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عصام جعفر يتفقد سير العمل بستاد جابر

العب أزرق السلة راشد رياض يصوب على سلة املغرب

العب مان يونايتد االكوادوري انتونيو ڤالنسيا حلظة إسعافه

كراوتش ينتظر مولودًا من خطيبتهاإلصابة تهدد مشوار ڤالنسيا
وسط فضيحة مع فتاة ليل إسبانية

بتروفيتش
مدربًا لصربيا اعلن مان يونايتد وصيف بطل الدوري االجنليزي 

ان جناحه االكوادوري انتونيو ڤالنس����يا سيغيب 
عن »قسم هام« من املوسم.وخضع ڤالنسيا لعملية 
جراحية في كاحله الذي تعرض لكسر خالل مباراة مان 
يونايتد مع رينجرز االسكوتلندي )0 � 0( في مسابقة 

دوري ابطال اوروبا على ملعب »اولدترفورد«.
واعلن الطاقم الطبي في مان يونايتد ان ڤالنسيا 
يعاني ايضا من ضرر في اربطة الكاحل الى جانب 
الكسر. واكد مان يونايتد في بيانه ان العملية التي 
خضع لها االكوادوري كانت ناجحة، مضيفا »سيغيب 

عن قسم هام من املوسم«.
وكان مدرب مان يونايتد االسكوتلندي اليكس 

فيرغسون كشف بعد املباراة مع رينجرز ان ڤالنسيا 
س����يغيب عن املالعب طيلة املوسم، مشيرا الى ان 
االصابة التي تعرض لها االخير مشابهة لتلك التي 

اختبرها الن سميث عام 2006.
ونف����ى البيان الصادر عن م����ان يونايتد صحة 
التصريح الذي ادلى به طبيب املنتخب االكوادوري 
حول الوضع النفسي لڤالنسيا، مؤكدا ان االخير في 
وضع نفسي ايجابي وواثق من قدرته على التعافي 
من االصابة، مضيف����ا »خالفا للتقارير االخيرة، لم 
يكن هن����اك اي اتصال رس����مي باملنتخب الوطني 
االكوادوري، انتونيو في وضع جيد جدا، يش����عر 

بااليجابية والتصميم«.

أقال االحتاد الصربي 
لكرة القدم مدرب املنتخب 
الوطني رادومير انتيتش 
بسبب النتائج املتواضعة 
التي حققها في نهائيات 
مونديال جنوب افريقيا 
2010 وف���ي تصفي���ات 
كأس أوروبا 2012، وذلك 
بحسب ما أكد املسؤولون 

فيه.
املهاجم  وسيس���تلم 
الس���ابق للنجم األحمر 
فالدميير بتروفيتش الذي 
ألوان ارسنال  دافع عن 
االجنلي���زي ونانس���ي 
الفرنسي، املهام بدال من 
اكد  انتيتش بحسب ما 
رئيس االحتاد الذي اشار 
الى ان »هذا كان اخليار 

الوحيد املمكن«.
ويشرف بتروفيتش 
حاليا على تدريب فريق 
الروماني  تيميش���وارا 
ان درب  ل���ه  وس���بق 
املنتخب الصربي للشباب 

)حتت 21 عاما(.

»المعاقين« يعتمد خطته
للبطوالت المقبلة

اكد امني سر نادي املعاقني شافي الهاجري 
ان مجلس االدارة وضع استراتيجية خاصة 
للمشاركة في البطوالت املقبلة، ومنها آسياد 
غوانزو في الصني، وكذل���ك بطولة العالم، 
مشيرا الى ان هذه االستراتيجية بدأت فعليا 
من قبل مجلس االدارة حيث ستتم استضافة 
شركة متخصصة لصناعة الكراسي خاصة 

باملعاقني.
االدارة  الهاج���ري ان مجل���س  واوضح 
سيستضيف ممثال لهذه الشراكة الخذ املقاسات 
اخلاصة لالعبي اجلري لتحديد الكرسي اجلديد 
لكل العب استعدادا للمشاركة في البطوالت 
القارية املقبلة التي يتطلع النادي من خاللها 

