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فهيد العجمي

لوائح االحتاد املصري تنهي اجلدل وتسمح جلدو باللعب للنادي االهلي

العب الساملية عبداهلل الذياب في إحدى املباريات السابقة

سورية تستعد لكأس آسيا في رومانيا الزمالك يستعد لمواجهة الحرس

إقبال كبير على المشاركة في »النصر الرياضي« 

المرشاد يشيد بمعسكر التايكوندو 

األزرق األولمبي إلى قبل نهائي 
البطولة الخليجية

السهلي: فوز الصم بـ »الرواد« إنجاز

االتحاد البحريني لم ُيعلن عن بطوالته

برونزية ناشئي العرب بالتنس للكويت

بداية غير مشجعة لـ »يد« األبيض

يواصل املنتخب السوري معسكره في رومانيا استعدادا خلوض 
نهائيات كأس آسيا التي ستقام في قطر في يناير املقبل وبطولة 

غرب آسيا التي ستقام في عمان في سبتمبر املقبل.
ويجري املنتخب حصتني تدريبيتني يوميا صباحا ومس���اء 
بالقرب من مدينة بلوش���ت الرومانية حيث أك���د فجر إبراهيم 
مدرب املنتخب أن الالعبني ملتزمون باحلصص التدريبية على 
أكمل وجه وجاء هذا املعس���كر استكماال للمعسكرات التي جرت 
في سورية حيث يتم العمل على رفع احلالة البدنية لالعبني وقد 

وصلت اجلاهزية إلى مرحلة متقدمة من العمل.
من جانبه اش���اد عارف س���لو مدير املنتخب بااللتزام التام 
لالعبني بالتدريب وأشار إلى أن إدارة املنتخب عملت باإلمكانات 
املتاحة على تأمني كل الظروف املمكنة إلقامة املعس���كر وتأمني 
جمي���ع متطلبات ذل���ك. حيث يقيم املنتخب ف���ي منطقة ريفية 
تتميز بجوها وطبيعتها املميزة في خطوة إلخراج الالعبني من 

األجواء التقليدية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يواص����ل الزمال����ك تدريباته 
اليومية بعد العودة من معسكر 
برج العرب وأدى الفريق مرانه 
مبلعب حلمي زامورا اس����تعدادا 
ملب����اراة ح����رس احل����دود يوم 
اخلميس املقبل على ملعب املكس 
باالسكندرية في افتتاح مباريات 
املوسم الكروي اجلديد. ومن أبرز 
أحداث التدري����ب األول للفريق، 
الذي خاضه الزمالك مس����اء اول 
الغاني رحيم  من امس، ع����ودة 
ايو لتدريبات الفريق بعد غياب 
منذ مونديال العالم األخير. كما 
ش����هدت التدريبات مشادات بني 

جنم الفريق االبيض ش����يكاباال 
التي حضرت  الزمالك  وجماهير 
املران والت����ي قامت بالنداء على 
النجم االسمر، لكنه لم يرد التحية، 
وهو ما دفع اجلماهير لالنقالب 
على الالعب ليحاول األخير الرحيل 
من أرض امللعب لكن اجلهاز الفني 
للفريق باإلضافة لكل من عمرو 
زكي وحسن مصطفى أعادوه من 
املران. وشارك  جديد الستكمال 
في التدريبات الالعب فهمي أحمد 
ناشئ األهلي السابق واحملترف 
باإلمارات للوقوف على مستواه 
قبل احلكم عليه وضمه لصفوف 

فريق الشباب بالزمالك.

ق����ررت اللجنة املنظم����ة لدورة 
مركز النص����ر الرياضي الرمضانية 
لكرة القدم متديد فترة التس����جيل 
نظرا لكثرة الفرق املتقدمة بطلبات 
املشاركة في الدورة التي ستقام خالل 
الفترة م����ن 7 الى 17 رمضان املقبل 
على ملعب ساحة بيان التابع للهيئة 

العامة للشباب والرياضة.
ويس����عى القائمون على الدورة 
بقيادة ناصر الرشيد رئيس اللجنة 
املنظمة العليا الى ظهور الدورة في 
أفضل ثوب لك����ي تضاهي الدورات 

الكبرى التي تقام خالل الشهر الفضيل، حيث عكفت اللجنة املنظمة 
خالل الفترة املاضية على اعداد ووضع الضوابط واملعايير التي ستحدد 
آلية مشاركة الالعبني، ومن بينها السماح لكل فريق بقيد عشرة العبني 

