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محمد املسعود خالل اجتماعه مبمثلي األندية

فوز معنوي لـ »يد« الكويت على القادسية

القادسية والفحيحيل يفوزان بـ »القوى«

70 العبًا في »كمال األجسام«

االحتاد يحدد آلية التعاقد مع املدربني األجانب

انطالق املرحلة الثانية من دورة دبلوم احملترفني

يبدو ان عدوى الشجار التي وقعت في مجلس 
االمة اول من امس انتقلت في اليوم نفس����ه الى 
الدوري املمتاز لكرة الي����د، بعد محاولة اعتداء 
العب الشباب مشعل املطيري على مراقب مباراة 
فريقه امام العربي على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية ضمن منافس����ات اجلولة الثامنة من 
البطولة. وتتلخص الواقعة في حصول املطيري 
على ايقاف دقيقتني ثالث مرات ما يستدعي ابعاده 
نهائي����ا عن املباراة في املرة الثالثة في منتصف 
الشوط الثاني، وعندما طلب منه مراقب املباراة 
خلف العنزي اخلروج من الباب الرئيسي للصالة، 
رد الالعب بالقول »س����أخرج م����ن الباب الثاني 
غصبا عليك« ثم توجه الى العنزي ليمس����ك به 
في محاولة لضربه لكن مشرف الشباب والالعبني 
كانوا اسرع من يد املطيري التي كانت متجهة الى 
العنزي محاولني اخراج الالعب الذي اصر على 

الذهاب ملراقب املباراة لضربه.
وعلى الرغم من املش����كلة التي حدثت اال ان 
الش����باب بقيادة املدرب الوطني يوس����ف غلوم 
اس����تطاع ان يحول تأخره بف����ارق 4 اهداف الى 
فوز مس����تحق على العربي 32 - 29 )الش����وط 
االول 14 - 17(. وبذل����ك، رفع الش����باب رصيده 
الى 8 نق����اط لينفرد باملركز الثاني خلف النصر 
بفارق نقطة واحدة فيما بقي العربي على رصيده 

السابق بست نقاط.
وعقب املباراة كتب مراقب املباراة خلف العنزي 
تقريرا بالواقعة ورفعها الى جلنة املسابقات، ومن 
املتوقع ان تتخذ اللجنة اقصى عقوبة وهي ايقاف 
4 مباري����ات الى جانب غرامة مالية قد تصل الى 
500 دينار مع رفع توصية الى مجلس االدارة لرفع 

العقوبة التي قد تصل الى حد الشطب.
وفي لقاء آخر في اجلولة نفسه حقق الكويت 
فوزا معنويا مهما على القادسية 29 - 27 )الشوط 

افاد مقرر اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم 
ب���در عبداجلليل بأنه نظرا لقرب موعد تعاقد 
االندية مع مدربني جدد او التجديد مع املدربني 
احلاليني الذين يعملون باالندية، فإن اللجنة 
قررت عدم املوافقة على تعاقد االندية مع أي 
مدرب حاصل على شهادات تدريب من االحتاد 
االفريقي او اي احتاد آخر عدا االحتادين األوروبي 
واآلسيوي، وقد متت مخاطبة االحتاد اآلسيوي 
للوقوف على رأيه حول الشهادات الصادرة من 

االحتاد االفريقي.
واضاف عبداجلليل أن االحتاد سيقوم بالتقيد 

ارس���ل احتاد كرة القدم تعميما إلى امناء 
سر االحتادات اخلليجية يعلن فيه بدء املرحلة 
الثانية من دورة دبل���وم احملترفني في مجال 

كرة القدم.
وأكد سكرتير عام االحتاد سهو السهو أن 
قطر ستستضيف املرحلة الثانية خالل الفترة 
من 6 وحت���ى 13 يونيو املقبل، وطالب جميع 

فاز القادسية بلقب فئة العمومي للبطولة 
العامة أللعاب القوى لفئتي العمومي والناشئني 
بعد أن جمع العب���وه 158 نقطة فيما انتزع 
الفحيحيل لقب فئة الناشئني ب� 110 نقاط ضمن 

منافسات اليوم اخلتامي للبطولة.
أما على صعيد فئة الناش���ئني، فقد كانت 
املنافسة على اش���دها بني العبي الفحيحيل 
والساملية الذين حلوا باملركز الثاني بفارق 
نقطتني وبرصيد 108 نقاط وجاء من بعدهما 
الكويت في املركز الثالث برصيد 80 نقطة.

