 
طوال شهر يناير وتساءل الزمالك كيف يتم جتديد عقد »جدو« بتاريخ 

3 يناير في ظل ذلك؟!

السعودية إلى نصف نهائي
بطولة  آسيا لليد

أزرق الناشئين في بشتني السلوڤاكية

المسباح يلتقي بشارة في »الرومي«

ختام البطولة المشتركة بين رماة الكويت والعراق

فاز منتخب البحرين للناشئني لكرة اليد على اإلمارات 40 � 26 ضمن 
البطولة اآلسيوية املؤهلة الى نهائيات كأس العالم 2011 املقامة في أبوظبي، 
وبذل����ك يهدي املنتخب البحريني البطاقة الثانية واألخيرة املؤهلة الى 
الدور نصف النهائي للمنتخب الس����عودي ف����ي املجموعة الثانية، بعد 
مباراة سيطر عليها البحرينيون منذ الوهلة األولى، ودكوا مرمى اإلمارات 
صاحب األرض واجلمهور بوابل كبير من األهداف التي أدت للقضاء على 

طموح العبي اإلمارات وجهازهم الفني بقيادة سعيد غريب.

مبارك الخالدي
اس���تقرت بعث���ة منتخبنا 
الوطني للناش���ئني في مدينة 
بشتني السلوڤاكية التي وصلها 
عب���ر رحلة داخلي���ة من مطار 
براتيسالفا الس���لوڤاكي، وهي 
املدينة نفس���ها التي اقام فيها 
املنتخب معسكره العام املاضي. 
وقد منح اجلهاز االداري لالزرق 

الالعبني راحة امس االول من عناء 
السفر الطويل، وقد باشر املنتخب 
تدريبات���ه بقي���ادة البرتغالي 
ادغار بورغيس ومساعده انور 
بوطيبان ومدرب احلراس شاكر 
الشطي وفق البرنامج املعد على 

فترتني صباحية ومسائية.
الفني اجراء  وفضل اجلهاز 
متاري���ن التقوي���ة ف���ي حمام 

الس���باحة للفترة الصباحية، 
واخ���ذت التدريبات املس���ائية 
الطابع التكتيكي والفني حيث 
طلب ادغار من الالعبني تنفيذ 
الفنية للش���قني  بعض اجلمل 
الدفاعي والهجومي، ومن املقرر 
ان يخوض االزرق اولى جتاربه 
الودية خالل االسبوع اجلاري مع 

احدى الفرق السلوڤاكية.

انطلقت امس مباريات دورة 
املرحوم أحمد بن حسني الرومي 
اخلامسة لكرة القدم للصاالت حتت 
شعار »للتميز عنوان«، على صالة 
الشهيد فهد األحمد بالدعية برعاية 
وحضور حس����ني احمد الرومي 
مختار منطقة الدعية، حيث أقيمت 
4 مباريات، كما تقام اليوم اربع 
مباريات في ثان����ي أيام الدورة، 

حيث يلتقي ف����ي املباراة االولى 
فريق النزهة مع فريق الكويتية، 
وفي اللق����اء الثاني يلعب فريق 
مارينا »أ« مع املوج األزرق وفي 
الثالثة يواجه فريق قيصر املسباح 
فريق املرحوم عبداهلل بشارة، وفي 
األخيرة يصطدم فريق املرحومة 
مرمي احمد موسى بفريق املرحوم 
عبدالرزاق الدويسان. من جانبه 

قال احمد الرومي رئيس اللجنة 
الدورة حتمل اس����م  ان  املنظمة 
شخص عزيز علينا وهو املرحوم 
احمد حسني الرومي، ويشارك في 
البطولة 64 فريقا بنظام خروج 
املغلوب، مش����يرا الى ان الدورة 
تستمر 16 يوما، مضيفا ان اللجنة 
املنظمة استعانت بحكام رسميني 

من احتاد الكرة.

اقام نادي الرماية اول من امس حفال مبجمع 
ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي للرماية 
في ختام املسابقة املشتركة التي نظمها نادي 
الرماية بني رماة الكويت واالحتاد العراقي ضمن 
املعسكر التدريبي الحتاد الرماية العراقي خالل 
الفت���رة من 6 حتى 16 اجلاري بحضور رئيس 
االحتاد العربي للرماي���ة ونائب رئيس نادي 
الرماي���ة دعيج العتيبي واعضاء مجلس ادارة 
النادي ومصطفى حشمت رحيم رئيس الوفد 