من بينهم سبعة أساسيني وثالثة في قائمة االحتياط.
كما استقرت اللجنة املنظمة على إقامة مباريات الدورة عقب اإلفطار 
إلتاحة الفرصة لعشاق كرة القدم مبتابعة مباريات الدورة في الفترة 
املس����ائية، الى جانب االستعانة بحكام معتمدين من احتاد كرة القدم 

لضمان احليادية وتطبيق مبدأ العدالة في كل املباريات.
من جانبه أبدى ناصر الرشيد رئيس اللجنة املنظمة ارتياحه لكثرة 
اإلقبال من جانب الفرق على املش����اركة في الدورة، مما يعكس حجم 
االهتمام بدورة مركز النصر الرياضي التي تهدف في املقام االول الى 
إبراز دور مركز النصر الرياضي واهتمامه بتفعيل النشاطات الشبابية 

ومن أبرزها دورة رمضانيه جتمع الشباب في منافسة حيوية.

اش����اد املدي����ر الفن����ي للعبة 
التايكوندو في نادي الكويت وليد 
املرشاد بالنتائج الفنية للمعسكر 
التدريبي الذي اقامه الفريق في 
االردن على مدى 18 يوما وتخلله 
املش����اركة في عدد من البطوالت 
املفتوحة. وقال املرشاد في تصريح 
ل� )كونا( ان جميع الالعبني الشباب 
والناشئني استفادوا من البرنامج 
املعد للمعسكر التدريبي واللقاءات 

واملشاركات التي قاموا بها السيما 
من خالل االحتكاك والتدريبات 
الفرق واملنتخبات  املشتركة مع 
االخرى التي يعد ابرزها املنتخب 
القطري. من جهته اكد اداري الوفد 
نعمان النعمان حرص ادارة النادي 
على تأهي����ل العبي الفريق على 
اعلى مستوى استعدادا خلوض 
لقاءات املوس����م القادم من خالل 

املشاركات اخلارجية.

تأه���ل منتخبن���ا االوملبي
للدور قبل النهائي من البطولة 
اخلليجية الثانية للمنتخبات 
االوملبية املقام���ة في قطر بعد 
ان تعادل مع املنتخب االماراتي 
بهدف لكل منهما، وبذلك يتصدر 
املنتخب االمارات���ي املجموعة 
الثاني���ة ب� 4 نق���اط، فيما جاء 
االزرق في املركز الثاني بنقطتني 
واملنتخب السعودي ثالثا بنقطة 
واحدة، وسيقام الدور قبل النهائي 
يوم االربعاء املقبل بحيث يلتقي 

منتخبن���ا مع عم���ان متصدر 
املجموع���ة االولى، فيما يواجه 
االمارات ثاني املجموعة االولى 
إما منتخب قط���ر او البحرين. 
وبالع���ودة الى املب���اراة افتتح 
االوملبي االماراتي التسجيل عبر 
جنمه احمد خليل في الدقيقة »36« 
فيما تعادل يوسف ناصر لالزرق 
في الدقيقة »58«، وقد ش���هدت 
املباراة اصابة حارس منتخبنا 
حسني كنكوني اصابة خطيرة 

غادر امللعب على اثرها.

قال نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصم عيدان الس���هلي ان 
ف���وز منتخب الكويت للصم بلقب بطول���ة دوري الرواد الدولية 
لكرة الطاولة التي اختتمت اخلميس املاضي في املغرب يعد اجنازا 
كبيرا يس���جل في رصيد النادي. وقال السهلي الذي يرأس الوفد 
املشارك في البطولة في اتصال هاتفي مع )كونا( ان الالعبني عادل 
احمد ويوسف حسني توجا باملركزين األول والثاني على التوالي 
في مس���ابقة الفردي التي اقتصرت عليها منافسات البطولة بعد 
منافس���ة كبيرة مع عدد من الالعبني املش���اركني في البطولة من 

مختلف دول العالم. 

