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ملفي انضم رسميًا لدفاع الفريق ختام دورة 
»الرعاية االجتماعية«

10 كويتيين في رالي 
لبنان الـ 33

بشرى شعبان
جريا على عادتها الس���نوية 
نظمت إدارة األنش���طة واإلعالم 
بقطاع الرعاية االجتماعية الدورة 
الرمضانية ال� 16 على كأس وزير 

الشؤون.
وأقامت حفال ختاميا لتوزيع 
الهدايا على الفائزين أول من امس، 
وقد شارك في الدورة كل من إدارة 
رعاية املعاقني، إدارة املركز الطبي 
التأهيلي، إدارة رعاية األحداث، 
إدارة احلضانة العائلية، وإدارة 
التأهيل املهني للمعاقني، باإلضافة 
الى إدارة الشؤون املالية وبعض 

الفرق اخلارجية.
العديد  ال���دورة  وقد نظمت 
من األلعاب الرياضية منها كرة 
القدم، كرة الطاولة، البيبي فوت، 

البلياردو.
وقد خصصت اللجنة املنظمة 
كأس أفضل العب باسم رئيس 
التش���غيل املرحوم خالد  قسم 
الطويح وف���ي اخلتام مت تكرمي 
أس���رة املرحوم خال���د الطويح 
ومدير إدارة خدمات دور الرعاية 

عبداهلل اجلافور.

بيروت ـ ناجي شربل
يشارك مجموعة من السائقني، 
الدولي  في س���باق رالي لبنان 
ال����33، ال���ذي ينظم���ه النادي 
اللبناني للسيارات والسايحة في 
الكسليك على طرق اسفلتية، في 
17 سبتمبر و18 و19 منه. ويتضمن 
السباق 14 مرحلة خاصة بالسرعة 
بينها 4 مراحل ليليلة تعود الى 
السباق للمرة االولى منذ اكتوبر 
1991. والس���ائقون هم: عصام 
النجادي ومالحه انور الش���راع 
في »ميتشوبيش���ي النسر ايفو 
9«، ومفيد مبارك ومالحه سعد 
املليفي في »ميتسوبيشي النسر 
ايفو 10«، وعيد فالح وفيصل عيد 
في »سوبارو اميبريزا«، ومزهر 
التناك ومالحه بدر اخلورشيد 
في »سوبارو اميبريزا«، ومشاري 
الظفيري ومالح���ه عبدالعزيز 
الزواوي في »ميستوبيشي النسر 

ايفو 9« 
وأعلن النادي عن مش���اركة 
50 س���ائقا، في طليعتهم حامل 
اللقب في السنوات السبع االخيرة 
اللبناني روجيه فغالي ومالحه 
نبيل جنيم في »سكودا فابيا«.

هزاع: الجهراء يحتاج إلى وقت الستعادة بريقه
مبارك الخالدي

قال مدير الكرة بنادي اجلهراء 
مهيزع هزاع ان اجلهازين الفني 
واإلداري في حاجة الى وقت كي 
يس���تعيد الفريق االول للكرة 
مستواه املعهود. واضاف هزاع 
ل���� »األنب���اء« ان الفريق مير 
بفترة م���ن التجديد واإلحالل 
وبجه���ود متكاتفة من مجلس 
االدارة واجله���از الفني بقيادة 
البرازيلي داس���يلڤا ومساعده 
احمد عبدالك���رمي حيث يعمل 
اجلميع حتت هدف واحد وهو 
استعادة املستوى الراقي للكرة 

اجلهراوية.
الى أن اس���تعدادات  ولفت 
الفريق للموسم احلالي لم تكن 
مرضية ألسباب يعرفها اجلميع 
ولكننا نحاول تعويض النقص 
عب���ر تعزيز خط���وط الفريق 
بالالعبني املميزين سواء كانوا 
محترفني او من الصاعدين من 
فريق حتت 19 سنة، مشيرا الى 
التي بذلها  احملاوالت احلثيثة 
اجله���از اإلداري بالتعاون مع 

