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العب العربي نواف شويع في محاولة لقطع الكرة

لقطة من إحدى مباريات الدورة

جنم األوملبي ناصر القحطاني ينتظره الكثير في مباراة اليوم

قطر يلتقي عمان في افتتاح البطولة الخليجية الثانية

»األولمبي« في مواجهة صعبة أمام األخضر السعودي اليوم
برنامج البطولة

الدور األول
األربعاء 28 يوليو

قطر ـ عمان
السعودية ـ الكويت

البحرين ـ عماناجلمعة 30 يوليو
اإلمارات ـ السعودية

الكويت ـ اإلماراتاألحد 1 أغسطس
قطر ـ البحرين

ثالث املجموعة األولى ـ ثالث املجموعة الثالثاء 3 أغسطس
الثانية )على املركز اخلامس(

نصف النهائي
األربعاء 4 أغسطس

أول املجموعة األولى ـ ثاني املجموعة الثانية
أول الثانية ـ ثاني األولى

املباراة النهائية
الفائزان من مباراتي نصف النهائيالسبت 7 أغسطس

السعودية

الرياضية الثالثة

الكويت
8

نتائج جيدة لناشئي التنس باألردن

قرعة كأس االتحاد اليوم»الشباب« يلتقي ترفانا السلوڤاكي

الجودو يختتم معسكره في القاهرة

جعفر: لن نتأخر في تكريم الرياضيين

دهش يشارك في »قوى« الهند

حقق العبو منتخبنا الوطنـــي للتنس نتائج طيبة في البطولة 
الدولية للناشئني حتت 18 سنة التي انطلقت في العاصمة األردنية 
عمان في 23 اجلاري، وتستمر حتى نهاية الشهر اجلاري، ويشارك 
فيها 64 العبا ميثلون 11 دولة عربية وأجنبية وهي: الكويت، الهند، 
رومانيا، ســـورية، تركيا، ســـريالنكا، إيطاليا، باكستان، ماليزيا، 

لوكسمبورغ، إضافة الى الدولة املضيفة األردن.
ففـــي الدور الرئيســـي للبطولة فاز الالعب زياد العيســـى على 
الالعب الهندي كوبال إيشان بنتيجة 2-0 )6-2 و6-3( وفاز الالعب 
عبدالرحمن العوضي على الالعب الهندي باهانيا روحان بنتيجة 0-2 
)6-4 و6-1( وفاز الالعب محمد رضا على الالعب الهندي ياال دوكو 

املصنف اخلامس في البطولة بنتيجة 2-0 )7-5 و4-6(.

مبارك الخالدي
يخوض ازرق الشباب مباراته الودية الثانية في معسكره بسلوڤاكيا 
اليوم أمام فريق ترفانا السلوڤاكي وكان األزرق قد تغلب على فريق 
بشتني 4-3 في مباراته األولى حيث قدم العبو املنتخب عرضا جيدا 
على مدار شوطي املباراة والتي خاضها اجلهاز الفني للمنتخب واملكون 
من البرتغالي انطونيو فيوالتي ومســـاعده احمد حيدر بتشكيلتني 
مختلفتني، ومن جهة اخرى جنحت ادارة الوفد في االتفاق مع فريق 

الشباب االماراتي املعسكر هناك الجراء مباراة ودية األحد املقبل.

اعلنت جلنة املسابقات التابعة الحتاد كرة القدم انه تقرر اجراء 
قرعة كأس االحتاد للموسم اجلديد اليوم في السابعة والنصف مبقر 

االحتاد بالعديلية.

يختتم املنتخب الوطني للجودو معسكره التدريبي بالقاهرة اليوم 
استعدادا للمشاركة ضمن منافســـات بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي للجودو التي تســـتضيفها مدينة اخلبر السعودية 31 من 
الشهر اجلاري. وقال أمني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر 
الشـــراد ان معسكر القاهرة الذي استغرق ثالثة اسابيع كان ناجحا 
بكل املقاييس وأثمر جملة من النتائج املرجوة. واعرب الشراد عن 
خالص شكره وتقديره لالحتاد املصري للجودو على تعاونه وتقدميه 
التســـهيالت للوفد وتذليله كافة العقبات فضال عن توفير املنشآت 

واملالعب اخلاصة بالتدريبات وذلك الجناح املعسكر.

اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة باإلنابة عصام جعفر 
ان الهيئة لن تتأخر في تكرمي وتقدير العبي املنتخبات الوطنية الذين 
ساهموا في حتقيق مراكز متقدمة وميداليات في البطوالت العربية 
واآلسيوية والدولية اخلارجية ورفع اسم وعلم الكويت عاليا، مشيرا 
الى ان تكرمي الرياضيني سيأتي في الوقت املناسب بعد ان يتم حصر 
اسماء الالعبني املتميزين واستيفاء الشروط املطلوبة واحملددة قبل 

التكرمي، طبقا لالئحة املوجودة بهذا الشأن.
وقال جعفر ان الهيئة ممثلة برئيس مجلس االدارة احلالي د.فؤاد 
الفالح سبق ان كرمت الرياضيني املتميزين مبيزانية كبيرة تقديرا 
لهم، وان ادارة الهيئة احلالية اتخذت خطوة ايجابية غير مسبوقة بهذا 
الشأن اشاد بها اجلميع عندما رصدت ما يربو عن مليون وثالثمائة 
الـــف دينار تقريبا لعملية التكرمي، حيث كان ذلك قبل 3 ســـنوات، 
مؤكدا ان الهيئة تضع هذا املوضوع في عني االعتبار وال تتوانى في 

القيام بواجباتها جتاه احلركة الرياضية والشبابية.

ذكر امني السر العام الحتاد العاب القوى محمد العتيبي ان االحتاد 
تلقى كتابا من االحتاد اآلسيوي اللعاب القوى تضمن اختيار الالعب 
فواز دهش العب املنتخب الوطني اللعاب القوى للمشاركة في سباق 
110م/ح في بطولة دولية ســـتقام يـــوم 29 و 30 يوليو اجلاري في 

نيودلهي بالهند.
وقال العتيبي ان اختيار دهش يأتي تقديرا من االحتاد اآلسيوي 
الجنازات الالعب املتكـــررة خالل العام احلالـــي والتي كان آخرها 
حصوله على املركز االول وامليدالية الذهبية في ســـباق 110م/ح من 
خالل مشـــاركته في البطولة الدولية اللعاب القوى التي اقيمت في 

صوفيا ببلغاريا.
وقال ان دهش استطاع ان يحقق اجنازا كبيرا خالل العام احلالي 
حيث شـــارك الشـــهر املاضي في بطولة اجلائزة الكبرى اآلسيوية 
التي اقيمت في الهند وحقق ميدالية ذهبية وميداليتني فضيتني في 
ســـباق 110م/ح وحقق الرقم التأهيلي 13.62ث لبطولة العالم 2011 

في كوريا.
كما حقق في البطولة الدولية التي اقيمت في تونس املركز الثاني 

وامليدالية الفضية.
وقال محمد العتيبي ان مشاركة دهش تأتي ضمن خطة االستعداد 

للمشاركة في اآلسياد مبدينة غوانزهو – الصني.

نهائي منافسات دورة الرومي الليلة
يسدل الستار الليلة على دورة 
املرحوم احمد بن حسني الرومي 
القدم للصاالت،  اخلامسة لكرة 
الشـــخصيات  بحضور كبـــار 
التي  السياســـية والرياضيـــة 
وجهـــت لهم الدعـــوة حلضور 
املباراة النهائية حيث تقام املباراة 
النهائية في الساعة الثامنة مساء 
اليوم وتسبقها فقرات رياضية 
حافلة باملفاجآت للجماهير التي 
ســـتزحف لصالة الشـــهيد فهد 
األحمد ملشاهدة املباراة النهائية 
وإعالن بطل النسخة اخلامسة. 
وستقوم القناة الثالثة بتلفزيون 
الكويـــت بتصويـــر املهرجان 

