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وقع العب وسط منتخب ايطاليا ونادي يوڤنتوس ماورو 
كامورانيزي على عقد مدته عام واحد مع شتوتغارت االملاني 

مع امكانية التمديد ملوسم آخر مقابل نحو 2 مليون يورو.
تتوالى الضربات املوجعة مل��درب منتخب اجنلترا االيطالي 
فابيو كابيللو قبل بدء تصفيات كأس اوروبا 2012 في االس��بوع 
احلالي اذ ارتفع عدد املصابني الى 4 العبني، وهم لن يس��تطيعوا 
املشاركة في اول مباراتني للمنتخب. والالعبون االربعة هم مهاجم 
توتنه��ام بيتر كراوتش )االمن في الظه��ر( ومدافع ايفرتون فيل 
جاجيلكا )اصابة في الكاحل( وحارس برمنغهام بن فوستر )ركبة( 

وحارس وست بروميتش البيون سكوت كارسون )ظهر(.
حص����ل برمنغه����ام االجنلي����زي على خدم����ات مهاجم 
برشلونة االسباني، البيالروسي الكسندر هليب على سبيل 

االعارة ملدة موسم واحد.
اعلن نادي ليڤرب��ول االجنليزي عن ضم مدافع فوالم بول 
كونتشس��كي ملدة 4 مواس��م من دون االعالن ع��ن قيمة العقد. 
وترافق ضم كونتشس��كي مع انتق��ال املهاجم الفنلندي داال فاله 
والعب الوسط السويدي الكسندر كاكانيكليتش من ليڤربول الى 

فولهام.
انتقل املهاجم الدولي االيطالي ماركو بورييلو من ميالن 
الى روما في الوقت الذي كان فيه الدولي البرازيلي روبينيو 
مهاجم مانشس����تر س����يتي االجنليزي يوقع مع ميالن. ولم 
يفص����ح ميالن عن قيمة الصفقة وال م����دة عقد بورييلو مع 

نادي العاصمة.
اعار ريال مدريد العب وسطه الهولندي رويستون درينثي 

الى هيركوليس اليكانتي العائد الى دوري النخبة ملوسم واحد.
سيغيب قائد برش����لونة قطب دفاع املنتخب االسباني لكرة 
القدم كارليس بويول عن تشكيلة منتخب أسبانيا لكرة 
القدم، التي تستهل حملة الدفاع عن لقبها في تصفيات كاس 
أوروبا 2012 أمام ليشتنش����تاين غ����دا اجلمعة، الصابته في 

ربلة ساقه.
 استعار نادي باوك سالونيكي اليوناني مهاجم ليڤربول االجنليزي 

الدولي املغربي نبيل الزهار ملدة عام واحد.
ينتظ����ر نادي توتنه����ام االجنليزي نيل املوافق����ة من هيئة 
الدوري املمتاز للتصديق على تعاقده مع العب وس����ط 
منتخب هولندا رافايل فان در فارت من ريال مدريد االسباني، 

الذي مت في الساعات االخيرة قبل اقفال باب االنتقاالت.
زادت متاعب ارس��نال االجنليزي مبضاعف��ة اصابة مهاجمه 
الدمناركي نيكالس بندتنر وع��دم متكنه من العودة الى 

املالعب حتى نوفمبر املقبل.
أعلن فرناندو موريانتس مهاجم ريال مدريد ومنتخب 

اسبانيا السابق اعتزاله كرة القدم.

عالمية متفرقات

ق���رر مدرب منتخب أملانيا لكرة القدم يواكيم لوف ابقاء العب وس���ط 
باير ليڤركوزن ميكايل باالك قائدا للمنتخب الوطني رغم عدم استدعائه 
خلوض اول مباراتني في تصفيات كأس أوروبا 2012، بحس���ب ما ذكرت 
صحيفة »بيلد« األملانية الصادرة أمس.  ونقلت الصحيفة عن لوف قوله 
لالعبيه: »حاليا لدينا باستيان شفاينشتايغر وسامي خضيرة في الوسط 
الدفاعي. لكن عندما يعود ميكايل الى الفريق األول س���يكون هو القائد. 

وإذا لم يلعب ميكايل، سيكون فيليب الم القائد«.