العراقي.
وتوجه العتيبي بالش���كر والتقدير للشيخ 
س���لمان احلمود رئيس االحتادي���ن الكويتي 
واالس���يوي للرماية لدعمه الكبي���ر لالرتقاء 
برياضة الرماية العربية وحرصه الشديد على 
تطورها بجميع االحتادات العربية الش���قيقة، 
وقال ان املعس���كر الذي اقامه االشقاء باحتاد 

الرماية العراقي طريق ملزيد من التواصل بني 
االحتادات العربي���ة ونقل اخلبرات الفنية بني 
هذه االحتادات، مش���يدا بالتطور الكبير الذي 
تشهده رياضة الرماية بالعراق ومشاركتهم في 
جميع البطوالت على املستوى الدولي واالقليمي 

والعربي.
وشكر العتيبي اجلهاز الفني بنادي الرماية 
على جهوده الكبيرة في تنظيم هذه املس����ابقة 
واخراجها بالصورة املرجوة، مؤكدا ان التحكيم 
لعب دورا كبيرا في ادارة هذه املس����ابقات التي 
اتس����مت بالنزاهة. وعلى صعيد املنافسات فاز 
عبداهلل احلربي باملركز االول في مسابقة بندقية 
الهواء 10 أمتار وسيف عالوي من العراق مبسدس 
الهواء 10 أمتار، ومدعث السهلي مبسدس 50 مترا، 
ومحمد عادل ببندقية الهواء 10 أمتار ناشئني وبدر 

الطيار مبسدس الهواء 10 أمتار ناشئني.

فرج لهيب في احدى مبارياته مع الكويت

مبارك الخالدي
شهدت احلصة الثانية لتدريب فريق الكويت 
مشاركة املخضرم فرج لهيب العائد من الساملية، 
حي���ث كان حتت رقابة اجله���از الفني اجلديد 
لألبي���ض بقي���ادة البرتغالي جوزي���ه روماو 
الفني للفريق  ومساعده انطونيو واملستشار 

محمد عبداهلل.
وظهر لهيب مبعنويات عالية انعكست على 
معنويات زمالئه الذين افتقدوه املوسم املنقضي، 
كما ظهر املهاجم علي الكندري بحالة فنية جيدة 
عكست تعافيه الكامل من اإلصابة التي حلقت به. 
وركز املدرب روماو خالل التدريب على التمرير 
من ملسة واحدة والتحرك السريع لالعب املقابل 
ألخذ املوقع املناسب، اال ان اجلهاز الفني طلب من 

الالعبني عدم بذل مجهود كبير خوفا من اإلصابات 
اذ ان املعدل اللياقي لالعبني يلزمه الكثير من 

التمارين للعودة الى املعدل الطبيعي.
وحضر التدريب رئيس مجلس ادارة النادي 
عبدالعزي���ز املرزوق ال���ذي كان حلضوره اثر 
كبير في نفسيات الالعبني، وقد طالب املرزوق 
الالعبني بااللتزام مبواعيد التدريب قبل حلول 
موعد الس���فر الى املعسكر اإلعدادي في مدينة 

نيون السويسرية 20 اجلاري.
كما رحب املرزوق بالالعب العماني عصام فايل 
الذي شارك في التدريبات، متمنيا له موسما جيدا 
بالتعاون مع زميله اسماعيل العجمي حيث امل 
املرزوق ان يشكل فايل والعجمي ثنائيا مؤثرا 

في صفوف االبيض للموسم املقبل.

النجار: 17 فريقًا يشارك في بطولة الزوارق السريعة 
زين الدين: أسعار مخفضة في منتزه الخيران للجماهير 

عبدالقادر النجار متحدثا خالل املؤمتر بحضور محمد صرخوه وعدنان زين الدين وغوردن ساذرالند 

عبدالعزيز جاسم 
قال رئيس اللجنة البحرية في 
النادي البحري عبدالقادر النجار 
ان هناك 17 فريقا سيشارك في 
البطولة العاملية لسباق الزوارق 
السريعة »الفورموال 2« الذي 
سيقام في منتزه خيران 5 و6 
نوفمبر املقبل. مشيرا الى انه 
ليس م���ن الضروري ان متثل 
كل دول���ة بفريق واحد فهناك 
اللقب  فريقان يتنافسان على 
من دول���ة واح���دة، الفتا الى 
ان أغلب الدول املش���اركة من 
ايطاليا وهولندا  أوروبا وهي 
والنرويج واسبانيا والسويد 
والتفيا، وسيمثل الكويت البطل 
العاملي واملصنف االول عامليا 
يوسف الربيعان الذي نأمل ان 
يواصل صدارته من خالل هذا 
السباق. جاء ذلك خالل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في فندق 
الشيراتون صباح امس بحضور 