المنامة ـ ناصر محمد
لم يعل����ن احتاد ك����رة القدم 
البحريني رسميا حتى اآلن عن 
موعد موسمه الرياضي 2011/2010 
وان كان موضوع تأجيله قد بات 
واضحا، حيث سبق ان أعلن عنه 
في منتصف سبتمبر القادم، إال ان 
كل الدالئل تشير الى انه قد يتأجل 
لشهر واحد ليبدأ في 15 أكتوبر، 
وذلك بسبب االلتزامات للمنتخبات 
والفرق. ومن املؤمل ان يتم اعتماد 
املوعد اجلديد في غضون األيام 
القادمة ليعل����ن االحتاد عن بدء 
نشاطه للموسم اجلديد مبراحل 
متعددة وذلك الرتباط املنتخبات 
الوطنية باملشاركات القادمة وأهمها 
كأس األمم اآلسيوية بالدوحة 7 � 
29 يناير والتي ستنطلق بعدها 
محليا مباريات كأس امللك واحملدد 
لها بصفة مبدئية 15 فبراير موعدا 
ان األندية  الغري����ب  للنهائ����ي. 
الكبيرة املتنافسة على البطوالت 
وهي: احمل����رق واألهلي والرفاع 
قد اجتهت للم����دارس األجنبية، 
فيما مدرب عربي وحيد للحالة 
واكتفت األندية األخرى باملدربني 
الوطنيني، األهلي الذي قاده املوسم 
املاضي ابن النادي املدرب الوطني 
عدنان ابراهيم للفوز بالدوري بعد 
غي����اب 14 عاما أعلن النادي قبل 
االنتخابات عن جتديد الثقة فيه 
اال انه بع����د االنتخابات اجلديدة 

تخلى املجلس عن ذلك، مش����يرا 
الى ان االتصاالت جارية مع مدرب 
برتغالي، وت����رك عدنان لألندية 
األخرى التي س����عت له وتعاقد 

مع املالكية.
وجدد الرفاع ثقته في املدرب 
البرتغالي املعروف جاريدو للعام 
الثالث على التوالي بعد جناحه 
في قيادة الفري����ق للفوز بكأس 
امللك رغم انه خسر الصراع على 
الدوري ف����ي آخر ثالث مباريات 
الثاني من  الفريق للدور  وتأهل 
كأس األندية اآلسيوية. واحملرق 
الذي احتكر الفوز بالبطولة أربعة 
مواس����م متتالية بقيادة مدربه 
الوطني سلمان شريدة الذي قاد 
األحمر للعدي����د من االنتصارات 
خالل عمله، إال ان خروج احملرق 
صفر اليدين في املوسم املاضي 
جع����ل احملرقاوي����ة يفكرون في 
البدي����ل وكان الصرب����ي رادان 
املدرب ال����ذي تعاقد معه النادي 
وبالتالي حمل ش����ريدة حقائبه 
ووصل الى أم القيوين باإلمارات 
لتدريب فريقها الذي يلعب ضمن 
الدرج����ة الثانية. وتعاقد احلالة 
مع املدرب التونسي الذي ضرب 
الرقم القياسي للعمل بالبحرين 
ألكثر من 15 عام����ا درب خاللها 
العديد من األندي����ة منها البديع 
والرفاع الشرقي والشباب  اضافة 

الى الرفاع كمدرب مؤقت.

عاد وفد منتخبنا الوطني للتنس بعد مشاركته في البطولة العربية 
للناش����ئني حتت 13 و14 عاما التي اقيمت في اجلمهورية التونسية، 
حيث حصلت الكويت على املرك����ز الثالث وامليدالية البرونزية لفئة 

حتت 13 عاما.
واشاد مدير الفريق عبدالرضا الشطي باملستوى الفني الذي قدمه 
الالعب����ون في هذه البطول����ة، وقال ان حص����ول الكويت على املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية يعتبر اجنازا متميزا نظرا لكثافة الدول 
املش����اركة وفي ظل مشاركة دول لها باع طويل في اللعبة مثل مصر 
واملغرب واجلزائر وسورية وتونس واالردن. وطالب الشطي الشركات 
واملؤسسات في الكويت بتقدمي املزيد من الدعم والرعاية للعبة التنس 
في الكويت وتنظي����م ورعاية البطوالت املفتوحة ودعم مش����اركات 
الالعب����ني في البطوالت اخلارجية على جميع املس����تويات عمال على 
تطوير مس����توى اللعبة وحصول اكبر ع����دد من الالعبني على نقاط 

التصنيف والظهور على قائمة التصنيف الدولية.

