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قلق في معسكر القادسية
.. واستقرار في الكويت

الدفاع بطل »الوزارات«

»الهيئة«: إدارة ستاد جابر لشركة متخصصة
اقر مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب 
زيادة بدالت احلكام وتعديل الالئحة اخلاصة 
بهذه املكافآت ورفع سقف املخططات املالية 
لالقامة واالعاشة في املعسكرات والبطوالت 

واالجتماعات واملؤمترات اخلارجية.
جاء ذلك في اجتماع مجلس ادارة الهيئة 
الذي عقد امس برئاسة نائب رئيس مجلس 
االدارة محمد املسعود وبحضور فواز املزروعي 
واسامة الذويخ وراش���د النويهض وحامد 
الرومي وخالد الغامن وحسني البلوشي وجمال 

الدوسري وطرقي سعود.
وقد ناقش���ت مجل���س االدارة عددا من 
املوضوعات املتعلقة مبتابعة اش���هار عدد 
من االندية الرياضية الشاملة واملتخصصة 
وهي نادي س���لوى ونادي القرين للفتيات 
واالندية الشاملة بضاحية مبارك الكبير وسعد 
العبداهلل ومحافظ���ة اجلهراء باالضافة الى 

اندية البولو ون���ادي هوكي اجلليد ونادي 
األلعاب الشتوية.

واقر املجلس في اجتماعه مقترحا خاصا 
بتنظيم بطولة سنوية في عدد من األلعاب 
اجلماعية ذات اجلماهيرية باس���م صاحب 

السمو األمير.
كما اقر املجلس املقترح اخلاص انش���اء 
6 مالعب تقام عليها املباريات الرسمية في 
جميع مناطق الكويت، وكلف املجلس اللجنة 
املالية بعمل آلية جديدة مبتابعة االحتراف 
اجلزئي مبا يجعل���ه مريحا لالعب والنادي 
وكذلك متابعة انش���طة س���تاد جابر ومدى 
امكانية منح ادارة هذا الصرح الحدى الشركات 

اخلاصة.
كما ناقش املجلس باس���تفاضة املقترح 
اخلاص بتحويل مراكز الشباب الى مراكز خدمة 

مجتمعية تستقطب جميع افراد االسرة.

 قبل 24 ساعة من اللقاء املرتقب بني القادسية 
والكويت ضمن الدور الثاني من كأس االحتاد 
اآلس���يوي والتي من املق���رر ان تقام غدا على 
س���تاد محمد احلمد، وضع البرتغالي جوزيه 
روماو اللمسات االخيرة في املعسكر األبيض، 
في حني تكفل مساعدا محمد ابراهيم املتواجد 
في لندن للعالج، احمد دشتي والصربي غوران 
بتجهيز كتيبة األصف���ر للقاء املهم، هذا ومن 
املقرر ان يعقد في احلادية عش���رة من صباح 
اليوم االجتماع الفني للمباراة بحضور ممثلي 
الناديني ومراقب املباراة واحلكام، على ان يعقبه 

املؤمتر الصحافي ملدربي الفريقني.
وفي القادسية يسود القلق حول الظروف 
التي مير بها الفريق استعدادا للمباراة خصوصا 
بعد الغياب املفاجئ للمدرب ابراهيم الذي جاء 
مكمال للفراغ الكبير في التشكيلة القدساوية 
في منتصف امللعب بغياب طالل العامر وفهد 
األنصاري لاليقاف، ورغم تنفس القدس���اوية 
الصعداء بعودة صالح الش���يخ للتدريب بعد 
تعافيه من االصابة اال ان الشكوك حتوم حول 
مشاركة الس���وري جهاد احلسني الذي يعاني 

من اإلصابة أيضا.
وال تبدو احللول متاحة كثيرا امام دشتي 
وغوران اللذين س���يعمالن على االستعانة 
بالالعبني الش���باب لس���د النقص في مركز 
االرتكاز بعد ان مت اس���تبعاد فكرة مشاركة 
نهير الش���مري في هذا املركز خصوصا انه 
سبق ان لعب فيه خالل منافسات خليجي 16 
بالكويت وابلى بالء حس���نا، اال ان كبر سن 
الشمري واصابته األخيرة حالت بينه وبني 

