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)هاني الشمري( الصربي غوران توڤاريتش في تدريب سابق لألزرق  

الشيخ مشعل األحمد مع الرماة املتفوقني في احلرس الوطني

وفد الكويت في طابور العرض

املطربة نانسي عجرم غنت في االفتتاح

جانب من التدريبات السابقة ملالكمة الساملية

العبو األهلي يحتفلون بكأس السوبر للمرة السادسة 

22 العبًا لمباراة األزرق الودية مع أذربيجان
عبدالعزيز جاسم

وض���ع اجلهازان الفن���ي واإلداري 
للمنتخب الوطني خطة إعداد املنتخب 
األول من القاهرة أثناء املعسكر املقام 
حاليا في مدينة 6 أكتوبر لرديف األزرق 
بعد ان طلب امل���درب الصربي غوران 
توڤاريتش ان يغادر معه الى أذربيجان 
حيث سيخوض األزرق مباراة ودية مع 
منتخب أذربيجان 22 العبا سيحددهم 

خالل اليومني املقبلني.
وسيخوض األزرق أول تدريباته في 
الكويت 7 أغسطس املقبل على امللعب 
الفرعي لستاد جابر الدولي وسيكون 
آخر تدريب في 8 أغس���طس على ان 
يغادر في اليوم نفس���ه في ال� 12 بعد 
منتصف الليل متوجها الى أذربيجان، 
وتأت���ي هذه اخلطوة ضم���ن برنامج 
إعداد األزرق للمش���اركة في نهائيات 
كأس آس���يا التي ستقام في العاصمة 
القطرية الدوحة 2011 في يناير املقبل 
وس���يلعب األزرق خاللها مع كل من 
منتخبات الصني وأوزبكستان وقطر 

البلد املستضيف.
وحتى اآلن تأكد غياب العبي كاظمة 
الش���مري  ش���هاب كنكنوني وطارق 
املتواجدين مع فريقهما في معس���كر 
بالنمسا اس���تعدادا للموسم اجلديد، 
وسيعودان في اليوم نفسه الذي سيغادر 
فيه األزرق الى أذربيجان وبالتالي تأكد 
غيابهم���ا، إال ان فهد العنزي املتواجد 

حالي���ا مع ردي���ف األزرق إضافة الى 
يوسف ناصر املش���ارك مع املنتخب 
األوملبي في بطولة اخلليج للمنتخبات 
االوملبية بقطر، سيغادران مع األزرق 
اذا م���ا مت اختيارهم���ا ضمن قائمة ال� 

22 العبا.
ومن احملتمل أيضا ان يغيب خماسي 
الكويت: جراح العتيقي ويعقوب الطاهر 
وفهد عوض ووليد علي وخالد عجب 
حيث ان معسكر األبيض سينتهي في 
10 أغس���طس املقبل إال اذا قررت ادارة 
الكويت عودة هؤالء الالعبني قبل ذلك 
ب� 3 أيام وهو أمر بيد املدرب البرتغالي 

روماو.
فيم���ا تأكد تواجد العب���ي العربي 
والقادس���ية مع املنتخ���ب بعد ان مت 
االتفاق مع إدارتي الناديني حيث يقيم 
الفريقان معسكرهما حاليا في مدينة 
6 أكتوبر املدينة نفسها التي يقيم فيها 
األزرق معسكره، وبالتالي سهلت عملية 
التنس���يق ب���ني ادارة األزرق وإدارتي 
الفريقني، كما سينضم للمنتخب العب 
الوسط طالل نايف وسيتدرب يوما واحدا 
فقط مع املنتخب ألن عودته من معسكر 

القاهرة ستكون في 7 أغسطس.
وبعد مب���اراة أذربيجان س���يضع 
غوران جدوال آخر يتناسب مع جدول 
مباريات الدوري املمتاز الذي سينطلق 
20 اجلاري وسيتم على أثرها حتديد 

املواعيد للمباريات الودية.