ان يحقق اجنازاته الرياضية فيها.
وذكر الهاج���ري ان مجلس االدارة يثمن 
جهود ودعم الهيئة العامة للشباب والرياضة 
نحو اعداد الالعبني والالعبات للمهمات املقبلة، 
وتسهيل مهمة الشركة العاملية املنفذة لهذه 
الكراس���ي التي تعتبر من احدث الطرازات 
لفئة املعاقني، وتسهم في اعداد الالعب فنيا 

وبدنيا وتعتبر نقلة جديدة لهم.
واعلن الهاجري ان النادي يواصل اعداده 
لالعبني الذين سيشاركون في بطولة غوانزو 
بالصني خالل اكتوبر املقبل، مش���يرا الى ان 
البطولة حتظى مبش���اركة ع���دد كبير من 
معاقي العالم مم���ن يتمتعون مبقدرة فنية 
عالية معتبرا مشاركة العبي املعاقني مهمة 
جدا في هذا التجمع اآلس���يوي الكبير فيما 
يتعلق بألعاب القوى التي يتميز بها النادي 
منذ سنوات طويلة س���واء من الالعبني أو 

الالعبات.
ومن جهته اكد مدير املنتخبات الوطنية 
في نادي املعاقني محسن العجمي ان الالعبني 
والالعبات انتظموا في تدريباتهم منذ فترة 
ومن دون توقف استعدادا خلوض البطوالت 
املقبلة، مشيدا باجلهود املتواصلة التي بذلها 
مجلس ادارة النادي برئاسة مهدي العازمي 
وامني السر العام شافي الهاجري ودعمهما 
وحرصهما على جناح هذه املش���اركات في 
العالم وتسخير كل العوامل لتحقيق النتائج 

املطلوبة.

رئيس وفد المنتخب يعترف بتواضع اإلعداد

خسارة قاسية لـ »أزرق السلة« أمام المغرب في البطولة العربية
مني منتخبنا الوطني لكرة 
الس���لة بخس���ارة كبيرة من 
املنتخب املغربي بنتيجة 80-56 
في ثانية مبارياته في البطولة 
العربي���ة ال� 20 لكرة الس���لة 
الرجال واملقامة في  ملنتخبات 

العاصمة اللبنانية بيروت.
بدأت املباراة قوية من قبل 
الفريقني خصوص���ا املغربي 
ال���ذي يزخر بنخبة من أفضل 
الالعبني احملترفني بقيادة زكريا 
املصباحي وجناح عبدالرحيم 
ليمتل���ك بذلك زم���ام املبادرة 
وينهي الرب���ع األول لصاحله 

.)23 - 32(
ولم يتغير احلال في الربع 
الثاني من املباراة مع استمرار 
تفوق املنتخ���ب املغربي ثالث 
الس���ابقة  البطولة  العرب في 
ول���م تفلح مح���اوالت العبي 
البلوشي  األزرق بقيادة أحمد 
وحس���ني عبدالرحمن وراشد 
رياض ف���ي مجاراة خصومهم 
الذين ميت���ازون بطول القامة 
القوية  والبنية اجلس���مانية 
األمر الذي أس���هم في حتقيق 
املغاربة للتفوق بصورة أكبر 
في هذا الرب���ع وينج��حوا في 
انهاء الشوط االول لصاحلهم 

بنتيجة )54 -27(.
وم���ع انطالقة الربع الثالث 
لم جتد محاوالت أزرق السلة 
ف���ي مقارعة خصم���ه املغربي 
الذي أحكم العبوه الس���يطرة 
اللقاء ممس���كني بزم���ام  على 
املبادرة ومستغلني األخطاء التي 
وقع بها منتخ��بنا من ح��يث 
التس��ديد والتمريرات اخلاطئة 

لين��تهي الربع لصالح املغرب 
.)39 - 70(

الرابع اس���تمر  الربع  وفي 
العبو املغرب في بسط نفوذهم 
على مجريات اللقاء ولم مينحوا 
العبي األزرق كعبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندلي ومحمد اشكناني 
اي فسحة للعب بأريحية مطبقني 
طريقة دفاعية قوية لم يتمكن 
العبو منتخبنا من اختراقها ما 
الف���وز بالنهاية لصالح  حقق 

املغرب بكل جدارة.
ويلعب منتخبنا اليوم مباراته 
الثالثة في البطولة أمام املنتخب 
الليبي في الساعة الثامنة مساء، 
في حني تقام مباراتان قبل هذه 
املواجه���ة جتمع���ان مصر مع 
اجلزائر ف���ي ال4، والعراق مع 

لبنان في ال6.

