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»األولمبي« يستبعد العبَين قبل مواجهته أمام السعودية في »الخليجية«
مبارك الخالدي

يصل الى العاصم���ة القطرية الدوحة فجر اليوم وفد 
منتخبنا األوملبي قادما من النمسا بعد أن أنهى معسكره 
التدريبي استعدادا للمشاركة في البطولة اخلليجية الثانية 
للمنتخبات األوملبية التي تستضيفها قطر في الفترة من 
27 اجلاري وحتى 7 أغسطس املقبل مبشاركة منتخبات 
السعودية واإلمارات وقطر وعمان والبحرين باالضافة الى 
األزرق، وكانت القرعة قد أوقعت منتخبنا في املجموعة 

الثانية الى جوار منتخبي السعودية واإلمارات.
وكان األزرق قد اختتم معسكره في النمسا بالفوز على 
فريق أوستر ڤيينا 2 � 0 أحرزهما حمد أمان وعمر بوحمد، 
وقدم املنتخب عرضا متوازنا في شقيه الهجومي والدفاعي 
وضح خالله مدى االنسجام بني الالعبني واالرتفاع امللحوظ 
في معدالت اللياقة البدنية ولم يشارك الالعبان يوسف 
ناصر وعادل مطر حيث فضل اجلهاز الفني إراحتهما من 
اإلصابتني الطفيفتني اللتني حلقتا بهما أثناء املباراة قبل 

األخيرة لألزرق.
وم���ن املتوقع ان يعلن اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده خالد الراشد قائمة الالعبني 
ال� 22 التي س���يخوض به���ا األزرق مباريات البطولة إذ 
م���ن املقرر ان يتم اس���تبعاد العبني اثنني فقط من ال� 24 
العبا الذين ش���اركوا في املعس���كر وهم عبداهلل احلربي 
وعادل مطر وعمر بوحمد وسعود احلويل ويوسف ناصر 
وحسني كنكوني وناصر فرج وعبدالعزيز كميل وطالل 
الفاضل وناصر القحطاني وفهد حمود واحمد ابراهيم وفهد 
احلش���اش وحمد أمان وعبداهلل العنزي وجابر املطيري 
واحمد الرشيدي وفيصل العنزي وغازي القهيدي وسعد 
س���رور ومحمد دهش وبدر ناصر وعبدالوهاب العنزي 

وعلي احلمد.
ويجري منتخبنا مرانه األول مساء اليوم على ملعب 
اسباير وفق اجلدول املقرر لتدريبات املنتخبات من اللجنة 
التنظيمية للبطولة استعدادا خلوض مواجهته االولى أمام 

املنتخب السعودي بعد غد.

يعلن قائمته الرسمية من الدوحة اليوم

حمد أمان تألق أمام أوستر ڤيينا وأحرز هدفا

الشطي والعنزي إلى قطر

وفد اليرموك إلى القاهرة 

»األزرق« مع الشرطة بعد غد

يتوجه اليوم كل من احلكم الدولي وليد الش���طي 
واحلكم املس���اعد الدولي محمد العنزي الى العاصمة 
القطرية الدوحة استعدادا للمشاركة في ادارة مباريات 
البطولة الثانية لكأس مجل���س التعاون للمنتخبات 
حتت 23 س���نة لكرة القدم التي س���تقام على ملعب 
اكادميية اس���باير بالدوحة في الفترة من 28 اجلاري 

الى 7 اغسطس املقبل.

