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الحكام وصلوا إلى المجر
 وباشروا التدريبات

وصل وفد حكامنا إلى املجر واجروا تدريباتهم الصباحية واملسائية 
بكل التزام ونشاط. وكان الوفد قد غادر البالد يوم االربعاء الفائت 
إلقامة معسكر تدريبي خارجي ملدة اسبوعني استعدادا لبدء املوسم 
الرياضي اجلديد 2011/2010  ووصل الوفد كامال دون عوائق او مشكالت 
وانخرط في املعس���كر حسب اخلطة املعدة من قبل اللجنة املنظمة 

وفقا جلدول احملاضرات وبرنامج االعداد البدني املخصص له.

منافسات دور الـ 16 لـ »الرومي« تتواصل اليوم

تايكواندو »األبيض« بطل إربد  المهندي يرأس االجتماع الفني.. ومؤتمر صحافي للمدربين

األزرق األولمبي أول الواصلين فجر الغد.. ويتمرن مساء في »اسباير«

»األخضر« يوقع اليوم مع البرازيليين.. و»األصفر« يلتقي بتروجيت

»األزرق الرديف« يستأنف تدريباته.. وغوران يحلل مباراة المقاصة

مبارك الخالدي
بدأ الع����د التنازلي النطالق 
الثانية  البطول����ة اخلليجي����ة 
للمنتخبات االوملبية في مالعب 
مدينة اكادميية اسباير الرياضية 
بالعاصمة القطرية الدوحة وذلك 
م����ن 28 اجل����اري ولغاية 7 من 

الشهر املقبل.
وكان����ت القرعة ق����د اوقعت 
منتخبن����ا في املجموعة الثانية 
الى جوار منتخبي الس����عودية 
ف����ي ح����ني ضمت  واالم����ارات 
املجموعة االولى منتخبات قطر 

والبحرين وعمان.
وسيكون االزرق اول الواصلني 

حيث تصل بعثة املنتخب قادمة 
من النمسا مباش����رة وذلك في 
السادس����ة من صب����اح الغد ثم 
الوص����ول املنتخب  ف����ي  يليه 
االماراتي على ان يتواصل وصول 
املنتخبات االخرى وهي السعودية 

والبحرين وعمان يوم غد.
ومن املقرر ان يجري االزرق 
مرانه االول في مالعب اسباير 
مساء اليوم وملدة ساعة ونصف 
الس����اعة يليه تدريب املنتخب 
املنتخب  ث����م يختتم  االماراتي 
القطري التمارين باجرائه حصة 
تدريبية وفق اجلدول املعد من 

اللجنة التنظيمية.

اللجنة  املقرر ان تعقد  ومن 
الفنية للبطولة اجتماعها صباح 
املقب����ل في فندق  الثالثاء  يوم 
رامادا مقر اقامة الوفود برئاسة 
القطري  العام لالحت����اد  االمني 
سعود املهندي وعضوية رئيس 
اللجنة الفنية حمد املناعي وناصر 
الطاه����ر من الكويت ومنس����ق 
العيدان  احل����كام عبدالعزي����ز 
واالمني العام باللجنة التنظيمية 
ميرزا احمد واملقرر رضا شعالن 
حيث سيتم خالل االجتماع شرح 
جميع االم����ور الفنية واالدارية 
املتعلقة بالبطولة ونظامها الى 
الوان املنتخبات  جانب اعتماد 

حتى نهاية مباريات الدور االول 
واعتماد واعالن القوائم النهائية 
لالعبني املش����اركني كما قررت 
اللجنة رصد جائزة عينية الفضل 

العب في كل مباراة.
كما تتجه اللجنة الى اعتماد 
املؤمتر الصحافي ملدربي املنتخبات 
بعد نهاية كل مباراة وان تكون 
هناك مؤمترات تسبق املباريات 
علم����ا ب����أن دخ����ول اجلماهير 

للمباريات سيكون مجانيا.

