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الالعبون قبل بدء التدريبات وفي اإلطار فهيد العجمي

لوجود مخالفات مالية لدى مقاول الباطن بلغت 300 ألف دينار

»الهيئة« توقف استمرار العمل بستاد خيطان إلى أجل غير مسمى
مبارك الخالدي

اوقفت الهيئة العامة للشباب والرياضة استمرار اعمال 
تنفيذ وتش���ييد ستاد نادي خيطان الى اجل غير مسمى 
بعد ثبوت وج���ود جتاوزات مالية بلغت 300 الف دينار 
تخ���ص مقاول الباطن اوكلت اليه مه���ام متابعة التنفيذ 

والتشييد العمال الستاد.
وكان مسؤولو الهيئة قد رصدوا جملة من املخالفات 
املالية بعد االطالع على التقارير الواردة والتى كشفت عن 
عدم التطابق بني ما يرد في استمارات االعتماد والصرف 
وب���ني ما يفترض ان يكون عل���ى ارض الواقع من اعمال 
انشائية، االمر الذي لفت انتباه مسؤولي الهيئة الى وجود 
تناقضات كش���فت عن جتاوزات مالية قررت الهيئة على 
اثرها ايقاف اعمال مقاول الباطن ريثما تنتهي التحقيقات 
املتعلقة بتل���ك املخالفات.ومن املتوقع اثر ذلك القرار ان 
تطول املدة الزمنية املقررة لتسلم الستاد والذي كان من 

املتوقع ان يتم تسلمه العام احلالي.
اجلدير بالذكر ان س���تاد خيطان قد مت تصميمه على 
مساحة 33 الف متر مربع وب�مدرج��ات خرس��انية ليت�سع 
ل� 15 الف متفرج ويشتمل على مقصورة مغطاة لكبار الزوار 
ومدرج رئيسي مغطى ومدرج هاللي وساحة ملعب كرة 

قدم ومضمار اللعاب القوى يتكون من ثماني حارات.
كما يش���تمل التصميم على مبان لصاالت كبار الزوار 
وصاالت لالعبني وغرف لالحماء وغرف لتبديل املالبس 
وصاالت لرفع االثقال واملصارعة والتايكوندو والبلياردو 
واجلمباز واسلحة لعبة املبارزة املختلفة وصالة للكراتيه 
ومصلى رئيس���ي وصاالت ومكاتب للموظفني وديوانية 
ومخازن عامة متعددة اضافة الى مواقع النقل التلفزيوني 
واالذاعي. اجلدير بالذكر ايضا ان التكلفة االجمالية للمشروع 

قد بلغت مليونني و681 الف دينار.

روماو يقود الالعبني في أحد التدريبات

األعمال بستاد خيطان توقفت بأمر من الهيئة العامة للشباب والرياضة

ذهبية للزنكوي
في فرنسا

ف����از العب املنتخ����ب الوطني 
أللعاب القوى علي الزنكوي باملركز 
األول وامليدالية الذهبية في مسابقة 
اطاحة املطرقة في بطولة كاسترز 
الدولية أللعاب القوى التي اقيمت 
بفرنسا مؤخرا محققا مسافة قدرها 

78.40م.
من جانبه قال امني سر احتاد 
ألعاب الق����وى محمد العتيبي ان 
مش����اركة الزنكوي ف����ي البطولة 
املذكورة تأتي ضمن خطة اعداده 
للدورة اآلسيوية السادسة عشرة 
التي س����تقام في مدينة غوانرو 

بالصني نوفمبر املقبل.
هذا وقد اش����اد محمد العتيبي 
بالرقم الذي حققه الزنكوي، مؤكدا 
انه يعتبر مميزا للمنافس����ة على 
الذهب في الدورة اآلسيوية القادمة 
ومؤش����را جيدا وهذا يدل على ان 
خطط االحتاد تس����ير في االجتاه 
املنتخبات  الصحيح جتاه العبي 
الوطنية. كما اشاد العتيبي باملدرب 
اندريه املشرف على تدريب الزنكوي 
الالعب  والذي استطاع ان يطور 
فنيا الى االفضل دائما في مختلف 
التي شارك فيها خالل  البطوالت 

العام احلالي.

اطمأن لسير التدريبات في صالة التزلج

العجمي: »هوكي الجليد« قوي بصفيه األول والثاني
يواصل منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد تدريباته في صالة التزلج 
اس����تعدادا خلوض بطولة ماليزيا في س����بتمبر املقبل مبشاركة العبي 
الصف األول والثاني في املنتخب للوصول الى التش����كيلة املثالية قبل 
البطول����ة والعودة بنتيجة ايجابية. وق����ال رئيس جلنة هوكي اجلليد 
فهيد العجمي ان التدريبات ارتفعت الى مستويات مطمئنة السيما بعد 
انضمام اغلب الالعبني املنقطع����ني عن التدريب اثر االنتهاء من بطولة 
اخلليج االولى التي استضافتها الكويت من 25 مايو املاضي لغاية االول 