طاهر: إعدادنا متواضع

من جهت���ه، أكد رئيس وفد 
منتخبنا ف���ي البطولة ونائب 
رئيس االحت���اد خليل ابراهيم 
ان أزرق السلة واجه فرقا معدة 
لهذه البطولة بشكل أفضل عبر 
اقامة معسكرات خارجية ولعب 
مباريات دولية اضافة الى طول 
فترة االعداد على عكس منتخبنا 

الوطني.
وأك���د ابراهيم انه »ال ميكن 
مق��ارنة أداء أزرق الس���لة مع 
أي من املنتخ��بات املش���اركة 
الكبير بين���هم  نظرا للتفاوت 
س���واء في م���دة التجه��يز أو 
انطالقته ومكان اقامة املعسكر 

االعدادي«.
وأش���ار ابراهيم الى أنه ال 

ميكن القاء اللوم في اخلسارة 
الثقيلة التي تلقاها املنتخب أمام 
نظي���ره املغربي على الالعبني 
وحدهم او اجلهاز الفني موضحا 
ان »الظروف التي صاحبت اعداد 
الفريق للبطول���ة واالصابات 
الت���ي طرأت عليه  والغيابات 
أثرت سلبا على الالعبني وعلى 
اخلطط الت���ي وضعها اجلهاز 

الفني للفريق«.
وأض���اف »لقد قدم العبونا 
مس���تويات طيبة ف���ي فترات 
عدة بشهادة اجلميع ولكننا ال 
ميكن لومهم على عدم حتقيقهم 
للنتائج املطلوبة لتأثر الفريق 
بغيابات ع���دة جراء االصابات 
أو لظ���روف خاص���ة لبعض 
الالعبني ناهيك عن قصر فترة 
االعداد واقتصارها على االعداد 
الداخلي دون اقامة معسكرات 

خارجية«.
ووضع ابراهيم ثقته بقدرات 
الالعب���ني على جت���اوز اآلثار 
الهزمية مطالبا  السلبية لهذه 
اياهم بنسيان املباريات السابقة 
والتركي���ز على م���ا تبقى من 
مباريات به���دف حتقيق املراد 
وهو الوصول الى دور الثمانية 
للبطولة وتقدمي مس���تويات 

أفضل.
على صعيد آخر، قال ابراهيم 
ان تنظيم البطولة »جاء بشكل 
مرض للجميع وقدم فيه االخوة 
في االحت���اد اللبنان���ي للعبة 
مجهودات مشكورة وواضحة 
بهدف اجناح البطولة على الرغم 
من الس���لبيات البسيطة التي 

صاحبت اقامتها في البداية«.

تس����ابق اللجن����ة املنظمة لبطول����ة خليجي 
منتخبات الناش����ئني السابعة التي ستنطلق في 
الكويت الثالثاء املقبل الزمن لالنتهاء من جميع 
البطولة، حيث  املتعلقة باستضافة  التجهيزات 
تعقد اللجنة اجتماعات يومية داخل ستاد جابر 
للوقوف على آخر االستعدادات بالتنسيق مع فريق 

عمل ستاد جابر برئاسة عصام جعفر.
وتلقت اللجنة القوائم الكاملة للمنتخبات الستة 
املشاركة في البطولة في املوعد احملدد حيث قدم 
كل منتخب قائمة تضم 21 العبا سيتم تصفيتها 
الى 20 العبا قبل انطالق البطولة بيومني حتسبا 

لإلصابات الطارئة.
وسيكتمل عقد املنتخبات املشاركة بعد غد مع 
وصول منتخبات السعودية والبحرين وعمان 
وقطر والتي ستجري تدريباتها على امللعب الفرعي 
لستاد جابر وكذلك ملعب عبدالرحمن البكر مبقر 