افتتاح رمزي 

ال����ى ذلك، تفتت����ح البطولة 
االربع����اء املقب����ل بحفل رمزي 

مبسط يليه انطالق اولى مباريات 
البطولة بني املنتخبني القطري 
والعماني ولتنطلق بعدها املباراة 
ب����ني االزرق واالخضر  الثانية 
الس����عودي حامل لقب النسخة 
املاضية وستجري اجلولة الثانية 
من البطولة اجلمعة الذي يليه 
باقامة لقاءين يضم االول منتخبي 
البحري����ن وعم����ان فيما يجمع 
الثاني منتخبي االمارات  اللقاء 
والس����عودية وتختتم مباريات 
املقبل  التمهي����دي االحد  الدور 
حيث يلعب االزرق مع منتخب 
االمارات يليه لقاء منتخبي قطر 

والبحرين.

أحرز فريق نادي الكويت للتايكواندو لقب بطولة 
اربد املفتوحة الثالثة للعبة لفئتي األشبال والناشئني 
بعد فوزه في ختام منافسات البطولة ب� 9 ميداليات 
متنوعة. وانتزع فري����ق الكويت الذي حصل على 
كأس الفريق »املثالي« صدارة ترتيب الفرق املشاركة 
بعد فوزه ب� 3 ميداليات ذهبيات ومثلها من الفضة 
والبرونز. وفاز الالعب جراح جوهر ماجد بذهبية 
فئة الناش����ئني لوزن حتت 51 كيلوغراما كما حقق 
زميله حسن احمد كرم ذهبية الفئة ذاتها لوزن فوق 
78 كليوغراما بينما انتزع زميلهما علي فهد املرشاد 

ذهبية حتت 55 كيلوغراما لذات الفئة.
وأحرز الالعب مصع����ب عبداهلل احملميد املركز 
الثاني وامليدالية الفضية لفئة الناشئني لوزن حتت 
48 كيلوغراما وحقق زميله فيصل احمد مراد فضية 
الفئة ذاتها لوزن حتت 68 كيلوغراما كما فاز زميلهما 
نواف فالح الهاجري بفضية فئة األشبال لوزن حتت 

45 كيلوغراما.
وحقق الالعب محمد جاسم التوم املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية لفئة الناشئني لوزن حتت 63 
كيلوغراما كما فاز زميله منصور مرزوق العتيبي 
ببرونزية الفئة ذاتها لوزن فوق 63 كيلوغراما وحصل 
زميلهما عمر س����عيد ابوهنطش على برونزية فئة 

األشبال لوزن حتت 32 كليوغراما.
وأهدى رئيس الوف����د املدير الفني للفريق وليد 

املرشاد في تصريح ل� »كونا« هذا االجناز الى القيادة 
السياسية للكويت والى رئيس وأعضاء نادي الكويت 

والشعب الكويتي.
وأشاد املرشاد بأداء جميع الالعبني خالل البطولة 
واملس����توى الباهر الذي قدم����وه مما اثبت براعتهم 
ومهاراتهم الفنية العالية التي مكنتهم من تقدمي أعلى 
املستويات التي مثلوا من خاللها بالدهم خير متثيل. 
وأثنى على املس����توى الفني للبطولة التي متتعت 
مبنافسة قوية من قبل جميع الفرق املشاركة نظرا 
لقوة مستوى الالعبني املشاركني فيها مما انعكس أثره 
بشكل ايجابي على جميع العبي فريق الكويت وأضاف 
ان ادارة الوفد حرصت على املش����اركة في البطولة 
ضمن برنامج املعسكر اإلعدادي الذي يقيمه الفريق 
باألردن ويس����تمر حتى 30 من الشهر اجلاري نظرا 
ألهميتها في رفع املستوى الفني لالعبني نتيجة لكثرة 

االحتكاكات واللقاءات بني الفرق واملنتخبات.
من ناحيته أش����اد اداري الوف����د نعمان النعمان 
مبس����توى البطولة وما متيزت به من مش����اركات 
سواء على مس����توى املنتخبات أو الفرق املشاركة 
في املنافس����ات. وأعرب عن خالص شكره وتقديره 
ألسرة التايكواندو في األردن وادارة نادي الكويت 
لدعمهم الفريق وإتاحتهم الفرصة أمامه للمشاركة 
في مثل هذه البطوالت التي تسهم في رفع املستوى 