من جانبه، قال أمني السر املساعد الحتاد 
ألعاب القوى محمد العتيبي ان اليوم اخلتامي 

تنطلق اليوم بطولة الكويت املفتوحة الدولية 
لكمال االجسام و»فتنس« التي ينظمها معهد 
اوكسجني الصحي في فندق هيلتون املنقف، 
حيث س���تبدأ منافس���ات الدور التمهيدي في 
الفترة الصباحية بينما تقام التصفيات والدور 

النهائي مساء.
وقال رئيس مجلس ادارة معهد اوكسجني 
ورئيس اللجنة املنظمة العليا ونائب رئيس 
االحتاد اآلسيوي لبناء االجسام بدر بودي ل� 
»كونا« ان 70 العبا سيش���اركون في مسابقة 
كمال االجس���ام، بينما سيتنافس في مسابقة 

االول 14 - 15( بعد صيام عن الفوز خالل اجلوالت 
اخلمس املاضية وبذلك رفع االبيض رصيده الى 
6 نقاط تاركا املركز السادس واالخير للقادسية 

الذي توقف رصيده عند 5 نقاط.
ولعب الكويت لقاءه امام االصفر بقيادة مدربه 
اجلديد واملع����ار من االحت����اد اجلزائري صالح 
بوشكريو الذي وضح انه يعرف جيدا القادسية 
وايضا العبي فريقه على اعتبار انه سبق ان درب 
في الكويت قبل ثالثة مواسم، وهو ما وضح في 
توظيف العبيه بشكل جيد واعتمد في البداية على 
الدفاع املتقدم حتضيرا ملباريات الكأس، وكانت 
البداية جيدة واستطاع االبيض التقدم بفارق 4 
اهداف نتيجة حسن القيادة لصانع االلعاب احمد 
الكندري واتباع محمد الغربللي اللعب اجلماعي، 
وهذا ما خلق فجوات ف����ي دفاع االصفر وعانى 
منه احلارس الدولي حمد الرش����يدي الذي طرد 
في الدقيقة العاشرة نتيجة خروجه من منطقته 
واحتكاكه بالعب الكويت جاسم محمد، رغم ان 
الطرد لم يكن صحيحا على اعتبار ان الرشيدي 
كان االق����رب الى الكرة من الع����ب الكويت الذي 
ارتط����م به. عموما رب ضارة نافعة، فمش����اركة 
احلارس البديل فه����د كرم عقدت العبي االبيض 
لتألقه وهو ما اعاد االصفر الى جو املباراة بقيادة 
عبدالرحمن املزين ومهدي القالف وباقر خريبط 
وناصر بوخضرا لينتهي الشوط االول لصالح 
القادس����ية بفارق هدف. وعل����ى الرغم من تقدم 
القادس����ية في الشوط الثاني بفارق وصل الى 4 
اهداف اال ان ذلك لم يدخل اليأس في نفوس العبي 
االبيض، خاص����ة محمد الغربللي الذي تألق في 
الشوط الثاني وسجل 9 اهداف اخذت بيد فريقه 
للتقدم وانهاء املباراة لصالح االبيض. ادار اللقاء 

الدوليان محمد جابر وعصام ابل.
حامد العمران  ٭

وااللتزام بالئحة تنظيم العمل اخلاصة باملدربني 
الوطنيني واملقيمني والذين حصلوا على اجازات 
تدريب من االحتاد وذلك حسب اسماء املدربني 
املعتمدين من االحتاد شريطة االلتزام بعضويته 
في جلنة املدربني الوطنيني، حيث انه س���يتم 
اصدار بطاقات خاصة للمدربني املعتمدين في 