من يونيو املاضي بغياب قطر والبحرين.
 واضاف العجمي ان معدل التدريبات يتصاعد وتتضح قوة »ازرق 
الهوكي« بصفيه األول والثاني حيث سيؤتي ثماره في البطولة السيما 
ان نهاية العام احلالي س����يكون مهما ونقطة فارقة في مسيرة الهوكي 
حيث يخوض منافسات دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة التي 
تستضيفها كازاخستان في ديسمبر املقبل، مؤكدا ان الالعبني مصممون 
على املضي قدما في تطوير اللعبة واشهارها بفضل تآزرهم وتعاونهم 
في س����بيل هدف واحد هو رفع علم الكويت واس����مها عاليا في احملافل 
الدولية والعربية. وكانت التدريبات اقتصرت على رفع اللياقة البدنية 
وتطبيق عدد من اخلطط التي تربط بني اخلطوط الثالثة وتوزيع املهام 
لكل العب في اخلط الذي يلعب فيه مع احلفاظ على خصوصية النجوم 
ودورهم وعلى رأسهم الكابنت محمد العجمي ومشعل العجمي باالضافة 
الى منح الثقة الى الالعبني الناشئني واملواهب اجلديدة التي بدأت تنغمس 
في مفهوم اللعبة وتصبح قوة فاعلة يعتمد عليها في املستقبل لتبقى 

جذوة هوكي اجلليد وقادة وال تنطفئ فجأة.

العبو الصليبخات عازمون على العودة إلى الدوري الممتاز الفضلي يلتحق بمعسكر األبيض بسويسرا اليوم

ل على جهود عناد الظفيري: نفاوض برازيليين وصربيًا ونعوِّ  عقلة: ارتفاع ملحوظ في لياقة الالعبين ونلتقي نيون غدًا

مبارك الخالدي
اش���اد مدير الكرة بن���ادي الكويت عادل 
عقل���ة بالنتائج االيجابية ملعس���كر الفريق 
املق���ام حاليا في مدينة نيون السويس���رية 
الذي بدأ 20 اجلاري، وقال عقلة في اتصال 
مع »األنباء« ان فريقه باشر تدريباته وفق 
البرنامج االعدادي املوضوع من قبل اجلهاز 
الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه روماو 
على فترتني صباحية ومس���ائية، حيث كان 
التركيز واضحا من املدرب على رفع معدالت 
اللياقة البدنية التي تشهد حتسنا مع زيادة 

التدرج في االحمال التدريبية.
واضاف عقلة ان اجلهاز الفني منح الالعبني 
راحة عصر ام���س االول مكتفيا بالتدريبات 
الصباحية التي نفذها الفريق في صالة احلديد 
امللحقة مبلعب املعسكر على ان يعاود تدريباته 
املعتادة على فترتني الحقا، مش���يدا باجواء 
املعسكر وقال ان مجلس ادارة الفريق لم يقصر 
جتاه الالعبني والفريق حيث ان اجواء املعسكر 

ممتازة من حيث الطقس ومواءمته للتدريبات 
على فترت���ني، كما ان الفندق الذي يقيم فيه 
الوفد يش���تمل على كافة مستلزمات الراحة 

لالعبني عالوة على امللعب وملحقاته.
واوضح عقلة ان االبيض سيلتقي نيون 
السويسري اليوم وهي املباراة االولى للفريق، 
حيث من املقرر ان تتضح مالمح فكر اجلهاز 
الفني اجلديد من خالل التعليمات التي زود 
بها الالعبني ومدى تطبيقه داخل امللعب وهو 
االسلوب نفسه الذي سينتهجه املدرب خالل 

استحقاقات املوسم املقبل. 
ولفت عقلة الى ان اقبال الالعبني وتعاونهم 
مع املدرب هو ما يثلج صدورنا فاملجموعة 
املتواجدة خليط من عناصر اخلبرة والشباب 
والكل في مرحلة تنافس القناع املدرب روماو 
ال���ذي يركز دائما عب���ر محاضراته على ان 
امللع���ب هو الفيصل في اختيار التش���كيلة 

املناسبة للفريق.
واضاف ان جميع الالعبني في حالة بدنية 

وفنية ممت���ازة وال توجد اي اصابات ولكن 
نس���ب ارتفاع مع���دالت اللياقة تختلف من 
العب الى آخر ونأمل ان يصل جميع الالعبني 
الى معدل مقبول قبل خوض اس���تحقاقات 

املوسم املقبل.
وقال عقلة ان هناك ثالث مباريات اخرى 
سيخوضها الكويت بعد مباراة نيون ونأمل 
ان يكون مجم���وع املباريات كافيا حلصول 
االنس���جام والتفاهم بني الالعب���ني والفكر 

اخلططي للمدرب.
واكد ان قائد الفريق خالد الفضلي سيلتحق 
باملعسكر اعتبارا من اليوم قادما من القاهرة 
بع���د ان اجرى جراح���ة لتثبيت اصبع يده 
املكسورة مبستش���فى دار الفؤاد، مؤكدا ان 
العملية تكللت بالنجاح وقضى الفضلي فترة 
نقاهة بعد اجراء العملية ووجوده يعد دافعا 
كبيرا لزمالئه الالعبني ولن نستعجل دخوله 
امللعب قبل ان يتماثل للشفاء بشكل كامل النه 

من العناصر االساسية لالبيض.

