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الشيخ طالل الفهد يتسلم الكأس من خالد السبيعي

 الصربي غوران وأحمد دشتي وسيدو تراوري خالل احد التدريبات السابقة

الخطيب والحسين ينضمان قبل السفر لمعسكر القاهرة بيوم وكيتا وصل أمس

إلغاء أول تدريب لألصفر لعدم حضور الالعبين

خالد خلف ينتظر موقفاً إيجابياً من اإلدارة العرباوية جتاه احترافه اخلارجي

خلف لن يغادر انتظارًا للبت في عقد الفيصلي

26 العبًا بمعسكر العربي في القاهرة

قطر والسعودية أوروبا تستقبل معسكرات فرق الدوري السعودي
في نصف نهائي 

آسيوية اليد
يلتقي اليوم املنتخب القطري لليد 
للناش��ئني مع نظيره السعودي في 
الدور نصف النهائي للبطولة اآلسيوية 
الرابعة املقامة حاليا في أبوظبي وهي 
البطولة املؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2011 باألرجنتني، كما يلعب البحرين 

مع كوريا اجلنوبية.
وكان منتخبا قطر وكوريا تأهال 
عن املجموعة األولى بعد ان تصدرت 
قطر املجموعة برصيد 10 نقاط بفوزها 
ف��ي جميع مبارياته��ا فيما حصلت 
كوريا على 7 نقاط وحلت ثانية بعد 
ان تعادلت مع الياب��ان 30-30 فيما 
فازت قطر في آخ��ر مبارياتها على 

ايران 28-44.
وتأهل��ت البحرين والس��عودية 
عن املجموع��ة الثانية بعد ان فازت 
البحرين في جميع مبارياتها وحصدت 
8 نقاط وحلت السعودية في املركز 
الثاني بفارق األهداف عن اإلمارات 

برصيد 5 نقاط.
يذكر ان منتخب كوريا اجلنوبية 
كان قد فاز بلقب النسخة األولى فيما 
ذهب اللقب الى ايران في النس��خة 
الثانية وحصد املنتخب الوطني الذي 
يغيب بسبب تعليق النشاط من االحتاد 

الدولي لقب النسخة املاضية.

الرياض ـ خالد المصيبيح
قبل شهر من انطالق املوسم السعودي اجلديد 
الذي س���يبدأ في 14 أغسطس املقبل بدأت جميع 
الفرق السعودية استعداداتها ملوسم طويل وشاق 
بعد زيادة عدد فرق الدرجة املمتازة الى 14 فريقا، 
ما يؤدي الى زيادة عدد املباريات من 132 س���ابقا 
الى 182 مباراة ما سيشكل إرهاقا سواء للمدربني 
او لالعبني، وهو م���ا دعا العديد من املدربني الى 
االستعانة بفريق متكامل فنيا وعناصريا استعدادا 
الس���عودية معسكراتها  الفرق  للموسم. وبدأت 
اخلارجية حتت إش���راف مدربيها الذين اختاروا 
مكان إقامة املعس���كرات حيث فضل الكثير منهم 
القارة األوروبية كأفضل مكان اس���تعداد بسبب 
األجواء املعتدلة وتوفر املالعب، اضافة الى وجود 
الف���رق األوروبية إلقامة لقاءات إعدادية، فاختار 
الهالل حامل اللقب النمسا إلقامة معسكره اإلعدادي 
وس���ط تكامل عناصره ووجود مدربه البلجيكي 
ايريك جيريتس وضم الفريق العبه السابق فيصل 
اجلمعان الذي لعب للفتح موس���مني مقابل أكثر 
من 3 ماليني ريال وسيلعب عدة لقاءات إعدادية 

قبل عودته.
واختار االحتاد الوصيف البرتغال حيث يقيم 
معسكره اإلعدادي بحضور جميع العبيه باستثناء 
جنمه محمد نور الذي رفض مدرب الفريق األملاني 
مانويل خوزيه استدعاءه بحجة غيابه 4 ايام عن 

التدريبات قبل انطالق املعسكر.
وحل النصر الثالث للموسم املاضي في إيطاليا 
بناء على رغبة مدربه اجلديد والترزينجا وضم 

