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مباريات دورة الرومي تشهد اثارة كبيرة

املنتخب الوطني للبولينغ أثناء تتويجه

المنتخب يسافر إلى معسكره بالقاهرة غداً

العازمي خارج قائمة رديف األزرق والعامر يتعرض لتمزق
عبدالعزيز جاسم 

استبعد مدرب املنتخب الوطني لكرة القدم 
الصربي غوران توفاريتش خالل تدريبات اول من 
امس التي جرت على ستاد جابر )امللعب الفرعي( 
رديف االزرق مهاجم الساحل محمد العازمي من 
قائمة االزرق، وبذلك يكون العازمي هو الالعب 
الثاني املستبعد بعد ان اعتذر قبل يومني العب 
وس����ط العربي عبداهلل احلداد لظروف العمل. 
وبذلك سيغادر الى املعسكر الذي سيقام في مدينة 
6 اكتوبر املصرية 26 العبا سيتم تصفيتهم الى 
22 العبا قبل املغادرة الى االردن للمشاركة في 
بطولة غرب اس����يا التي ستقام في 24 سبتمبر 
املقبل ويلعب االزرق الرديف في املجموعة الثانية 

مع االردن املستضيف وسورية. 
كما تعرض العب الوسط طالل العامر خالل 
التدريبات الى متزق في العضلة اخللفية حرمته 
من املشاركة في التدريبات في اليومني املاضيني 
وسغيب على اثرها عن اول تدريبني في معسكر 
القاهرة بعد ان فضل اجلهاز الطبي اراحته ملدة 
3 اي����ام اخرى للوقوف على حجم االصابة التي 

تعرض لها.
وسيغادر وفد رديف االزرق الى القاهرة في 
12 ظه����ر الغد بحضور جمي����ع الالعبني بعد ان 
انتهت مشكلة تفرغ الالعبني املنضمني الى السلك 
العسكري وهم حمود ملفي وعبداهلل البريكي 
وعبدالرحم����ن العوضي، وقد س����بق الوفد الى 
القاهرة مدير املنتخب اس����امة حسني لتسهيل 
االجراءات هناك وحتديد املباريات الودية والتي 
س����بق ان اتفق عليها مع منتخب شباب مصر 
وتتبق����ى 3 مباريات ودية كم����ا كان محددا له 

مسبقا.

الجميل يفوز على الشعب في »الرومي«

جذبت منافسات دورة املرحوم احمد بن حسني 
الرومي اخلامس����ة لكرة القدم ف����ي يومها الرابع 
اهتمام الكثيرين في صالة الش����هيد فهد االحمد 
بالدعية، بحضور حسني الرومي مختار املنطقة 
وجاءت املباراة االولى من طرف واحد حيث فرض 
فريق املرحوم ناصر اجلميل سيطرته ودك مرمى 

ديوانية الشعب بتسعة اهداف مقابل هدف.
 ومتي����ز أداء فريق املرح����وم ناصر اجلميل 
باجلماعية واالصرار على التسجيل من أنصاف 

الف����رص وتألق في املباراة س����عد الضميد الذي 
شكل ازعاجا دائما لالعبي ديوانية الشعب بفضل 
حتركاته النشطة وس����يطرته على الكرة حتت 
ضغ����ط الرقابة الفردية واختي����ر كأفضل العب 

في املباراة.
 وفي مباراة ال تقل اثارة فاز شباب الرميثية 
على ديوانية الفهد بهدفني مقابل هدف، كما ضرب 
فريق فونو بقوة في الظهور االول له بالدورة حيث 

اكتسح فريق بو رحمة بأربعة أهداف لالشيء.

شباب اليد يستعد في القاهرة 
للبطولة اآلسيوية 

قال أمني صندوق احتاد كرة اليد فيصل باقر ان املنتخب الوطني 
للشباب استعد جيدا خلوض غمار البطولة اآلسيوية التي ستقام في 

ايران أواخر الشهر اجلاري واملؤهلة لنهائيات كأس العالم.
وأكد باقر على هامش املعسكر التدريبي الذي يقيمه منتخبا الشباب 
والناشئني بالقاهرة حرص االحتاد على اقامة املعسكرات التدريبية 
اخلارجية لالرتقاء مبستوى العبي املنتخب وحتسني ادائهم الفني 
والبدني وإيجاد جتانس واندماج بني الالعبني. وأوضح باقر أن اجلهاز 
الفني للمنتخب أعد برنامجا تدريبيا يشتمل على تدريبات صباحية 
ومسائية بهدف رفع اللياقة البدنية لالعبني خاصة أن املعسكر يأتي 
بعد فترة االمتحانات وانشغال الطلبة باالستعداد لها مبينا أن اجلهاز 
الفن���ي حرص على التدرج في مس���تويات التدريبات للوصول الى 

معدالت عالية من اللياقة البدنية مع نهاية املعسكر.
وأش���ار باقر الى أن املنتخب خاض في اطار معسكره التدريبي 
عددا من املباريات الودية منه���ا مباراة مع منتخب مصر )حتت 19 
س���نة( وأخرى مع منتخب مصر )حتت 21 سنة( اضافة الى مباراة 
م���ع فريق االنتاج احلربي، مضيفا أن املنتخب س���يختتم مبارياته 

بلقاء فريق هليوبوليس غدا.

