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 الرياضية 
 االربعاء ٢٣ مارس ٢٠١١ 

 ريال مدريد ينوي التعاقد مع دي روسي 
 ذكرت صحيفة «ماركا» االسبانية ان ريال مدريد االسباني ينوي تعزيز صفوفه 
بالتعاقد مع العب وسط روما واملنتخب االيطالي دانييلي دي روسي، وأوضحت 
الصحيفة ان النادي امللكي يخطط من اآلن للموسم املقبل ٢٠١٢/٢٠١١، مشيرة إلى 
ان من بني أولوياته التعاقد مع العب وسط يشبه أسلوب لعب الدولي االسباني تشابي 
الونسو، مشيرة الى ان دي روسي على رأس قائمة املرشحني، وتابعت «دي روسي ميلك 
املواصفات التي يبحث عنها البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد». 

 احليان وأسامة لقرعة الناشئني والشباب واألوملبياد  

 الفهد ميثل الكويت في مؤمتر «فيفا» بزيوريخ  
 عقد مجلس إدارة احتاد الكرة اجتماعا مساء 
أمس األول في مقــــر االحتاد بالعديلية بحضور 
الشيخ طالل الفهد رئيس مجلس اإلدارة وجميع 
أعضاء املجلس وقال سكرتير عام االحتاد سهو 
الســــهو ان االجتماع اتخذ القرارات التالية بعد 
مناقشة مستفيضة جلدول األعمال كما يلي: تسمية 
الشيخ طالل الفهد حلضور مؤمتر الـ «فيفا» الـ 
٦١ والذي سيعقد في زيوريخ في سويسرا في ٣١ 
مايو املقبل حتى األول من يونيو باإلضافة لكل 
من حسني املسلم رئيس جلنة العالقات الدولية 
وفيصــــل الدخيل عضو اللجنة كمــــا تقرر عقد 
اجتماع مع التوجيه الفني العام للتربية البدنية 
بوزارة التربية من أجل التعاون والتنسيق إلقامة 
دوري كرة القدم للمدارس االبتدائية واملتوسط 
بني املناطق التعليمية ومبشاركة الالعبني غير 

املسجلني باألندية احمللية.
  وجرى اعتماد أسماء املتقدمني حلضور اختبار 

الـــــ «فيفا» لوكالء الالعبني والذي ســــيتم عقده 
في ٣١ اجلاري كمــــا مت االعتذار عن تلبية دعوة 
االحتاد الكوري الشمالي إلقامة معسكر تدريبي 
في كوريا الشــــمالية يتخلله مباريات ودية في 
الفترة من ١٢حتى ٢١ أبريل املقبل بسبب ازدحام 
جدول املسابقات احمللية وصعوبة إجراء تغييرات 
جديدة عليه، كما متت تسمية مانع احليان عضو 
مجلس اإلدارة وأسامة حسني مدير املنتخب الوطني 
األول حلضور قرعة البطولة اآلسيوية للناشئني 
لتحت ١٦ والبطولة اآلسيوية للشباب لتحت ١٩ 
وتصفيات آسيا ألوملبياد لندن ٢٠١٢ وتصفيات 
آسيا لكأس العالم في البرازيل ٢٠١٤ وسيتم إجراء 
القرعة في ٣١ اجلاري في مقر االحتاد اآلســــيوي 

لكرة القدم في كواالملبور مباليزيا.
  وأخيرا مت اعتماد مشروع «هدف٢» واملقدم من 
الـ «فيفا» لتطوير تكنولوجيا املعلومات باالحتاد 

من أجل تطوير اإلدارة.

 حتتفل اجلهراء في الـ ٥:١٥ مساء اليوم بأبنائها 
املتوجني بلقب دوري الرديف لتحت ٢١ سنة في 
ختام املرحلة األخيرة مــــن البطولة وذلك أمام 
الصليبخات، وسيحتضن ســــتاد مبارك العيار 
احلفل اخلتامي للمسابقة وحفل تتويج الالعبني 
أصحاب االجناز التاريخي الذي أعاد اجلهراء إلى 

منصات التتويج بعد غياب سنوات.
  ولن تؤثر نتيجة املباراة على استحقاق الفريق 
اجلهراوي للقب وهي املباراة األخيرة في املسابقة 
التي تقام للمرة االولى للموسم اجلاري إلتاحة 
الفرصة لعدد كبير من الالعبني للعب مع فرقهم 
األولى حيث أثبتت البطولة جناح الفكرة التي من 
اجلها أقيمت وأفرزت العديد من املواهب الشابة 
التي فرضت اسماءها على األجهزة الفنية املشرفة 