خيران عدن���ان زين الدين أن 
املنت���زه وفر جميع املتطلبات 
الستضافة هذا احلدث العاملي 
الكبير الذي يثبت ان الكويت 
قادرة على استضافة أي بطولة 
عاملية مت���ى تكاتفت اجلهود، 
مشيرا الى أن البطولة وضعت 
لها ميزاني���ة كبيرة مبا يليق 
باحلدث وحتى تنظم بأفضل 
الطرق واإلمكانات التي تقودها 

الى النجاح.
وأضاف ان هناك أس���عارا 
مخفض���ة مل���ن يرغ���ب ف���ي 
احلضور ومش���اهدة البطولة 
لدخول املنتزه، مضيفا أن هناك 
اماكن كثيرة مخصصة ملشاهدة 
ومتابعة البطولة والتي ستكون 
متوافرة وتتسع ألكبر عدد من 
اجلماهير، كما ان ان هناك عددا 
من االنش���طة ستكون مرافقة 
للبطولة سيكشف عنها خالل 

االيام القليلة املقبلة.

مدير شركة اوديسا محمد صرخوه 
ومدير عام منتزه خيران عدنان 
زين الدين ومفوض االحتاد الدولي 
لسباقات الزوارق السريعة غوردن 

ساذرالند.
وبني النجار أن تنظيم بطولة 
زوارق سريعة يختلف كليا عن 

باقي البطوالت ألنها حتتاج الى 
تضافر جهود كل املنظمني نظرا 
للسرعة الكبيرة التي تنطلق بها 
الزوارق والتي تصل الى 140 كم 
بالساعة خالل 30 ثانية وهو رقم 
كبير يحتاج الى تركيز وخدمات 
أمنية وتنظيمية عالية إلجناحه. 

وأضاف النجار أن البطولة سيكون 
بها تصنيف لرفع ترتيب الالعبني 
املشاركني فيها، حيث ان أغلبهم 
من أبطال العالم، متمنيا التوفيق 
جلميع اللجان العاملة حتى موعد 

انطالق البطولة.
م���ن جهته أك���د مدير منتزه 

انطالق شاطئية القدم اليوم

اعتماد الجهازين الفني واإلداري
لسلة القادسية

اعتمد مجلس ادارة نادي القادس����ية اجلهازين الفني واالداري لكرة 
السلة وفقا ملا يلي: هاني املال � مدير اللعبة، حمد العثمان � مدير قطاع 
الناشئني، الشيخ مشعل طالل الفهد � مدير قطاع الناشئني، خالد الفيلكاوي 
� مش����رف الفريق االول، طالب الكندري � مشرف حتت 18 سنة، محمد 
القالف � مش����رف 14 و12 س����نة، جوردانكو دافيدكوف � مدرب الفريق 
االول، مرتضى سيد � مدرب الفريق االول، مشعل محمود املغربي � مدرب 
حتت 18 س����نة، عمار دالي � مدرب حتت 16 سنة، محمد املزيعل � مدرب 
16 سنة، عبداهلل بالل � مدرب 14 سنة، باسم بوقماشة � مدرب 14 سنة، 
حس����ني بودهوم � مدرب 12 سنة، حامد اخلبيزي � مدرب 12 سنة، حامد 
اخلبيزي � مرتضى س����يد � مدرب 10 سنوات. من جانبه، قال أمني السر 
ولي����د االنصاري ان الفريق االول لكرة الس����لة يعتبر من افضل الفرق 
بالنادي وجمع بكل جدارة واستحقاق بطولتي الدوري والكأس، ويرجع 
ذلك الى تألق جنومه املميزين، والهدف القادم هو احملافظة على االلقاب 
اخلليجية التي حققها الفريق، مش����يدا بالالعبني الذين بذلوا اجلهد من 
اجل مواصلة املس����يرة الرياضية للنادي، كما أثنى على الطاقم االداري 
والفني للفريق، حيث حرصت ادارة النادي على استقرار التشكيلة سواء 
بالنس����بة للجهاز االداري أو الفني نظ����را للنتائج املبهرة التي حتققت 

خالل املوسم املاضي.

