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العجمي: تشيكي مدربًا لـ »هوكي الجليد« بعد مغاالة األميركي في شروطه
املاضي بغياب قطر والبحرين. 
وأضاف ان التدريبات تؤكد أهمية 
املشاركة في البطولة، وذلك يوميا 
في صالة التزل���ج ماعدا يومي 
الثالثاء واخلميس، الفتا الى ان 
التي يتحلى بها  العالية  الروح 
الالعبون تعتبر الس���مة االبرز 
التدريبات بانتظار وصول  في 
املدرب التشيكي فور االنتهاء من 
املوافقة على اج���راءات التعاقد 
العامة للشباب  الهيئة  معه من 
والرياضة لقيادة املنتخب االول 

في االستحقاقات املقبلة.
وكان النجم املخضرم يوسف 
الكن���دري اعلن عن اعتذاره عن 
املش���اركة في بطولتي ماليزيا 
اللت���ن تنطلقان في  وتايلن���د 
املقبلن على  سبتمبر ونوفمبر 
التوالي. لعدم تعافيه من االصابة 
التي حلقت به ف���ي ظهره امام 
املنتخ���ب العماني ف���ي بطولة 

اخلليج االولى لهوكي اجلليد.

بريشتا يعتبر املدرب االول الذي 
عاصر الالعبن واملنتخب الوطني 
ويعرف خباياهم. وقال العجمي 
ان املراسالت متواصلة ووصلنا 
الى مرحل���ة متقدمة من االتفاق 

مع املدرب.
التدريبات  وعل���ى صعي���د 
يواصل منتخبنا الوطني تدريباته 
في صالة التزلج استعدادا خلوض 
بطولة ماليزيا في سبتمبر املقبل 
مبشاركة 33 العبا من الناشئن 
والرجال والعمل على تصفيتهم 
إلعالن تشكيلة املنتخب املثالية 
قب���ل البطولة والعودة بنتيجة 

ايجابية.
التدريبات  ان  العجمي  وقال 
ارتفعت الى مستويات مطمئنة، 
السيما بعد انضمام اغلب الالعبن 
املنقطعن عن التدريب اثر االنتهاء 
التي  من بطولة اخلليج االولى 
استضافتها الكويت من 25 مايو 
املاضي حت���ى االول من يونيو 

أعل���ن رئيس جلن���ة هوكي 
اجلليد فهي���د العجمي عن عدم 
التعاقد مع احد املدربن االميركين 
ومساعده الكندي بسبب املغاالة 
في ش���روطهما الت���ي وضعاها 
لقيادة املنتخب الوطني للرجال 
لهوكي اجلليد في االستحقاقات 
املقبلة، السيما أنهما ساوما على 
مبلغ 1500 دينار كراتب شهري 
للمدرب، رغم ان اللجنة واجلهات 
املسؤولة قدمت لهما عدة مميزات 
من بينها تأمن سيارة وشقة دون 
مقابل. وقال العجمي ان اعالن اسم 
املدرب سيتأجل الى وقت قريب، 
حيث جتددت املفاوضات مع أول 
مدرب تسلم املهمة مؤقتا آنذاك، 
وهو التشيكي يان بريشتا بعد 
ان انتفت األس���باب التي منعت 
م���ن التعاقد مع���ه وأهمها عدم 
حصول���ه على إج���ازة مصنفة 
دوليا في اللعبة تفيد ش���روط 
امتام الصفقة، باإلضافة الى ان 