غياب كنكوني والشمري من كاظمة والعبو األبيض لم تتأكد مشاركتهم

تدشين حملة بيع تذاكر 
كأس آسيا 2011

شومرز مدربًا لـ »سلة األبيض«

كاظمة يواجه رد ستار اليوم

يحيى حميدان
تعاقدت ادارة نادي الكويت مع املدرب االملاني بيتر شومرز لقيادة 
الفريق االول لكرة السلة بالنادي للموسم املقبل ليكون خلفا للمدرب 
الصربي زوران زوبيسيفيك الذي قاد سلة االبيض في املواسم الثالثة 
املاضي����ة وحصل خاللها على بطولة وحي����دة وهي كأس االحتاد في 
املوسم قبل املاضي. وسيصل شومرز اليوم او غدا على أقصى تقدير 
لقيادة تدريبات األبيض التحضيرية رسميا للموسم املقبل، وقد سبق 
لش����ومرز التدريب في لبنان حيث قاد فريق هوبس، بعد أن قاد عددا 

من الفرق الرومانية واالملانية.

عبدالعزيز جاسم
يخ���وض الفريق األول بكاظمة اول���ى مواجهاته الودية اليوم 
ضمن معسكره املقام حاليا في النمسا في الثامنة بالتوقيت احمللي 
امام رد س���تار الصربي وستكون هذه املباراة مبثابة قرار احلسم 
للمدرب التش���يكي ميالن ماتش���اال في امر احملترفني البرازيليني 
الثالثة الكسندر سانتوس ودانيال سيلفا وواشنطن املتواجدين 
مع الفريق الختيار االنسب ثم حتديد القائمة االولية التي ستشارك 

في الدور ربع النهائي لكأس االحتاد اآلسيوي.
الى ذلك سينضم اليوم الى املعسكر املدافع محمد العنزي الذي 

انتهت مشكلته مع ادارة الساملية.

دشنت اللجنة املنظمة احمللية لكأس آسيا لكرة 
الق���دم 2011حملة بيع تذاكر البطولة عبر ش���بكة 
االنترنت. واعلن املسؤولون عن اللجنة تخصيص 
550 الف تذكرة للبيع عبر االنترنت، كما مت تقسيم 
التذاكر الى 3 فئات ومت حتديد اسعارها بدءا من 5 
رياالت وحتى 150 رياال. واكد محمد مبارك املهندي 
عضو املكتب التنفيذي للجنة ان تقدمي خدمة بيع 
التذاك���ر عبر االنترنت هي الطريقة االكثر مالءمة 
واملتبعة حاليا في معظم البطوالت العاملية، مضيفا 
ان اللجنة راعت ان تكون اسعار التذاكر في متناول 

اجلميع.
وتابع قائ���ال: »اللجنة اآلن في طور اعداد باقة 
خاصة باجلماهير من خارج قطر تشمل تذاكر الطيران 
وتذاكر املباريات واقامة بالفنادق وجوالت سياحية 
في البالد«، مشيرا الى ان اللجنة تعكف ايضا في 
الوقت احلالي على توفير التذاكر للجماهير القطرية 
عبر مواقع ومنافذ البيع االعتيادية داخل قطر والتي 

سيعلن عنها من خالل احلمالت الترويجية.
وق���ال الرئيس التنفيذي للعملي���ات باللجنة 
اثاناسيوس باتسيالس ان النظام الذي مت تطويره 
عن طريق اللجنة احمللية املنظمة واالحتاد اآلسيوي 
ميتاز بحيويته وفاعليته وس���هولة اس���تخدامه 
واملنظمون لم يدخروا وسعا لتصميم موقع إلكتروني 
س���هل االستخدام من بداية اس���تعماله وإلى حني 

وقت املباراة.

 فتح باب التسجيل لمالكمة السالمية 
يطمح فريق نادي الساملية للمالكمة إلى حتقيق نتائج مميزة في املوسم القادم 
بعد أن حققت نتائج جيدة املوسم املاضي في أول مشاركة للنادي في هذه اللعبة 
بعد غياب طويل استمر ل� 15 عاما. حيث متكن الفريق من حصد 26 ميدالية متنوعة 
في مختلف بطوالت املوسم املاضي، مع احلصول على نقطتني في كأس التفوق.

وأقلع فريق العمل بالنادي قبل أسبوع تقريبا بقيادة مدير اللعبة فاضل أسد 
واملدرب صالح الباطني ومدرب اللياقة أمير ششتري، ومساعد املدرب عادل احلربي، 
ومشرف الفريق سعد الفضلي. وقد مت فتح باب التسجيل للفئات املختلفة )صغار 
� أشبال � ناشئني � رجال( في صالة املالكمة مبقر النادي. واكد مدير اللعبة فاضل 

أسد أن االلتزام ممتاز جدا، ويتدرب حاليا حوالي 40 العبا من مختلف االعمار.