واملباراة اخلتامية للدورة.
من جهة اخرى ستقام اليوم 
مباراة اســـتعراضية جتمع بني 
اإلعالميني واحلكام. واقيمت امس 
االول مباريات دور الثمانية من 
البطولة حيث التقى فريقا املرحوم 
خالد املسباح والوطنية في مباراة 
جاءت حماســـية ومتكافئة من 
الفريقني نالت اعجاب اجلماهير 
التي حضرت ملشاهدة  الغفيرة 

اللقاء  الدورة، وشهد  منافسات 
فوزا كاسحا لفريق املرحوم خالد 
املسباح قوامها اربعة اهداف مقابل 
هدفني، ونـــال صالح حيدر من 
الفريق الفائز جائزة افضل العب 

في اللقاء.
وشهد اللقاء الثاني فوزا كبيرا 
لفريق الشهيد جيرمان املطيري 
على فريق املرحومة مرمي احمد 
اربعة اهداف  موســـى بنتيجة 
نظيفة. واختير بدر شـــارع من 
فريق جيرمان املطيري كأحسن 

العب في املباراة.
وفـــي اللقـــاء الثالـــث، فاز 
فريق املنيع علـــى فريق املدلج 
بخمسة اهداف لالشيء في لقاء 
ســـهل من جانب الفريق الفائز، 
واختير الالعب رائد عبدالرزاق 
من فريـــق املنيع كأفضل العب 

في املباراة.
وفي اللقـــاء الرابع واالخير 
متكن فريق فونو من الفوز على 
فريق الزمامي بركالت الترجيح، 
بعد انتهاء الوقت االصلي بالتعادل 
1-1. واختير فهد العنزي من فريق 

فونو كأفضل العب في املباراة.
من جهته، اشاد احمد الرومي 
اللجنة املنظمة باهتمام  رئيس 
الشـــخصيات الرياضيـــة التي 
الدورة  حرصت على حضـــور 
ومتابعة مبارياتها، وهذا دليل على 
حرص الشخصيات الرياضية على 
دعم جهود الشباب وتشجيعهم 
على املواصلة وحتفيزهم على 
الدورات.  اقامة  االســـتمرار في 
وشـــكر اعضاء تنظيم البطولة 

على املجهود املبذول.
مـــن جانبـــه، اشـــاد خالد 
الشرقاوي عضو اللجنة االعالمية 
الذي  الرومـــي وباجلهد  بدورة 
يبذله اجلميـــع الجناح الدورة 
خلدمة الشباب املتعطش ملمارسة 
الرياضة، وقال الشـــرقاوي انه 
ســـعيد بوعي الشباب في اقامة 
هذه الـــدورات، حيث الحظ ان 
جميع اعضـــاء اللجان املنظمة 
للدورة من الشـــباب، وهذا يدل 
على مدى حرص الشـــباب في 
تقـــدمي خدمتهـــم وخبرتهم في 

تنظيم املسابقات.

العربي يخسر أمام الشرطة

وتابع املباراة مدرب املنتخب 
الوطني غوران الذي راقب العبي 
العربي ومشرف املنتخب علي 
محمود اضافــــة الى كل العبي 

املنتخب الرديف.

األولية منها وحتصل الشرطة 
على ركلتي جزاء األولى تصدى 
لهــــا ببراعة احلــــارس البديل 
سليمان عبدالغفور وفي الركلة 

الثانية سجلها اخلصم. 

وجــــراح الزهير ونواف جواد 
وفهد باشا.

