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»األولمبي« يرفع وتيرة استعداده لمواجهة بنغالديش 
مبارك الخالدي

رفع املنتخ���ب االوملبي من 
وتيرة اس���تعداده للمواجهة 
املرتقبة أمام منتخب بنغالديش 
غدا في ذهاب الدور التمهيدي 
للتصفيات اآلسيوية املؤهلة 
الوملبياد لندن 2012 حيث انتظم 
العبو املنتخب في معسكر مغلق 
مس���اء أم���س األول حتضيرا 
للمواجهة املهم���ة، وقد اجرى 
منتخبنا مس���اء أمس تدريبيا 
استمر ساعتني ركز خاللها اجلهاز 
الفني لألزرق بقيادة الوطنيني 
ماهر الشمري ومساعده خالد 
احمد على النواحي التكتيكية 

وأسلوب اللعب في املباراة.
وق���د اتض���ح م���ن خالل 
التدريب ان املنتخب س���يلجأ 
الى مباغتة خصمه عبر تكثيف 
طلعاته الهجومية من األطراف 
والعمق بهدف إحراز هدف مبكر 
يس���اهم في رفع حالة التوتر 
النفسي للمنتخب قبل الدخول 
في األوقات احلرجة للمباراة، 
وطالب الشمري املهاجم يوسف 
ناصر باستغالل الفرص داخل 
الصندوق دون تأخيرا وإبطاء، 
مبساندة من الالعبني القادمني من 
اخللف وهم ناصر فرج ومحمد 

دهش وناصر القحطاني.

 توجيهات لالعبي الوسط

 وركز اجله���از الفني على 
أداء العبي خط الوسط ألهمية 
دورهم في املباراة واملتمثل في 
الهجومية والرجوع  املساندة 
املنافذ  بشكل س���ريع إلغالق 
واملساحات، وعدم ارتكاب أخطاء 
في التمرير جتنبا لفقدان الكرة 
والتسبب في االرتداد السريع 
ال���ذي ميتاز  لالعبي اخلصم 
بالسرعة ويعتمد على الهجمات 

املرتدة.
ومن جه���ة أخرى، وصلت 
البنغالي في  املنتخ���ب  بعثة 
س���اعة متأخرة أول من أمس، 
وأجرى املنتخب تدريبا مساء 
أمس على امللعب الفرعي لستاد 

الشمري وروبرت روبيك مؤمترا 
صحافيا في ال� 11:30 قبل ظهر 
اليوم مبقر احتاد الكرة، للحديث 
املب���اراة بحضور العبني  عن 
اثنني من املنتخبني، كما سيعقد 
االجتماع الفني بحضور مراقب 

جابر، وضمت البعثة 7 إداريني 
اميرال  املدير اإلداري  برئاسة 

إسالم و18 العبا.

 مؤتمر صحافي للمدربين

ويعقد مدربا املنتخبني ماهر 

املباراة األردني طالل السويلمني، 
ومقيم احلكام البحريني احمد 
جاسم، وطاقم التحكيم اللبناني 
علي صباغ ومساعديه علي عايد 
وزياد بيراق، ومديري املنتخبني 

وممثلي الوزارات.

 االجتماع الفني والمؤتمر الصحافي للمدربين اليوم

)األزرق. كوم(  يوسف ناصر يعزز خط الهجوم في املنتخب األوملبي  

العماني إسماعيل العجمي يحتفل بهدفه ويبدو املدرب جوزيه روماو

الشيخ طالل الفهد يتسلم هدية تذكارية من الوفد

وفد »فيفا« لدى زيارته احتاد الكرة

حسن الكندري يتسلم شهادة التخرج من املعسكر الدولي

 روماو: خططنا طوياًل للفوز على القادسية

الفهد يدعم جهود مكافحة السرطان

وفد »فيفا« يزور اتحاد الكرة

»الهجن« ينّظم مهرجان األعياد الوطنية
على كؤوس األمير واالستقالل والتحرير 

النصر واليرموك يتصارعان 
على لقب »أولى السلة«

»السيارات«: نتعرض لالنتقام من »الهيئة«

يحيى حميدان
يتحدد اليوم بطل دوري الدرجة 
األولى لكرة السلة عندما يتواجه 
النصر مع اليرموك في ال� 8 مساء 
ضمن اجلولة ال� 15 واألخيرة في 
صالة الشهيد قشيعان املطيري 

بنادي النصر.
ويلعب اليوم أيضا الصليبخات 
مع التضامن في ال� 4، والشباب 
مع الساملية في ال� 6 في مباراتني 

هامشيتني.