على الفرق األولى لكرة القدم.
  واعد مجلــــس إدارة اجلهراء برنامجا ليكون 

 توج اجلواد جاهز حملمد احلملي بقيادة جوفندر 
بطال لكأس محافظ الفروانيــــة الفريق املتقاعد 
عبداحلميد احلجي املخصص للجياد من مواليد 
٢٠٠٨، على مســــافة ٢٠٠٠م بعد سباق مثير في 
الصيد والفروسية سيطر من خالله جاهز على 
الســــباق من بدايته وقطع املسافة في ٢٫١٠٫٨ق 
وجاء القسيم ألبناء نايف الدبوس بقيادة يوسف 
محمد في املركــــز الثاني ومثالي للصادر بقيادة 

روسارو في املركز الثالث.
  وقام حامد الرشــــيدي مديــــر إدارة العالقات 
العامة واملتابعة باحملافظة الذي ناب عن الفريق 
احلجي بتسليم الكأس إلى محمد احلملي وهنأه 
بالفوز ونقل حتيات محافظ الفروانية ألســــرة 
نادي الصيد والفروسية وحرص الفريق احلجي 
على دعم رياضة اآلباء واألجداد سنويا وقدم ارق 
التهاني لصاحب الســــمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مبناســــبة تزامن املهرجان مع احتفاالت 

الكويت باألعياد الوطنية.
   وقام الشيخ علي احلمود نائب رئيس النادي 

حفال مميزا لتكرمي الالعبــــني دعي إليه عدد من 
الشخصيات إضافة إلى أهالي الالعبني واجلمهور 
اجلهراوي بصفة عامة كما سيتم تكرمي الالعبني 
عقب املباراة مباشــــرة. وكان اجلهراء قد تصدر 
البطولة قبل انتهائها بـ ٣٣ نقطة وبفارق ٨ نقاط 
عن الكويت الثاني الذي يحمل ٢٥ نقطة، واستطاع 
اجلهراء ان يحقق اللقب بـ ١١ فوزا متتاليا وخسارة 
وحيدة أمام القادسية ١٢ وبصعوبة. من جانبه قال 
مدير الكرة خالد السربل ان التضحيات الكبيرة 
التي قدمها الالعبون وجهازهم الفني ستكون محل 
تقدير مجلس اإلدارة الذي ظل يدعم الفريق منذ 
سنوات إلميانه بأن العمل املدروس والتخطيط 
الناجــــح البد ان يأتي بثمــــاره يوما ما وهذا هو 
اليوم الــــذي تكللت فيه هــــذه اجلهود بالنجاح 

املميز لهذا الفريق.
 ٭  مبارك الخالدي 

بتقدمي درعا تذكارية إلى محافظ الفروانية الفريق 
احلجي تسلمه الرشيدي والبغيلي. 

  وعلى كأس املرحوم مبارك احلساوي املخصص 
للجياد املبتدئة والدرجة الثالثة من اخليل العربية 
األصيلة جنح اجلواد األزرق ألبناء الشهيد بقيادة 
روســــارو في الفوز بالكأس، وقام الشيخ علي 
احلمود بتسليم الكأس إلى عبدالرحمن العوضي 

وهنأه بفوز أبناء الشهيد.
  وعلى كأس مؤسسة اخلطوط اجلوية الكويتية 
املخصص جلياد الدرجة األولى على مسافة ٢٢٠٠ 
متر حقــــق اجلواد خليف للنشــــاما بقيادة جو 
املفاجأة وكســــب الكأس بعد ان قطع املسافة في 

٢٫١٠٫٨ق.
   وقام عادل جاسم الغريب مدير نادي اخلطوط 
اجلوية الكويتية بتســــليم الكأس إلى الشــــيخ 
جابر العلي عميد إسطبل النشاما وهنأه بالفوز 
وأعرب عن ســــعادته بحضور سباقات رياضة 
اآلباء واألجداد واإلنابة عن املسؤولني باملؤسسة 