الفريق العب االتفاق الدولي السابق عبدالرحمن 
القحطاني مع 3 العبني أجانب رومانيني واسترالي 
وس���يلعب الفريق عدة لق���اءات أبرزها غدا امام 

يوڤنتوس ثم أمام التسيو االحد املقبل.
وفضلت فرق الشباب واألهلي والقادسية والفتح 
أملانيا إلقامة معسكراتها اإلعدادية للموسم املقبل 
وأنهى الش���باب تعاقده مع املدرب األوروغواني 
جورج فوساتي الذي عمل سابقا في قطر كرغبة 
من إدارة الشباب في وجود مدرب سبق له العمل 
في اخلليج فيما ستغادر السبت املقبل بعثة االتفاق 
ايضا الى أملانيا إلقامة معسكر الفريق اإلعدادي.

وجاءت مصر كدولة عربية وحيدة إلقامة معسكر 
إعدادي للصاعدين املوسم املقبل الفيصلي والتعاون 
واختار الرائد البرازي���ل كدولة وحيدة من قارة 

أميركا اجلنوبية إلقامة معسكره.
وأنهت الفرق الس���عودية جمي���ع التزاماتها 
بالتعاقدات مع املدربني فيما مازال عدد منها يجري 
اتصاالته حول اختيارات الالعبني األجانب، حيث 
التزال الفرصة قائمة الختيار األفضل وفضل عدد 
من الفرق الس���عودية تفوي���ض املدرب الختيار 
الالعبني األجانب وفق ما يراه مناس���با للفريق 
ومدى احلاجة له. يذكر ان الدوري السعودي املقبل 
سيش���هد ألول مرة إقامة 7 لقاءات في كل جولة 
وسيكون إجمالي اجلوالت 26 جولة وسيستمر 
حتى نهاية شهر ابريل من العام املقبل وستشارك 
فرق الهالل والشباب آسيويا في نسخة هذا العام 
فيما ستش���ارك فرق الهالل واالحتاد والش���باب 

والنصر في نسخة املوسم املقبل.

مبارك الخالدي
اقر مجل���س ادارة النادي 
العربي في اجتماعه مس���اء 
امس خطة اعداد الفريق االول 
لكرة القدم التي تتضمن اقامة 
املعسكر التدريبي للفريق في 
القاهرة مبش���اركة 26 العبا 
غالبيته���م من فريق حتت 19 
سنة. وستغادر بعثة الفريق 
19 اجلاري باستثناء الالعبني 
املنضم���ني للمنتخب الرديف 
واملنتخب االوملبي املرتبطني 
ببرنامجني اعداديني، والالعبون 

هم حسني املوسوي، عبداهلل 
الشمالي، عبداهلل احلداد، خالد 
الرشيدي، علي اشكناني، احمد 
عبدالغفور، مبارك البلوشي، 
احمد ابراهيم وفهد احلشاش، 
كما س���يتخلف عن املغادرة 
الالعب خالد خلف الذي الزال 
يبحث عن صيغ���ة توافقية 
ب���ني االدارة وادارة الفيصلي 
امر  السعودي متهيدا حلسم 
انتقاله الى النادي السعودي 
السيما بعد اصرار ادارة العربي 
على رفض املبلغ املرصود من 

النادي الس���عودي وهو 200 
الف دوالر. 

وعلمت »األنباء« من مصادر 
مقربة من الالعب ان من حق 
خلف املطالبة بتعويضه من 
االدارة العرباوية السيما انها 
رفض���ت الع���رض املقدم من 
النادي السعودي دون التنسيق 
معه، كما انه لم يعلن بوضوح 
رفضه بسبب ضعف املردود 

املادي للتعاقد.
واضاف املص���در ان هناك 
حاالت مشابهه للموقف الذي 

تعرض له خلف وقد مت تعويض 
الالعبني مببالغ من ادارة النادي 
الالعبني  ضمانا لعدم احباط 
ودفعا للروح املعنوية لهم وهي 
سابقة محمودة حتسب لالدارة 

جتاه العبيها.
وتوقع املصدر ان يلتحق 
الفريق فور  الالعب مبعسكر 
االدارة  تلقيه تطمين���ات من 
بتعويضه ماديا خصوصا ان 
مدرب الفريق البرازيلي كابو 
على دراية كاملة مبس���توى 

خلف وامكاناته الفنية.