ختام بطولة صباح السالم للرماية
 

فاز الرامي عبداهلل احلربي باملركز االول في مس���ابقة بندقية 
الهواء 10 امتار ضمن بطولة املغفور له الشيخ صباح السالم والتي 
نظمها نادي الرماية واختتمت اول من امس، كما فاز معمر محمود 
مبسابقة مسدس الهواء 10 امتار وعلي املطيري ببندقية الهواء 10 

امتار ناشئني وفاطمة بوحمد ببندقية الهواء 10 امتار سيدات.
وشارك في حفل اخلتام رئيس االحتاد العربي للرماية ونائب 
رئيس مجل���س إدارة نادي الرماية دعيج العتيبي وأمني الس���ر 
العام عبيد العصيمي. واشتملت البطولة على منافسات الرماية 
األوملبية لرمايات )الس���كيت � التراب( لفئة الشباب )والبندقية 
واملس���دس ضغط الهواء 10 م( لفئة الشباب والشابات مبشاركة 
كبيرة من منتس���بي اكادميية الشيخ سعد للرماية االوملبية، الى 
جانب البطولة الثانية املشتركة بني رماة املنتخب الوطني ورماة 

االحتاد العراقي.

الربيعان يمثل الكويت
في بطولة العالم للزوارق

تس���تضيف الكويت اجلولة اخلتامية من بطولة العالم لزوارق 
الفورموال 2 مطلع نوفمبر القادم وس���ط توقعات مبشاركة كبيرة 
من املع جنوم العالم من بينهم البطل يوس���ف الربيعان قائد فريق 
بورت غالب الذي ميثل الكويت في هذه البطولة منذ اكثر من اربعة 

مواسم متتالية.
ويقول الربيعان: اتشرف بأن امثل بلدي وسط هذا احلشد الدولي 
معربا عن سعادته باقامة هذه البطولة في الكويت وهو ما يوفر لنا 

الدعم املعنوي لنا كفريق ننافس في العديد من قارات العالم. 
واكد ان املناخ جيد في الكويت الستضافة هذا النوع من الرياضات 
خاصة ان ش���هر نوفمبر يعتبر مناخه معت���دال الى جانب هذا فان 
اجلهود س���وف تتضاف���ر من اجل ابراز هذا احل���دث بصورة تليق 

بسمعة الكويت.

 خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي من الزميل ناصر محمد مراسلنا في البحرين 
بخالص العزاء لوفاة شقيقه بعد صراع طويل مع املرض.. سائلني 
املول���ى العلي القدير ان يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته ويلهم ذويه 

الصبر والسلوان.. )انا هلل وإنا إليه راجعون(.

إبراهيم مدربًا ألشبال كاظمة لليد
حامد العمران

جنح كاظمة في التعاقد مع مدرب كرة اليد املصري قاسم ابراهيم 
مدربا لفريق حتت 14 سنة بالنادي وقد سبق البراهيم ان عمل مدربا 
لفرق املراحل السنية في فرق نادي املقاولني العرب في مصر واحتل 
مراكز متقدمة. وعلمت »األنباء« ان مساعد مدرب الفريق االول حتت 
18 س���نة العربي العربي قدم اعتذاره للنادي بس���بب ظروف عمله 
وبذل���ك بقي املدير الفني للفريق االول باس���م الس���بكي وحيدا مما 
دفع ادارة اللعبة للبحث عن مس���اعد مدرب بديل ليعمل الى جانب 
الس���بكي ومن ابرز املرشحني الالعب السابق في الفريق االول ياسر 
االمير الذي قرر االعتزال واالجتاه الى التدريب، لكن قد يرفض االمير 
العمل مع الفريق االول مفضال العمل مع فرق املراحل السنية. ولكن 
قد مت تعيني الالعب الدولي الس���ابق عبداهلل جاسم مديرا للعبة في 
البرتقالي، والالعب الدولي السابق محمد عبداهلل اخلميس مساعدا 
للمدير، وسبق للخميس ان عمل اداريا مع احتاد اللعبة في املنتخبات 
الوطنية، فيما تعتبر املرة االولى التي يعمل فيها عبداهلل جاسم في 
مجال االدارة، الى جانب املكلف من اعضاء مجلس االدارة بنادي كاظمة 

مبتابعة اللعبة عضو مجلس االدارة صالح امليال.