أحرز فريق وزارة الدفاع بطولة كأس الوزارات 
القدم  واملؤسس���ات والهيئات احلكومية لكرة 
بعد تغلبه على فريق وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية بثالثة أهداف مقابل هدفني، وذلك في 
املباراة النهائية التي أقيمت على ملعب املغفور 
له الشيخ علي صباح الس���الم بنادي النصر، 
برعاية وحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باإلنابة جاس���م يعقوب وبحضور 
وكيل وزارة األوق���اف د.عادل الفالح، والوكيل 
املساعد للعالقات اخلارجية د.مطلق القراوي، 
والوكيل املساعد للدراسات اإلسالمية عبداهلل 
براك والعميد ركن احمد اليتامى مدير مديرية 
التعليم العسكري والعقيد ركن حميد دحل مدير 
االحتاد الرياضي العس���كري، ورئيس اللجنة 
املنظمة العليا لل���وزارات داود الداود، ورئيس 
وأعضاء اللجنة الفني���ة لقدم الوزارات ونائب 
رئيس نادي النصر الرياضي حجاب عطا اهلل 

الزج به في وسط امللعب.
وسيكون التكتيك القدساوي منصبا كثيرا 
على الضغط الهجومي من اجل إخفاء عيوب 
الفريق ف���ي مركز االرتكاز، حيث س���يحاول 
القدساوية اغالق امللعب في حالة الدفاع واللعب 
على االطراف في الهجوم، مع إعطاء واجبات 

دفاعية بحتة لصالح الشيخ.
من جهت���ه ال يعيش مدرب األبيض روماو 
بنفس قلق نظيريه دش���تي وغوران، فهو ال 
يعاني إال من غياب قسري حلسني حاكم بسبب 
اإليقاف، وقد قام بتجهيز البديل املناسب له في 
اللقاء بوجود الثنائي جراح العتيقي وناصر 

القحطاني في وسط امللعب.
ويدرس روماو عيوب القادسية والظروف 
التي مير بها جيدا، لذلك اتضحت بعض املعالم 
التكتيكية له التي س���يخوض بها مباراة الغد 
في التدريبات األخيرة للفريق، حيث ستكون 
املهمة الكبرى منصبة عل���ى عاتق البرازيلي 
روجيريو في اختراق عمق الدفاع القدساوي، 
في حني سيتكفل وليد علي باللعب عبر األطراف 
استغالال للغياب املتوقع للتفاهم بني وسط ودفاع 

القادسية في ظل غياب العامر واالنصاري.
وسيكون روماو حذرا هذه املرة في بداية 
املباراة ولن يندفع كثيرا للهجوم اال مع امتصاص 
احلماس املتوقع لالعبي القادسية الن املباراة 
على ملعبهم وبني جماهيرهم وس���يعمل على 
جتاوز األخط���اء التي وقع فيه���ا في املباراة 
الس���ابقة في بطولة الدوري والتي حس���مت 

اللقب للقدساوية.
مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي  ٭

وجمهور كبير.
وحقق فري���ق الصناعة املرك���ز الثالث في 
البطولة، بينما حقق الدفاع كأس التفوق العام 
وحصل فريق وزارة التربية على كأس الفريق 
املثالي.وهنأ يعق���وب الفرق الفائزة بالبطولة، 
مؤكدا أن دوري الوزارات يحظى بأهمية كبيرة 
من املسؤولني بالهيئة وعلى رأسهم الشيخ طالل 
الفهد، مثمنا جميع اجلهود التي س���اهمت في 

جناح بطوالت الوزارات هذا املوسم.
بدوره، أعرب وكيل وزارة األوقاف عن سعادته 
بأداء  النهائية واالس���تمتاع  املباراة  بحضوره 

الفريقني واملساهمة في حفل التتويج.
من جهته، اعرب سعد الفضلي نائب رئيس 
اللجنة الفنية في البطولة عن سعادته للمشاركة 
الناجحة في البطولة والتنافس بني الفرق للوصول 
إلى اللقب مش���يدا بدور اللجان العاملة إلجناح 

املوسم احلالي.

