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جاسم يعقوب مكرما أحد الفائزين

فهد اجلابر أشاد بالفكرة

»كمبردج« تنّظم يومًا رياضيًا في القادسية

اجلولة الـ 19 في »الشوط الثالث«

دورات في احلاسب اآللي للمدربني

ختام بطولة التحرير للكراتيه

نّظمت مدرسة كمبردج التابعة لشركة املعرفة 
النموذجية للخدمات التعليمية يوما رياضيا 
احتضنته صالة فجحان هالل املطيري وأحد 
املالعب الفرعية بنادي القادسية مبشاركة 250 
طالبا وطالبة من مختلف الصفوف الدراسية، 
وذل���ك برعاية وحضور الش���يخ فهد اجلابر 
ورئيس مجلس ادارة شركة املعرفة والعضو 
املنتدب د.زياد الش���رهان ومديرة املدرسة لي 
واتسون وأعضاء الهيئة التدريسية وعدد من 

أولياء األمور.
وتخللت املهرجان مسابقات في كرة القدم 
والسلة، وسط أجواء حماسية غلب عليها 
طابع التحدي بروح رياضية، ووزع الطلبة 
على أربعة فرق وأقيم���ت املباريات بنظام 

النقاط، وسط تشجيع من الطلبة.
وأشاد الشيخ فهد اجلابر بإقامة مثل هذه 
املهرجانات التي تزيد أواصر احملبة بني الطلبة 
والهيئة التدريسية ما يس���هم في االرتقاء 
بالعملي���ة التربوية، مثمنا اجلهود الكبيرة 
التي تبذلها ادارة املدرس���ة من اجل تهيئة 

أفضل السبل امام الطلبة لزيادة حتصيلهم 
العلمي.

وقال اجلابر ان التعاون بني البيت واملدرسة 
والهيئة التعليمية من أسباب النجاح املتميز 
وحتقيق أهداف العملية التربوية متمنيا تكرار 
مثل هذه األنشطة التي تساعد على تخفيف 

الضغوط النفسية من الطلبة.
من جهتها، أكدت مديرة املدرسة واتسون ان 
الهدف من تنظيم مثل هذا النشاط هو زيادة 
التواصل االجتماعي بني الطلبة ما يسهم في 
زيادة اقبالهم على تلقي العلوم الدراس���ية 
بحماس كبير، مشيرة الى ان هذه األنشطة من 
العوامل األساسية لتكوين العالقات االنسانية 

بني أفراد املجتمع.
وأضافت ان ادارة املدرسة عكفت على تنظيم 
هذا اليوم س���نويا إلميانها باملردود االيجابي 
ملثل هذه األنشطة، متمنية ان يستثمر الطلبة 
هذه األجواء باإلقبال على دراس���تهم بش���كل 

ايجابي.
مبارك الخالدي  ٭

تذيع اليوم القناة الثالثة الرياضية بتلفزيون 
الكويت حلقة جديدة من البرنامج االسبوعي 
»الشوط الثالث« في احلادية عشرة والنصف 
من مساء اليوم وتعرض حتليال لنتائج مباريات 
اجلولة التاسعة عشرة ملسابقة الدوري املمتاز، 
ويستضيف البرنامج احمللل علي مروي جنم 

الكرة الكويتية األسبق، باإلضافة الى احلكم 
الدولي السابق قاسم حمزة الذي يتولى حتليل 
األداء التحكيمي خالل لقاءات اجلولة، البرنامج 
من اعداد حمد الديحاني ومحمد سالم وهاني 
سالمة، ويقدمه نادر كرم ومن اخراج اسماعيل 

احلميدي وعبداهلل السيف.

أكد سكرتير عام جلنة املدربني الوطنيني عقيل 
املهنا ان اللجنة بصدد تنظيم دورات للمدربني 
الوطنيني في احلاسب اآللي خالل األيام املقبلة 
خاصة في ظل التطور الفني الذي أصبح يرتبط 

ارتباطا مباشرا بتقنية املعلومات.
وأضاف املهنا عق���ب انتهاء الدورة االولى 
للغة االجنليزية التي نظمتها اللجنة في مركز 
اعداد القادة ان اللجنة ستنظر في مسألة تنظيم 
دورة احلاسب اآللي ملراعاة محو األمية للمدربني 
املبتدئني وتطوير املتمكنني منهم حيث سيتم 
اإلعالن عن هذه الدورة بعد مخاطبة اجلهات 
املعنية واستكمال امور التنظيم واالستضافة 
اخلاصة بالدورة.وأشار املهنا الى ان دورة اللغة 
االجنليزية قد جنحت بشكل يدعو الى تنظيمها 