مبارك الخالدي
يواصل فري���ق الصليبخات 
تدريباته اليومية بقيادة املدرب 
الوطني ثامر عناد ومس���اعده 
حس���ني احمد للياق���ة البدنية، 
ومدرب حراس املرمى فالح دبشة 
وسط حرص وإقبال كبيرين من 
الالعبني على احلضور جتاوز ال� 
30 العبا، بدعم من مجلس ادارة 
النادي ممث���ال بأمني الصندوق 
نواف الظفيري الذي س���يرأس 
الى  التي ستغادر  الفريق  بعثة 
القاهرة االربع���اء املقبل إلقامة 
معس���كر اعدادي ملدة أسبوعني 
يخوض خاللها الصليبخات عددا 
الودية مع فرق  املباري���ات  من 
مصرية س���يتم خاللها جتربة 

العبني محترفني من البرازيل.
وقد أدى التدريبات الالعبون 
تركي الشايع والقائد فيصل دشتي 
وبدر عناد وصقر خضير وبدر 
عوض وسامي عناد واحمد حمدي 
ومش���اري عناد وبدر املطيري 
ومشعل ذياب وعبداهلل العوضي 
ومبارك سعد وعبدالعزيز غالي 
علم���ا أن الالع���ب خالد مجحم 

متواجد مع املنتخب االوملبي.
من جانبه، قال نواف الظفيري 
ل� »األنباء«: اننا نعول كثيرا على 
مردودات املعسكر بقيادة املدرب 
ثامر عناد ومس���اعديه لتحقيق 
الفريق  أكبر قدر من جتان���س 
وإعادة تأهيل عدد من الالعبني 
الصاعدين من فريق حتت 21 سنة 
الى الفريق االول واالستعداد فنيا 

وبدنيا للموسم املقبل.
وأضاف: اننا نهدف الى عودة 
الدوري  الى  كرة الصليبخ���ات 
املمتاز من جدي���د، حيث كانت 
هناك ظروف خارجة عن إرداتنا 
النتائج  الى انتكاس���ة في  أدت 
كانت نتيجتها عودة الفريق الى 

دوري الدرج���ة االولى، وهذا ما 
س���نعمل على تالفيه بالتعاون 
بني الالعب���ني واجلهازين الفني 
واإلداري ليع���ود الصليبخات 
بقوة حتقيقا لطموحات جماهيره 

ومحبيه.
وكشف الظفيري عن مفاوضات 
في مراحلها النهائية جتري مع 
العبني م���ن البرازيل وثالث من 
صربيا، مؤكدا ان احملترفني جدد 
على الساحة الكروية في الكويت، 
لكننا بالدرجة األولى سننظر الى 
مستواهم وإمكاناتهم قبل إقرار 
التعاقد معهم ليخدموا العبينا 
وفريقنا، مشيرا الى ان الالعب 

البرازيلي ارث���ر تيكيرا هو في 
حسبان اجلهاز الفني، لكن ذلك 
مرتبط مبدى التعاقد مع الالعبني 

اجلدد.
من جهة اخرى، أجمع العبو 
الفريق على عزمهم على العودة 
الى الدوري املمتاز، وقال الالعب 
بدر عناد لقد بدأنا التدريبات من 
15 اجلاري وكان���ت في البداية 
تهدف إلعادة تأهيلنا، الفتا الى ان 
احد األسباب التي أدت الى الهبوط 
الى دوري املظاليم هو عامل نقص 

اخلبرة لدى العبينا.
كما قال املدافع حمد جاس���م 
ان الالعبني لديه���م العزم على 

الفني  تنفيذ تعليم���ات اجلهاز 
واالداري لتحقيق رغبة جمهور 
الفريق في التأهل مرة أخرى الى 
الدوري املمتاز. وامتدح الالعب 
صقر خضير إقبال الالعبني على 
التمارين، وقال ان الصليبخات 
استطاع التأهل الى الدوري املمتاز 
بقيادة املدرب الوطني ثامر عناد 
الذي يعرف الفريق بشكل كامل، 
اال ان العوائق التي صادفتنا أدت 
الى عدم الظهور بالشكل املطلوب، 
خصوصا أننا لعبنا مبجهوداتنا 
الذاتية ولم نستفد من احملترفني، 
ونأمل تكرار االجناز لهذا املوسم، 

إذ ان عزمية الالعبني كبيرة.

)محمد ماهر(ثامر عناد يوجه الالعبني أثناء التدريب أول من أمس