النصر واليرموك   ويتصدر 
جدول الترتيب برصيد 27 نقطة 
لكل منهما، ويأتي الصليبخات 
ثالثا برصيد 20 نقطة، والتضامن 
رابعا 19 نقطة، والشباب خامسا 
الس���املية 16  17 نقطة، وأخيرا 

نقطة.
 وتبدو حظوظ املتصدرين 
متش���ابهة للتتوي���ج باللق���ب 
والصع���ود إلى مص���اف الفرق 
الكبرى في املوس���م املقبل، بعد 

أن قدم���ا أداء جيدا في اجلوالت 
السابقة، وخسر كل منهما مباراة 

واحدة فقط.
 وكان النص���ر واليرموك قد 
واصال صدارتهما لدوري الدرجة 
األولى، بعد فوز األول بصعوبة 
التضامن 81-78، والثاني  على 
عل���ى الش���باب 91-81 أول من 
أمس ضمن اجلولة ال� 14، والتي 
شهدت فوزا مثيرا للساملية على 

الصليبخات 56-71. 

تعليقا على ع���ودة د.فؤاد 
الفالح لتولي مهام رئاسة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، أدلى 
الشيخ أحمد الداود رئيس مجلس 
إدارة النادي الرياضي للسيارات 
اآللي���ة بالتصريح  والدراجات 

التالي:
استهل د.فؤاد الفالح عودته 
إلدارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة بعد ق���رار محكمة 
التمييز الذي صدر مؤخرا بعمل 
انتقامي ضد مجلس إدارة النادي 

الرياضي للسيارات والدراجات 
اآللية تنفيذا ألجندة قدمية لم 
يكت���ب لها النج���اح قبل ثالث 
سنوات والتي يتم حاليا إعداد 
النهائي���ة لتطبيق  الترتيبات 
بنودها واملتمثلة في حل مجلس 
إدارة النادي »دون مس���وغات 
قانونية« حيث سيتم عرض هذا 
املوضوع على اجتماع مجلس 
إدارة الهيئ���ة العامة للش���باب 
والرياضة الذي سيعقد خالل هذا 
األسبوع، حيث صرح د.الفالح 

في وقت سابق لوفد النادي الذي 
ذهب لتهنئته بعد قرار محكمة 
االستئناف بإعادته ملنصبه بأن 
قرار تنحيته وإحالته للتقاعد 
كان بسبب نادي السيارات وقد 
تأكد هذا القول في مذكرة دفاع 
احملامي احلميدي بدر السبيعي 
عن موكله د.الفالح بالقضية رقم 
2010/620 إداري 6 إلعادة املذكور 
ملنصبه كمدير عام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة بعد صدور 

قرار إحالته للتقاعد. 

مبارك الخالدي
 قال مدرب الكويت البرتغالي جوزيه روماو 
ان الفوز املستحق لفريقه على القادسية بثالثية 
نظيفة في اجلولة ال� 14 من الدوري املمتاز، لم 
يكن مصادفة وانه خطط من اجل حتقيق ذلك 
منذ فترة طويلة، مشيرا إلى ان العبيه تفوقوا 
على أنفس���هم في تنفيذ خطة اللعب وااللتزام 

بالروح العالية.
 وأضاف روماو في تصري���ح ل� »األنباء«: 
ان تعادل أو خسارة الكويت فان األمر سيغدو 
س���يان في زيادة صعوبة موقفنا على اللحاق 
بالقادسية، ولكن كنا نخطط من اجل اقتناص 
النقاط الثالث وتقليص الفارق، ألننا ندرك انه 