مرة أخرى وبالرغم من انها لم حتظ بإقبال كبير 
الرتباط املدربني الوطنيني باملسابقات احمللية 
واخلارجية م���ع األندية واملنتخبات الوطنية 
وهذا ما يدعو الى اختيار التوقيت املناس���ب 

للدورات في املرات املقبلة.
من جهته شكر املدرب الوطني راشد البديح 
جلنة املدربني الوطنيني على الدور الذي تقوم 
به سواء على الصعيدين الفني أو العلمي بإقامة 
مث���ل هذه الدورات، اضافة الى تنميتها للدور 
االجتماعي بني املدربني الوطنيني. كما ش���كر 
رئيس احتاد الكرة الش���يخ طالل الفهد الذي 
دأب منذ توليه مهام رئاسة احتاد الكرة على 
االهتمام باملدرب الوطني والبحث عن السبل 

التي يتم من خاللها تطويره.

اختتمت منافس����ات بطولة التحرير الثانية 
للكراتيه لفئتي الناش����ئني والشباب على صالة 
االحتاد الكويتي للعبة التي يش����ارك فيها 350 
العبا ميثلون جمي����ع األندية احمللية وقال أمني 
الس����ر العام الحتاد الكراتيه خلف السعيدي ان 
البطولة شهدت مستويات عالية ومنافسة قوية 
بني الالعبني مش����يرا الى االعداد اجليد من قبل 
األندية وحرصها على حتقي����ق املراكز املتقدمة 

في اللعبة.

وأضاف السعيدي ان منافسات اخلتام ستشمل 
مسابقة قتال جماعي لفئة الشباب الى جانب تكرمي 
الفائزين في منافسات البطولة التي انطلقت 16 

اجلاري.
وذكر ان منافسات اول من امس تضمنت مسابقة 
قتال جماعي لفئة الناش����ئني حيث حصل فريق 
الكويت على املركز األول تاله فريق القادسية في 
املركز الثاني بينما تقاسم املركزين الثالث والثالث 

مكرر فريقا الساملية والتضامن.

)محمد ماهر( الشيخ فهد اجلابر يتسلم درعا تذكارية   

ضمن أندية املقدمة.
الس����هو تبريكاته  وقدم 
ألهال����ي اجله����راء وملجلس 
إدارة النادي وإدارة كرة القدم 
إداريني وفنيني والعبني  من 
بتحقيق هذا اللقب، مؤكدا انه 
لم يأت من فراغ بل جاء بعد 
جهد كبير تعاون فيه الكل، 
وأردف قائ����ال: هناك جنود 
مجهولون علينا ذكرهم فهم 
احد أس����باب النج����اح وهم 
مدير كرة القدم خالد السربل 
ومدير فرق الشباب لكرة القدم 
غلفيص العجمي اللذان عمال 
بصم����ت حتى حقق����ا اللقب 
وأس����عدنا جماهير اجلهراء 

فلهما كل الشكر والتقدير.
وأوضح السهو ان الفترة 
املتبقية من املوسم سيتخللها 
عم����ل تقييم كام����ل جلميع 
الفني����ة واإلداريني  األجهزة 
خالل املوسم حتى يتم اإلبقاء 
على األفضل والبحث عن بديل 
ملن لم يقدم أو يحقق أو حتى 
يطور من فرقه وهذا األمر يجب 

اإلدارة تهتم بفرق املراحل السنية

السهو: تقييم جميع األجهزة الفنية باجلهراء
أن يطبق في جميع االحتادات 
واألندية فنحن نعيش في زمن 
االحتراف وعلينا أن نطبق 
االحتراف على أكمل وجه دون 

مجاملة.