بتسليم الكأس 

(عادل يعقوب)   العبو اجلهراء في أحد التدريبات  

 عادل الغريب يسلم الكأس للفائز بحضور الشيخ علي احلمود وعبداهللا فيروز 

 احتفالية خاصة في ستاد العيار 

 «جاهز» و«األزرق» ظفرا بكأسي احلجي واحلساوي

 اجلهراء يتوج بطالً لدوري الرديف اليوم 

 النشاما يقتنص كأس الكويتية في «الصيد»  

 يغادر في التاسعة من صباح 
اليوم وفد منتخبنا الوطني إلى 
الشارقة إلقامة معسكر تدريبي 
ستتخلله مباراتان وديتان ٢٦ 
و٢٩ مـــارس اجلاري مع األردن 
والعراق على التوالي وذلك ضمن 
استعدادات األزرق لتصفيات كأس 

العالم ٢٠١٤.
  وسيترأس وفد األزرق مدير 
املنتخب أسامة حسني ويضم علي 
محمود مشرفا وحسني بوحمد 
مسؤوال للعالقات العامة ومبارك 
العجمي إداريا والصربي غوران 
توڤاريتـــش مدربا وعبدالعزيز 
حمادة مساعدا للمدرب وزافيتشا 
بييتش مدربا حلـــراس املرمى 
وألكسندر مانوغلوڤيتش مدربا 
البدنيـــة ود.عبداملجيد  للياقة 
البناي اخصائيا للعالج الطبيعي 
ود.علي الشمالي طبيبا للمنتخب 
ولوبوش باربوريك وألكسندر 
زدرافكوڤيتش مدلكني وفرج سيد 

عامال للتجهيزات.
  وكان مـــدرب األزرق غوران 
قد ضم للمعسكر ٢٢ العبا هم: 
نواف اخلالدي، حســـني فاضل، 
العنزي،  الشـــيخ، حمد  صالح 
خالد القحطاني، طالل العامر، فهد 
األنصاري، فهد عوض، يعقوب 
الطاهر، وليد علي، جراح العتيقي، 
خالد عجب، علي الكندري، علي 
أشكناني، عبداهللا الشمالي، خالد 
الرشيدي، أحمد الرشيدي، علي 
مقصيد، حســـني املوسوي، فهد 
الوهيب، محمد  العنزي، ناصر 

العازمي.

الذين سيشاركون في املواجهات 
الرسمية. 

  وبني أن اجلهاز الفني استقر 
على إيجـــاد بديل لكل العب في 
حال اإلصابـــة في جولة األمس 
بالدوري املمتاز لذلك ســـيكون 
االختيار جاهزا ولن يستغرق إال 
يوما واحدا لاللتحاق باملنتخب 

في الشارقة. 
 ٭  عبدالعزيز جاسم  

مباريات ودية. 
  وأشـــار حسني إلى أن معظم 
الالعبـــني الذيـــن مت اختيارهم 
للفترة املقبلة من الشباب وأمامهم 
وقت طويل حتـــى يتأقلموا مع 
باقي الالعبني من خالل املباريات 
الودية، مشـــيرا إلى أن املدرب 
غوران يســـعى الى جتربة اكبر 
عدد من الالعبني إلعطائهم فرصة 
قبل أن يستقر على قائمة الالعبني 

  من جهته أكد مدير املنتخب 
أسامة حسني أن على اجلهاز الفني 
محاولة االســـتفادة الكاملة من 
أي توقف في املسابقات احمللية 
واخلارجية إلعداد األزرق، مشيرا 
إلـــى أن مخطط توفير مباريات 
ودية خالل يوم «فيفا دي» كان 
موضوعا ضمن جدول زمني منذ 
فتـــرة لذلك لن نفوت أي توقف 
للمسابقات الستغالله في إقامة 

 العبو األزرق في احد التدريبات السابقة 

 املطوع قد يلتحق 
بوزارة الداخلية 
الستكمال مدة 

احترافه 

 أسامة: هناك
  بديل جاهز لكل 

العب حتسبًا ألي 
طارئ 

 األزرق يغادر إلى الشارقة اليوم
  ويلتقي األردن والعراق ٢٦ و٢٩ اجلاري 

 «الهيئة» للحفاظ على العادات في األندية 
 أصدرت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة تعميما إلى اندية الفتاة 
وسلوى الصباح وفتيان العيون 
جاء فيه: حرصا من الهيئة على 
ضرورة تطبيق العادات والتقاليد 

املتعـــارف عليها فـــي املجتمع 
الكويتي فان الهيئة تهيب بهذه 
األندية االلتزام مبوضوع تعيني 
املدربني املتخصصني في األلعاب 
التي متارسها الفتيات ان يكون 

املدرب من العنصر النسائي في 
جميع الفئـــات العمرية، وكذلك 
فيما يتعلق باإلشراف على تدريب 
الالعبات في كل األلعاب والفرق 
التي يشملها تلك األندية وهي: 

الفتاة وسلوى الصباح وفتيات 
العيون.

