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توزيع الفرق في كأس االحتاد للموسم اجلديد

القادسية والعربي »وجبة دسمة«.. والكويت في مجموعة سهلة

انطالق كأس االتحاد مهدد بالتأجيل لتزامنه مع الـ 10 األواخر
عبدالعزيز جاسم

يواجه كأس االحتاد مش���كلة 
كبي���رة في انطالقت���ه وتوقيته 
الذي يتزامن في 5 سبتمبر املقبل 
وس���يصطدم بال� 10 األواخر من 
رمضان ويعتبر هذا التوقيت محط 
رفض من أغلب الالعبني وإدارات 
االندية وكذلك اجلماهير التي دائما 
تتفرغ للعبادة في ال� 10 األواخر 
التي  القي���ام  خصوصا ص���الة 
متتد لساعات متأخرة من الليل 
وبالتالي ستتعارض مع مواعيد 
كأس االحتاد كما سيش���هد هذا 
الوقت ذهاب العديد من الالعبني 
للعمرة خالل هذا الشهر ما يعني 
ان التوقيت سيمثل مشكلة كبيرة 

لالحتاد واألندية والالعبني.
وحملت قرعة كأس االحتاد 
التي أقيمت ف���ي مبنى االحتاد 
ي���وم اول امس مفاجأة س���ارة 
للجماهير بعد ان أوقعت قطبي 
الك���رة العربي والقادس���ية في 
مجموعة حديدية وستكون أولى 
مبارياتهما بالبطولة مبواجهة 
بعضهم���ا وضم���ت املجموعة 
ايضا معهما الس���املية وكاظمة 
والنصر واليرموك وخيطان بينما 
سيكون درب الكويت »أخضر« 
في مجموعته بعد ان وضعته في 
مجموعة س���هلة سيكون تأهله 
بها مس���ألة وقت وهي الشباب 
والتضامن والساحل واجلهراء 
والفحيحي���ل  والصليبخ���ات 

وستنطلق البطولة في 5 سبتمبر 
املقبل وتختتم في يناير املقبل.

البطولة فرصة  وس���تكون 
مواتية لالعبني الذين ال يأخذون 
أنديتهم من خالل  فرصتهم مع 
البطوالت الرسمية الدوري املمتاز 

وكأسي األمير وولي العهد ألنها 
تتزامن مع استعدادات املنتخبات 
الوطنية او مشاركاتهم اخلارجية 
كما سيحصل العديد من العبي 
دوري حتت 21 عاما على فرصة 
اللتقاط أنفاسهم واثبات قدرتهم 

لالنضمام للفريق االول.
أكثر  القادس���ية  وس���يكون 
اخلاس���رين ف���ي كأس االحتاد 
لوجود أكبر عدد من العبيه في 
»الرديف« و»األزرق« األول والذي 
يصل إلى 18 العبا وهي نس���بة 

كبيرة ال تع���وض اال من خالل 
باقي املراحل السنية باإلضافة الى 

اإلصابات الكثيرة في صفوفه.

  األبيض 128 عالميًا

هب����ط الكويت مركزين في 

التصنيف الشهري ملوقع االحتاد 
الدول����ي للتاري����خ واإلحصاء 
ليصبح ف����ي املركز 128 عامليا 
كما هبط القادس����ية 13 مركزا 
العال����م  وأصب���ح 233 على 
وم����ن املتوق����ع ان يرتف�������ع 

تصني���ف األصف��ر خالل شهر 
سبتمبر والذي سيخوض به 
ال����دور ربع النهائي لكأس����ي 
ان  االحتاد اآلس����يوي والذي 
ف���از به س����يرتفع التصنيف 

به بال شك.