أكد نائب رئيس مجلس 
ن����ادي اجلهراء خلف  إدارة 
الس����هو اهتمام إدارة النادي 
بجميع فرق املراحل السنية 
ملختل����ف األلع����اب وتقدمي 
الدعم امل����ادي واملعنوي لها 
من أجل تطوير املس����توى 
وتقدمي عروض تليق بالنادي 
م����ن اجل حص����د البطوالت 
واستفادة الالعبني رياضيا 
الذي أنشئت من  وهو األمر 

اجله األندية.
وأضاف ان مجلس اإلدارة 
سخر جميع اإلمكانات لفرق 
القدم وذلل����ت كل العقوبات 
حتى نصل للهدف املنشود 
والذي تكلل بتحقيقنا لقب 
دوري الشباب حتت 21 سنة 
وهو بداية اخلير للنادي حيث 
ان اخلطة املرسومة من قبل 
مجل����س اإلدارة تتركز على 
حتقيق اكبر عدد من البطوالت 
ملختلف األلعاب ورفع معدل 
نقاط النادي في كأس التفوق 
خلف السهوالع����ام وجعل نادي اجلهراء 

غوران يلعب بتشكيلتني مختلفتني في مباراتي األردن والعراق 

استعداداً للمرحلة الثانية من التصفيات اآلسيوية املؤهلة ألوملبياد لندن 2012

»الشعب« يستضيف تدريبات األزرق بداًل من الشارقة

»األوملبي« في اختبار قوي أمام كوريا الشمالية اليوم

الوطني  خ���اض منتخبن���ا 
تدريب���ه الثاني في معس���كره 
بالش���ارقة في اخلامسة عصر 
أمس على ملعب الش���عب بعد 
ان اعتذر نادي الش���ارقة نظرا 
املباريات  الستضافته عددا من 
الودية في الوقت احلالي، وهو ما 
دفع اجلهاز الفني بقيادة املدرب 
الصربي غوران توفاريتش الى 
اجراء تدري���ب يومي واحد بدال 
من التدريب على فترتني كما كان 
مقررا ضمن برنامج املعسكر قبل 
التوجه الى االمارات، ويأتي هذا 
املعسكر ضمن استعدادات األزرق 
خلوض تصفي���ات كأس العالم 
2014 الت���ي تق���ام نهائياتها في 

البرازيل.
ويس���تعد األزرق في الوقت 
احلالي ملواجهة األردن الودية غدا 

يخوض منتخبنا االوملبي في 
ال� 6:35 على ستاد محمد احلمد 
جتربة قوية أمام منتخب كوريا 
الش����مالية في إطار استعدادات 
األزرق خلوض املرحلة الثانية من 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى 
اوملبياد لندن 2012 التي ستنطلق 
9 يونيو املقبل، إذ من املقرر ان 
يعلن االحتاد اآلسيوي عن القرعة 
اخلاصة باملرحلة الثانية نهاية 

الشهر اجلاري.
وسيلتقي املنتخبان في لقاء 
ثان االثنني املقبل، وتكمن أهمية 
املباراتني في ان املنتخب الكوري 
الشمالي من املنتخبات املتطورة 
آس����يويا، حيث حقق����ت الكرة 
الكورية الشمالية نتائج الفتة 
على مس����توى املراحل السنية 
قاريا في السنوات االخيرة، كما 
مثل قارة آسيا في بطوالت العالم 
املختلفة، وتعتب����ر املواجهتان 
نقلة نوعية في إطار استعدادات 

األوملبي.
وكان االوملب����ي قد فاز أوائل 
الش����هر اجلاري عل����ى منتخب 
فلس����طني األول 2 � 0 ف����ي ذات 
اليوم  املنتخب  السياق. ويقود 
املدرب املؤقت غوران زانكوفيش 
املعار من نادي القادسية ويساعده 
الوطني خالد احمد، وهو االختبار 
األول لغ����وران مع األزرق الذي 
يعاني عدم استقرار في جهازه 

التي  التش���كيلة  ستختلف عن 
س���يظهر بها في مباراة العراق 
الودية 29 الشهر اجلاري، وذلك 
حتى يقف غوران على مستوى 
الالعبني وبالتالي يكون  جميع 
قد أعط���ى اجلميع فرصة كاملة 
الثب���ات وجودهم من���ذ البداية 

وليس كالعبني بدالء.
وكان من املقرر أن يش���ارك 
األزرق في دورة ودية تضم األردن 
والعراق وكوريا الشمالية إال أن 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
الفني  رفضها، وأبدى اجلهازان 
واإلداري مبنتخبنا ارتياحه حتى 
بعد إلغاء ال���دورة الن املهم في 
املعس���كر اخلارجي هو خوض 
مباريات ودية وبالفعل حتقق ذلك 

حاله حال الدورة الودية.
عبدالعزيز جاسم   ٭

استدعاء العبني جدد كونه مدربا 
مؤقتا مت تكليفه لقيادة األزرق في 
املواجهتني الوديتني فقط على ان 
يتم بحث موقفه من االستمرار 