االحتاد.
من جانب آخ���ر، اصدرت اللجن���ة الفنية 
الكش���وف النهائية املتضمنة اسماء املدربني 
الوطنيني املعتمدين من االحتاد للموسم املقبل 

.2012 - 2011

املدربني الذين التحقوا باملرحلة االولى من الدورة 
التي اقيمت ف���ي الفترة من 26 مارس املاضي 
حتى 14 ابريل املاضي ان يتواجدوا في قطر 5 

يونيو املقبل حتى 13 يونيو 2011.
واهاب الس���هو بجميع املدربني لالستفادة 
من هذه الدورة التي تعتبر االعلى واالهم على 

املستوى االقليمي والقاري.

للبطولة ش���هد تأهل العب ثامن الى بطولة 
العالم أللعاب القوى للناش���ئني املقررة في 
فرنسا خالل الفترة من السابع حتى العاشر 
من ش���هر يوليو املقبل وهو العب الكويت 
عيسى عبداهلل في مس���ابقة اجلري ملسافة 

800 متر بتسجيله 1.56 دقيقة.
وقال ان الدرع العام للموس���م الرياضي 
انتزعها نادي الساحل بعد أن حققه ما مجموعه 
1767 نقطة خالل املوس���م ثم القادسية في 
املرك���ز الثاني ب� 1630 نقط���ة والكويت في 
املركز الثالث برصي���د 1239 نقطة وكاظمة 

رابعا برصيد 1171 نقطة.

»فتنس« 75 العبا من الدول اخلليجية والعربية 
واآلسيوية.

واضاف بودي أن اللجن���ة العليا املنظمة 
للبطولة خصصت جوائز نقدية للفائزين في 
مسابقة كمال األجسام التي ستجري املنافسات 
فيها بثالثة أوزان هي حتت 75 كيلوغراما وفوق 
85 كيلوغراما والوزن املفتوح، حيث سيحصل 
الفائز باملركز األول ف���ي األوزان الثالثة على 
خمس���ة آالف دوالر والثاني على ثالثة آالف 
دوالر والثالث عل���ى ألفي دوالر والرابع على 

ألف دوالر.

)هاني الشمري( صالح بوشكريو جنح في قيادة الكويت للفوز على القادسية  

املطيري يعتدي على مراقب »الشباب والعربي«

تأهل 8 العبني لبطولة العالم للناشئني

»األنباء« انفردت بخبر جتديد عقده

كاظمة في مواجهة خيطان »اجلريح« في الدور ربع النهائي لكأس األمير

غوران: فّضلت البقاء مع األزرق ملواصلة النجاح

القادسية إليقاف ثورة »الشباب« واألخذ بالثأر

كما انف���ردت »األنباء« في 
عددها الصادر االربعاء املاضي، 
ادارة احتاد  حس���م مجل���س 
كرة الق���دم جتديد عقد مدرب 
منتخبنا الوطني الصربي غوران 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حماده، واتفق معه بشكل نهائي 
على جتديد عقده لقيادة االزرق 
ملدة ع���ام براتب قدره 50 الف 
دوالر شهريا، بعد ان طلب في 
السابق زيادة راتبه الى 75 الف 
دوالر، ما جعل االحتاد يصرف 
النظ���ر عنه للبحث عن مدرب 
جديد، اال انه لم يعثر على املدرب 
اجلاهز في هذا التوقيت خاصة 
ان مباراة منتخبنا امام الفائز 
من لقاء سريالنكا والفلبني لم 
يتبق عليها اال شهران فقط، وهو 
االمر الذي جعل االحتاد يعيد 
فتح قنوات االتصال مع الصربي 
غوران، وهو ما ذكرته »األنباء« 
ف���ي عددها 11 اجل���اري عندما 
اشرنا الى ان االحتاد وغوران 
في طريق االتفاق النهائي، بعد 
ان جاءت املوافقة الرسمية من 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لزيادة العقد الذي مت توقيعه 

رسميا امس اخلميس.
م���ن جهته اع���رب غوران 
توفاريت���ش ف���ي تصريح ل� 
البالغة  »األنباء« عن سعادته 
مبواصلة عمله مع االزرق خالل 
الفترة املقبلة التي تتطلب جهدا 
كبيرا حتى يتحقق الهدف بالتأهل 
الى الدور الثاني من التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم التي ستقام 