السعدي: »الطاولة« 
ينافس على اللقب العربي

أكد عض���و مجلس ادارة 
احتاد كرة الطاولة ورئيس 
وفد املنتخب الوطني املشارك 
ال� 22  العربية  البطولة  في 
البحرين  التي س���تقام في 
اسماعيل السعدي ان املنتخب 
جاهز متام���ا للبطولة التي 
تنطلق االحد املقبل وتستمر 
تس���عة ايام في مس���ابقات 
الفردي والزوج���ي بفئاتها 
الثالث، وه���ي »العمومي« 
و»الناشئني« و»االشبال« بعد 
أقام املنتخب معسكرات  ان 
تدريبي���ة خارجي���ة للفرق 
الثالث���ة. وأضاف ان فريقي 
أقاما  العمومي والناش���ئني 
معسكرهما في تركيا حتت 
قيادة املدربني الروسي بافيل 
والوطني دخيل احلبشي على 
التوالي، فيما عسكر فريق 
االش���بال ف���ي الصني حتت 
إشراف املدرب الصيني ليو. 
وذكر السعدي ان منتخبنا 
سيشارك في البطولة ب� 15 
العبا بواقع خمسة العبني في 
كل فئة. معربا عن رضاه عن 

نتائج املعسكرين.

المنيع بطل دورة الرومي للصاالت 

 الرومي: سعداء بنجاح الدورة 

قيد غدار وأشرف .. وتمديد عقد جمعة

المكيمي: إعطاء فرصة للشباب

قال احمد الرومي ان الدورة شارك فيها 64 فريقا 
قسمت الى أربع مجموعات بنظام خروج املغلوب 
من اول مباراة، وانه ح���رص على اقامة الدورة 
في هذا التوقيت عقب انتهاء املوس���م الرياضي 
واختبارات الطلبة في مدارسهم وجامعاتهم وبعد 

كأس العالم حتى تتاح اكبر فرصة للمشاركة من 
الشباب لالستفادة من طاقاتهم.

واضاف انه سعيد بنجاح البطولة اخلامسة 
التي شهدت العديد من املفاجآت، مما يضفي املزيد 

من اإلثارة على أجوائها.

 سرية رئيسًا لالتحاد السوري
انتخب فاروق سرية رئيسا جديدا لالحتاد السوري لكرة القدم 
أمس بأغلبية 60 صوتا مقابل 30 ملنافسه احمد جبان رئيس االحتاد 
س���ابقا، في حني انسحب املرشح الثالث حسن سويدان قبل عملية 
التصوي���ت، وانتخب تاج الدين فارس نائبا للرئيس علما بانه كان 

الوحيد الذي ترشح لهذا املنصب.
وسبق لسرية ان عمل كسكرتير الحتاد الكرة من عام 1984 وحتى 
1994، قبل ان يعود وينتخب رئيس���ا لالحتاد ع���ام 2000 لكنه لم 
يستمر طويال عندما قامت القيادة الرياضية العليا بحله بعد نحو 

عام تقريبا بسبب ما أطلق عليها وقتها بفضائح فساد.

بن همام: بالتر صديقي
أكد رئيس االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم القطري محمد بن همام 
على ق���وة ومتانة العالقة التي جتمعه م���ع رئيس االحتاد الدولي 

)فيفا( جوزيف بالتر.
وقال بن همام »يكون هناك اختالفات في الرأي حتى بني األخ وأخيه، 
وعالقتي مع بالتر ال تختلف عن ذلك، ورغم وجود بعض االختالفات 

في الرأي أحيانا إال اني اعتبر بالتر صديقا جيدا بالنسبة لي«.

العيسى لنصف نهائي تنس األردن
واصل جنم املنتخب الوطني للتنس زياد العيسى انتصاراته ليبلغ 
نصف النهائي في البطولة الدولية للناشئني حتت 18 سنة املقامة حاليا 
في العاصمة االردنية عمان مبش���اركة 11 دولة عربية واجنبية هي: 
الكويت، الهند، رومانيا، سورية، تركيا، سريالنكا، ايطاليا، باكستان، 

ماليزيا، لوكسمبورغ، باالضافة الى الدولة املضيفة االردن.