انتقد نادي أوس���نابروك أحد أندية دوري الدرجة الثانية في أملانيا عقوبة 
اإليقاف التي فرضت على أحد العبيه الس���ابقني بس���بب تورطه في فضيحة 
تالعب بنتائج املباريات ووصف العقوبة بأنها هزيلة للغاية. وقال ديرك راتش 
رئيس النادي إن ناديه كان يدرس أيضا مقاضاة الالعب مارسيل تشون بسبب 
اخلسائر التي تسبب فيها بحق النادي.وقرر االحتاد األملاني للعبة إيقاف تشون 
إلى 31 أغسطس 2012 بعدما أدانته اللجنة القضائية في االحتاد بتهمة »السلوك 

غير الرياضي« حيث تسري عقوبة اإليقاف من ديسمبر 2009.

لوف: باالك هو قائد »المانشافت« ناد ألماني يطالب بسجن العبه السابق

 عاشور: مرحلتان للتصويت الختيار األفضل في مهرجان »الوطنية«
 نعيمة األحمد ومنظمو المهرجان رحبوا بانضمام هوكي الجليد 

)محمد ماهر(الشيخة نعيمة األحمد وحسني عاشور وعبدالعزيز البالول وحسني املكيمي خالل املؤمتر الصحافي 

)عادل يعقوب(العب خيطان محمد يوسف يسدد الكرة مبضايقة مدافع الفحيحيل نواف جواد 

سمير بوسعد
 أعلن مدير مهرجان الوطنية لتكرمي أفضل العب للموس����م اجلديد 
حسني عاشور عن انطالق أنشطة املهرجان الذي يقام حتت رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون االقتصادي����ة ووزير التنمية ووزير 
التخطيط الش����يخ احمد الفهد، حيث يشمل 22 لعبة فردية وجماعية 
بعد إضافة لعبة هوكي اجلليد للمرة األولى لتدخل في الس����باق نحو 
األفض����ل، وحضر املؤمتر الصحافي ال����ذي عقد في قاعة املؤمترات في 
اللجنة االوملبية أول من أمس الثالثاء رئيس اللجنة الفنية للمهرجان 
ورئيس جلنة املرأة والرياضة في دول مجلس التعاون اخلليجي الشيخة 
نعيم����ة األحمد ونائب رئيس اللجنة الفنية د.حس����ني املكيمي ومدير 
املهرجان حسني عاش����ور ومدير العالقات العامة واإلعالم في الشركة 
الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول وممثل مركز حصة العبدالرزاق 
ألمراض القلب د.موس����ى اكبر وعضو اللجن����ة اإلعالمية الزميل خالد 
العدواني، ورئيس جلنة الهوكي فهيد العجمي وأمني السر الشيخ نواف 
احلمد املبارك وعدد م����ن الالعبني واإلعالميني، ورحبت رئيس اللجنة 
الفنية الش����يخة نعيمة األحمد باحلضور وأكدت على أهمية املهرجان 
الذي يقام للعام الثاني على التوالي وأعربت عن س����عادتها لدخول 5 
العبات في الس����باق لنيل جائزة األفضل للموسم اجلديد بعد ان كانت 
العبة واحدة فقط مشاركة في العام املاضي مشيدة بدور هوكي اجلليد 
وانضمامه����م الى املهرجان، متمنية ان يكون لالعبات الهوكي مكان في 
املهرجان في املس����تقبل القريب بعد ان يتم تأسيس منتخب قوي قادر 
عل����ى حتقيق أفضل النتائج في البط����والت املقبلة، حيث أكد العجمي 
على زيادة االهتمام باللعبة لتحقيق املطلوب قريبا، مشيدا باملهرجان 

ومديره والقائمني عليه.

عاشور يشيد بالفهد

كما حتدث مدير املهرجان حس����ني عاشور مثمنا احلضور واهتمام 
الش����يخة نعيمة األحمد ومس����اندة راعي املهرجان الشيخ احمد الفهد 
ألبنائ����ه الرياضيني لتحفيزهم وزي����ادة عطائهم في كل األلعاب مرحبا 
بوجود لعبة هوكي اجلليد وانضمامها الى األلعاب في املهرجان مثمنا 
دور رئيس اللجنة فهيد العجمي ومثابرته لتحقيق أفضل املس����تويات 