الموسى يغادر مع 
النصر إلى القاهرة

عبدالعزيز جاسم 
قال مشرف الفريق االول بنادي 
العدواني ان العب  النصر محمد 
وسط القادس����ية الذي شارك مع 
النص����ر في املوس����مني املاضيني 
عبدالرحمن املوسى قد مت جتديد 
اعارته للعنابي بعد أن مت االتفاق 
ادارة االصفر بش����أن جتديد  مع 
اعارته ملوسم اخر لكنه لم يدخل 
تدريبات الفريق حتى االن بسبب 
قضائه فترة شهر العسل وسيغادر 
مع العنابي الى معس����كر القاهرة 

20 اجلاري. 
وبني العدواني ان صفوف النصر 
اكتملت بوجود جميع الالعبني بعد 
ان انضم اليهم البرازيليان ماركوس 
ودانيلو اال ان هناك محترفا اخر 
سيصل مع املدرب البرازيلي بيريرا 
الى معسكر القاهرة، مشيرا الى ان 
مواطنيهما مدرب اللياقة البدنية 
وم����درب احلراس وص����ال وقادا 

تدريبات الفريق اول من امس. 
وأش����ار الى أن العنابي عازم 
على حتقيق البطوالت في املوسم 
املقبل ألن الفريق ال ينقصه شيء 
بعد ان كان قاب قوس����ني او ادنى 
من حتقيق لقب الدوري املوس����م 
املاضي لكنه حل في املركز الثالث 
في نهاية املطاف مش����يرا الى ان 
النص����ر حريص عل����ى أن يكون 
محترفوه أفضل من املوسم السابق 
وهذا ما ستلمس����ه اجلماهير من 

خالل املنافسات. 

تعيين النمش مساعدًا للمدرب

اليرموك بدأ تدريباته ويجرب العباً برازيلياً

فضية وبرونزيتان للكويت
في ختام البطولة العربية للبولينغ

فاز العب املنتخب الوطني للبولينغ جاسم درويش باملركز الثانى 
وامليدالية الفضية في ختام البطولة العربية اخلامسة ملنتخبات 

الرجال والسيدات للبولينغ التي اختتمت اول من امس.
 كما فاز محمد الرجيبة باملركز الثالث وامليدالية البرونزية فيما 
فازت الالعبة هنادى املزيعل باملركز الثالث وامليدالية البرونزية 

وكذلك بكأس أعلى ستة أشواط للسيدات.
 من جانبه أعرب رئيس الوفد بدر النجدى عن سعادته بالنتائج 
الت���ي حققها املنتخب في البطولة التي ضمت 72 العبا و22 العبة 

ميثلون 14 دولة.
 واش���اد النجدى بجهود رئيس االحتادين الكويتى واالسيوى 
للبولينغ الشيخ طالل احملمد في وصول العبى والعبات الكويت 
الى حتقيق هذه النتائج املشرفة وحرصه على متابعة منافسات 

البطولة وتقدمي كل الدعم لهم.

 واش���ار الى ان االحتاد ال يدخر جهدا في سبيل اعداد الالعبني 
وتأهيلهم فنيا ونفسيا حلصد البطوالت سواء على املستوى القاري 
او العرب���ى او الدولى مؤكدا ان الالعبني بذلوا جهدا طيبا وحققوا 
نتائج اكثر من ممتازة في هذه البطولة خاصة في ظل املنافس���ة 

القوية من مختلف البلدان العربية املشاركة.
 وأكد اهمية البطولة في اعداد املنتخب لالستحقاقات املقبلة الفتا 
الى ان فعاليات البطولة متيزت باملنافسة القوية حيث ضمت ابرز 
العبي البالد العربية املشاركة في لعبة البولينغ، وأشار النجدى 
الى أن مش���اركة املنتخب في هذه البطولة تأتى استعدادا لبطولة 
العالم للشباب في فنلندا في 22 يوليو اجلاري وكذلك في بطولة 
العالم للرجال في 10 أغسطس املقبل في ميونيخ بأملانيا باالضافة 
الى مش���اركتها في بطولتي اسيا التي ستقام في أبوظبي للرجال 

والسيدات واخلليج للرجال والتي ستقام في مملكة البحرين.