االستعدادات تتواصل في معسكري القادسية والكويت للقمة اآلسيوية املرتقبة

د.عادل الفالح وجاسم يعقوب يسلمان الكأس للفائز باملركز األول

دشتي وغوران في »حيرة« الوسط.. وروماو يجهز بدياًل حلاكم 

يغادر البالد 22 يونيو املقبل 
العب نادي القادسية مجيد طالل 
ال���ى ميونيخ االملانية  متجها 
الجراء عملي���ة جراحية بعد 
بالته���اب في املفصل  اصابته 
احلرقف���ي )الواقع في منطقة 
احلوض(، االمر الذي من املؤكد 
انه سيغيب على اثره عن االصفر 

حتى منتصف املوسم املقبل.
يذكر ان مجيد تعرض لهذه 
االصابة املوس���م املاضي لكنه 
ش���ارك مع القادسية في بداية 
املوس���م احلالي وحتديدا في 
مباريات كأس االحتاد لتعاوده 
االصابة من جديد وتبعده عن 
االصفر فيما تبقى من مسابقات 

محلية.

عمليه جراحية 
ملجيد طالل

في أملانيا

تقام مس���اء اليوم المباراة 
النهائية لكأس الصاالت للموسم 
الحالي على صالة نادي اليرموك 
ويقابل الفحيحيل القادس���ية 
في المب���اراة النهائية بعد ان 
اس���تطاع الفحيحي���ل تخطي 
نظيره المتطور الش���باب في 
النهائي  ال���دور قب���ل  مباراة 
بنتيجة 6 - 2، فيما استطاع 
القادسية تخطي نظيره العربي 
في مباراة الدور القبل النهائي 
إلى  الفريقان  ان احتك���م  بعد 
ركالت الجزاء الترجيحية بعد 
التعادل االيجابي 3 - 3 لتنتهي 

لصالح القادسية 6 - 5.

أك���د عضو مجل���س ادارة 
نادي القادسية ومدير االلعاب 
المائية حس���ن ابو الحسن ان  
ادارة االصف���ر بصدد مخاطبة 
اتحاد السباحة بشان استضافة 
البطولة اآلس���يوية والعربية 
لكرة الم���اء، وهما البطولتان 
التي س���يمثل فيهما القادسية 
الكويت بصفته بطال للدوري 

العام لهذا الموسم.
واثن���ى ابو الحس���ن على 
تحقيق القادسية لكأس التفوق 
العام للسباحة برصيد 30 نقطة 
لهذا الموس���م، مشيرا الى انه 
ومنذ توليه ادارة االلعاب المائية 
القدساوية كان قد وعد رئيس 
النادي السابق الشيخ طالل الفهد 
باس���تعادة كأس التفوق الذي 
غاب عن النادي منذ عام 1983 
� 1984، وقد بر بوعده بتضافر 
جهود األجهزة االدارية والفنية 
الالعبين في سباحة  واصرار 
االصفر والذين عملوا كأسرة 

واحدة لتحقيق هذا االنجاز.
وأشار ابو الحسن ان سباحة 
القادسية اجلت احتفالها بهذا 
التفوق الى حين انتهاء  فترة 
االمتحانات للطلبة حيث سيقام 
االحتف���ال في 8 م���ن يونيو 
المقبل على مسابح القادسية، 
الى  مطالب���ا محبي االصف���ر 
تقديم التكريم الالزم لسباحة 
القادسية أسوة بباقي االلعاب 
التي تحظى باالهتمام والدعم، 
خاصة ان المهمة باتت صعبة 
في المحافظة على قمة األلعاب 
المائية في الكويت بعد تحقيق 
كأس التفوق العام للس���باحة 
بعد الغياب عنه لما يربو على 

27 عاما.