للعبة وزيادة انتش����ارها في الكويت سعيا لتحقيق األلقاب اخلارجية 
واإلقليمية، وبني عاشور ان آلية التصويت ستكون موزعة كاألتي %40 
للجمهور و40% للجنة الفنية للمهرجان و20% ألخالقيات املرش����ح أو 
املرش����حة للجائزة على ان يبدأ التصويت في األول من الشهر اجلاري 
ويستمر لغاية 17 منه الختيار 3 العبني من ال� 5 املرشحني في املهرجان، 
مضيفا ان املرحلة الثانية ستبدأ من 21 اجلاري لغاية 7 نوفمبر املقبل، 
وثمن عاش����ور رعاية الشركات للمهرجان الس����يما »الوطنية« الراعي 
الرس����مي والرعاة اإلعالميني ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 

د.فؤاد الفالح ونائبه للشؤون الرياضية عصام جعفر.

المكيمي: سيحقق األهداف 

من جانبه، ق����ال نائب رئيس اللجنة الفنية د.حس����ني املكيمي ان 
املهرجان س����يحقق األهداف املرجوة منه مرحبا بانضمام لعبة هوكي 
اجلليد الى أس����رة املهرجان، الفتا إل����ى ان لها متابعوها ومن يهتم بها 
من الش����باب الكويتي الس����يما انها بدأت تأخذ األصداء محليا وأثبتت 
وجودها بفضل مثابرة واهتمام رئيس اللجنة فهيد العجمي واجلميع 
في اللجنة إليصالها إلى اكبر ش����ريحة من الالعبني والالعبات، بدوره، 
أكد ممثل »الوطنية« عبدالعزيز البالول على أهتمام الشركة الوطنية 
بالرياضة والرياضيني سعيا منها لبناء الالعب أو الالعبة بشكل سليم 
الفتا إلى الش����ركة تدعم مثل هذه األحداث واملهرجانات على ان يكون 
للوطنية دور مهم ومميز فيها، موضحا ان اجلانب اإلنس����اني موجود 
في رعاية الوطنية للمهرجان من خالل استقطاع جزء من ريع املهرجان 
إلى مركز حصة العبد الرزاق ألم����راض القلب، وحول الدور اإلعالمي 
قال الزميل خالد العدواني انه س����يتم اختي����ار أفضل 3 صحف قامت 
بالتغطي����ة اجليدة ألحداث املهرجان مثمنا دور اإلعالم في إبراز الوجه 
احلضاري للمهرجان، وأخيرا قال د.موسى اكبر من مركز حصة العبد 
الرزاق ألمراض القلب ان فكرة املهرجان جيدة ورائدة وتستحق اإلشادة، 
منوها إلى ان املركز بصدد طرح مشروع مهم وهو أرشفة أسماء املرضى 
والعمل على تقدمي النصيحة والعالج الس����ريع لهم في كل وقت مثمنا 
دور القائمني على املهرجان في االهتمام باجلانب اإلنس����اني والصحي 

الذي يتالزم مع اجلانب الرياضي.

االتحاد السيراليوني 
 يطلب الحصول

على أموال محترفي مصر
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يواصل منتخب مصر لكرة القدم 
تدريباته اليومية خالل معس����كره 
الذي بدأ أول من أمس بأحد الفنادق 
مبصر اجلديدة، وذلك استعدادا ملالقاة 
منتخب سيراليون يوم األحد املقبل 
في بداية مشوار التصفيات املؤهلة 
ل����كأس األمم اإلفريقية 2012 والتي 
ستس����تضيفها غينيا االستوائية 

والغابون.
من ناحية أخرى، تأكد وصول 
املنتخب السيراليوني اليوم، وسيبدأ 
تدريباته فور وصوله على ملعب 
إنبي في بتروسبورت، على أن يؤدي 
مرانه الرئيس����ي في ستاد القاهرة 

يوم السبت املقبل.
وكان االحتاد السيراليوني لكرة 
القدم قد أرس����ل خطابا إلى وزارة 
اخلارجي����ة املصري����ة يطالب فيه 
بالتبرع بنفقات انتقال العبي مصر 
احملترفني، وذلك نظرا لألزمة املالية 
الطاحنة التي متر بها معظم احتادات 

كرة القدم اإلفريقية.
وارس����لت وزارة اخلارجي����ة 
بدورها طلب االحتاد السيراليوني 
إلى املجلس القومي للرياضة للبت 
في األمر، يأتي هذا في الوقت الذي 
السنغالي  يصل فيه طاقم احلكام 
بقي����ادة دياتيه ب����ادارا ومعاونيه 
موسي ديكاتيه وديارا ممدوح غدا 

اجلمعة.