التدريبات تتواصل في صالة التزلج قبل بطولة ماليزيا 

عدد من العبي منتخب هوكي اجلليد في أحد التدريبات

النائب السابق محمد الصقر مع حسني عاشور

تتويج منتخب األشبال في بطولة اخلليج

جانب من السباق في مدينة الرباط

الشيخ سلمان احلمود متوسطا وفد الكويت في عمومية االحتاد الدولي للرماية

الصقر يثني على »الوطنية ألفضل الالعبين«

المبارزة بطل األشبال والناشئين في »الخليج«

المسعود والفيلكاوي تصّدرا المهرجان البحري في الرباط

الحمود يصل اليوم قادمًا من ألمانيا
أش���اد عضو مجل���س االمة 
السابق محمد الصقر مبهرجان 
الوطني���ة ألفضل الالعبن الذي 
يقام حتت رعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
الدولة لشؤون  اإلسكان ووزير 
التنمي���ة الش���يخ أحم���د الفهد 
وباالهداف السامية املنشودة من 
إقامته التي تأتي في مقدمتها احلالة 
االنسانية التي يعني بها املهرجان 
بدعمه ملركز حصة العبدالرزاق 
ألمراض القلب وذوي االحتياجات 

اخلاص���ة، اضافة ال���ى حتفيزه 
وتش���جيعه للرياضة الكويتية 
عبر تكرميه ملختلف األلعاب ال� 
21 التي يشملها مما يشكل دافعا 
لالعبن والالعبات لتقدمي املزيد 
من اجلهد والعط���اء لنيل لقب 
االفضلية خالل املوسم ومتثيل 
الكويت في احملافل اخلارجية على 

افضل وجه.
وأكد الصقر خالل استقباله 
لرئيس اللجن���ة املنظمة العليا 
ملهرجان الوطنية ألفضل الالعبن 
حسن عاشور عن دعمه املطلق 

إقامته  للمهرجان مؤيدا فك���رة 
التي  س���نويا لتحقيق االهداف 
يقام من اجلها خاصة انه يسلط 
الضوء اعالميا وجماهيريا على كل 
االلعاب الفردية واجلماعية دون 
اس���تثناء، اضافة الى كونه يعد 
صيغة تعريفية ملسيرة الرياضين 
والرياضيات األفضل خالل املوسم 

الرياضي.
وأثنى الصق���ر على اجلهود 
املبذولة من قبل اللجنة املنظمة 
العليا للمهرجان وجميع اللجان 

العاملة.

واصل العب����و منتخبنا للمب����ارزة تألقهم 
وحصدهم للمراكز املتقدمة في بطولة اخلليج 
لألش����بال والناشئن التي أسدل الستار عليها 
في مدينة الدمام الس����عودية باضافتهم ثالث 

ميداليات ذهبية في منافسات الفرق.
وق����ال أمن صندوق االحتاد ورئيس الوفد 
شاكر سناسيري في اتصال هاتفي مع »كونا« 
ان منافسات الفرق كانت مسك اخلتام ملشاركة 
الكويت في هذا العرس الرياضي اخلليجي بفوز 
العبيه في جميع املسابقات الثالث للفرق )ايبيه 
وفلوريه وس����ابر( واحرازه����م املراكز الثالثة 
األولى. وأوضح سناسيري ان الذهبية األولى 
لسالح »ايبيه« حققها كل من عبدالعزيز الشطي 
وإبراهيم حضير وفيصل أش����كناني وحسن 
كمال واضاف الذهبية الثانية لسالح »سابر« 
خالد الشمالن وعبدالوهاب الزير ومحمد دشتي 
وعبداهلل الشمالي فيما جاءت الذهبية االخيرة 
لس����الح »فلوريه« عن طريق ناص����ر الوليد 
وعبداللطيف احلميدان ومحمد الرباب وياسر 
ناصر. وذكر ان احلصيلة النهائية للمنتخب 
في هذه املش����اركة هي 16 ميدالية منها ثماني 

ذهبيات وأربع فضيات ومثلها برونزيات.