الرفاع يستعد لـ »اآلسيوية«
يواصل فريق الرفاع البحريني استعداداته للمشاركة في الدور 
الثاني من البطولة السادسة لكأس آسيا لألندية وذلك بإشراف مدربه 
البرتغالي غاريدو حيث حرص مدير الفريق الالعب الدولي السابق 
خميس عيد على التنس���يق بشأن الالعبني املشاركني في املنتخبات 
الوطنية لاللتحاق بالفريق الذي سيقابل فريق وايغ من ڤيتنام يومي 

14 و22 سبتمبر املقبل.

أشاد سالم املكيمي نائب رئيس اللجنة املنظمة 
باملستوى الفني الذي شاهده في مباريات دورة 
الرومي، مشيرا الى ان توقيت اقامة الدورة جاء 
في الوقت املناس���ب بعد انتهاء املوسم الرياضي 

لالندية، مما اعطى الفرصة للش���باب للمشاركة 
واالستفادة من هذه الدورة الناجحة التي حتمل 
اسم انسان عزيز على قلوبنا وهو املرحوم احمد 

بن حسني الرومي، طيب اهلل ثراه.

النائب صالح املال وأحمد الرومي وعبدالعزيز العدساني وسامي اجلدعان أمام الفريق الفائز

العبو فريق املنيع فرحني بكأس دورة الرومي

منافسة قوية بني العبتني من لبنان واألردن في السلة

توج فريق املنيع بطال لدورة 
املرحوم أحمد بن حسني الرومي 
اخلامسة لكرة القدم للصاالت، 
بفوزه في املباراة النهائية على 
فريق الشهيد جيرمان املطيري 
بثالثة أهداف مقابل هدفني في 
اللق���اء الذي أقي���م على صالة 
الش���هيد فهد االحمد لكرة اليد 
في الدعية بحضور جماهيري 
كبير، تقدمهم النائب صالح املال 
ود.عبداهلل الطريجي رئيس نادي 
العدساني  الساملية، وسليمان 
الس���ابق  رئيس نادي كاظمة 
وخالد الروضان وحسني غامن 
وسامي اجلدعان أمني صندوق 
نادي الساملية وحسني الرومي 
الدعية وبعض  مختار منطقة 
من رؤساء وممثلي االحتادات 

الرياضية.
وتوج راعي الدورة حس���ني 
الفائزة، حيث  الف���رق  الرومي، 
تسلم فريق املنيع كأس البطولة، 
وفريق الشهيد جيرمان املطيري 

املركز الثاني.
ومت تك���رمي االحتاد الكويتي 
لكرة اليد ورئيس جلنة احلكام 
الدواس  باالحتاد عبداللطي���ف 
واحلكام محم���د احلداد، خليفة 
املنيع، ومصعب املرشود وحصل 
املنيع، عبدالرحمن  العب فريق 
الوادي على جائزة أفضل العب في 
البطولة، ونال علي زمان من فريق 
الشهيد جيرمان املطيري جائزة 
أفضل حارس بالدورة، وفاز سعد 
الش���مري من فريق املدلج بلقب 
الهداف، كما حصل فريق املدلج 

على جائزة الفريق املثالي.
اللقاء فقرات غنائية  وسبق 
شعبية للفرقة احلضرمية اليمنية، 
الفرقة بتقدمي أغان  حيث قامت 
شعبية وسط إعجاب اجلماهير 

التي حضرت املباراة النهائية.
وعودة الى املباراة النهائية، 
انته���ى الش���وط االول بتق���دم 
املني���ع بهدف���ني مقاب���ل هدف 
سجلهما عبدالرحمن وادي ورائد 
عبدالرزاق، وأضاف زميلهم الهدف 
الثالث في الش���وط الثاني فالح 
عيد.وسجل للخاسرعبدالعزيز 

سعود وفايز املطيري.
مب���اراة  اللق���اء،  وس���بق 
اس���تعراضية ب���ني براعم نادي 
الساملية ونادي الفحيحيل وانتهت 

لصالح االول بهدفني لالشيء.