لم تك����ن بداية الفريق االول 
لكرة اليد بنادي الكويت مشجعة، 
حيث لم يحضر التدريب االول 
الذي انطلق اول من امس سوى 
س����تة العبني فق����ط وهم احمد 
الفرح����ان ومحم����د الغربلل����ي 
وعبدالرحمن البالول وعلي املذن 
الرشدان وعبداحملسن  وحسن 
احلرز، وهذا ما اثار استياء املدرب 
اجلزائري اجلدي����د كمال عقاب 
الذي رك����ز في اول تدريب على 
رفع معدل اللياقة البدنية وبعض 

متارين القوة.
وطالب عق����اب مدير اللعبة 

قايد العدواني بس����رعة التصرف بطلب اجتماع مس����تعجل لالعبني 
حلثهم على االنتظام في التدريبات ليكون الفريق على أهبة االستعداد 
للمباريات الودية في املعس����كر اخلارجي الذي س����يقام في العاصمة 

التركية اسطنبول في مطلع الشهر املقبل. 

كمال عقاب

ناصر الرشيد

االتحاد المصري يغرّم »جدو« مليونين و200 ألف جنيه

دشتي والذياب في كاظمة بدالً من عبدالسالم
المفاوضات وصلت إلى مراحلها النهائية بين »يد« السالمية وكاظمة

العجمي: التعاقد مع مدرب »هوكي الجليد« مرهون بشروطه
التدريبات مستمرة استعدادًا لبطولة ماليزيا

من يونيو املاضي بغياب قطر 
والبحرين.

واضاف ان معدل التدريبات 
يتصاعد وتتض���ح قوة »ازرق 
الهوك���ي« ف���ي ان يك���ون احد 
املنافس���ني في بطولة ماليزيا 
قبل الدخول في اجواء منافسات 
دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية 
الس���ابعة الت���ي تس���تضيفها 
كازاخستان في ديسمبر املقبل، 
الالعب���ني مصممون  ان  مؤكدا 
عل���ى املضي قدما ف���ي تطوير 
اللعبة واشهارها بفضل تآزرهم 
وتعاونهم في سبيل هدف واحد 
هو رفع علم الكويت واسمها عاليا 

في احملافل الدولية والعربية.
التدريبات اقتصرت  وكانت 
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.

وقال العجمي ان التدريبات 
ارتفعت الى مستويات مطمئنة 
الس���يما بع���د انضم���ام اغلب 
الالعبني املنقطعني عن التدريب 
إثر االنتهاء من بطولة اخلليج 
االولى التي استضافتها الكويت 
من 25 مايو املاضي حتى االول 

في صالة التزلج استعدادا خلوض 
بطولة ماليزيا في سبتمبر املقبل 
مبشاركة 33 العبا من الناشئني 
والرجال والعمل على تصفيتهم 
إلعالن تشكيلة املنتخب املثالية 
البطولة والعودة بنتيجة  قبل 

ايجابية.

أكد رئيس جلنة هوكي اجلليد 
فهيد العجمي قرب التعاقد مع 
احد املدربني االميركيني ومساعده 
الكندي رغم التأخر في اعالن اسم 
املدرب ألسباب تتعلق بالشروط 
التي يضعها املدرب القادم لقيادة 
»ازرق الهوكي« في دورة األلعاب 
اآلسيوية الشتوية السابعة التي 
تستضيفها كازاخستان في نهاية 

العام احلالي.
املراسالت  ان  العجمي  وقال 
الى مرحلة  متواصلة ووصلنا 
متقدمة م���ن االتفاق مع املدرب 
ومساعده لكن عددا من الشروط 
الهيئة  التباحث فيها مع  يجب 
العام���ة للش���اب والرياض���ة 
للوص���ول الى قناع���ة العالن 
احد اسماء املدربني بعد دراسة 
سيرهم الذاتية ومقدرتهم على 
اضافة اجلديد لالعبي املنتخب 
الوطني قبل االستحقاق اآلسيوي 

الكبير.
وعل���ى صعي���د التدريبات 
يواصل منتخبنا الوطني تدريباته 

حس����م احتاد الكرة املصري لكرة القدم في اجتماعه الذي عقد امس 
األحد قضية الالعب محمد ناجي جدو املنتقل من االحتاد السكندري إلى 

األهلي بعد توقيعه للزمالك في وقت سابق.
وقرر هاني أبو ريدة نائب رئيس احتاد الكرة والذي ترأس اجتماع 
اليوم تغرمي الالعب مليون����ني و200 ألف جنيه، يخصص منها مليون 
و200 ألف جنيه لن����ادي الزمالك، ومليون لالحتاد املصري لكرة القدم 