مشعل األحمد يكرم أبطال الرماية بالحرس الوطني
كرم نائب رئيس احلرس الوطني 
الشيخ مش���عل األحمد أبطال فريق 
الرماية باحلرس الوطني للموس���م 

املاضي.
وقد هنأ الش���يخ مشعل األحمد 
الرم���اة املتفوقني على ما حققوا من 
إجنازات باحلصول على املراكز األولى 
في نادي الرماي���ة، مؤكدا االهتمام 
بالرياض���ة بصف���ة عام���ة وبصفة 
خاصة بالرماية والرماة في القطاعات 
العسكرية، مش���يرا الى أهمية رفع 
مستوى التدريبات العملية والعلمية 
ملا لذلك من دور إيجابي في النهوض 
واالرتقاء مبستوى الكفاءة الذهنية 

واجلسدية.
حضر احلفل نائب وكيل احلرس 
الوطني العمي���د الركن زايد ناصر 
وآمر مدارس احلرس الوطني بقيادة 
التعليم العسكري العقيد الركن خالد 
صالح وآمر امليادين بالوكالة املقدم 
الركن س���الم إبراهي���م وآمر ميدان 
الشهداء للرماية املشرف على فريق 

الرماية النقيب عايد فراج.

عرس رياضي في افتتاح 
األلعاب الرياضية العربية المدرسية 

انطلق����ت أول من امس دورة 
العربي����ة  الرياضي����ة  األلع����اب 
املدرس����ية ال� 18 ببي����روت، في 
الرياضية  مدينة كميل شمعون 
برعاية رئي����س مجلس الوزراء 
اللبناني س����عد احلريري ممثال 
بوزير التربية والتعليم د.حسن 
منيمنة وتستمر حتى اخلامس 

من أغسطس املقبل.
الذي  حضر حف���ل االفتتاح 
ساهم فيه 3 آالف مشارك زهاء 10 
آالف وتقدم احلضور الى منيمنة 
العليا املنظمة  اللجن���ة  رئيس 
لأللع���اب، كل من وزير الصحة 
العام���ة د.محمد ج���واد خليفة 
والوزير جان أوغاسابيان والوزير 
السابق خالد قباني ومجموعة من 
القادة األمنيني والعسكريني وكبار 
التربوية ورؤساء  الشخصيات 
االحتادات والوفود املش���اركة 
ورئيس اللجنة األوملبية اللبنانية 
أنطوان شارتييه وعضو اللجنة 
األوملبية الدولية طوني خوري 
وانض���م اليهم وزير الش���باب 
والرياضة د.علي حسني عبداهلل 

في منتصف احلفل.
وفتح لبن����ان ذراعيه مجددا 

النسخة األولى في عام 1949 حيث 
كانت تنظم من دون رعاية االحتاد 
العربي. ثم استضافها لبنان ألول 
مرة في العه����د احلديث )الدورة 
اخلامسة عام 1973( حيث شهدت 
أول مشاركة للطالبات العربيات في 
احلدث الذي يجمع طلبة املدارس 
حتت رعاية جامعة الدول العربية 
ويشمل مسابقات رياضية فردية 
وجماعية لكال اجلنس����ني ممن ال 

تزيد أعمارهم على 18 سنة.
ونتيجة االنقطاع املفاجئ في 
الكهربائي اضطرت جلنة  التيار 
حفل االفتت����اح الى حذف بعض 
املقاطع الت����ي كانت مقررة. وقد 
انطلقت فكرته من هدف تربوي 
ودائم لتعزيز عنوان »جمع شمل 
الشباب العربي املدرسي للتعارف 
وتوثيق أواصر احملبة واالخوة 
فيما بينهم«، كما ورد في الالئحة 

التنظيمية اخلاصة باأللعاب.
وغنت في احلفل س����فيرة ال� 
»يونيس����يف« للنوايا احلسنة 
نانسي عجرم وفرقة »فهد العبداهلل 
للرقص الشعبي« وفرق »مواليا« 
وفرقة »هياكل بعلب����ك للتراث 

الشعبي«.