مدرب صربي جديد للياقة

غوران يستبعد العبين من رديف األزرق
عبدالعزيز جاسم - عبداهلل العنزي

س����تواجه املنتخب الوطني »الرديف« مشكلة عند اعالن االسمني 
اللذين سيستبعدهما املدرب الصربي غوران توفاريتش من القائمة التي 
تضم اآلن 28 العبا حيث سيسافر الى معسكر القاهرة الذي سيبدأ 18 
اجلاري 26 العبا وسيقدم غوران قائمة بهم الى ادارة املنتخب. وهذه 
املش����كلة تتمثل في ظروف بعض الالعبني خاصة املنتسبني لوزارة 
الدفاع التي ستحول دون سفرهم مع املنتخب الى القاهرة حيث أوقفت 
الوزارة التفرغات الرياضية في الوقت احلالي حسب ما ذكرت بعض 
املصادر ل� »األنباء« ومن هؤالء عبدالرحمن العوضي بينما س����ينظر 
اجلهاز الفني لظروف باقي الالعبني ومنهم بدر وارد وعبداهلل البريكي 
وحمود ملفي لكن في النهاية س����يحدد غوران على األقل مساء امس 

مصير العبني الستبعادهما. 
وفي نفس الس����ياق قاد غوران اول من امس تدريبا قاسيا وشاقا 
لرفع اللياقة البدنية لالعبني س����ريعا وساهمت الرطوبة الشديدة في 
زيادة ارهاق الالعبني وسيكتفي غوران حاليا بالتدريب املسائي الذي 

يركز من خالله على زيادة اللياقة جلميع الالعبني.
وم����ن جانب اخر علمت »األنب����اء« ان اللجنة الفنية الحتاد الكرة 
بصدد التعاقد مع مدرب لياق����ة بدنية جديد للمنتخب الوطني وهو 
صربي اجلنسية، خالل املرحلة املقبلة خصوصا بعد انتهاء فترة إعارة 
مدرب اللياقة الس����ابق غوران من ناديه كاظمة، ومن املقرر ان تبحث 
اللجنة في السير الذاتية للمدربني املتواجدين في الكويت فقط والذين 
سبق لهم العمل املوس����م املاضي مع األندية احمللية. وأكد مصدر في 
اللجنة انه مت التوصل الى اتفاق ش����به نهائي على التعاقد مع مدرب 
من اجلنسية الصربية، سبق له ان عمل في اجلهاز الفني ألحد األندية 
املوسم املاضي وله خبرة جيدة في املالعب الكويتية، مضيفا ان اللجنة 
رفضت في وقت سابق مدرب اللياقة البدنية للنادي العربي البرتغالي 

مارشيل بسبب عدم كفاءته التدريبية.

»البحري« يبدأ االستعداد لبطولة »فورموال 2«
وجه���ت اللجنة البحرية في النادي البحري الدعوة الى ابطال 
وهواة ومحبي سباقات الدراجات املائية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي لالشتراك في سباق اجلولة الثانية من سباقات 
الكويت للدراجات املائية للموسم احلالي 2010، والذي سيقام السبت 
املقبل ألربع فئات هي فئة الس���توك 1600، وفئة الستوك مبتدئني 

1600، وفئة الواقف 800 وفئة االشبال.
وكان سباق اجلولة األولى الذي أقيم في 3 اجلاري قد أسفر عن 
فوز البطل املميز محمد الباز باملركز األول في فئة الس���توك 1600 
وفوز علي بوربيع باملركز األول في فئة الستوك 1600 للمبتدئني، 
فيما فاز املخضرم س���عود الشريفي باملركز األول في فئة الواقف 

800، وفاز عبدالعزيز الصايغ باملركز األول في فئة األشبال.