اللجنة المنظمة وجهت دعوة إلى بلسم ولولوة األيوب

»أزرق الصاالت« على موعد مع ذهبية األلعاب المدرسية
بيروت ـ ناجي شربل

شارف أزرق الصاالت على احراز امليدالية 
الذهبية في دورة االلعاب العربية املدرسية ال� 
18 التي يستضيفها لبنان حتى 5 أغسطس، 
بف����وز ثان على اخضر الس����عودية 8–4، في 
املباراة التي اجريت بينهما في قاعة زايد بن 
سلطان في مجمع الرئيس اميل حلود الرياضي 

العسكري في الدكوانة.
وسجل للكويت عيسى البارون ويوسف 
سليمان )3( وعمر احلبيتر )3( ومحمد غلوم. 
وللسعودية نافع عيسى وعبد الرحمن قجيمجي 
وعبداهلل الدوسري )2(. وكان أزرق الصاالت 
استهل مشواره بفوز آخر كبير على قطر 7–1. 
ويبقى امامه حاجز املنتخب العراقي الذي فاز 
على لبنان 7–4 )الش����وط االول 2–2(. سجل 
للعراق ابو عبيدة ش����اكر ومصطفى حمزة 
ومنير علي )2( وحسني خلف وسليمان داود 
وانور ظاهر. وللبنان محمد حرب )2( ومهدي 

عطوي )2(.
وبدا ان لبنان س����يحقق احدى امليداليتني 
الذهبية او الفضية في مس����ابقة كرة السلة 
للذكور واالناث. وقد فاز منتخب الذكور على 
السعودية بفارق نقطة واحدة، ثم على العراق 
بفارق 9 نقاط، معتم����دا على كابنت منتخب 
الناشئني املشارك في نهائيات بطولة آسيا كرم 
مش����رف. ويواجه املنتخب اللبناني منافسة 
شديدة من املنتخب السوري. وعند السيدات، 
قادت املوهوبة ربيكا عقل زميالتها الى فوز 

غال على االردن بف����ارق اربع نقاط 50–46. 
وسجلت عقل 22 نقطة، في حني مني منتخب 
الريشة اللبناني ذكورا واناثا بخيبة، وكذلك 
منتخب كرة الطاولة عند اجلنس����ني، رغم ما 
اشاعه احتاد كرة الطاولة عن ضمانة إحدى 
امليداليتني الذهبية او الفضية. واحرز العراق 
ذهبية الريشة عند الذكور بفوزه على سورية 
2–0 في املب����اراة النهائية. وحل االردن ثالثا 
بفوزه على لبن����ان 2–0. وعند االناث، احرز 

االردن املركز االول بفوزه على سوية 2–1.
وحلت مصر ثالثة بفوزها على العراق 2–0. 
وفي كرة الطاولة للذكور، احرز االردن امليدالية 
الذهبي����ة بفوزه على مص����ر 3–2، وانتزعت 
اجلزائر امليدالية البرونزية بفوزها على العراق 
3–2 ايضا. فيما احرزت آنسات مصر امليدالية 
الذهبية، وانتزعت اجلزائر امليدالية الفضية 

وسورية امليدالية البرونزية.
إلى ذلك، تغادر العبتا املبارزة بلسم ولولوة 
االيوب الى بيروت تلبية لدعوة اللجنة. وجاءت 
دعوة البطلت����ني اهتماما من اللجنة املنظمة 
بالبرنامج الرياضي التنموي الذي اعدته بلسم 
ولولوة االيوب وطبقتاه في اليوم الرياضي 
التنموي التابع ملنظمة اشوكا العاملية لالبداع 
االجتماعي خالل العامني 2009 و2010 وذلك بعد 
ترشيح وفوز بلسم ولولوة االيوب باجلائزة 
في مجال متكني املرأة ع����ن طريق الرياضة 
واستخدام الرياضة كأداة من ادوات تطوير 

املجتمع.