السبيل الوحيد لبقاء الدوري في امللعب.
 وامت���دح العبيه قائال: لقد كانوا أبطاال في 

امللعب من حيث التزام األدوار وتكتيك اللعب الن 
اخلصم ال يستهان به فالقادسية جل عناصره 
من املنتخب الوطني وميتلكون خبرة املباريات، 
ولكن عنصر املفاج���أة كان كبيرا عليهم وهذا 
ما افقدهم التوازن مع مرور الوقت، إضافة إلى 
هدف خالد عجب الذي خلص املباراة، ولم يخيب 
ظني فإحساس���ي انه سيجل مبجرد ان طلبت 
منه املشاركة بديل إلسماعيل العجمي، واألمر 
كذلك بالنسبة حلسني حاكم الذي يجيد األدوار 
الدفاعية وحسن القيادة في األوقات احلرجة.

 وأضاف روماو: ان املباريات املقبلة ال حتتمل 
اخلس���ارة أو أي نزيف للنق���اط، وان خدمتنا 
الظروف بالنسبة للمباريات األخرى فهذا حال 
الكرة، لكننا نس���عى إلى الفوز وجمع النقاط 

وليس غير ذلك. 

استقبل رئيس احتاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد املدير 
الن  العام ملؤسسة »توفس« 
فنش ومس����اعدته ميش����الن 
فنش يرافقهما رئيس مجلس 
املمثل   »G7« ادارة مؤسس����ة
الوحيد في الش����رق األوسط 
طارق العوضي وياسر فتحي 
ومت خالل اللق����اء البحث في 
وضع برنامج مشترك يضاف 
العاملية ملكافحة  الى اجلهود 

السرطان.
واوض����ح س����كرتير عام 
االحتاد سهو السهو ان اللقاء 
اتس����م بااليجابية والتعاون 
املشترك وباسلوب مبتكر فيما 
يتعلق بكيفية وآلية مساهمة 
االحتاد في اجله����ود العاملية 
ملكافحة السرطان، واشار الى 
ان اجلهود املتفق عليها تبلورت 
في اع����ادة تصميم وتصنيع 
فانيالت للمنتخبات واالندية 

االقليمية والقارية والدولية 
التي حققت اجنازات وبطوالت 
في كرة القدم بهدف توزيعها 
مكتوب عليها شعار مكافحة 
السرطان، وقال ان الضيوف 
قدموا الى الفهد كرة قدم باسم 
الالعب الدولي بوبي روبسون 
الس����رطان اخليرية  ملكافحة 
وفانيلة الالعب الدولي ألن شير 
كانني لدعم اجلهود اخليرية 

ملقاومة السرطان.

يقوم وفد من االحتاد الدولي 
القدم )فيفا( يضم ميشيل  لكرة 
كوك����س ون����وادرا اخا كاتس����ي 
وبلحسن بلوشي وعبداهلل سليمان 
بزي����ارات الى االحت����اد الكويتي 
لكرة القدم بهدف مراجعة الهيكل 
التنظيمي ومرجعيات االدارة العليا 

لالحتادات االهلية والوطنية.
وقد التقى الوفد امس مع كل 
من عضو مجل����س اإلدارة مانع 
احليان وس����كرتير عام االحتاد 
سهو السهو ومقرر اللجنة الفنية 
مدير التطوي����ر بدر عبداجلليل. 
وقد ناق����ش املجتمعون الغرض 
من الزيارة واألهداف املتوخاة من 
ذلك وصوال الى حتديد األولويات 
ووضع برنامج عمل وفق اجندة 
خاصة تغطي الفترة الزمنية ملدة 

الزي����ارة خالل الفترة من 20 الى 
26 اجلاري.