كغرامة بسبب التوقيع لناديني في وقت واحد.
كما قرر مجلس إدارة االحتاد املصري إيقاف نبيل أبو زيد وكيل أعمال 
ج����دو عن مزاولة عمله ملدة عام. وأعلن مجدي عبدالغني عضو مجلس 
ادارة احت����اد الكرة أن القرار صدر بإجماع أعضاء احتاد الكرة. وأش����ار 
عبد الغني الى أن قيمة املليون جنيه هي نصف قيمة تعاقد الالعب مع 
الزمالك في املوسم األول والذي كان سيحصل منه على مليوني جنيه. 
مشددا على أن جدو لم يتعرض لاليقاف الن لوائح احتاد الكرة املصري 

ال تعاقب الالعب الذي يوقع لناديني بااليقاف.
من ناحية أخرى قرر احتاد الكرة إيقاف وكيل الالعب جدو ملدة عام 
كامل وتغرميه نصف مليون جنيه بس����بب تس����ببه في توقيع الالعب 
لنادي����ني مختلفني. وأكد عبد الغني أن الطرف املتضرر من القرار عليه 
تقدمي اعتراض إلى جلنة التظلمات باحتاد الكرة املصري خالل 15 يوما، 
مشددا على أنه ال يحق ألي طرف اللجوء لالحتاد الدولي )فيفا( أو احملكمة 

الرياضية لكون األمر شأنا داخليا الحتاد الكرة املصري.

حامد العمران
علمت »األنباء« ان ناديي الساملية وكاظمة 
بصدد االتفاق على إمتام صفقة تبادل العبني 
في لعبة كرة اليد حيث وصلت املفاوضات الى 
مراحلها االخيرة وسيتم الوصول الى االتفاق 
املقبلني وتتلخص  اليوم���ني  النهائي خالل 
املفاوضات في انتقال حارس الساملية حسن 
دشتي والالعب الدولي عبداهلل الذياب الى 
البرتقالي فيما ينضم العب الدائرة في كاظمة 
سالم عبدالسالم الى صفوف السماوي ويتم 
حالي���ا االتفاق على املدة الت���ي ينتقل فيها 

الالعبون.
يذكر ان الس���املية ميلك 3 حراس مرمى 
وهم عبدالرزاق البلوش���ي وناجي الشطي 
وفهد العميري ومن هذا املنطلق ارتأى مجلس 
ادارة الن���ادي اعطاء فرصه للحارس الرابع 
دشتي للعب مع فريق آخر بشرط االستفادة 
بالتب���ادل بالعب آخر وقد اخذ مجلس ادارة 
الساملية رأي مدير األلعاب اجلماعية صقر 
مال اهلل الذي بدوره اخذ رأي اجلهاز الفني 
للفريق االول الذي أبدى موافقة على انتقال 

دشتي لوجود البديل.
كما علمت »األنباء« ان مديري اللعبة في 
الس���املية وكاظمة عقدا اجتماعات امس مع 
الالعبني املعني���ني ألخذ رأيهم في املوضوع 
واخذ املوافقة النهائية وحتديد مدة االنتقال 

وبعض األمور املادية إن وجدت.
يذكر ان حارس الس���املية حسن دشتي 
كان ضمن التش���كيلة االخي���رة للمنتخب 

االول التي اختارها مدرب املنتخب السابق 
زوران اس���تعدادا للبطولة اآلسيوية فيما 
كان العب الدائرة بكاظمة سالم عبدالسالم 
ضمن التش���كيلة االخيرة ل���ألزرق ولكنه 

اعتذر بسبب الظروف الدراسية، كما يذكر 
ان املدير االداري للعبة في البرتقالي صالح 
امليال ومدير اللعبة الالعب الدولي السابق 

عبداهلل جاسم.

يقدم بيانات وتحليالت عن مردود الالعبين وأخطاء المدربين أثناء المباريات

اتحاد الكرة يتجه لالستعانة بنظام آلي جديد في ستاد جابر
مبارك الخالدي

يعتزم احتاد الكرة في القريب العاجل 
تطبيق تكنولوجيا جديدة تهدف الى إحداث 
نقلة نوعية في تطوير كرة القدم أسوة مبا 
ه����و معمول به في الدول املتقدمة في هذا 
املجال. وستضع هذه التكنولوجيا احلديثة 
العبينا واألجهزة الفنية على احملك حيث 
ستقدم من خالل بعض االجهزة املتطورة 
بيانات وحتليالت عن الالعبني ولياقتهم 
البدنية وحاالته����م الصحية، وعندها لن 
يكون هناك مجال للتبرير أمام نتائج علمية 
دقيق����ة يفرزها نظام آلي متكامل س����يتم 
تركيب أجزاء منه حتت قمصان الالعبني 
اثناء التدريب واملباريات الرس����مية، كما 

توضع أجزاء اخرى من����ه عبر كاميرات 
خاصة في املالعب.