توج كاظم���ة بلقب بطولة 
كأس اتحاد كرة السلة لتحت 18 
سنة بعد فوزه على اليرموك 85 
- 76 في المباراة النهائية التي 
جرت في صالة حمد الرجيب 

بكيفان.
وجاءت المباراة متكافئة من 
جانب الفريقي���ن مع افضلية 
الدفاع  نسبية لكاظمة بفضل 
المتميز من الالعبين، وشهدت 
المباراة تأل���ق العبي كاظمة 
وتقديم اداء متميز طوال احداث 
اللق���اء، خصوص���ا الالعبين 
عبداهلل ريحان ومحمد موسوي 
وفرحان جاسم وعبداهلل بشير 

وعبدالعزيز خيري.
بعد نهاية المباراة قام نائب 
رئي���س اتح���اد اللعبة خليل 
ابراهيم بتسليم كأس البطولة 
للبرتقالي بحضور المدير الفني 
سلمان رمضان ومدرب شباب 
كاظمة خالد نجم ومس���اعده 

المدرب خالد العميري.

نهائي كأس 
الصاالت اليوم

أبو احلسن 
الستضافة آسيوية 

وعربية املاء

شباب كاظمة 
يتوجون بلقب  

كأس السلة

رادان املرشح األكبر لتدريب األصفر

توماك مرشح لقيادة منتخب الشباب في البطولة اخلليجية

القادسية صرف النظر عن تاالييتش
 والكويت اقترب من التعاقد معه

16 العبًا في قائمة »أزرق السلة« لبطولة األردن

الكويت ل���م يوقع مع املدرب 
الى اآلن، مضيف���ا: لقد بدأنا 
مفاوضاتنا مع تاالييتش قبل 
القادسية مفاوضاته  ان يبدأ 
معه اال انه حينها طلب مبلغا 
كبيرا ووضع شروطا صعبة، 
ولكنه االن بدأ بالتجاوب مع 
مطالبنا ورح���ب بها، اال انه 
ذكر انه اآلن يتعرض لضغوط 
كبيرة من قبل نادي الوحدات 
لتجديد عقده موسما آخر ورغم 
انهم يستحقون فإن بالتأكيد لن 

يستطيعوا تنفيذ مطالبه.
 ٭  مبارك الوقيان

ومن املنتظ���ر أن يوجه احتاد 
السلة الدعوة الى أحد مدربينا 
الوطنيني للقيام مبهام املدرب 

املساعد لتوماك.
على صعيد آخر، قرر احتاد 
اللعبة اقامة حفل تكرمي لفريق 
امليني باسكت )حتت 12 سنوات( 
في أح���د املطاعم املعروفة في 
الساعة 8 مساء غدا بعد حصول 
الفريق على املركز األول لبطولة 
املوالي احلس���ن الدولية التي 
أقيمت ف���ي العاصمة املغربية 
الرباط خالل الفترة من 5 وحتى 

11 الشهر اجلاري.
وسيقام التكرمي مببادرة من 
رئيس احتاد السلة الشيخ حمد 
السالم الذي كرم الالعبني ماديا 
في املطار وسيقوم بتكرارها غدا 
وذلك كمبادرة ش���خصية منه 
النشء على  لدعم وتش���جيع 
مواصلة االلتزام واالنضباط في 
سبيل دعم املنتخبات الوطنية 

على املدى البعيد.
يحيى حميدان  ٭

من جه���ة اخرى، تش���ير 
الدالئل ال���ى ان نادي الكويت 
ف���ي مفاوض���ات جادة  دخل 
ومتقدمة مع الكرواتي دراغان 
تاالييتش لقيادة الفريق خالل 
املوسم املقبل بدال من البرتغالي 
الذي سينتهي  جوزيه روماو 
عقده نهاية هذا املوسم. واشارت 
مصادر خاصة ل� »األنباء« الى 
ان نادي الكويت سيتريث قبل 
االعالن عن اتفاقه مع تاالييتش 
حلني االنتهاء من آخر مباراة 
يخوضها الفريق هذا املوسم.