وق����د أوضح الس����هو ان هذه 
الزي����ارة تأت����ي ضم����ن برنامج 
»فيفا« ملراجعة الهيكل التنظيمي 
لالحتادات األهلي����ة والوطنية، 
حيث سبق للوفد ان زار االحتاد 
البحريني لكرة القدم خالل شهر 
2011 وخ����الل وجوده في  يناير 
الكويت س����تتاح الفرصة للوفد 
العيد  للمش����اركة في احتفاالت 
الوطني ال� 50 وعيد التحرير ال� 

.20
واش����ار ال����ى ان اله����دف من 
االطالع على اإلدارة العليا والهيكل 
التنظيمي لالحتاد هو الوصول 
الى وضع تصور لهيكل تنظيمي 
ينظم س����ير العمل ويحكم دورة 

العمل مبا يحقق األهداف املطلوبة 
للنش����اط الكروي ويطور برامج 
املسابقات ومواكبة كل ما هو جديد 
في عالم الكرة ومبا يس����تجيب 
للمس����تجدات واملستحدثات في 
مجال االدارة والتدريب واللياقة 
البدنية واملس����ابقات والتحكيم 
الرياضي واألنش����طة  والطل����ب 
اجلديدة كلعبة كرة القدم للصاالت 
والشاطئية وااللعاب ذات الصلة 
بكرة القدم وانسجام دورة العمل 
في االحتادات االهلية والوطنية 
م����ع اطار واه����داف العمل في ال� 
»فيفا« كمنظومة تش����رف على 
االنش����طة الكروية وتسعى الى 
تطويرها ونشرها على مستوى 
العالم لتصبح نس����يجا من كرة 

القدم العاملية.

يشهد مضمار الش���هيد فهد األحمد في منطقة 
جويه���ل بكبد في ال� 1:30 بعد ظهر اليوم املهرجان 
الكبير الذي ينظمه نادي س���باقات الهجن ضمن 
احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية والذي قيد فيه 
150 ذلوال من مختلف األصناف يتنافسون على كأس 
االستقالل والعيد الوطني وكأس التحرير وكأس 
الشهداء وكأس صاحب السمو األمير مبناسبة مرور 

5 سنوات على تولي سموه مقاليد احلكم.
وقد أعرب نائب رئيس النادي راشد السهلي عن 
سعادته بتنظيم املهرجان ضمن احتفاالت الكويت 
باألعياد الوطنية، وأضاف انه ينتهز الفرصة ليتقدم 
الى صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
بالنيابة عن نفسه وعن رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
ومحبي رياضة التراث بأرق التهاني والتبريكات 
والدعاء إلى اهلل ان يحفظ س���موه ويسدد خطاه 
ومينحه الصحة والعافية ملواصلة عطائه خلدمة 

الكويت وأهلها واألمة العربية.
كما أشاد أمني سر نادي الهجن وعضو اللجنة 
التنظيمية لدول مجل���س التعاون ربيح العجمي 
باجله���ود الت���ي يبذلها صاحب الس���مو من اجل 
احملافظ���ة على الكويت وأمنه���ا وحتقيق الوحدة 
الوطنية واالستقرار واالرتقاء بالوطن واملواطنني، 

ودعا إل���ى اهلل ان يحفظ الكويت قيادتها وخيرها 
ووحدتها وان تستمر األفراح واحملبة والترابط بني 
اجلميع، وأضاف ان هناك جوائز قيمة للترشيحات 

واجلماهير واألطفال بهذه املناسبة الغالية.
على صعيد آخر توج الذلول صوغان لس���عود 
الرشيدي بطال لسباق املاراثون الذي أقامته اللجنة 
املنظمة لالحتفاالت باألعياد الوطنية للهجن مبنطقة 
العبدلي وشارك فيه 126 ذلوال من مختلف األصناف 
على مسافة 25 كيلو وحصل الرشيدي على جائزة 
الس���يارة املقدمة من اللجنة املنظمة وقام الشيخ 
ضاري الفهد رئيس اللجنة املنظمة والشيخ صباح 
الفهد نائب رئيس اللجنة املنظمة بتسليم مفتاح 

السيارة إلى سعود الرشيدي.
وفاز الذلول حمران لفيص���ل العجمي باملركز 
الثاني وحصد س���يارة أيضا وجاء الذلول خطام 
حملمد مبارك العجمي في املرك���ز الثالث والذلول 
لهيب جلراح خش���مان الظفيري في املركز الرابع 
والذلول مقصص لراشد علي محمد املري في املركز 

اخلامس.
وأعرب الفائزون عن س���عادتهم باملشاركة في 
االحتفاالت باألعياد الوطنية وأهدوا الفوز إلى صاحب 

السمو األمير في أغلى احتفاالت الكويت.