اليرموك بطل 
»التفوق« في السباحة 
 حقق فري���ق اليرموك 
للسباحة اجنازا عندما حقق 
كأس التفوق العام للموسم 
الرياضي 2011/2010 للعام 
الثالث على التوالي بعد ان 
حصل على 13 نقطة من أصل 

15 نقطة.
وج���اءت نتائج النادي 

على النحو التالي:
العمومي أحرز  مرحلة 
املرك���ز األول و3 نق���اط، 
ومرحلة 15-16-17 س���نة 
أحرز املركز األول و4 نقاط، 
ومرحلة 13-14 سنة أحرز 
الثال���ث ونقطتني،  املركز 
ومرحلة 11-12 سنة املركز 

االول و4 نقاط.

خالص العزاء للزميل 
مبارك الخالدي

الرياضي  القسم  يتقدم 
بخالص العزاء من الزميل 
مب���ارك اخلال���دي لوفاة 
املغف���ور لها والدته، تغمد 
اهلل الفقيدة بواسع رحمته 
وألهم أهلها وذويها الصبر 

والسلوان.
إلي���ه  )إن���ا هلل وإن���ا 

راجعون(.

خيطان يواصل انتصاراته في »األولى«

روبينيو: أريد دخول تاريخ ميالنالخسارة الثانية للبنان في »مونديال السلة«

رمزي: ال يوجد العبون مسيحيون بسبب اضطهطاد المدربين لهم

مني منتخب لبنان بخس���ارته الثانية على 
التوالي حني سقط امام نيوزيلندا 76 - 108 في 
ازمير في اجلولة الثالثة من منافسات املجموعة 
الرابعة في الدور االول من نهائيات بطولة العالم 

لكرة السلة املقامة حاليا في تركيا.
 وكان لبن���ان فاز في اجلول���ة االولى على 
كندا 81 - 71، ثم خسر في الثانية امام فرنسا 
59 - 86، لكن���ه لم يفقد بع���د امل التأهل الى 
الدور الثاني رغم صعوبة مهمته في اجلولتني 

االخيرتني امام اس���بانيا وليتوانيا، علما ان 4 
منتخب���ات من 6 تتأهل عن كل من املجموعات 

االربع الى ثمن النهائي.
وفي املجموعة ذاتها، تأهلت فرنسا الى دور 
ال� 16 بعدما حققت فوزها الثالث على التوالي 

على حساب كندا 68 - 63.
وفي املجموعة الثالثة في انقرة، فازت روسيا 
على ساحل العاج 72 - 66، وبورتوريكو على 

الصني 84 - 76.

وع���د املهاج���م البرازيلي روبيني���و بقيادة 
نادي ميالن االيطالي للعودة الى س���كة حتقيق 
األلقاب، وذلك بعد ساعات على انتقاله الى النادي 

»اللومباردي« من مانشستر سيتي االجنليزي.
وقال روبينيو )26 عاما( لقناة النادي االيطالي: 
»آمل ان أمتكن برفقة زمالئي من املساهمة في حتقيق 
األلقاب مع هذا الن���ادي. أريد الدخول في تاريخ 

ميالن وإحراز لقب دوري أبطال أوروبا معه«.
وكان ميالن أعلن اول من أمس رسميا انضمام 
مهاجم منتخب البرازيل الى صفوفه ملدة 4 سنوات 

لق���اء 15 مليون ي���ورو، وذلك بع���د التعاقد مع 
السويدي زالتان ابراهيموڤيتش، علما بأنه يضم 
في صفوفه أيضا البرازيليني باتو ورونالدينيو 

وتياغو سيلفا.
وتابع روبينيو: »حتدث لي كاكا دائما بأمور 
ايجابية عن ميالن، وأعلم اآلن ان الالعبني البرازيليني 

في النادي سيساعدونني كثيرا«.
وسيحمل روبينيو هذا املوسم الرقم 70 على 
ظهره مع ميالن في حني سيحمل ابراهيموڤيتش 

الرقم 11.