الصربي كاراسي قاد تدريبات اليرموك أول من امس

الفريق للمرحلة املقبله وموقف 
اجلهاز الفني من بعض الالعبني 
الذين لم يقدموا ما كان مرجوا 

منهم في املوسم املاضي حيث 
بدا كاراسي صارما جتاه مبدأ 
االلت���زام بالتمارين واملواعيد 

مبارك الخالدي
قاد املدرب الصربي للفريق 
الق���دم باليرموك  االول لكره 
كاراس���ي احلص���ة التدريبية 
االولى للفريق مس���اء اول من 
امس بحضور 22 العبا، فيما 
تخلف املدافع عبداهلل الطاهر 
الرتباط���ه باملنتخب االوملبي 
املتواج���د في معس���كره في 

النمسا.
وش���ارك في التدريب احد 
الذي من  البرازيليني  الالعبني 
املنتظر ان يخض���ع الختبار 
اجلهاز الفني قبل اتخاذ القرار 
بالتعاقد معه السيما بعد جناح 
البرازيليني  الالعب���ني  جتربة 
رودريغو داكوس���تا واليكس 
س���اندرو جونيور في املوسم 

املاضي.
وحمل���ت احلص���ة االولى 
لتدري���ب اليرم���وك الطاب���ع 
الترفيهي لالعبني حيث عكف 
كاراس���ي على مراقبة العبي 
فريق 19 س���نة رغبة منه في 
تصعيد عدد منهم الى الفريق 

االول للموسم املقبل.
االداري  اجله���ازان  وكان 
والفن���ي قد اجتمع���ا قبل بدء 
التمارين لوض���ع التصورات 
النهائيه بش���أن مرحلة اعداد 

املق���ررة للحض���ور، كما نبه 
الالعب  الى ضرورة ان يبادر 
نفسه باالرتقاء مبستواه بدنيا 
وفني���ا دون انتظار تعليمات 
اجلهاز الفني او مراقبة اجلهاز 
االداري الن ذلك من االمور التي 
تس���اعد الالعب على تطوير 

مست��واه.
وكان مجلس ادارة اليرموك 
قد اعتمد تعيني مبارك النمش 
العب الفريق املوس���م املاضي 
مساعدا لكاراسي للموسم املقبل 
بعد انتقال مساعد املدرب السابق 
الى العربي حيث  فاضل مطر 
ميتلك النمش صورة كافيه عن 
الفري���ق والالعبني اضافة الى 
روح���ه العالية اثناء مباريات 
الفائت كما  الفريق للموس���م 
ميتلك مواصفات الالعب القائد 
التي ستؤهله ملباشرة مهامه 

اجلديدة دون عناء.
وكان اليرموك قد قدم عروضا 
مشرفة املوسم املاضي ضمن 
الدرج���ة االولى حيث  دوري 
الفرق املرشحة بقوة  كان من 
حلجز احدى بطاقتي التأهل الى 
الدوري املمتاز لوال اخفاقه في 
اجلوالت الثالث االخيرة نتيجة 
عدم ثبات التشكيل الصابة عدد 

من الالعبني االساسيني.

البرازيلي كاريكا يعاني من زيادة وزنه)هاني الشمري( جانب من تدريبات رديف األزرق

روماو يحذر كاريكا من زيادة وزنه
مبارك الخالدي

زاد املدرب البرتغالي لفريق الكويت جوزيه 
روماو م����ن االحمال التدريبي����ة للفريق في 
احلصتيني االخيرتني لتدريب االبيض بهدف 
زيادة معدل اللياق����ة البدنية لالعبني. وكان 
االبيض قد انتظم بشكل كامل في تدريب مساء 
اول م����ن امس بعد دخ����ول كل من وليد علي 
وابراهيم شهاب الى التمارين وكذلك البرازيليان 
روجيري����و وكاريكا اللذان وصال في س����اعة 
متأخرة من فجر االربعاء وكان قبلهما قد وصل 

العمانيان اسماعيل العجمي وعصام فايل.
وكان روماو قد رحب بالالعبني املنضمني 
مؤخرا الى التدريب اال انه وجه مالحظات الى 
اكثر من العب بشأن الزياده في الوزن حيث 
خ����ص البرازيلي كاريكا بهذه املالحظة طالبا 
منه االنتباه الى وزنه بشكل سريع خصوصا 

انه من الالعبني املؤثرين في التشكيلة.
واخذت تدريبات الفريق طابعا جديا بعد 
قرب املوعد املقرر للس����فر ال����ى مدينة نيون 
السويسرية واحملدد له الثالثاء املقبل، اذ من 
املق����رر ان يجري الفريق اربع مباريات ودية 
مع فرق سويسرية مع البحث عن مباريات مع 
الفرق العربية التي تعسكر في ذات املنطقة.

وأك����د روماو ان هدفه ه����و حصد األلقاب 
لألبيض، معربا عن سعادته لقيادة فريق مثل 

الكويت »الذي ينافس بقوة على األلقاب«،.