مبارك الخالدي
غادر البالد امس وفد ن����ادي اليرموك متوجها الى القاهرة القامة 
معسكرات اعدادية لعدد من األلعاب وملدة اسبوعني، ويضم الوفد امني 
السر العام للجنة املؤقتة الدارة النادي جاسم ذكر اهلل رئيسا وعضو 
مجلس االدارة احمد الش����ايجي اضافة الى 107 العبني و10 مدربني و7 
مش����رفني ميثلون ألعاب كرة الطائرة وكرة اليد والسباحة والكراتية 

واالسكواش والتنس االرضي مبيزانيه تقترب من 55 الف دينار.
وقد اكد ذكر اهلل في تصريح ل� »االنباء« ان مجلس االدارة قرر ايفاد 
هذا الكم من الالعبني مبعس����كر القاهرة للفترة من 25 اجلاري وحتى 
9 اغس����طس املقبل تكرميا لهم على نتائجهم املتميزة خالل املوس����م 
املنقضي وحتفيزا لهم للموسم املقبل، الفتا الى ان الالعبني املختارين 
هم اصحاب اجنازات ونتائج متميزة وهي خطوة تشجيعية لالعبني 
على جتديد دمائهم من خالل االحتكاك مع الفرق املصرية بهدف حتقيق 

نتائج اكثر متيزا في املوسم املقبل.
واضاف ان مبلغ امليزانية املقررة للمعس����كر وهو 55 الف دينار 
يش����مل تذاكر الس����فر واالقامة ومصاريف املباريات الودية وخالفها 
وسيتم صرفه في االوجة احملددة له وفق اللوائح والنظم ومبا يخدم 
الالعبني. واشار ذكر اهلل الى ان جميع الفرق ستسكن فندق املوڤنبيك 
وس����يتم اجراء التدريبات على مالعب ستاد القاهرة باستثناء لعبة 
التنس االرضي حيث ستكون على مالعب درمي في 6 اكتوبر لصالحيتها 
اللعاب التنس. وقال اننا نعول كثيرا على مردودات املعسكر من الناحية 
الفنية لالعبني لتخطي حواجز االرقام التي حتققت في كأس التفوق 
العام للموسم املنقضي لتحسني الترتيب العام للنادي الذي استطاع 

تزويد منتخباتنا الوطنية بالالعبني في مختلف االلعاب.

أكد اسامة حسن مدير املنتخب الوطني الرديف 
ان املنتخب سيخوض مباراة ودية بعد غد مع 
فريق الشرطة املصري وان األزرق يواصل تدريباته 
اليومية مبلعب فندق املوفنبيك مبدينة 6 أكتوبر، 
وذلك استعدادا لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها 
األردن خالل الفترة من 24 سبتمبر حتى 3 أكتوبر 
املقبلني. ذلك بع���د ان أصر املدرب الصربي غوران 
توفاريتش على مواصلة التدريبات، على الرغم من 
خوض األزرق مباراة قوية وصعبة امس على ملعب 
6 أكتوبر أم���ام فريق مصر املقاصة الصاعد حديثا 
للدوري املمتاز، والتي تأتي كأولى مباريات األزرق 
الودية في معسكره، ومن خالل هذه التجربة جنح 
اجلهاز الفني للمنتخب في ان يقف على قدرات الالعبني 
املستدعني الى صفوفه، بعد ان قام غوران بإشراك 
معظم الالعبني املستدعني قبل ان يختار التشكيلة 
األنس���ب في اللقاء الودي الثاني الذي سيكون امام 

فريق الشرطة في 28 اجلاري.

أشبال األزرق يهزم ترفانا
واصل منتخبنا الوطني حتت 14 س���نة معسكره االعدادي في 
سلوڤاكيا مبدينة بشتني والذي يستمر حتى االول من اغسطس 
املقبل مجريا تدريبات مكثفة على فترتني صباحية ومسائية وكان 
االزرق الصغير قد اجرى عددا من املباريات الودية حيث فاز على 
فريق بشتني 4 – 0، كما فاز على فريق ترفانا 6-0 احرزها حسني 

مظفر وعبدالوهاب املوسوي وسجل راكان العنزي 4 اهداف.
وقد منح اجلهاز الفني للمنتخب راحة لالعبني حيث قام اجلهاز 

االداري باصطحاب الالعبني بجولة سياحية مبدينة برتسالفا.