»السيارات« يستعد لتنظيم سباقه الثاني
استمرارا للنجاحات التي حتققت خالل األشهر املاضية أكملت 
اللجنة الفنية لنشاط االستعراض احلر للسيارات الرياضية بنادي 
الس���يارات والدراجات اآللية االستعدادات لتنظيم السباق الثاني 
حتت األضواء الكاش���فة مبضمار االستعراض احلر بحلبة جابر 
األحم���د الدولية التابعة للنادي والواقع���ة على الطريق الدائري 
السادس، وقد القى السباق الذي نظم قبل أسبوعني جناحا كبيرا 

واشادة من املتسابقني.

الكويت في صدارة 
البطولة العربية للبولينغ

واصل املنتخب الوطني للبولين���غ عروضه القوية وتصدره 
للبطولة العربية للرجال والسيدات التي يستضيفها االحتاد املصري 
للعب���ة في القاهرة وكان اول من امس يوم احلصاد اذ اس���تطاع 
منتخبنا الوطني للرجال والسيدات احراز ذهبيتان وفضية بعد 
احراز الرجال ذهبية بطولة الثالثي بجدارة بعد منافسات حامية مع 
اإلمارات ومصر وجنح الثالثي باسل العنزي ومحمد كامل الزيدان 
ومحمد الرجيبة من الفوز بالذهبية وحصل املنتخب االماراتي على 
الفضية وجاءت مصر في املركز الثالث وفازت بالبرونزية ثم قطر 
حصلت أيضا على البرونزية، اما الذهبية الثانية فقد حققتها جنمة 
سيدات البولينغ هنادي املزيعل برصيد املجموع العام واختتمت 
هنادي املزيعل وزميالتها فاطمة الش���طي وفرح وشيخة الهندي 

الفوز بامليدالية الفضية للفرق في نهائي بطولة السيدات.

االعتذارات تلغي معسكر »أزرق السلة«
يحيى حميدان

تتجه النية لدى احتاد السلة الى الغاء معسكر املنتخب االول 
الذي كان من املقرر اقامته في الفلبني ابتداء من 20 اجلاري حتى 10 
اغسطس القادم استعدادا للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات 
التي ستقام في لبنان خالل الفترة من 14 حتى 24 سبتمبر املقبل، 
وذلك بسبب كثرة اعتذارات الالعبني اضافة الى عدم ابالغهم الهيئة 

العامة للشباب والرياضة القامة املعسكر حتى هذه اللحظة.
هذا وقد اعتذر رسميا كل من صقر عبدالرضا وفهاد السبيعي 
وعبداهلل الصراف )القادسية( وأحمد صفر )اليرموك( وعبداحملسن 
خليفة )العربي( ومحمد اشكناني )كاظمة(، باالضافة الى العبني 
آخرين لم يبدوا جتاوبا للدخول في التدريبات التي كانت مقررة 
ف���ي البداية في 11 اجلاري، ثم مت تأجيله���ا الى 15 منه وبعدها مت 
تأجيل التدريبات حتى اشعار آخر من قبل القائمني على املنتخب 
مما فتح الباب على مصراعيه لالعبني لتقدمي اعتذاراتهم بس���بب 
عدم جدية والتزام احتاد السلة مبواعيد تدريبات املنتخب اضافة 

الى التأخر في اصدار جدول اعداد الفريق للبطولة العربية.

أهدى خالد السبيعي امليدالية والكأس الذهبية التي حصل عليها 
في أغلى مسابقات نادي الرماية احمللية واملتمثلة في بطولة كأس 
سمو االمير وكذلك امليدالية الذهبية التي حصل عليها في البطولة 
العربية التي استضافها نادي الرماية مؤخرا إلى رئيس احتاد كرة 
القدم الش���يخ طالل فهد االحمد عرفانا بالدور والدعم الالمحدود 
الذي يقدمه ابناء الش���هيد للرياضة الكويتية في مختلف ألعابها 

مبا يدعم مسيرة تقدمها وتطورها نحو االفضل.
واثنى الس���بيعي على مواقف الفهد مع الرياضيني مستشهدا 
مبؤازرت���ه له في احدى البطوالت الت���ي مثل فيها الكويت حينما 
دعمه في بطولة غرب آسيا التي حصل فيها على امليدالية الذهبية 
من غير معرفة ش���خصية وملجرد انه ميثل الكويت مبا يدل على 
الروح الوطني���ة التي يحملها جتاه الرياضي���ني في الكويت مما 

يسهم في حتفيزهم.