املدرب الختي���ار احملترفني اال 
ان بع���ض الالعبني في حاجة 
الى الوقت الس���تعادة اللياقة 
البدنية كالعماني نبيل عاشور 
والبرازيلي ارنيس���تو كما ان 
ه���ؤالء يحتاجون ال���ى زيادة 
االنس���جام مع بقي���ة عناصر 

الفريق.
وكش���ف هزاع عن ان ادارة 
اجلهراء قد انتهت من ضم مدافع 
نادي الصليبخات حمود ملفي 
ليكون احدى الدعامات األساسية 
في دفاع الفريق وكذلك امتثال 
الالعب احمد حس���ن للش���فاء 
حيث ميكنه حاليا املش���اركة 
في املباريات املقبلة كونه احد 

العناصر األساسية للفريق.
واض���اف ه���زاع ان���ه من 
الطبيع���ي ان ترافق مس���يرة 
الفريق في الوقت الراهن بعض 
األخطاء بسبب تطبيق سياسة 
اإلحالل والتجديد، موضحا اننا 
ملسنا بعد اجتماعنا مع الالعبني 
العزمية واإلصرار على العودة 
لألداء القتالي املعروف عن العبي 

اجلهراء اال انه من البديهي ان 
الى وقت كي  اإلصالح يحتاج 

جتنى ثماره.
ادارة  ان  ع���ن  وكش���ف 
الفريق تعتزم عقد سلسلة من 
االجتماعات مع الالعبني حلثهم 
على تقدمي املزيد وبحث املشاكل 
التي تعوق عودة الروح املعروفة 
عنهم، الفت���ا الى ان اجلماهير 
العريضة التي تتابع الفريق ال 
شك تقدر السياسات املطروحة 
حالي���ا والهادفة إلع���ادة بناء 
الفريق ليحقق طموح جماهيره 
خصوصا في مباريات الدوري 

املمتاز.
ورفض هزاع اعتبار اجلهراء 
محطة عبور للفرق األخرى وقال 
ان الكرة اجلهراوية عصية على 
الفرق األخ���رى وال نرضى ان 
يظهر فريقنا مبستوى متواضع 
فاجلهراء احد األندية التي توجت 
بلقب الدوري املمتاز وسيكون 
ضمن سلس���لة أبطال الدوري 
وسنحرص على احملافظة على 

سمعة فريقنا. 

اجلهراء يسعى للظهور بشكل جيد في هذا املوسم

االستعدادات في مراحلها النهائية لبدء املوسم اجلديد لالسكواش

 الصميعي اجتمع مع ممثلي األندية بغياب النصر 

بدء موسم اإلسكواش بالبطولة التنشيطية 25 الجاري 
حامد العمران

قررت جلنة املسابقات باحتاد االسكواش 
برئاس����ة وليد الصميعي بدء املوسم احلالي 
بالبطولة التنشيطية في 25 اجلاري حيث تقام 
املباريات على مركز االسكواش التابع لالحتاد 
في جنوب السرة على ان تنطلق بطولة الدوري 
جلميع املراحل السنية في اخلامس من اكتوبر 
املقبل حيث ستلعب الفرق دوريا من مرحلتني 

على مالعب األندية.
وكان الصميعي قد اجتمع األربعاء املاضي 
مع ممثلي األندية في االحتاد وحضر ممثلو 8 
أندية ولم يحضر ممثل نادي النصر علما ان 9 
اندية فقط مشاركة في اللعبة وحضر االجتماع 
املدير الفني لالحتاد ناصر زهران ورئيس 
جلنة احلكام عبداهلل الس���بيعي ومقررها 
عبدالهادي العريان وحتدث الصميعي عن 
طريقة تسجيل الالعبني ونبه ممثلي األندية 
الى األخطاء التي يقع فيها املشرفون في اوراق 
التسجيل مطالبا االجهزة الفنية واالدارية 
بالتعاون مع احلكام بعدم االعتراض واعطاء 
حق االعتراض لالعبني فقط اثناء املباريات كما 
هو معمول به في املباريات الدولية. من جانبه 
أكد املدير الفني زهران ان جلنة املنتخبات لن 
تتوانى في تطبيق العقوبات على الالعبني 
غير املنتظمني في تدريبات املنتخب، مشيرا 
الى ان التدريبات لن تتوقف طوال املوسم 
حيث مت وضع برنام���ج الدوري مع جلنة 
املسابقات ومت وضع 3 أيام للتدريب لضمان 
املتابعة املستمرة للجهاز الفني للمنتخبات 
لالعبني ومعاجلة األخطاء في الوقت املناسب 
مطالب���ا اداريي األندية بع���دم طلب العبي 
املنتخب اال وقت املباري���ات ومن ال يلتزم 
فسيتم اس���تبعاده نهائيا عن املنتخب الى 