منتخب الساجدين، الفتا الى 
انه متنى ان يكون ضمنه وان 
يسجد بجوار محمد ابوتريكة 
خاصة ان املس���يحية ايضا 
بها ش���كر هلل من خالل هذا 

السجود.
الى احد  وتطرق رم���زي 
املواق���ف عندم���ا لعب ضمن 
ف���ي بطولة  منتخ���ب مصر 
االمم االفريقية لكرة القدم في 
بوركينا فاسو عام 1998 عندما 
تصدى لضربة الترجيح االولى 
ملنتخ���ب مصر ضد س���احل 
الهدف  العاجل وعند احرازه 
قام برس���م الصلي���ب وعلى 
اجلانب اآلخر احرز حازم امام 
الضربة االخيرة ملصر وسجد 
هلل وذهب رمزي ليحمل امام 

على كتفيه.
كما اب���دى اعتراضه على 
ما طرحه موريس صادق من 
اقباط املهجر حينما طالب حسن 
شحاتة بان يكف العبيه عن 
السجود في املالعب ويكتفوا 

بالسجود فقط باملساجد.

اكد هاني رمزي مدرب املنتخب 
االوملبي املصري لكرة القدم ان 
هناك العبني مسيحيني ال يجدون 
فرصتهم نظرا لديانتهم املسيحية، 
مؤكدا انهم مرفوضون من جانب 
عدد من املدربني املصريني وهو 
ما يش���ير الى طائفية عدد من 
املدربني القالئل مما كان له اكبر 
االثر على االسر املسيحية التي 
تخاف ان تلحق ابناءها باالندية 
لتيقنهم من ان جنلهم لن يلتحق 

بالنادي بسبب ديانته.
واشار رمزي، خالل استضافته 
في برنامج »2×2«، الى ان هناك 
عددا من املدربني املسيحيني ايضا 
املتشددين الذين ال يرغبون في 
ان يلتحق العب مسلم بالفريق، 
واضاف انه مسيحي وعلى الرغم 
من ذلك هو يشغل املدير الفني 
للمنتخ���ب االوملبي لكرة القدم 
ورمبا ساعدته ديانته ايضا في 
ان يعتلي هذا املنصب بس���بب 
محاوالت البع���ض اظهار عدم 
وجود آث���ار للطائفية في كرة 

القدم املصرية.

وطالب رمزي االسر املسيحية 
بان تلحق ابناءها باالندية حتى 
ي���رى اجلميع اكث���ر من العب 
مسيحي ضمن صفوف االندية 

الكبرى واملنتخب القومي.
واوض���ح ان���ه لي���س ضد 
استخدام منتخب مصر للشعارات 
الدينية في املالعب، بينما االحتاد 
الدول���ي لكرة القدم اعلن خالل 
السنوات االخيرة انه ضد مختلف 
الدينية والسياسية  الشعارات 
كما انه ال يعترض على مسمى 

حقق خيطان فوزه الثالث على التوالي بعد 
انتهاء منافسات اجلولة الثالثة من دوري الدرجة 
األولى لكرة القدم واستطاع االنفراد بالصدارة 
بعد ان فاز على الفحيحيل 3-1 وارتفع رصيده 
إلى 9 نقاط، بينما تراجع الفحيحيل إلى املركز 

الرابع برصيد 4 نقاط.
وأحرز أهداف خيطان اميانويل )16( ومحمد 
يوس���ف )45( ومحم���د عثمان )65(، وس���جل 

للفحيحيل النيجيري ساملون )89(.
وفي مباراة أخرى، متكن التضامن من حتقيق 

فوزه االول باملسابقة على حساب الشباب 0-2، 
أحرزهما فهد الهاجري )49( وصالح وليد )60(، 
واحتل التضام���ن املركز الثاني برصيد 4 نقاط 
وبفارق األهداف عن الش���باب الذي ظل رصيده 

عند 4 نقاط في املركز الثالث.
وفي اللقاء األخير تخطى الصليبخات عقبة 
اليرموك وهزمه بهدف وحيد س���جله البرازيلي 
ويلسون انطونيو )40(، وارتفع رصيده إلى 3 
نقاط في املركز اخلامس بينما قبع اليرموك في 

ذيل الترتيب بنقطة واحدة.