  وشـــددت الهيئة على أهمية 
مراعاة هذه اجلوانب وضرورة 
تطبيقهـــا من قبل القائمني على 

هذه األندية حرصا على االلتزام 
بالعادات والتقاليد السائدة في 
الهيئة  املجتمع احملافـــظ، وان 
حترص على جناح هذا االلتزام 

بصورته الكاملة. 

 بسبب انقطاعه عن العمل والتحاقه بالنصر السعودي 

 «احلرس الوطني» ينهي خدمات املطوع «رسميًا»

اإلداريـــة  الشـــؤون   أنهـــت 
باحلرس الوطنـــي صباح أمس 
رســـميا خدمات جنم القادسية 
الوطني احملترف في  واملنتخب 
النصر السعودي بدر املطوع من 
وظيفته بسبب انقطاعه عن العمل 
اعتبارا من ٢٤ فبراير املاضي وفق 
ما جاء في القرار الصادر، وكانت 
إدارة احلرس قد أوقفت ســـابقا 
راتب املطـــوع في خطوة مهدت 

لهذا القرار.
القرار تكون    وبصدور هـــذا 
الهيئة اإلدارية باحلرس الوطني 
قد حسمت اجلدل بشأن احتراف 
الالعب حيث تداولت األوســـاط 
الرياضيـــة مؤخرا تدخل بعض 

عليه في الفترة األخيرة خاصة 
بعد املستوى الكبير الذي قدمه 
التي  القصيـــرة  الفتـــرة  خالل 
قضاها مـــع النصر في بطولتي 
الدوري ودوري أبطال آسيا، وكان 
آخرها تسجيله هدفني بالدوري 
في مرمى الوحدة وحصوله على 

ركلة جزاء. 
  وقد علـــق البعض على قرار 
إنهاء اخلدمات بأن هناك بعض 
الالعبـــني ممن كانـــوا يعملون 
باحلرس الوطني قد احترفوا في 
السابق ولم يتعرضوا لكل هذه 
الضجة التي حدثت للمطوع كما لم 
يتعرضوا لقرار إنهاء خدماتهم. 
 ٭  عبدالعزيز جاسم 

قـــد تقدم بطلب إجـــازة خاصة 
مـــن دون راتب الســـتكمال مدة
قوبـــل  طلبـــه  أن  إال  عقـــده 

بالرفض. 
  وكانت إدارة احلرس قد وجهت 
في وقت ســـابق إنذارا للمطوع 
بضرورة عودتـــه ملزاولة عمله 
بصورة فورية إال أن املطوع لم 
يستجب لهذا الطلب بسبب التزامه 
بالعقد املوقع بينه وبني النصر. 
  وسرت بعض األقاويل أمس 
بأن املطوع قـــد يلتحق بوزارة 
الداخلية وستقدم له تسهيالت 
الستكمال مدة احترافه في اخلارج 
والتي قد متتد لســـنوات بسبب 
العروض الكبيـــرة التي انهالت 

الشخصيات في محاولة للتوفيق 
بني استمرار الالعب في جتربته 
االحترافيـــة وموقف جهة عمله 

الرافضة النقطاعه عن العمل. 
  وكان املطوع قد انتقل لصفوف 
النصـــر الســـعودي فـــي فترة 
االنتقاالت الشـــتوية في صفقة 
تعتبـــر هي األغلى فـــي تاريخ 
الالعب احمللي حيث بلغت ٨٥٠ 
ألـــف دوالر بعقد ميتـــد ملدة ٤ 
أشـــهر، وذلك مبوجب حصوله 
على إجـــازة دورية خاصة ملدة 
٩٠ يوما إال أنهـــا لم تكن كافية 
لتغطية مدة التعاقد الرسمي بني 
املطوع والنصر التي ســـتنتهي 
في مايو املقبل، علما أن املطوع 

 النجم بدر املطوع خسر عمله بعد انضمامه إلى النصر السعودي 