حقق العبا منتخبنا للش���راع 
سعود املسعود وأحمد الفيلكاوي 
مرك���زي الصدارة في منافس���ات 
املهرج���ان البحري الدولي الثالث 
ملدين���ة الرباط املقام���ة حاليا في 
الرباط  البحري لش���اطئ  النادي 

في اململكة املغربية.
وقال النادي البحري في بيان 
صحافي ان الالعب سعود املسعود 
اس���تطاع حتقيق املركز األول في 
مس���ابقة صنف الليزر 7.4 بينما 
تألق زميله أحمد الفيلكاوي وتوج 
بطال للمركز األول في صنف الليزر 
ريديال لبطولة املضيق التي أقيمت 
قبل موعد اقامة املهرجان البحري 
مباش���رة. وأوضح ان املنتخبات 
املشاركة في املهرجان هي الكويت 
واإلمارات والبحرين وقطر واملغرب 
ومصر واجلزائر وتونس ولبنان 

وليبيا وفرنسا وأملانيا ايطاليا.

يص���ل اليوم في العاش���رة 
والنصف مساء رئيس االحتاد 
اآلسيوي للرماية ورئيس االحتاد 
الكويتي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود بعد فوزه الكاسح مبنصب 
نائ���ب رئيس االحت���اد الدولي 
للرماية وبرفقته رئيس االحتاد 
العرب���ي ونائب رئيس االحتاد 
الكويتي للرماية م.دعيج العتيبي 
الفائز بعضوية املجلس اإلداري 
لالحتاد الدولي في االنتخابات 
التي أقيمت على هامش بطولة 
العالم الدولية اخلمسن للرماية 

املقامة حاليا في مدينة ميونيخ 
األملانية، وس���يكون على رأس 
مس���تقبليهم أعض���اء مجلس 
ادارة نادي الرماية وعدد كبير 
من القيادات الرياضية وأعضاء 
اجلمعية العمومية لنادي الرماية 
الكويتية لتهنئتهم ومشاركتهم 
الفرح���ة بهذا االجن���از الدولي 

الكبير.
الش���يخ  اجلدير بالذكر ان 
سلمان احلمود قد حصل على 
املركز األول بفارق كبير عن أقرب 
منافسيه في انتخابات اجلمعية 

العمومية لالحتاد الدولي للرماية 
ويعتبر هذا االجناز دليال واضحا 
على ما تتمتع به الكويت والرماية 
الكويتية من سمعة طيبة على 
املستوى الدولي وما تتمتع به 
شخصية الشيخ سلمان احلمود 
من مكانة كبيرة على مستوى 
رؤس���اء االحت���ادات العاملي���ة 
والقارية والعربية، كما ان هذا 
االجناز بع���د اضافة كبيرة في 
قيادة مسيرة العمل الدولي نحو 
تطور رياضة الرماية اإلقليمية 

والعربية الى األمام.

فريحة األحمد تشيد بمشاركة 
»السيدات« في الطاولة العربية

التسجيل في دورة الكندري مستمر

الحضري يشارك مع الزمالك 
بتصريح من »فيفا« 

جدو مع األهلي أمام الشرطة 

 خالد بطل إسكواش الشباب 

أعربت رئيسة نادي الفتاة الرياضي رئيسة اللجنة العليا جلائزة 
األم املثالية لألسرة املتميزة رئيسة الوفد الكويتي النسائي املشارك في 
البطولة العربية ال� 22 لكرة الطاولة الشيخة فريحة األحمد عن سعادتها 
البالغة ملشاركة العبات املنتخب الوطني في البطولة التي حتتضنها 
مملكة البحرين في الفترة من األول حتى الثامن من أغسطس اجلاري.  
وقالت في تصريح خاص ل� »كونا« ان املنتخب النسائي املكون من أربع 
مشاركات قد حقق فوزا مستحقا على نظيره السوداني بنتيجة ثالثة 
أشواط مقابل ال شيء، معربة عن األمل في حتقيق الفوز بهذه البطولة، 
مشيرة الى ان املشاركة تعتبر اجنازا في حد ذاته وذلك لعدم مشاركة 
املنتخب النسائي الكويتي منذ فترة طويلة.  وأشارت الشيخة فريحة 
الى ان املنتخب النسائي لكرة الطاولة سيشارك في البطوالت املقبلة 
في دول أخرى، منوهة مبعنويات فتيات الكويت وما يقدمنه من أداء 