احتاد كرة القدم.
وكان منتخب اإلمارات قد وصل مس����اء أول 
من أمس وباش����ر تدريباته على امللعب الفرعي 
لستاد جابر، وتضم قائمته مدير املنتخب جمال 
بوهندي واملدرب عيد اسماعيل ومساعده رشيد 
املجاهد ومدرب احلراس ناصر خميس ومدرب 
اللياقة حس����ان بلغيث فض����ال عن 20 العبا هم: 
احمد البلوشي وسعيد أمني ومحمد عبيد وخالد 
بش����ير وابراهيم البلوشي وس����الم عبيد وحمد 
البلوش����ي ومحمد خوري ومحمد بشير وخالد 
درويش وسيف خلفان وخليفة احمد وسلطان 
علي واحمد محمد وحمد علي ومحمد أحمد وسالم 
سلطان وسعود مس����لم وفرج حسن وإبراهيم 
عبداهلل وخليفة غامن ومحمد سبيل ووليد عمبر 
وخميس سعيد وحسن محمد وعبدالرحمن يوسف 

وخليفة بن الحج.
في الوقت نفسه، استقرت جلنة احلكام بالبطولة 
برئاسة عبداللطيف الدواس على اختيار 12 حكما 
إلدارة املباريات من بينهم حكمان من الكويت وهما 
مشعل العسعوسي وعلي بهزاد، الى جانب حمد 
علي وخميس ميندور من االمارات وعبد الشهيد 
عبد االمير ونواف شاهني من البحرين وصالح 
الهدلول ومحمد العيس����ى من السعودية وياسر 
الرواحي وابوبكر العم����ري من عمان وخميس 

الكواري وعبدالعزيز احملمود من قطر.
وحرصت اللجنة على حصر اختياراتها في 
حكام الدرجة األولى خاصة ان لوائح البطولة ال 

تشترط االستعانة بحكام دوليني.

الخطة األمنية

من جانبه، أكد العميد فهد الش����ويع رئيس 
اللجنة األمنية ان البطولة ستحظى بخدمة أمنية 
تتناس����ب مع أهمية إقامة هذا احلدث على ستاد 
جابر الدولي، مشيرا الى ان الستاد اجلديد سيساعد 
أعضاء جلنته لفرض النظام على اجلميع نظرا 
لقلة ثغراته األمنية فضال عن تعدد أماكن الدخول 

واخلروج فيه.
وأضاف الشويع ان بطولة الناشئني ستمنح 
رجال األمن فرصة التعامل مع ستاد كبير وعمالق 
في حجم س����تاد جابر الدولي وه����و األمر الذي 
س����يجعلهم حريصني على التعامل مع البطولة 
كأي حدث رياضي آخر، مش����يرا إلى ان بطوالت 
الناشئني دائما ما تشهد إقباال كبيرا من اجلماهير 
التي ستحرص على متابعة املباريات لتشجيع 
املنتخبات املشاركة إلى جانب التعرف على الستاد 

اجلديد.

من جانبه، أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باإلنابة عصام جعفر ان الهيئة ستقوم 
بتذليل جميع الصعوبات واملعوقات وفق اإلمكانيات 
املتوافرة من أجل إجناح البطولة، نظرا لقصر املدة 
وبناء على توصيات ڤيڤا الفنية بإجراء اختبارات 
تدريجية الستقبال اجلماهير الرياضية على مراحل، 
مشيدا بتعاون وزارة األشغال العامة الداعم األول 
واملقاول الرئيسي للمشروع شركة اخلرافي على 
مواصلتهم العمل اجلاد والدؤوب لإلعداد والتجهيز 
لهذه البطولة وتدارك اي مالحظات بالتنس����يق 
مع قطاع اإلنشاءات والصيانة بالهيئة واجلهات 
ذات العالقة ومنها وزارة الداخلية واإلدارة العامة 
لإلطف����اء ووزارة الكهرباء واملاء ووزارة اإلعالم 