السبيعي يهدي
 أوسمته الذهبية للفهد 

عبدالعزيز جاسم 
القادس���ية أول من  خ���اض 
أمس التدريب االول له استعدادا 
للموسم اجلديد ولكن لم يحضر 
س���وى العبني اثنني هما صالح 
مهدي ونواف املطيري حيث تغيب 
باقي الالعبني، وش���هد التدريب 
مدي���ر الكرة ابراهيم املس���عود 
واملدرب الصربي غوران واحمد 
دشتي والبوركيني سيدو تراوري 
وقام احمد دشتي بتدريب احلارس 

صالح مهدي منفردا.
القادسية  ويبدو أن صفوف 
ستعاني حتى موعد سفر الفريق 
الى معسكر القاهرة 20 اجلاري 
ولن تكون هناك تدريبات حقيقية 
قبل املعسكر لعدة أسباب منها 
تواجد حمد العنزي وبدر املطوع 
ونواف اخلالدي وحسني فاضل في 
اجازات خاصة خارج البالد، وكذلك 
حلاجة كل من فيصل العنزي وفايز 
بندر ومجيد طالل العادة تأهيل 
بعد اصابتهما في نهاية املوسم 
املاضي، هذا باإلضافة الى تواجد 7 
العبني من الفريق االول مع رديف 
االزرق وسيسبقون االصفر الى 
القاهرة وكذلك املنضم الى املنتخب 

االوملبي عمر بوحمد. 
كما ان احملترفني الس���وريني 
جهاد احلسني وفراس اخلطيب 

سريع لهذه املشكلة. 
وس���يترأس وفد األصفر في 
الكرة  القاهرة مدي���ر  معس���كر 
ابراهيم املسعود وسيضم 21 العبا 
إال اذا حدث طارئ او اعتذار من 
الالعبني، وقد وضع مدرب اللياقة 
غوران برنامجا خاصا لكل العب 
وسيقدمه الى محمد ابراهيم خالل 
املعسكر الذي سيكون مبثابة اعداد 
لبداية املوس���م وملباراة السوبر 
مع الكويت 20 اجلاري باالضافة 
الى مباراة ربع النهائي في كأس 
امليناء  االحتاد اآلس���يوي م���ع 
التايلندي 14 سبتمبر املقبل. وقد 
حددت ادارة الفريق موعد املغادرة 
الى هذه املباراة في 9سبتمبر اي 
قبل املباراة ب� 5 أيام حتى يتوعد 
الالعبون على االجواء هناك قبل 

املباراة بوقت كاف.
من جه���ة أخرى، تلقت ادارة 
القادسية عرضا رسميا من النصر 
العارة عبدالرحمن املوسى موسما 
آخر، اال ان هذا األمر معلق حتى 
االن حلني ع���ودة محمد ابراهيم 
من اجازته اخلاصة حيث انه هو 
الذي سيحدد مصير كل من املوسى 
م���ع نواف املطي���ري واحلارس 
علي طالب ال���ذي انتهت اعارته 
الى الصليبخات وعاد ايضا الى 

صفوف القادسية.

لن ينضما ال���ى الفريق إال قبل 
املغادرة الى القاهرة بيوم النهما 
سيصالن 18 اجلاري موعد وصول 
املدرب الوطن���ي محمد ابراهيم، 
وفي املقابل وصل مس���اء امس 
ابراهيما كيتا  العاجي  احملترف 

ومن احملتمل أن يلحق بتدريبات 
األصفر اليوم. 