مشرف واجنازات تليق مبكانة الكويت على املستويات كافة.
 من جانبه أش���ار مدرب الفريق نبيل الس���لطان الى ان مش���اركة 
منتخب الس���يدات لكرة الطاولة جاءت من دون االس���تعداد لها جيدا 
وعلى الرغم من ذلك قدمت فتيات الكويت مس���توى جيدا في اللعبة، 
منوها مبا قامت وتقوم به الش���يخة فريحة األحمد من جهود ملساندة 

فتيات الكويت على األصعدة كافة.

جتري االستعدادات النطالق دورة جاسم الكندري الرمضانية 
الثانية عشرة والتي ستبدأ منافساتها أول شهر رمضان املبارك 
وتستمر حتى منتصف الشهر، وستقام حتت رعاية رئيس مجلس 

الوزراء باإلنابة ووزير الدفاع الشيخ جابر املبارك.
وقد أعلن املس���ؤول اإلعالمي للدورة ياسن الفارسي انه رغم 
اإلقبال الكبير من األفراد والشركات والبنوك واملؤسسات والعدد 
الذي فاق التوقعات إال ان التسجيل مازال قائما حتى مساء اليوم 
وذلك التزاما م���ن اللجنة املنظمة باملوعد احملدد باإلعالن، فعلى 

الراغبن في املشاركة التسجيل.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد املستشار القانوني لنادي الزمالك نصر عزام أن ناديه حصل على 
موافقة رس����مية من االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« بأحقية مشاركة 
حارس املرمى عصام احلضري في املباريات مع الفريق دون أي معوقات، 
وذلك بناء على قرار احملكمة الفيدرالية التي أقرت بتجميد العقوبة التي 
أقرتها احملكمة الرياضية على الالع����ب، وهى تغرميه 796 ألف دوالر، 

باإلضافة إلى إيقافه 4 أشهر.
من جهته، حدد اجلهاز الفني لألهلي بقيادة حسام البدري 12 اجلاري 
للسفر إلى اجلزائر ملالقاة شبيبة القبائل اجلزائري في اجلولة الثالثة لدور 

الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، واملقرر إقامتها 14 من نفس الشهر.
في شأن آخر من املقرر أن تشهد األيام القليلة املقبلة تطورات كبيرة 
في أزمة املهاجم الدولي والنادي األهلي السابق عماد متعب، سواء بعودة 
الالعب إلى بلجيكا أو بقائه في مصر، وانتظاره لشهر يناير املقبل حتى 
يعود لناديه السابق.  يأتي ذلك بعد ان أرسل عماد متعب املنتقل حديثا 
لنادي ستاندرلياج البلجيكي فاكس����ا رسميا للنادي يخبره فيه بعدم 

قدرته على العودة لبلجيكا مجددا.
من جانب آخر أكد نائب رئيس احتاد الكرة هاني ابوريدة أنه أصبح 
غير مستعد للتعامل مع رئيسه باالحتاد سمير زاهر، بعدما زادت اخلالفات 
بينهما خالل فترة تولي أبوريدة رئاس����ة االحتاد بدال منه، وقام بعض 

»أوالد احلالل« بزيادة هوة اخلالف.

أعلن األهلي انه سيتحمل الغرامة املوقعة على الالعب محمد ناجي 
جدو من قبل االحتاد املصري وس����يقوم بتسديد الغرامة كاملة على أن 
يتم خصم قيمتها من مس����تحقات الالعب كما نصت عليه بنود التعاقد 
بن األهلي وجدو، كما سيتم دفع مبلغ الغرامة املالية قبل مباراة احتاد 
الشرطة في افتتاح مباريات الدوري العام حتى يتسنى جلدو املشاركة 
مع األهلي في املباراة، كما سيتقدم جدو بتظلم للجنة التظلمات باالحتاد 
املصري من أجل تخفيف العقوبة املوقعة عليه، كما سيقوم برفع دعوى 

خيانة األمانة ضد نادي الزمالك في احملاكم املدنية.