وكان الشرطة األفضل كونه 
يخوض مرحلة إعداده النهائية 
بينما يخوض العربي املراحل 

قام مدرب العربي البرازيلي 
كابو بعرض حتليل فني ملباراة 
األخضــــر مع نادي الشــــرطة 
املصري التي انتهت بفوز األخير 
2 ـ 1 حيث طالب كابو الالعبني 
بااللتزام باخلطة املوضوعة وعدم 
تغيير مراكزهم إال بتعليمات 
من املدرب نفسه وكان األخضر 
قد لعب الشوط األول بتشكيل 
مكون مــــن يوســــف الثويني 
حلراســــة املرمى وعبدالعزيز 
فاضل ومساعد عبداهلل وفهد 
الفرحــــان وعلي مقصيد خلط 
الدفاع ونواف الشويع ومحمد 
جراغ وأحمد موســــى وخالد 
عبدالقدوس وأحمد مطر الذي 
اضاع اخطر الفرص في الدقيقة 
42 منفردا وغاب عن التشكيل 
البرازيليون حيث  الالعبــــون 

فضل املدرب إراحتهم. 
 وفي الشوط الثاني أجرى 
كابو 8 تغييرات دفعة واحدة 
حتى يعطــــي الفرصة لالعبني 
حتت 21 ســــنة للمشاركة وهم 
سلمان عبدالغفور وعيسى وليد 
ومهدي املوسوي وعبدالعزيز 
الغريب  الســــليمي وحســــني 

مبارك الخالدي
تنطلق في اخلامسة عصر 
اليـــوم بطولـــة املنتخبـــات 
األوملبية اخلليجية الثانية التي 
القطرية  العاصمة  تستضيفها 
الدوحـــة حتى 7 من الشـــهر 
املقبـــل على ملعـــب أكادميية 
سباير املغطى تفاديا لالرتفاع 
امللحوظ فـــي درجات احلرارة 
وهو ملعب قانوني ومعترف 
به دوليا، ويتسع ألكثر من 58 
ألف متفرج لتكون املرة األولى 
التي تقام فيها بطولة رسمية 

على ملعب مغطى.
وسيقص شـــريط االفتتاح 
منتخبا قطر وعمان، بعدها تقام 
مباراة املنتخب الوطني االوملبي 
مع السعودية في الثامنة مساء، 
وكان من املنتظر ان تستضيف 
البطولة في مدينة  السعودية 
الطائـــف لكنها اعتـــذرت عن 
عدم تنظيمهـــا، وطلبت قطر 

استضافتها. 
وتقـــام البطولـــة بنظـــام 
املجموعـــات حيـــث قســـمت 
الـــى مجموعتني  املنتخبـــات 
ضمت األولـــى منتخبات قطر 
وعمان والبحريـــن فيما وقع 
األزرق فـــي املجموعة الثانية 
الى جوار منتخبي السعودية 
واإلمارات وسيتأهل املنتخبان 
األول والثاني من كل مجموعة 
الى الدور نصف النهائي ويلعب 
ثالث كل مجموعة على املركز 

اخلامس.
وقد استعدت جميع املنتخبات 
بشكل جيد لهذه البطولة التي 
ينظر اليها كإعداد لدورة األلعاب 
اآلســـيوية في مدينة غوانزو 
الصينية واملقررة في نوفمبر 
املقبل والتصفيات اآلســـيوية 

املؤهلة الوملبياد لندن 2012.
ويخوض األزرق مواجهته 
األولـــى اليوم امـــام املنتخب 
الســـعودي حامـــل اللقب في 
النسخة املاضية والذي يستعد 
للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 
للشباب املقررة في الصني أكتوبر 
املقبل، وقد خضع األخضر الى 
برنامج اعدادي متكامل للظهور 

الذي يعكس  الالئق  بالشـــكل 
تفوق الكرة السعودية خليجيا 

وقاريا.
وكان األزرق قـــد اســـتعد 
للبطولـــة من خالل معســـكر 
إعدادي أقيم في النمسا وخاض 

خالله 4 مباريات ودية مع فرق 
منساوية فاز في جميعها لكنها 
مباريات ال حتمل الصفة الرسمية 
التي يطمح األزرق الى ابرازها 
اليوم والتي تعكس طموحاته 
في تقدمي عروض مميزة تعيد 