 وكان احلارس نواف اخلالدي 
قد تأكد غيابه عن معكسر القاهرة 
نظرا لسفره خالل األيام القليلة 
املقبلة الى لندن الستكمال رحلة 

عالجه من اإلصابة التي حلقت به 
املوسم املاضي وهي عبارة عن 
متزق في الساق وسيغيب على 
اثرها عن تدريبات االصفر حتى 
موعد عودة الفريق 6 أغسطس 
ام���ا نهير  القاهرة،  املقبل م���ن 

الشمري ونواف املطيري وعلي 
النمش فهناك مشكلة ستواجههم 
قبل املغادرة الى املعسكر وتتمثل 
في التف���رغ الرياض���ي اذ انهم 
منتسبون انتسابهم لوزارة الدفاع 
وستحاول ادارة الفريق ايجاد حل 

عالميةمتفرقات

أعلن نادي خيتافي االس����باني لكرة القدم عن ضم العب 
خط الوسط الشاب بيدرو موس����كيرا من نادي ريال مدريد 

العمالق.
ويلعب موسكيرا )22 عاما( مبنتخب اسبانيا للشباب حتت 
19 عاما، وقد لعب مباراته الكاملة األولى مع ريال مدريد في 

مارس املاضي أمام خيتافي نفسه.
علنت رابطة دوري كرة السلة األميركي للمحترفني عن فرض 
غرامة مالية على دان جيلبرت مالك فريق كليفالند كافالييرز بقيمة 
100 الف دوالر بس��بب خطاب كتب فيه ان قرار الالعب ليبرون 

جيمس باالنتقال الى ميامي هيت هو »تصرف جبان«.
تأهل االيطاليان فابيو فونييني وبوتيتو ستاراتشي الى 
الدور الثاني من دورة باشتاد الس����ويدية الدولية للتنس. 
في الدور االول فاز فونييني على السويدي فيليب بربيتش 
6-7 )7-9( و6-3 و6-4، وس����يلتقي ف����ي الدور املقبل مع 
االس����باني دافيد فيرر املصنف ثالثا الذي اعفي من خوض 

الدور االول.
أعلن ديريك فيشر العب لوس اجنيليس ليكرز بطل الدوري 
األميركي للمحترفني في كرة الس��لة انه س��يبقى مع فريقه رغم 

بعض العروض أبرزها من ميامي هيت.
وقال فيش��ر على موقعه االلكتروني انه قرر البقاء مع ليكرز 

حيث امضى 11 من مواسمه ال�14 في دوري احملترفني.
أكد العداء اجلامايكي اوس����ني بولت، صاحب 3 ميداليات 
ذهبية في بطولة العالم ومثلها في االوملبياد، في باريس انه 
لن يش����ارك في لقاء لندن، املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
املاسي أللعاب القوى، ألسباب قد تكون مادية. وصرح بولت 

»لن أكون هناك. هذا ما قاله لي وكيل أعمالي«.
استبعدت كاستر سيمنيا بطلة العالم في سباق 800 متر عدوا 
من منتخب جنوب افريقيا املش��ارك في بطول��ة افريقيا اللعاب 
القوى هذا الش��هر على الرغم من السماح لها باملشاركة ثانية في 

السباقات عقب اكمالها اختبارات لتحديد اجلنس.

رماية صباح السالم تنطلق غدًا
تنطلق غدا على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد االوملبي للرماية 
أولى مسابقات البطولة األولى ألكادميية الشيخ سعد للرماية االوملبية 
برمايات »البندقية واملسدس 10م السكيت - التراب« والتي حتمل اسم 
املغفور له الشيخ صباح السالم، حتت رعاية الشيخ سلمان احلمود 
رئيس االحتادين الكويتي واآلس����يوي للرماية، وستش����هد البطولة 
مشاركة رماة منتخب االحتاد العراقي للرماية الذين يقيمون معسكرهم 

التدريبي حاليا على مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد.
 من جانبه اشاد عبيد العصيمي أمني السر بالدور الكبير الذي تقوم 
به أسرة املغفور له الشيخ صباح السالم لدعم الرماية ماديا ومعنويا.  
وقال ان أكادميية الرماية بدأت في استقبال طلبات الشباب والشابات 
من سن 15 � 21 سنة الراغبني في تعلم أصول الرماية االوملبية منذ مايو 
املاضي بعد االنتهاء من االختبارات الدراسية مباشرة، كما مت تخصيص 

كادر اداري وفني على أعلى مستوى الستقبال الراغبني.