في البرازيل 2014.
وأض���اف: سأس���عى خالل 
الفترة املقبلة الى التركيز من 
خالل خطة االعداد التي وضعتها 
في وقت سابق وتتمثل في بداية 
التدريب���ات احمللية 22 يونيو 
املقبل، ومن ثم اقامة املعسكر 
التدريب���ي في لبن���ان 26 منه 

تنطلق اليوم منافسات الدور 
ربع النهائ���ي من كأس صاحب 
السمو األمير مبواجهتني، جتمع 
القادس���ية والش���باب،  األولى 
وستكون ثأرية بالنسبة لألصفر 
حام���ل اللقب بع���د ان أخرجه 
الشباب من الدور نفسه في كأس 
سمو ولي العهد، بينما يلتقي في 
املباراة الثانية كاظمة مع خيطان 
اجلريح، وتق���ام املباراتان على 

ستاد الكويت.
املباراة وكله  القادسية  يدخل 
الدور نصف  ال����ى  امل للوصول 
النهائي وكذلك رد الدين للشباب، 
إال أن الظروف الصعبة التي مير 
بها الفريق رمبا ال تساعده، حيث 
يعاني من كثرة اإلصابات، اذ تأكد 
غياب فيصل العنزي وعمر بوحمد 
وعادل مطر وعلي الشمالي، كما ان 
هناك ش����كوكا كبيرة حتوم حول 
مشاركة الثنائي السوري اخلطير 
فراس اخلطيب وجهاد احلس����ني، 
باإلضافة إلى إيقاف الظهير ضاري 

سعيد. 
ويبدو أن املدرب محمد إبراهيم 
سيلعب بتوازن ولن يندفع للهجوم 
مثلما فعل في مباراته بكأس سمو 
ولي العهد، وهو ميلك أوراقا رابحة 
كثيرة متكن����ه من تطبيق خطته 
في مقدمتهما رباعي الوسط طالل 
العامر وفه����د األنصاري وصالح 
الش����يخ وعبدالعزيز املش����عان 
املتألقني  الظهيرين  إلى  باإلضافة 
القحطاني وعامر املعتوق،  خالد 
أما خط املقدمة فال توجد فيه أي 
مشكلة بتواجد أكثر من العب مميز 
أبرزهم حمد العنزي وهذه األسماء 
دائما ما ترجح كفة بطل الدوري 
إال أن مباريات الكؤوس ال تعترف 

باألسماء بل مبن يعطيها.
في اجلبه���ة األخرى، يدخل 
الشباب وليس امامه ما يخسره، 

التدريبي الذي سيكون االعداد 
النهائي للمب���اراة االولى التي 
ستجمع االزرق مع الفائز من 

سريالنكا والفلبني.
وقال غوران: لقد تنازلت عن 
الزيادة التي طلبتها سابقا نظرا 
لرغبتي الشديدة في مواصلة 
النجاح الذي حققته مع األزرق 
الذي يضم العبني على مستوى 
امله���ارة والتكتيك،  عال م���ن 
باالضافة الى ان معظم العبي 
املنتخب االول سبق لهم ان كانوا 
ضمن التشكيلة االساسية التي 
فازت بلقب بطولة غرب آسيا 
الت���ي اقيمت ف���ي االردن قبل 
انطالق كأس اخلليج التي توج 

بها االزرق.
مبارك الوقيان ـ مبارك الخالدي   ٭

املقبل وبعدها يعود  7 يوليو 
االزرق وميكث عدة ايام ليغادر 
بعدها الى تايلند القامة املعسكر 

واقامة مبارات���ني وديتني مع 
منتخبها اواخر يونيو املقبل، 
بحيث يس���تمر املعسكر حتى 