تنطل����ق اليوم في اخلامس����ة 
عصرا البطولة الش����اطئية لكرة 
القدم للش����باب والبراعم برعاية 
نائب املدير العام للشؤون الفنية 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 

يوسف الثاقب.
وستقام املباريات على ملعب 
التابع لشركة  اجلزيرة اخلضراء 
الس����ياحية وتقام  املش����روعات 
البطولة بنظ����ام خروج املغلوب 
وتتكون من 32 فريقا للش����باب 
و32 فريقا للبراعم. من جانبه قال 
يوسف الثاقب ان البطولة تهدف الى 
تنشيط احلركة الرياضية في فترة 
الصيف وتشجيع الشباب ملمارسة 
أوق����ات فراغهم،  الرياضة وملء 
واكتش����اف املواهب اجلديدة من 
الشباب والبراعم. وأكد الثاقب ان 
الهيئة حترص دائما على االهتمام 
بالشباب والبراعم كما حترص على 
هذه األنشطة والبرامج الثقافية.

كما أشار الثاقب الى ان هناك 
جوائز نقدية من الهيئة والرياضة 
للمركزين األول والثاني للشباب 

والبراعم، وسيدير املباريات حكام 
من احتاد الكرة، الفتا الى انه سيتم 
توزيع كوبونات للسحب على هدايا 

للجمهور مقدمة من الهيئة.
الثاقب ع����ن متنياته  وأعرب 
بالتوفيق جلميع الفرق املشاركة 
بالبطولة الش����اطئية األولى وان 
يستفيد الشباب والبراعم من مثل 
البطولة وان تتس����م بروح  هذه 

التنافس الشريف.

يوسف الثاقب

عبدالعزيز جاسم 
اكتملت صفوف رديف األزرق بعد عودة عبدالرحمن 
العوضي الى تدريبات األمس بعد أن قدم اعتذارا للجهاز 
الفني يشرح فيه سبب تغيبه عن التدريب األول نظرا 
لظروف عمله، وتأتي تدريبات األزرق استعدادا لبطولة 
غرب آسيا التي ستقام باألردن في الفترة من 24 سبتمبر 
حتى 3 أكتوبر املقبلني، والتي وقع بها األزرق باملجموعة 

الثانية مع األردن املستضيف وسورية.
وسيخوض األزرق اليوم تدريبه الصباحي الثاني 
على صالة الهولي بنادي القادسية وفق البرنامج الذي 
وضعه املدرب الصربي غ���وران توفاريتش، وتعتمد 
اغلب تدريبات األزرق على رف���ع اللياقة البدنية مع 
بعض اجلمل التكتيكية من خالل التقسيمة في نهاية 
كل تدريب والتي من خاللها سيحدد غوران قائمة ال� 
24 العبا التي س���تغادر ملعس���كر القاهرة 18 اجلاري 
والذي من خالله س���يعتمد غوران قائمة ال� 20 العبا 

لنهائيات غرب آسيا. 
من جهة أخرى الزال اجلهاز االداري للمنتخب يبحث 
عن مباريات ودية خالل معسكر القاهرة قبل املغادرة 
جتنبا ألي احتماالت، وحتى اآلن هناك مواجهة واحدة 
حتددت ضمن املعسكر مع منتخب مصر للشباب، لذلك 
وض���ع اجلهاز الفني واإلداري لألزرق خطة بديلة في 
حال عدم إيج���اد مباريات ودية وهي مواجهة األندية 
احمللية املعسكرة في القاهرة العربي والقادسية والنصر 
في حال عدم تواف���ر مباريات قوية مع أندية الدرجة 

األولى املصرية. 
وقال مدافع األزرق محمد راشد ان التدريبات األولية 
دائما تكون شاقة جلميع الالعبني بسبب نقص اللياقة 
البدني���ة خالل فترة الراحة في الصيف ما يحتاج الى 

التدريب لفترة ال تقل عن شهر الستعادة اللياقة.

العميري: فرصتنا كبيرة
 في عربية البولينغ

البولينغ  قال مدير فري���ق 
البطولة  للسيدات املشارك في 
العربية اخلامسة التي تستضيفها 
مصر حاليا اي���اد العميري ان 
فرص���ة املنتخ���ب الوطني في 
حتقيق مراك���ز متقدمة كبيرة، 
السيما ان امليداليات التي يحرزها 
الرجال ستضاف الى امليداليات 

التي حترزها السيدات.
وقال ان الالعبات الكويتيات 
أح���رزن مراكز مش���رفة حيث 
حصلت الالعبة هنادي املزيعل 
على امليدالية البرونزية في فردي 
السيدات للبولينغ فيما حصلت 
على الذهبية مع الالعبة فاطمة 
املال في زوجي الس���يدات وهو 
اجناز غير مسبوق في بطولة 

عربية.
وأوضح العميري ان الالعبة 
املزيعل صنفت من قبل القائمني 
على البطول���ة في املركز االول 
العام بعد مس���ابقة  بالترتيب 
الس���نغل والزوجي وإحرازها 

في كليهما مراكز متقدمة.