 أكد أن عجب لم يخيب ظنه

لمراجعة الهيكل التنظيمي لالتحادات األهلية 

يلتقيان اليوم لحسم بطاقة التأهل للدوري الممتاز

120 جوادًا وفرسًا بمهرجان األعياد

4 ميداليات للكويت 
في »خليجي« الجمباز

الكويت شاركت في المعسكر 
الدولي لـ »الكيوكوشن«

مثل السنباي حس���ن الكندري جلنة الكيوكوشن كراتيه التابعة 
للجنة االوملبية الكويتية في املعسكر الدولي ملنظمة الكيوكشن – كان، 
والذي أقيم في اليابان خالل الفترة من 11-13 اجلاري مبش���اركة 173 

العبا من 17 دولة منها الكويت.
وأقيم املعسكر على الصالة الرئيسية والصاالت الفرعية للمنظمة 
في العاصمة اليابانية طوكيو حيث جتري التدريبات وتقدمي العروض 
القتالية حيث يقود التدريبات رئيس املنظمة كانشو روياما ونائب 
الرئيس الشيهان هيروشيجي واملدرب الدولي الشيهان كازاكي حيث 
اشتملت التدريبات على الكانا والبونكاي وسالح العصا وتكنيكات 
القتال وااليكني، وكانت فترات التدريب تس���تمر مابني 5-8 ساعات 

يوميا.
واختتم املعسكر باختبار املدة ساعتني شارك فيه أفضل الالعبني 
املشاركني في املعسكر وهم 38 العبا منهم السنباي حسن الكندري.

يش���هد مضمار سباق اخليل في نادي الصيد والفروس���ية ف���ي 
ال� 2:30 بعد ظهر اليوم مهرجان سباقات اخليل لفروسيات االحمدي 
واجلهراء والفروانية باالضافة الى جياد نادي الصيد والفروس���ية 
الذي قيد فيه 120 جوادا وفرسا من مختلف املناطق والنادي الرئيسي 
يتنافسون خالل 9 أشواط من اجل الفوز بجوائز السيارة املقدمة من 

صاحب السمو األمير لعشاق رياضة االباء واالجداد.
واش���ار امني سر نادي الصيد والفروس���ية الشيخ صباح الفهد 
مببادرة صاحب السمو األمير ودعمه لرياضة الفروسية وتخصيص 
س���يارات للجياد الفائزة بس���باقات اليوم وانها امل���رة األولى التي 
يس���تضيف خاللها نادي الصيد والفروسية س���باقات املناطق في 
عرس الفروس���ية ومشاركة في احتفاالت الكويت باالعياد الوطنية 
وتقدم بالنيابة عن نفسه وعن رئيس واعضاء نادي الصيد ومحبي 
رياضة االباء واالجداد بالشكر اجلزيل لصاحب السمو األمير وتهنئة 
سموه بذكرى االس���تقالل والتحرير والشهداء ومرور 5 أعوام على 
تولي سموه مقاليد احلكم واالرتقاء بالوطن وتوفير االمن واالمان 

لتراب الكويت الغالي وشعب الكويتي الوفي.

 تصدر منتخب ناش���ئي اجلمباز حت���ت 14 عاما بطولة مجلس 
التع���اون اخلليجي التاس���عة املقامة حاليا في قط���ر. وقال رئيس 
الوف���د نائب رئيس االحتاد فهد الصولة ل� »كونا« ان املنتخب توج 
نفسه بطال ملنافسات الفرق في هذه البطولة بحصوله على امليدالية 
الذهبية، كما حصل على امليداليتني الفضية والبرونزية في منافسات 
الفردي العام، مضيفا ان املنتخب تصدر قائمة املنتخبات اخلليجية 
املشاركة في البطولة يليه منتخب قطر في املرتبة الثانية واملنتخب 

السعودي ثالثا. 