المسباح يقصف نووي برباعية في دورة الرومي»الكراتيه« يكرّم »بيتك« و»نظارات الجميل«
أقام احتاد الكراتيه حفل عشاء 
في فندق موڤنبيك البدع تكرميا 
لعدد من املسؤولني في بنك بيت 
التمويل الكويتي »بيتك« وشركة 
نظارات اجلميل ملس���اهمتهم في 
تكرمي منتخب الشباب والناشئني 
واالش���بال للكراتيه الذين فازوا 
بلقب بطولة اخلليج الثانية عشرة 
التي اختتمت في الدوحة العاصمة 
القطرية االسبوع املاضي، وحضر 
احلفل نائب رئيس احتاد الكراتيه 
عماد بهبهاني وأمني الس���ر العام 
خلف السعيدي وأمني السر املساعد 
عبدالعزي���ز البلوش���ي وعضوا 
مجل���س اإلدارة محم���د العجمي 
وخالد العدواني والعبي املنتخب 

واجلهازان الفني واإلداري.
وحتدث نائ����ب رئيس االحتاد 
عماد بهبهاني مشيدا بالدور الكبير 
الذي قام به بيت التمويل الكويتي 
ابطال  ونظارات اجلميل لتكرميهم 
الكراتي����ه احلاصلني عل����ى اللقب 
اخلليجي، مؤك����دا أن ذلك التكرمي 
سيكون حافزا لهم ملواصلة العطاء 
والتألق في البطوالت املقبلة متمنيا 
ان حتذو الشركات واملؤسسات حذو 
بيت التمويل ونظارات اجلميل لدعم 
الشباب الرياضي الذي يسعى دائما 
لرفع علم الكويت عاليا في احملافل 

الدولية.
ونقل بهبهاني للحضور حتيات 
رئيس االحتاد الشيخ خالد العبداهلل 

املتواجد حالي����ا في اميركا بإجازة 
خاصة قائال ان رئيس االحتاد ثمن 
املبادرة الكرمية التي اقدمتم عليها 
بتشجيعكم لألبطال املميزين وأن ذلك 
نابع من حرص الشركات واملؤسسات 
على تشجيع الشباب الرياضي ملزيد 

من التألق في احملافل الرياضية.
بعد ذلك قام نائب رئيس االحتاد 
واالعضاء بتق����دمي دروع تذكارية 
الى كل من يوسف الرويح مشرف 
العالق����ات العامة في بيت التمويل 
العالقات  الدبوس ضاب����ط  وفواز 
العامة وراكان الفضالة ضابط إدارة 
العامة ودرع  التسويق والعالقات 
الى مدير عام شركة نظارات اجلميل 

علي أمني واند.

دق فري���ق املرح���وم خال���د 
املسباح جرس إنذار شديد اللهجة 
للمنافسني في دورة املرحوم احمد 
بن حسني الرومي اخلامسة لكرة 
القدم للص���االت بعد فوزه على 
فريق نووي برباعية نظيفة وذلك 
في منافسات الدور ال� 16 وسط 
حضور جماهي���ري كبير تقدمه 
حس���ني الرومي مخت���ار منطقة 

الدعية.
وكش���ر فريق املرحوم خالد 
املسباح عن أنيابه مبكرا كاشفا 
عن نواياه في اكتساح خصومه 
حتى الوصول الى األدوار النهائية 
فلم يتعامل جنوم املرحوم خالد 
املس���باح برأفة م���ع نووي ولم 
يترك مج���اال حل���دوث مفاجأة 
ومتكن من حس���م املباراة مبكرا 
لصاحله بتسجيله هدفني مع بداية 

املباراة.
وتألق من صفوف املس���باح 
النش���ط صال���ح حيدر  الالعب 
الذي قام بتأمني انطالقات فريقه 
الهجومية من خالل تصديه الرائع 
لكل احملاوالت املباغتة التي قام بها 

العبو نووي وقدم فريق املرحوم 
املسباح شهادة اعتماده للدخول 
الفرق املرش���حة  ضمن قائم���ة 

للحصول على اللقب.
وف���ي املب���اراة الثانية متكن 
فري���ق الوطنية بقي���ادة جنمه 
الفوز على  ش���اكر املطيري من 
فريق املرحوم عبداهلل حس���ني 