الفني لالعبي الفريق.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يستأنف اليوم منتخبنا الوطني الرديف تدريباته 
املعتادة على فترتني صباحا ومساء مبعسكره التدريبي 
مبدينة 6 أكتوبر ذلك بعد ان خاض الفريق تدريباته 
باألمس على فترة واحدة في اخلامسة عصرا، بسبب 
إصرار املدرب الصربي غوران توڤاريتش مدرب منتخب 
األزرق على مواصلة الفريق تدريباته، على الرغم من 
خوضه مباراة قوية أمام فريق مصر املقاصة الصاعد 
حديثا للدوري املصري املمتاز والتي جاءت كأولى جتارب 
املنتخب الودية التي سيتخللها معسكره بالقاهرة وهو 
اللقاء الذي اس���تضافه ملعب اإلعالميني ب� 6 أكتوبر، 

وانتهى بتعادل الفريقني ايجابيا2 � 2.
وتقدم للمقاصة طارق حجاج قائد الفريق في الدقيقة 
40 من الشوط األول من ضربة جزاء إثر عرقلته عند 
انفراده بحارس املرمى للمنتخب، وتعادل املنتخب في 
الدقيقة 25 من الشوط الثاني عن طريق الالعب عبداهلل 
ابراش وبعد 5 دقائق فقط عاد املقاصة للتقدم مجددا 
عن طريق مهاجمه حس���ني حمدي في الدقيقة 23 من 
الشوط نفسه بقذيفة صاروخية تسكن شباك األزرق. 
وف���ى الدقيقة األخيرة من املب���اراة تعادل األزرق عن 
طريق الالعب سعود املجمد، لتنتهي املباراة بالتعادل 

اإليجابي.
العربي

م���ن جهة أخرى، يخوض الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي في اخلامسة والربع عصر اليوم اولى 
جتاربه الودية أمام فريق املقاصة وهو اللقاء الذي مت 
تأجيل���ه ملدة يوم واحد فقط حي���ث كان محددا له ان 
يقام باالمس، إال ان فريق املقاصة طلب تأجيل املباراة 
ملدة 24 ساعة بسبب خوضه في االول من امس ملباراة 
قوية مع منتخب األزرق الرديف، والتي انتهت بالتعادل 

االيجابي بهدفني لكل منهما.
وتأتي املباراة ضمن برنامج معسكر االعداد الذي 
يقيمه األخضر مبدينة 6 اكتوبر اس���تعدادا للموسم 

اجلديد.
وكان العربي قد اس���تعد للقاء اليوم مبران خفيف 
على ملعب الفندق الذي يقيم فيه الفريق حتت قيادة 
البرازيل���ي كابو مدرب الفريق، واش���تمل املران على 
تدريبات تنمية املهارات الفنية عند الالعبني وحتفيظهم 

بعض اجلمل التكتيكية واخلططية التي ينوي املدير 
الفني تطبيقها في املنافسات الرسمية.

وفي ش���أن آخر، أكد رئيس بعث���ة العربي ومدير 
الفريق عبدالعزيز املطوع انه من املنتظر ان يتم التعاقد 
رسميا وبشكل نهائي اليوم او غدا على أقصى تقدير مع 
احملترفني البرازيليني ال� 4 انطونيو خوسيه ورودريغو 
فرنانديز ولويس كارلوس وسانتوس فابيو ملدة موسم 
واحد وذلك بعد ان ظهر الرباعي مبستوى طيب خالل 
التدريبات األولية مع الفريق، فضال عن ان املدرب كابو 
يعرف مسبقا إمكانيتهم جيدا ويعلم مدى اإلفادة التي 

ستعود على الفريق في ظل وجودهم بني صفوفه.
وأشار املطوع الى ان الرباعي البرازيلي يشغلون 
مراكز مختلفة في خطوط االخضر، حيث يلعب فابيو في 
مركز الدفاع كظهير امين بينما يشغل لويس كارلوس 
مركز الوسط املتأخر في حني يلعب الثنائي رودريغو 