الكـــرة الكويتية الـــى واجهة 
البطوالت وحملو الصورة الباهتة 
ملشاركته في النسخة املاضية 
التي استضافتها السعودية حيث 
حل األزرق في املركز األخير بعد 
ان حقق فوزا وحيدا على قطر 

2-1 وخسر من البحرين 3-1 
ومن السعودية وعمان بنفس 

النتيجة 3-0.
وميتلك اجلهاز الفني لألزرق 
الوطني ماهر الشمري  بقيادة 
ومساعده خالد الراشد عناصر 

البدنية  الناحيتني  ممتازة من 
واملهارات ال ينقصها سوى الثقة 
بالنفس والتوظيف الصحيح 
داخل امللعـــب ودخول املباراة 
بتشـــكيلة متوازنة تأخذ في 
احلسبان مقدرة العبي السعودية 

على االستحواذ وخلق الفرص 
واستغالل الكرات الثابتة.

ومن املتوقع ان ميثل األزرق 
في اللقاء حســـني كنكوني في 
حراسة املرمي وفي الدفاع كل 
من فيصـــل العنزي وعبداهلل 
الطاهر وغازي القهيدي وسعد 
سرور وفي خط املنتصف كل 
من عادل مطر وفهد احلشاش 
وعمر بوحمد وناصر القحطاني، 
ومن املمكن االستعانة بجهود 
ناصـــر فـــرج بحســـب رؤية 
املدرب عالوة على تواجد حمد 
امان لالســـتفادة منه كجناح 
لتمويل العبـــي املقدمة ناصر 
يوســـف ومحمد دهش اللذين 
يقـــع عليهما العبء األكبر في 
انهاء الهجمات وتتويج جهود 
الفرص  زمالئهما في استثمار 
السانحة تفاديا لآلثار النفسية 
التي يسببها إهدار الفرص على 

املنتخب وأدائه.

 استبعاد الحربي والختالن

وكان اجلهاز الفني لألزرق قد 
قرر استبعاد الالعبني عبداهلل 
ســـامي وعبدالوهاب اخلتالن 
الذي داهمته االصابة بشـــكل 

مفاجئ.
ومن جهة أخرى عبر رئيس 
بعثة املنتخب عضو االحتاد مانع 
احليان عـــن ثقته في الالعبني 

وقال فـــي اتصال مع »األنباء« 
اننا نعول كثيرا على أداء العبينا 
وروحهم العالية خالل مباريات 
البطولة وباألخص لقاء االفتتاح 
ملباريات املجموعة أمام السعودية 
اليوم فالعبونـــا بذلوا جهودا 
كبيرا أثناء التحضيرات للبطولة 
ولديهم املهارة واالمكانات لتقدمي 
عروض تؤهلهم للمنافسة على 
اللقب وليس مجرد املشاركة، 
فالكرة الكويتية ال تخرج عن 
دائرة الترشيحات في كل بطولة 

وهذا هو تاريخها.
وأضـــاف احليان ان األزرق 
اكتفى بتدريب وحيد بســـبب 
الوصول املتأخر الى قطر ألسباب 
تتعلق باحلجـــوزات اخلاصة 
بالطيران، مشيرا الى خلو قائمة 

الالعبني من اإلصابات.
ومن جانب آخـــر أكد حمد 
املناعي مدير البطولة انها ستكون 
جتربـــة جديـــدة للمنتخبات 
اخلليجية خاصة انها ســـتقام 
على ملعب مغطى للمرة األولى، 
وتوقع ان تشهد تنافسا قويا 
بني جميع املنتخبات املشاركة، 
موضحا ان اقامة البطولة من 
مجموعتني وليســـت بطريقة 
الدوري من دور واحد كما حدث 
في نسختها األولى بالرياض عام 
2008 هو األفضل وسيساهم في 

زيادة اإلثارة والتنافس.