إلى بر األم���ان مثل فهد العنزي 
ويوسف ناصر وفرج لهيب وفهد 

الفهد ونواف احلميدان.
أما خيطان فرمبا يتأثر كثيرا 
في مواجهة اليوم بعد خسارته 
لقب كأس ولي العهد أمام الكويت 
1 - 2 الثالثاء املاضي، لكن على 
املدرب محمد األنصاري والعبيه 
أن يضعوا في اعتبارهم أن كرة 
الق���دم تعطي من يعطيها، لذلك 
يجب على مساعد الفوزان ورفاقه 
محمد يوسف وحامد الشيباني 
وعمر احلقان أن يس���تجمعوا 
قواهم س���ريعا لتج���اوز عقبة 

كاظمة الصعبة.
عبدالعزيز جاسم  ٭

كاظمة الدخ���ول بكل قوته أمام 
خيطان إلنقاذ موس���مه وحفظ 
ماء الوجه باحلصول على بطولة 
بعد احتالله املرك���ز الرابع في 
الدوري ث���م خروجه املبكر من 
كأس سمو ولي العهد، وبالفعل 
الفريق ضرب بق���وة في الدور 
األول وأقصى التضامن بثالثية 
نظيفة، إال أن الصحوة يجب أن 
تس���تمر إذا ما أراد جتاوز عقبة 

خيطان املتطور. 
ويدرك مدرب الفريق التشيكي 
ميالن ماتشاال أن الوقت قد حان 
لوض���ع بصمة قبل الرحيل عن 
البرتقال���ي وهو ميلك مجموعة 
ممي���زة تس���تطيع الوصول به 

فإن هزم فسيكون ودع البطولة 
على يد أفضل الفرق، وإن تأهل 
فسيكون بالفعل فارس املسابقة 
بع���د أن أخرج العرب���ي زعيم 
البطولة في الدور التمهيدي. ومن 
الواضح أن مدرب الفريق جابر 
الزنكي سينتهج نفس األسلوب 
الذي لع���ب به امام القادس���ية 
بالدفاع احملك���م واالعتماد على 
املتقنة بقيادة  املرتدة  الهجمات 
محمد أش���كناني وعادل توفيق 
والبرازيليني انطونيو توبانغو 
ورودريغو ومسعود فريدون، كما 
يتميز العبو الشباب باستغالل 

الكرات الثابتة.
وفي املواجهة الثانية سيحاول 

غوران مستمر مع األزرق

صورة للخبر الذي انفردت بنشره »األنباء«

الشباب القادسية
5:50 الثالثة الرياضية

خيطان كاظمة
8:50 الثالثة الرياضية

اكد نائب رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة محمد 
املسعود على ايجابية االجتماع الذي عقده ظهر امس مع رؤساء وامناء 

سر االندية مبقر الهيئة وبحضور اعضاء مجلس ادارة الهيئة، حيث 
مت خالل االجتماع التطرق الى جميع االمور التي تهم هذه االندية فيما 

يتعلق بامليزانيات واملنشآت ونواقص هذه االندية من اجهزة فنية 
وامور مالية وفنية وادارية. واشار الى ان الهيئة وضعت في اعتبارها 

مساندة هذه االندية الزالة كل العقبات التي تعترض مسيرتها الرياضية 
وااللتزام باالهداف التي وضعتها مع هذه االندية في املرحلة املقبلة 

التي ستشهد نقلة نوعية في االمور التي تهم االندية.
وقال املسعود ان اجتماعا آخر سيعقد في املرحلة املقبلة مع املسؤولني 

في هذه االندية الستكمال ما مت مناقشته في االجتماع االول.
من جهته، اعرب امني سر نادي القادسية رضا معرفي عن شكره 
وتقديره للمسؤولني في الهيئة لدعوتهم االندية، متوقعا ان تكون 

هذه االجتماعات ايجابية، كما اشاد رئيس نادي خيطان منير العتيبي 
بنتائج االجتماع، مؤكدا ان االندية بحاجة الى املزيد من اجلهود االدارية 

والفنية لالرتقاء بعملها في املستقبل.

املسعود: الهيئة حترص على تذليل 
العقبات أمام األندية

)هاني الشمري( صالح الشيخ يسعى للظهور بشكل جيد أمام الشباب  