بستة أهداف نظيفة.
وفي اللقاء الثالث، اس���تطاع 
فريق املرحومة مرمي احمد موسى 
من خطف بطاقة التأهل من نظيره 
فريق النزه���ة وذلك بفوزه ب� 4 

اهداف مقابل 3.
ونال عبدالعزيز البس���ام من 
الفري���ق اخلاس���ر جائزة افضل 

العب.
الراب���ع واالخير  اللقاء  وفي 
اكتس���ح فريق الشهيد جيرمان 
املطيري نظي���ره فريق املرحوم 
احمد البهبهباني ب� 11 هدفا مقابل 
ال ش���يء في لقاء جاء من جانب 
واحد في مباراة حظيت مبتابعة 

جماهيرية غفيرة.
وتنطلق مساء اليوم مباريات 

دور الثمانية من منافسات الدورة، 
حيث يلعب املرحوم خالد املسباح 
مع الوطنية واملرحومة مرمي احمد 
موسى مع فريق الشهيد جيرمان 

املطيري.

الرومي: مفاجآت للجماهير

من جهته، أشاد احمد الرومي 
رئيس اللجن���ة املنظمة باهتمام 
التي  الرياضي���ة  الش���خصيات 
حرص���ت على حض���ور الدورة 
ومتابعة مبارياتها، وهذا دليل على 
حرص الشخصيات الرياضية على 
دعم جهود الشباب وتشجيعهم 
على املواصل���ة وحتفيزهم على 

االستمرار في اقامة الدورات.
وأكد الرومي ان هناك مفاجأة 
للجماهير من خالل سحب كوبونات 
على جائزة قيمة لصاحب احلظ 

السعيد الذي سوف يفوز بها.
وأشار الرومي الى ان اللجنة 
املنظمة رصدت جائزة مالية قيمة 
لصاحب املركز األول وكذلك للمركز 
الثاني، باإلضافة إلى جائزة ألفضل 

العب وحارس في الدورة. لقطة جماعية ملجلس إدارة احتاد الكراتيه وبيتك ونظارات اجلميل

الزميل خالد العدواني يكرم راكان الفضالة

حوار وترقب بني العبني في إحدى املباريات

العربي مع الشرطة.. والقادسية يتفق مع التعاون السعودي
سامي عبدالفتاح

 يخوض العربي في اخلامسة مساء اليوم 
مباراة ودية ضمن معسكره بالقاهرة امام فريق 
الشرطة الذي يلعب بالدوري املمتاز املصري، 
وكان مقررا باألمس ان يلعب األخضر مباراة 
مع املقاصة إال ان األخير اعتذر ألنه لعب قبل 
48 ساعة مباراة مع االزرق الرديف انتهت 2 
� 2. وكان العربي قد استأنف تدريباته على 
ملعب الفندق الذي يقيم فيه، حتت القيادة 
البرازيلية ألول مرة بقيادة »كابو«، وصرح 
عبدالعزيز املطوع بأن املران اش���تمل على 
تدريبات تنمية املهارات الفنية عند الالعبني 
وحتفيظهم بعض اجلمل التكتيكية واخلططية 
التي ينوي اجلهاز الفني تطبيقها في املنافسات 
الرس���مية.  وعلى جانب آخر أدى القادسية 
تدريباته امس في معسكره مبدينة 6 أكتوبر 
ويركز املدير الفني محمد ابراهيم على رفع 
مستوى اللياقة البدنية لالعبني، وقد مت االتفاق 
على مباراة ثانية للفريق في 2 اغسطس مع 
التعاون السعودي الذي يقيم في نفس الفندق 
إضافة الى املباراة السابق االتفاق عليها مع 

العربي والقادسية يستعدان للموسم اجلديد في القاهرةبتروجيت يوم 30 يوليو اجلاري.