وانطونيو في خط الهجوم.
القادسية

من ناحية اخرى، أكد مدير الكرة بنادي القادسية 
ورئيس بعثة الفريق بالقاهرة إبراهيم املس���عود انه 
أنهى االتفاق مع مسؤولي فريق بتروجيت احد الفرق 
الكبيرة بالدوري املصري املمتاز، إلقامة مباراة ودية 
جتمع االصفر مع الفريق البترولي، وذلك 30 اجلاري 
على ان يخوض القادسية جتربته الودية الثانية يوم 
5 اغس���طس املقبل اي قبل العودة الى الكويت ب� 48 
ساعة فقط إال ان مدرب االصفر محمد ابراهيم لم يحدد 
طرفها املصري حت���ى اآلن، مفضال ان يكون اختياره 
النهائ���ي قبل هذا املوعد بيوم���ني حتى يكون اجلهاز 
الفني قد متكن من تصحيح األخطاء التي سيقع فيها 
الالعبني في جتربتهم الودي���ة االولى امام بتروجيت 
وكذلك الوقوف على احلالة الفنية واملهارية والبدنية 

بشكل أكثر وضوحا واكتماال.
الى ذلك، يواصل القادس���ي���ة تدريباته مبعس��كر 
6 اكتوبر على فترتني صباحا ومساء وذلك استعدادا 
لبداية منافسات املوسم الكروي اجلديد، والذي سيستهله 
االصفر مبواجهة مصيرية بصفته بطل الدوري والكأس 
امام نظيره الكويت بصفته بطل كأس ولى العهد في 
بطولة كأس الس���وبر واحملدد لها يوم 16 اغس���طس 

املقبل.

أعل���ن فريق املرح���وم ناصر اجلميل عن 
تأهله إلى منافسات دور ال� 16 ببطولة املرحوم 
احمد الرومي اخلامسة لكرة القدم للصاالت 
مبش���اركة 64 فريقا على صالة الشهيد فهد 
األحمد بالدعية وجاء تأهل فريق اجلميل بعد 
فوزه على شباب الرميثية ب� 4 أهداف مقابل 
هدفني بعد لقاء قوي ش���هد إثارة وندية بني 

العبي الفريقني.
واختير عبداهلل سالم من شباب الرميثية 

كأفضل العب في اللقاء.
وفي اللقاء الثاني التقى فريقا شركة فونو 
واملرح���وم حميد اخلياط ف���ي مباراة جاءت 
حماسية ومتكافئة من الفريقني وأنهى فونو 
املب���اراة لصاحله بنتيجة 5 � 2. وكان أفضل 
العب في املباراة حارس مرمى الفريق الفائز 

محمد الشمري.
وفي اللقاء الثالث متك���ن فريق املرحوم 
محمود دشتي من الفوز على فريق نظارات 
اجلميل ب���ركالت الترجيح وكان���ت املباراة 
متس���اوية بني الفريقني بعد إضاعة أكثر من 
فرصة أمام املرمى لتحتكم الى ركالت الترجيح 
التي أهلت فريق محمود دشتي بفضل تألق 

حارس مرماه يوسف الكندري الذي تصدى 
ببراعة لركالت الترجيح واختير كأفضل العب 

في املباراة.
وفي املباراة الرابعة تخطى فريق الزمامي 
نظيره رجا السليم ب� 5 أهداف مقابل هدفني 

بفضل تألق العبه جاسر اجلاسر.
وقام أمني صندوق نادي الس���املية سامي 
اجلدع���ان بتوزيع جوائز أفضل الالعبني في 

كل مباراة.
ومن جانبه، ق���ال رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة أحمد الرومي ان الدورة في طريقها 
للنجاح هذا العام ويرجع ذلك إلى املنافس���ة 
القوية بني العبي الفرق واملهارات الفنية العالية 
التي يتمتع بها الالعبون املميزون في البطولة 
وننتظر ان تكون على أشدها في الفترة املقبلة 

من اجل التأهل إلى األدوار احلاسمة.
وتتواصل املنافس���ات حيث تقام اليوم 4 
مباريات في ثاني أيام الدور ال� 16يلتقي فيها 
املنيع مع الش���امية، والشامسي مع املدلج، 
ويلع���ب املرحوم ناصر اجلمي���ل مع فونو، 
ويواجه املرحوم محمود عبداهلل دشتي فريق 

احلكام املشاركون في املجرالزمامي. سامي اجلدعان يسلم اجلائزة ألحد الفائزين

العبو نادي الكويت أبطال التايكواندو لدورة إربد املفتوحة

جانب من تدريبات »األوملبي«

عبداهلل البريكي وفهد األنصاري وفهد العنزي تألقوا أمام فريق املقاصة