)هاني الشمري(ممثل العربي فرج نفاع يضحك بعد وقوع فريقه في مجموعة القادسية

وائل جمعة مدافع النادي األهلي مدد عقده موسما

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قام مداف����ع األهلي واملنتخب املصري وائل 
جمعة بتمديد عقده مع النادي األحمر ملدة موسم 
إضافي، وبذلك ينتهي عقد الالعب مع النادي 
بعد موس����مني حيث يتبقى له املوسم اجلاري 
في عقده القدمي مع الن����ادي.  وكان جمعة قد 
اتفق مع األهلي عل����ى احلصول على مليوني 
جنيه في املوس����م الواحد وسيحصل الالعب 
على هذا املبلغ في املوسم احلالي رغم أنه كان 

ضمن عقده القدمي.
في ش����أن آخر استقر اجلهاز الفني للفريق 
األول لكرة القدم باألهلي بقيادة حسام البدري 
على قيد الثنائي أمين أشرف واللبناني محمد 

غدار في ملحق قائمة الفريق األفريقية.
وكان األهلي قد قرر في وقت سابق قيد الثنائي 
حس����ام غالي ومحمد ناجي )جدو( في نفس 
القائمة، وبذلك يتبقى مكان واحد يتنافس عليه 
كل من محمد شوقي وأمير سعيود وعفروتو 

وإينو.
وفي سياق متصل أكد املدير الفني لألهلي 
حس����ام البدري أن مباراة الفريق املقبلة أمام 
اإلس����ماعيلي في دور الثمانية لدوري أبطال 
أفريقيا ستكون صعبة للغاية على الفريقني، 
خاص����ة أنها تعتبر ديربي من نوع خاص بني 
الفريقني، مشيرا الى ان نتيجة مباراتي االفتتاح 
في اجلولة األولى باملجموعة الثانية صعبت 
املهمة على كل الفرق في اجلولة الثانية، بعد 
أن فاز شبيبة القبائل على اإلسماعيلي، وتعادل 
األهلي مع هارتالند النيجيري، وهو ما يجعل 

الفريقني مطالبني بالفوز.
من جهة أخ����رى قرر االحتاد املصري لكرة 
القدم برئاسة سمير زاهر إلغاء املباراة الودية 
التي كانت ستجمع املنتخب املصري األول لكرة 
القدم مع نظيره التوغولي يوم 11 أغس����طس 
املقبل، وذلك بس����بب تضارب األنباء عن هذه 
املباراة وإقامة لقاء آخر مع السعودية في ذات 

اليوم ولهذا مت إلغاؤها متاما.
وي����درس اجلهاز الفني ملنتخ����ب الفراعنة 

بقيادة حسن شحاتة العروض االفريقية املقدمة 
إلقامة مباراة ودية وسيتم إعالن الطرف اجلديد 
خالل الساعات القليلة املقبلة. الى ذلك يخوض 
املنتخب االوملبي املصري في الثامنة والربع من 
مساء اليوم على ملعب »بتروسبورت« ثالث 
مواجهاته أمام املنتخب النيجيري ضمن لقاءات 
املجموعة األولى بالدورة الودية االوليمبية التي 

تستضيفها مصر.
 وكان املنتخب املصري األوملبي قد حقق فوزا 
كبيرا على نظيره الكيني بأحد عشر هدفا مقابل 
ه����دف وحيد في املباراة التي جمعت الفريقني 
مس����اء أول من أمس على نف����س امللعب الذي 

سيشهد مواجهة اليوم.
وسجل أهداف املنتخب املصري كل من أحمد 
مجدي العب غزل احمللة »هدفني« ومحمد حمزة 
بالشوط األول، ثم ينهي أحفاد الفراعنة املباراة 
بثمانية أهداف في الشوط الثاني سجلها محمد 
حم����زة ومصطفى صديق »ثالثية لكل منهما« 

وأحمد داود »هدفني«.