جانب تطبيق الئحة اإليقاف.

وخالل االجتماع اقترح ممثل كاظمة براك 
املطر تأخير مباري����ات العمومي في الدوري 
الى الساعة السادسة بدال من اخلامسة ووافق 
املجتمعون على االقتراح مع تثبيت مباريات 
املراحل األخرى على نفس الوقت السابق كما 
طالب مدي����ر اللعبة في خيطان عمر العتيبي 
حكام االسكواش بالتعامل الراقي مع االجهزة 
الفنية واالدارية وأيد ذلك مدير اللعبة بالقادسية 
علي الرندي الذي وعد االحتاد بالسعي لتوفير 

راع للبطولة التنشيطية لتقدمي جوائز قيمة 
لالعبني احلاصلني على مراكز متقدمة وقد القت 
مبادرة الرندي استحس����ان اجلميع مع تقدمي 

الشكر من الصميعي ملدير القادسية. 
وفي ختام االجتماع وعد الصميعي بأخذ 
جميع االقتراحات بعني االعتبار ودراس����تها 
وتطبي����ق الصالح منها وإبداء األس����باب في 
املرفوضة وإرس����الها لألندية ليكون اجلميع 

على اطالع بقرارات جلنة املسابقات.

عدم وجود صانع ألعاب يزيد الحمل على المطوع 

 األزرق متعطش لعودة جراغ وخبرته بعد ابتعاده 6 أشهر
عبدالعزيز جاسم 

افرزت مباراة االزرق امام االمارات والتي انتهت 
بخس���ارة منتخبنا الوطني 0-3، في اللقاء الذي 
جمعهما في ابوظبي استعدادا لنهائيات كأس آسيا 
في الدوح���ة و»خليجي 20« في اليمن الكثير من 

نقاط الضعف والقوة في التشكيلة.
وباتت الض������رورة مل���حة في االعتماد على 
صانع العاب مميز ميتاز باخل��برة والقدرة على 
صنع الفرص لالعب������ني وهذا ما يفتقده االزرق 

حاليا.
ولتحقيق هذا املطلب بات على مدرب منتخبنا 
الصربي غوران توفاريتش اعادة حساباته في ضم 

جنم العربي محمد جراغ املبتعد عن التشكيلة منذ 
6 اشهر بعد استبعاده عن مباراة االزرق وعمان 
في تصفيات كأس آسيا في 3 مارس املاضي رغم 
ان املدرب توفاريتش صرح س���ابقا بأن استبعاد 
جراغ كان بسبب عدم حاجته إليه في هذه املباراة 

فقط وان ضمه وارد في أي حلظة.
وعلل توفاريتش سبب غياب جراغ بأن الالعب 
مر بفترة من تدني املستوى الفني واللياقي رغم 
ان املدرب نفسه ضم العبني مبستويات اقل ولم 
يلعب���وا مع فرقهم في املس���ابقات احمللية بينما 
جراغ كان الركيزة االساسية في صفوف العربي  
وكان جنم العربي قد شارك في الدوري املمتاز في 

اجلولتني االولى والثانية وجنح في تقدمي مستوى 
مميز مما يدحض اسباب غيابه عن تشكيلة االزرق 