وتقدم هذه االجهزة حتليال احصائيا 
متكامال عن مردود كل العب أثناء املباراة 
التي  التي قطعها واألخط����اء  واملس����افة 
وقع فيها وأع����داد التمريرات الصحيحة 
والتمريرات اخلاطئة، والتموضع الصحيح 

واخلاطئ أثناء اللعب.
وتتعدى هذه األجه����زة حدود امللعب 
فتق����وم بإعطاء نتائج طبية عن حالة كل 
العب وف����ق بيان يحدد مع����دل ضربات 
القلب ومدى قوة النب����ض والقدرة على 
التنفس اثناء مراحل املباراة، وذلك حتى 
تقف االجهزة الفنية على احلالة الصحية 

الواقعية لكل العب م����ا يتيح لهم اتخاذ 
القرار الصائب والعلمي حول مدى عطاء 
كل العب طوال ال� 90 دقيقة مبا يس����اعد 
في تصني����ف الالعبني للتفريق بني العب 
باس����تطاعته اللعب طوال املباراة وآخر 

يعطي دقائق محدودة. 

 أخطاء األجهزة الفنية

كما يتيح النظام اآللي اجلديد الفرصة 
أمام االحتادات وادارات األندية حملاس����بة 
األجهزة الفنية حيث يقوم بتحديد األخطاء 
التي يرتكبه����ا املدربون من خالل حتليل 
كامل خلطوط الفريق الثالث خالل املباراة 
ومقارنتها بتموضع العبي الفريق اخلصم 

كما يبني العوامل التي س����اهمت في فوز 
احد الفريقني وأس����باب اخلسارة للفريق 

اآلخر.
وكان وفد ميثل احتاد الكرة قد حضر 
بعض الورش بتوجيهات من رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد الذي حتمل بصفة 
شخصية تكاليف ونفقات الوفد الذي شارك 
في مؤمتر سوكريكس لتطوير كرة القدم 
الذي أقيم في جاكرتا على مدار يومي 28 
و29 من يولي����و املنصرم والذي افتتحت 
أعماله بحضور رئيس االحتاد اآلسيوي 
محم����د بن همام حيث مثل الكويت عضو 
الفنية والتطوير بدر عبداجلليل  اللجنة 

والشقيقان خالد وماجد عوض.

وش����ارك في هذه الورش ممثلون عن 
االحتادات البرازيلية واألملانية واالجنليزية 
الى اندية تشيلسي  والفرنس����ية اضافة 
ومان يونايتد وتوتنهام من اجنلترا وعدد 
من اشهر مدربي العالم كان في مقدمتهم 
االجنليزي برايان روبسون، كما شارك من 
اجلانب العربي اضافة الى الكويت ممثلني 
عن احت����ادي قطر واالمارات وممثلني عن 

ناديي االحتاد والهالل السعوديني.

 200 ألف يورو 

وتبلغ التكلفة املالية للنظام اآللي 200 
الف يورو ويش����مل اجهزة القياس التي 
توضع حتت قمص����ان الالعبني واجهزة 

حتليل وفرز النتائج والكاميرات اخلاصة 
باملراقبة، ومن املتوقع ان يشرع االحتاد 
في تطبيق هذا النظام قريبا بعد تدريب 
كوادر متخصصة على العمل بالدقة املطلوبة 
حيث يحتاج الى دورة في علوم احلاسب 
اآللي ملدة 3 اسابيع شريطة اإلملام بعلوم 
اإلحصاء للمتقدمني كما ينوي مس����ؤولو 
االحتاد تطبيق النظام في ستاد جابر الدولي 
لتتكامل الصورة اجلمالية لالستاد بإدخال 

احدث التكنولوجيا اليه.
وكان من نتائج ال����ورش التي عقدت 
مؤخرا ان احتادي اإلم����ارات وقطر ابدوا 
إعجابهم بهذا النظام وقاموا بالتعاقد لشرائه 

وتركيبه في املالعب التابعة.