هاني رمزي

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي جتمع بني الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول 
او رسـميات وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شـعبي البلدين في مختلف املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير 
وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه 
السـابقون في توطيد هذه العالقة سـوف نحرص خالل ايام هذا الشـهر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي 

سننشرها لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )23 - 30(

لقاء الكويت والبحرين
زار منتخب الكويت الوطني البحرين خالل شهر فبراير 1969 ولعب مباراة ودية مع 
املنتخب البحريني بستاد مدينة عيسى يوم 28 فبراير وانتهى اللقاء لصالح الكويت 
5-3، وادار اللقاء احلكم الدولي السوداني عبيد ابراهيم وساعده البحرينيان ابراهيم 
الدوى وحمزة ميرزا، وقد دخ���ل الفريقان ويحمل كل منهما علم دولة الفريق اآلخر، 
حيث يظهر من اجلانب الكويتي عثمان العصيمي، فاروق ابراهيم، جواد مقصيد، ومن 
اجلانب البحريني س���الم مبارك، ابراهيم بوجيري، يوسف املالكي، خليل البلوشي، 

الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وعدنان ايوب.

برجس وبارون والجالوي إلى تركيا لحضور اجتماعات االتحاد الدولي

»السلة« يدرس تأجيل انطالق الدوري
بسبب المشاركات الخارجية

يحيى حميدان
يدرس احتاد السلة تأجيل انطالق بطولة 
الدوري حتى إشعار آخر بعد أن كان محددا له 
أن ينطلق في 3 اكتوبر املقبل وذلك بعد وصول 
دعوة م����ن قبل اللجنة التنظيمية اخلليجية 
واالحتاد اآلسيوي ملشاركة منتخبنا األول في 
بطولة اخلليج املقررة ان تقام في دبي خالل 
الفترة من 27 اجلاري حتى 3 الش����هر املقبل 
ودورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام في مدينة 

غوانزو من 12 حتى 27 نوفمبر املقبل.
ويعتبر تأجيل الدوري مسألة حتمية في ظل 
طلب اللجنة األوملبية إقامة معسكر تدريبي في 
الفلبني ملنتخب السلة ملدة 21 يوما قبل املشاركة 
في االسياد، وبالتالي فان العبي أزرق السلة 
الذين يتدربون حاليا مع املنتخب استعدادا 
للمشاركة في البطولة العربية املقررة في لبنان 
من 14 حتى 24 اجلاري لن يتمكنوا من العودة 

الى أنديتهم قبل نهاية شهر نوفمبر.
وكانت اللجن����ة التنظيمية اخلليجية قد 
أرسلت كتابا الى احتاد السلة تسأل فيه عن 
مدى امكانية مشاركة األزرق في بطولة اخلليج 
رغم اإليقاف املفروض على نشاط االحتاد وهو 

ما رد عليه مسؤولو االحتاد باملوافقة.
 من جهة أخرى، يغادر البالد مساء اليوم 
اخلميس أمني سر احتاد السلة ضاري برجس 
والعضو هيثم بارون الى تركيا حلضور اجتماع 

االحت����اد الدولي من 4 حت����ى 6 اجلاري على 
هامش بطولة كأس العالم.

ويرافق برج����س وبارون املدرب الوطني 
أحمد اجلالوي الذي تلقى دعوة للمشاركة في 
اجلمعية العمومية التاسعة لالحتاد العاملي 

ملدربي كرة السلة.

إبراهيم متفائل

من جهة أخرى، أعرب نائب رئيس احتاد 
الس����لة خليل ابراهيم عن أمله في أن يتمكن 
أزرق السلة من تسجيل مشاركة ايجابية في 

البطولة العربية ال�20 املقررة في بيروت.
وقال لوكالة األنباء الكويتية ان استعدادات 
املنتخب للمش����اركة ف����ي البطولة متت في 
البالد لتزامنها مع شهر رمضان املبارك وعيد 

الفطر.
واكد ان����ه »على الرغم من ان املنتخب لم 
يقم معس����كرات خارجية استعدادا للبطولة 
اال اننا على ثقة بقدرات العبينا على تسجيل 
مش����اركة ايجابية في هذه البطولة وتقدمي 
صورة تشرف سمعة الكويت في هذا احملفل 

الرياضي العربي الكبير«.
ولفت الى أن الفريق سيخوض عددا من 
املباريات التجريبية مع األندية احمللية تكون 
تعويضا عن عدم مش����اركته في معسكرات 

خارجية.