والكويت والبحرين وفلس����طني 
والس����عودية ومصر والسودان 

والعراق وتونس.
ويس����تضيف لبنان احلدث 
للمرة الثالثة في تاريخه في الوقت 
الذي كان له فيه شرف احتضان 

الستقبال االخوة العرب في عرس 
رياضي جديد يحتضن أكثر من 
1500طال����ب وطالبة من 15 دولة 
عربية اضافة الى لبنان املضيف 
كل من قط����ر واالمارات واألردن 
واملغ����رب وس����ورية واجلزائر 

 األهلي »سوبر« مصر 
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

توج األهلي بلقب كأس السوبر املصري 
للمرة السادس����ة في تاريخه عبر الفوز على 
حرس احلدود بهدف نظيف على ستاد القاهرة 
الدول����ي. وثأر األهلي م����ن هزميته في كأس 
الس����وبر العام املاضي أم����ام احلدود بجانب 
الهزمية في نهائي كأس مصر العام احلالي.

وأحرز محمد أبوتريكة هدف املباراة الوحيد 
في الدقيقة 62، فيما شهدت املباراة طرد سيد 
معوض من صفوف األهلي وأحمد عبدالغني 

من حرس احلدود. 
وبدأت املباراة بنشاط ملحوظ من جانب 
فريق األهلي أمال في تسجيل هدف مبكر يربك 
حس����ابات املنافس فيما فرض احلذر نفسه 

على أداء حرس احلدود وسط تراجع العبيه 
للتصدي للهجمات احلمراء املتكررة.

وأشهر احلكم محمد فاروق البطاقة الصفراء 
في وجه محمد الهردة العب احلدود لتعمده 

ملس الكرة بيده. 
وبدأ الشوط الثاني على نفس وتيرة الشوط 
األول وكاد فرانسيس أن يخطف هدفا لألهلي 
ولكن علي فرج دافع عن مرماه بثبات. وحصل 
أحمد حسن مكي على بطاقة صفراء قبل أن 
يجري طارق العش����ري املدير الفني حلرس 
احلدود أولى تغييرات����ه بنزول عبدالرحمن 

محيي بدال من محمد الهردة.
وأعلنت الدقيقة 62 عن هدف السبق لألهلي 
عندما أرس����ل بركات كرة عرضية اصطدمت 

مبدافع حرس احلدود وذهبت إلى محمد أبو 
تريكة املنفرد والذي لم يجد أي صعوبة في 
هز الشباك. وأجرى حسام البدري املدير الفني 
لألهلي أول تغييرات����ه بنزول محمد طلعت 
بدال من فرانسيس. وحصل محمد حليم على 
بطاقة صفراء الستخدام اخلشونة مع أحمد 
حسن قبل أن يهدر طلعت فرصة هدف محقق 

لألهلي.
وحصل سيد معوض على بطاقة صفراء 
الستخدام اخلشونة مع أحمد عيد عبدامللك، 
وبعد 5 دقائق فقط حصل معوض على البطاقة 
الصف����راء الثانية ليكمل األهلي املباراة ب� 10 
العبني. وأجرى البدري تغييرا جديدا بنزول 

مصطفى سليم عفروتو بدال من أبوتريكة.

»البحري« يشارك 
في تايكوندو هاي دونغ

معسكر للصليبخات بتونس

ش��كلت اللجن��ة الرياضية في الن��ادي البحري فريقا 
للمش��اركة في بطولة هاي دون��غ العاملية للتايكوندو التي 
س��تقام في كوريا مبش��اركة ع��دد من الف��رق واالندية 
اآلسيوية واالوروبية، وقد ضم فريق النادي ثالثة العبني 
هم بدر املزيني وغس��ان املريجح ويوس��ف املريجح الى 
جانب امل��درب لي هي يونغ. من جان��ب آخر يغادر البالد 
مس��اء اليوم متوجها ال��ى املغرب وف��د املنتخب الوطني 
للش��راع للمش��اركة في بطولة املهرجان البحري الدولي 
الثالث ملدينة الرباط والتي ينظمها النادي البحري لشاطئ 
الرب��اط ف��ي الفترة م��ن 29 اجلاري وحتى 4 اغس��طس 

يغادر وفد نادي الصليبخات اليوم متوجها الى تونس 
القامة معس��كر تدريب��ي يضم ألعاب اجل��ودو وألعاب 
القوى وكرة الطاولة برئاسة بدر العدواني امني الصندوق 
وعضوية كل من فالح الدوس��ري رئي��س وفد اجلودو 
واحم��د ثامر العازم��ي رئيس وفد ك��رة الطاولة والعاب 
القوى مل��دة 15 يوما في الفترة من 28 اجلاري وحتى 12 

اغسطس املقبل وذلك استعدادا للموسم اجلديد.