»دورينا« الثالث عربياً وآسيوياً 
احتل الدوري الكويتي املركز ال� 24 عامليا من حيث قوة بطوالت 
الدوري ف���ي التصنيف الذي يجريه االحت���اد الدولي لكرة القدم 

)الفيفا( للتأريخ واإلحصاء مرتني سنويا.
وتفوق الدوري على جميع الدوريات اخلليجية وجاء في املركز 
الثالث على املستوى العربي بعد الدورين املصري واجلزائري، وآسيويا 

احتل املركز الثالث أيضا بعد الدوري الياباني واإليراني.
 وعلى املستوى العاملي احتل الدوري اإلسباني املركز األول، يليه 
الدوري البرازيلي، ثم األرجنتيني، واحتل الدوري املصري املركز 
األول عربيا وأفريقيا متفوقا بفارق كبير على الدوري اجلزائري 

الذي جاء في املركز العشرين.

قضت محكمة القض��اء اإلداري في مصر امس 
بصحة ترشح سمير زاهر لرئاسة االحتاد املصري 
لكرة القدم، وهو ما قد يسمح بعودته لرئاسة االحتاد 
ورفض الدع��وى املقدمة من أس��امة خليل منافس 
زاهر على رئاس��ة االحتاد. وكان��ت احملكمة قضت 
قب��ل انتخابات االحتاد الت��ي أجريت عام 2008 بأن 
زاهر فقد أحد شروط الترشح بسبب صدور أحكام 
ضده في قضايا شيكات بدون رصيد لكنه استشكل 
في احلكم أمام احملكمة نفس��ها فقبلت االستشكال 
وأوقف��ت التنفيذ. وخاض زاه��ر االنتخابات وأعيد 
انتخابه. لكن احملكمة اإلداري��ة العليا وهي احملكمة 
األعلى درجة قضت الش��هر املاض��ي بأن زاهر فقد 
شرط حس��ن السمعة الالزم للترش��ح نهائيا حتى 
إذا ص��درت ملصلحت��ه أح��كام في محاك��م اجلنح 
االستئنافية في قضايا رد الشيكات مما حدا باملجلس 
القوم��ي للرياضة إلى إنهاء رئاس��ته لالحتاد. وكان 
أس��امة خليل أحد املرش��حني في انتخابات رئاسة 
االحتاد أق��ام الدعوى األولى ض��د املجلس القومي 
للرياضة طالبا منع ترش��ح زاهر ثم استأنف احلكم 
الذي أتاح لزاهر الترشح أمام احملكمة اإلدارية العليا 
التي أصدرت حكمها ف��ي يونيو املاضي وهو حكم 
نهائ��ي بعدم صالحية زاهر لش��غل املنصب.  وقال 
ش��ريف س��المة محامي زاهر إن من املمكن عودة 
موكله إل��ى املنصب اعتبارا من اليوم االثنني بعد أن 
يحصل على صورة تنفيذية من احلكم وأيضا إذا لم 
يستش��كل املجلس القومي للرياضة برئاسة حسن 

صقر في احلكم ويطلب وقف تنفيذه.

القضاء يعيد زاهر
لرئاسة االتحاد المصري

تأجيل تدريبات »أزرق السلة«
قرر احتاد كرة السلة تأجيل تدريبات املنتخب الوطني 
التي كان مقررا لها أمس بس���بب رفض نادي التضامن 
إفس���اح صالته لتدريبات املنتخب. وم���ن املتوقع أن 
يخوض األزرق أولى حصصه التدريبية غدا على صالة 
ثانوية كيفان في ظل رفض أغلب األندية الستضافة هذه 
التدريبات. وكان تدريب األزرق الذي يستعد للمشاركة 
في البطولة العربية املقامة في لبنان س���بتمبر املقبل 
تأجل أكثر من مرة بس���بب اعتذارات الالعبني املتعددة 
وعدم وجود صالة يتدرب عليها الفريق ما دفع اجلهاز 
الفني لتقدمي اعتذار عن عدم املشاركة في البطولة قبل 
أن يعدل عن رأيه في ظ���ل إصرار أعضاء االحتاد على 

املشاركة. 