مع األزرق من عدمه الحقا.
مبارك الخالدي  ٭

وفي تدريب���ات األمس ركز 
الالعبني  غوران على حتفي���ظ 
أمام  التي س���يلعب بها  اخلطة 
األردن من خالل التقسيمة التي 
أجراها ب���ني الالعبني وبني لهم 
من خاللها نق���اط الضعف لدى 
املنافس، كما أوضح لالعبني خالل 
الودية  املباريات  التدريبات أن 
واملس���توى الذي سيظهرون به 
هو العامل الرئيسي لبقائهم في 

املنتخب خالل الفترة املقبلة.
ولم تش���هد تدريبات األمس 
أي غي���اب من الالعب���ني ال22 
الذين أك���دوا جاهزيتهم بالرغم 
من وج���ود بعض الكدمات غير 
املؤثرة ألكثر من العب والتي لن 
تؤثر على مشاركتهم في املباراة 

امام االردن.
وسيشارك األزرق غدا بتشكيلة 

وسيعتمد غوران على قائمة 
الالعب����ني ذاتها الت����ي اجتازت 
املرحلة االولى للتصفيات على 
حساب منتخب بنغالديش ذهابا 
وإيابا 2 � 0 و3 � 0 على التوالي، 
حي����ث أعلن امل����درب عدم نيته 

والتي تقرر أن تقام في السادسة 
الفني  والنصف، واتفق اجلهاز 
للمنتخب م���ع نظيره مبنتخب 
األردن على أال يزيد عدد التبديالت 
عن 6 العبني حتى يستفيد جميع 

الالعبني من املباراة.
ويس���عى املدرب غوران من 
خالل هذه املواجهة الى إش���راك 
اكب���ر عدد ممكن م���ن الالعبني 
الشباب واجلدد املنضمني حديثا 
لصف���وف املنتخب، ويأتي على 
رأس���هم ه���داف ال���دوري علي 
الساحل  الكندري ومعه مهاجم 
محمد العازمي، كما انه سيمنح 
الفرصة كذل���ك لالعبي العربي 
الذين كانت حظوظهم قليلة في 
السابقة ومنهم عبداهلل  الفترة 
الشمالي وعلي أشكناني وحسني 

املوسوي واحمد الرشيدي.

الفني بعد مغادرة املدرب ماهر 
الى اخلارج الرتباطه  الشمري 
بدورة تدريبي����ة وندب املدرب 
املساعد خالد احمد لقيادة منتخب 
مواليد 1995 اعتبارا من الشهر 

املقبل.

العبو األزرق خالل احد التدريبات السابقة  )األزرق. كوم( 

حمد أمان في مباراة األوملبي مع اليمن

حفل لقطاع الشباب بـ»الهيئة«
في ختام أنشطته بالعارضية

أقام قطاع الشباب بالهيئة العامة للشباب والرياضة حفل 
ختام أنشطته لهذا املوسم 2011/2010م على ملعب مركز شباب 

العارضية التابع للهيئة برعاية الشيخ طالل الفهد مدير عام 
الهيئة باإلنابة والذي أناب عنه نائب املدير العام لشؤون الشباب 

جاسم يعقوب.
وتضمن احلفل سباق املاراثون للبراعم والشباب والكبار من 

أعضاء املركز وأولياء األمور حيث بدأت مسيرة السباق بالقرب 
من مقر الهيئة بالرقعي وحتى مركز شباب العارضية لتبدأ 

فقرات احلفل بتكرمي األوائل منهم ثم توزيع اجلوائز القيمة 
على املشاركني املميزين في مختلف أنشطة قطاع الشباب لهذا 
املوسم ثم قدمت فرقة الهيئة العامة للشباب والرياضة للفنون 

الشعبية أغنية من التراث كما ألقى الشاعر فالح العدواني 
قصيدة وطنية وتخلل فقرات احلفل السحب على العديد من 

اجلوائز والهدايا للحضور من أعضاء وأولياء أمور.
وأكد نائب املدير العام لشؤون الشباب جاسم يعقوب أن هذا 

االحتفال يأتي في ظل اهتمام الهيئة باألنشطة الشبابية واعطاء 
األولوية في املرحلة املقبلة للبرامج التي جتعل من مراكز الشباب 

مكانا جاذبا لكل أفراد األسرة وليس األعضاء فقط.