قبل االستحقاقني اخلليجي واآلسيوي.
وذكرت مصادر ل� »األنباء« ان عددا من الالعبني 
مت ضمه���م الى قائ��مة املنتخ������ب الوطن��ي ولم 
يشاركوا في املباريات مع انديتهم اال ماندر ومنهم 
من عاد من اإلصابة مم���ا يف����تح الباب الع���ادة 
النظر باختيارات توفاريت������ش لالعب����يه مرة 
اخرى العادة ضبط ايقاع خط الوس��ط وصناعة 
االهداف حيث ميتلك هاتني اخلاصيتني الالعب جراغ  

وتأكيدا لذلك فان اخلسارة امام 
االمارات بثالثية اظهرت عجز 

مدرب االزرق عن ضبط خط الوسط والذي كان 
سببا رئيسيا في اخل���سارة رغم محاولته إعطاء 
هذا الدور للنج��م ب��در املطوع ومساندة من خالد 
خلف.  بدوره، يسعى املدرب توف���اريتش للوصول 
الى التشكيلة املث���الية لألزرق وقد يستدعي جراغ 
ف���ي »خلي���جي 20« ليقف عل���ى صحة انضمام 
الالعب من عدمها وما سيقدمه لألزرق الن وجود 
الالعب ض���روري فه``و يس���ت���طيع أن يغ���ير 
مجرى املباراة في دقائق لذكائه في التحكم بالكرة 
وقدرته عل���ى مباغتة اخلصوم بتمريرات متقنة 

للمهاجمني.

نجم العربي محمد جراغ باتت عودته إلى صفوف األزرق ضرورة ملحة

نجوم مصر القدامى يتصارعون لدخول البرلمان 
ارتفعت حمى الصراع واملنافس��ة بني جن��وم الكرة املصرية 
القدامى مستغلني شعبيتهم اجلارفة حلجز مقاعد لهم في البرملان 
املص��ري من خالل الترش��ح لالنتخابات البرملاني��ة املقررة في 

أكتوبر املقبل. 
وذك��ر موقع »العربية« امس ان ع��ددا من جنوم الكرة، الذين 
يعملون حاليا في مجال التدريب، اتخذوا قرارا بخوض االنتخابات 
عن دوائر انتخابية تشمل مسقط رأسهم وعائالتهم وأصدقائهم، 
في محاولة الستغالل ش��هرتهم في تلك املناطق لدخول البرملان 

املصري، وبدأوا بالفعل التجهيز حلمالتهم االنتخابية.
وجاء على رأس املرش��حني عبدالس��تار صبري، الذي خاض 
جتربة احتراف في نادي تيرول النمساوي، مصرحا بأنه يعتزم 
خوض االنتخابات عن دائرة منطقة العمرانية مسقط رأسه. واتخذ 
عبدالس��تار، الذي يعمل حاليا ضمن أعضاء اجلهاز الفني لفريق 
طالئع اجليش، قرارا بخوض االنتخابات بعد التشاور مع عائلته 

ومعارفه وأصدقائه. 

وفي مدينة مغاغة، إحدى مدن محافظة املنيا في صعيد مصر، 
استجاب طارق السيد، العب الزمالك واملنتخب املصري السابق، 
لطل��ب أهالي الدائرة بخ��وض االنتخابات البرملاني��ة املقبلة، في 
محاولة من أهالي املدينة الس��تغالل ش��عبيته وجنوميته ليحجز 
مقعدا في البرملان أما معتمد جمال، جنم الزمالك الس��ابق ومدرب 
املنتخب األوملب��ي، فقد قرر ان يخوض االنتخابات البرملانية عن 

منطقة شبرا اخليمة.
من جهته، قرر عضو مجلس ادارة احتاد الكرة محمود الشامي 
خوض االنتخابات ايضا في محافظة الغربية مس��قط رأس��ه في 

مدينة احمللة احدى مدن احملافظة.
الى ذلك، دخ��ل أمس األهلي في معس��كر مغلقا بأحد فنادق 
مصر اجلديدة استعدادا ملباراته املهمة أمام هارتالند بطل نيجيريا 
في اجلولة اخلامس��ة من مباريات املجموعة الثانية لدور الثمانية 
من دوري أبطال أفريقيا، املقررة على أرض ملعب س��تاد القاهرة 

الدولي في الثامنة مساء غد.