أصبحت بطولة العالم الفردية لالسكواش للناشئن حتت 19سنة 
هي البطولة املفضلة لالعبن املصري���ن منذ عام 1994 وحتى اآلن 
حصدها ست العبن ثماني مرات بدأها أحمد برادة عام 1994 ثم أحمد 
فيظي عام 1996 ثم كرمي درويش عام 2000 ثم رامي عاش���ور عامي 
2004 و2006 ثم الشوربجي عامي 2008 و2009 واليوم يواصل عمرو 
خالد العب نادي اجلزيرة، مس���يرة تأكيد زعامة مصر لالسكواش 

العاملي على مستوى الناشئن بفوزه باللقب العاملي. 

نجاة أثقال الجزائر والمغرب
 من حادث سقوط طائرة

 »فيفا« يرفض نتائج انتخابات السودان

..ويمدد لالتحاد العراقي عامًا 

جنت بعث����ة منتخب اجلزائر لرف����ع األثقال من حادث 
سقوط طائرة عندما كانت متجهة من باريس نحو العاصمة 
 الكاميرونية ياوندي أمس االول للمش����اركة في النس����خة

 ال� 21 للبطولة األفريقية. وقالت صحيفة »اخلبر« اجلزائرية 
الصادرة أمس إن حريقا اندلع على مستوى محرك اجلناح 
األمين لطائرة من طراز »بوينغ« تابعة لش����ركة اخلطوط 
اجلوية الفرنسية كانت تقوم برحلة رقم »اس 090« وعلى 
متنها 300 مسافر بينهم أعضاء بعثتي املنتخب اجلزائري 
واملغرب����ي لرفع األثقال، بعد دقائ����ق من إقالع الطائرة من 

مطار شارل ديغول بالعاصمة الفرنسية.
وأوضحت الصحيفة أن الطائرة كانت على علو 2000 متر 
 عندما شب حريق في محرك جناحها األمين بعدما قطعت

 7 كيلومترات في اجلو، األمر الذي اضطر الطيار ومساعديه 
إلى الهبوط االضطراري بالعودة إلى مطار شارل ديغول بعد 

أن متكن من التخلص بسرعة من كمية من الوقود.

رفض االحتاد الدولي لكرة الق���دم )فيفا( االعتراف 
بنتيجة انتخابات االحتاد الس���وداني لكرة القدم والتي 
جرت في السادس والعشرين من الشهر املاضي، وأمهل 
)فيفا( السودان حتى اخلامس عشر من الشهر اجلاري 

إلعادة االنتخابات مبعزل عن أي تدخل حكومي.
وهدد خطاب جلنة احلاالت الطارئة في االحتاد الدولي 
بتجميد نشاط االحتاد السوداني وفقدان احلق في تنظيم 
بطولة أمم افريقيا للمحلين 2011 وحرمانه من عضوية 
اجلمعي���ة العمومية لالحتاد األفريقي، كما لن يس���مح 
لألندية الس���ودانية وكل ممثلي السودان باملشاركة في 

أي مباريات دولية.

اعتبر رئيس االحتاد العراقي لكرة القدم حسن سعيد 
ان قرار االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( الصادر امس 
والقاضي بالتمديد ملجلس ادارة االحتاد العراقي برئاسته 
ملدة عام هو رس���الة الى أسرة الكرة العراقية لضرورة 

توحيد الصفوف من اجل مستقبل افضل.
وقال سعيد »امل ان يكون قرار الفيفا رسالة الى أسرة 
الكرة العراقية في الع���راق لتوحيد الصفوف وتكثيف 
اجلهود من اجل مستقبل افضل وحتاشيا ايضا لتجنب 
اي عقوبات مستقبلية حتول دون مشاركات املنتخبات 

الوطنية في احملافل العربية واخلليجية والقارية«.