واالحتاد الكويتي لكرة القدم.
ومتنى جعفر من هذه اجلهات مضاعفة اجلهد 
وتس����خير جميع اإلمكانيات البش����رية والفنية 

إلجناح هذا احلدث.
جاء ذلك خالل اجلولة التفقدية بالستاد مبعية 
م.عباس غلوم مدير إدارة تنفيذ املشاريع اخلاصة 
وم.رحيمة سليمان مساعد مدير املشروع بوزارة 
األش����غال العامة وعن الشركة املنفذة )اخلرافي 
لإلنشاءات( م.وائل حجاج، والعميد عبدالعزيز 
الكندري مدير أمن محافظ����ة الفروانية، ومدير 
اإلطفاء مبحافظة الفروانية العقيد عبداهلل احمد 
ورئيس مركز إطف����اء العارضية العقيد فيصل 
أش����كناني، حيث أوضح خالل اجلولة التفقدية 
أهمية تضافر اجلهود وتكثيف العمل، مشيرا إلى 
أن النجاح سينسب للكويت بأسرها، مؤكدا ثقته 
في قدرة وإمكانيات هذه اجلهات على إخراج هذه 
البطولة بالصورة الالئقة واملش����رفة التي تليق 

مبكانة الكويت محليا ودوليا.

المنتخبات قدمت قوائمها الرسمية واإلمارات وصل وتدرب

اللجنة المنظمة لـ »خليجي الناشئين« تكثف استعداداتها النطالق البطولة

ايالف: استكماال ملسلسل الفضائح 
االجنليزي���ة وبعد ان اججها النجم 
االجنليزي واين روني أماطت صحيفة 
»ذا ص���ن« البريطانية النقاب عن 
الدولي اإلجنليزي، بيتر  النجم  أن 
كراوتش، سوف يصبح أبا بعد عدة 
أشهر، بعدما تبني أن خطيبته، آبي 
كالنسي، حامل في شهرها الثالث، 
وأن مولودهما من املنتظر أن يكون 

ولدا.
ومن فرط سعادتها بهذا اخلبر، 
الت���ي تع��مل  ذهب���ت كالنس�����ي 
كعارض���ة ومذيع���ة تلفزيوني���ة 
لالحتف���ال بت��ناوله���ا الغ���داء مع 
زمي���لها جيمس براون، وذلك بعد 
أن غادرت إحدى العيادات اخلاصة 

في وسط لندن.
وقد علمت من خالل الفحوصات 
التي أجرتها هن���اك أنها حامل في 

أسبوعها الثاني عشر.
وقد حتدثت كالنس���ي، 24 عاما، 
بفخر أم���ام كل م���ن كان متواجدا 
باملطعم الذي كانت تتناول فيه الغداء 

مع براون عن مولودها األول.

وأوضحت الصحيفة أن كالنسي، 
التي يبدو أنها سامحت خطيبها على 
نزوته اجلنس���ية، قد كش���فت عن 
رغبتها في تسمية الطفل »جوني«، 
كما ش���وهدت أثن���اء تواجدها في 
املطعم وهي جتري مكاملة هاتفية، 
رجحت الصحيفة أن طرفها اآلخر كان 
العمالق اإلجنليزي والعب توتنهام 

احلالي.
وق���د أف���ادت بع���ض التقارير 
بأن كراوتش حل���ق بخطيبته إلى 
املستشفى فور وصوله لندن قادما 
من أملانيا، بعد مشاركته مع فريقه 
في مباراة ڤيردر برمين ضمن بطولة 
دوري أبطال أوروبا، لالطمئنان على 

حالتها.
وكانت فتاة ليل اسبانية تدعى، 
موني���كا مي��ن���ت، قد كش���فت في 
حوار لها مع أس���بوعية نيوز أوف 
ذا وورلد عن أن كراوتش، اقام معها 
عالقة حميمية مرتني في العاصمة 
االسبانية، مدريد، خالل تواجده هناك 
لقضاء إجازه مع احد أصدقائه في 

يوليو املاضي.

األضواء تسلط
على بيتر كراوتش

بعد واين روني )أ.پ(