واك���دت تل���ك املصادر ان 

والتي ستكون أشبه باختبار 
مهم بالنسبة ل� »ازرق السلة« 
قبل خوض���ه بطولة اخلليج 
املقرر له���ا أن تقام في اكتوبر 
املقبل في العاصمة البحرينية 

املنامة.
في غضون ذلك، برز اس���م 
مدرب فئة الش���باب في نادي 
الكويت الصربي توماك كأحد 
أبرز املرش���حني وبقوة لقيادة 
»أزرق الش���باب« ف���ي بطولة 
املنتخبات اخلليجية املقررة في 
يوليو املقبل ف���ي مدينة جدة 

السعودية.
ويأتي ترشيح توماك لهذه 
املهمة لدرايته التامة باملنتخبات 
اخلليجية لفئة الشباب، حيث 
سبق له أن توج بلقب البطولة 
املذكورة مع السعودية وحصل 
على املركز الثاني مع املنتخب 
القط���ري في مناس���بة أخرى 
وبالتال���ي فه���و ميتلك خبرة 
واسعة لقيادة منتخبات هذه 
الفئ���ة في ال���دول اخلليجية، 

ادارة  مجل���س  ص���رف 
ن���ادي القادس���ية النظر عن 
الكرواتي دراغان  التعاقد مع 
تاالييتش مدرب فريق الوحدات 
االردني احلالي بعد ان وصلت 
املفاوض���ات بني الطرفني الى 
مراحل متقدمة جدا ومت االتفاق 
على جميع االمور املالية، اال 
ان اصرار املدرب على ان يكون 
مساعده االردني عبداهلل ابو 
زمع معه ضمن اجلهاز الفني 
حال دون امتام االتفاق النهائي 
رغم ان القادسية كان قد ارسل 
الى املدرب العقد لالطالع عليه 
وابداء رأيه قبل التوقيع بشكل 
رسمي، فما كان من تاالييتش 
اال ان طلب ضم مساعده ابوزمع 
معه وبراتب كبير، االمر الذي 
رفضته جلنة الكرة بالقادسية، 
واجتهت اللجنة برئاسة رئيس 
النادي فواز احلساوي ومحمد 
الش���رهان  البن���اي وناصر 
ورفاعي الديحاني لالتفاق مع 
مواطنة الكرواتي اآلخر رادان 
لقيادة الفريق االول، خاصة ان 
فواز احلس���اوي كان قد وقع 
مع���ه عقدا ملدة ع���ام ليكون 
حت���ت تصرف ش���ركة فيتو 
التي تعود ملكيتها للحساوي، 
االمر الذي سيسهل مهمة قيادة 
رادان لالصفر، السيما انه كان 
املرش���ح الثاني بعد مواطنه 
تاالييتش بعد ان حصرت جلنة 
الكرة اسميهما للعمل بنادي 

القادسية.

قدم مدرب منتخبنا الوطني 
البحريني سلمان  السلة  لكرة 
رمض���ان أس���ماء 16 العبا في 
القائمة األولية للمنتخب واملقرر 
لها أن تشارك في بطولة امللك 
عبداهلل الثاني الدولية التاسعة 
التي من املزمع اقامتها في األردن 
خالل الفترة من 21 وحتى 27 

يوليو املقبل.
والالعبون هم: عبدالعزيز 
احلميدي، أحمد سعود وناصر 
الظفيري )القادس���ية( وأحمد 
البلوش���ي، محمد أش���كناني، 
الربيعة وعبداهلل  عبدالعزيز 
السالم )كاظمة( وراشد رياض، 
حسني عبدالرحمن وسالم الهذال 
)الكويت( وشايع مهنا، صالح 
الش���مري  يوس���ف وعبداهلل 
)الساحل( وعبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندل���ي )اجلهراء( 

ومحمد صالح )العربي(.
وينتظر رمض���ان اعتماد 
القائمة رسميا من قبل مجلس 
ادارة احتاد كرة الس���لة، ومن 
املتوقع أن يتم استدعاء عدد من 
أمثال محمد املطيري  الالعبني 
)اجلهراء( وعبدالرحمن جمعة 
)الكوي���ت( وعبداهلل املطيري 
)القادسية( لزيادة عدد الالعبني 
الضف���اء مزيد م���ن احلماس 
التي  التدريبات  ف���ي  والندية 
ستنطلق األس���بوع األول من 

يوليو املقبل.
ويدرس احتاد اللعبة اقامة 
معس���كر تدريبي ملدة 10 أيام 
اس���تعدادا للبطول���ة، بخالف 
خوض »أزرق السلة« مباراتني 
وديت���ني م���ع فري���ق اجليش 
األميركي وفريق محلي لم يحدد 
في االستعدادات الداخلية التي 

تسبق اقامة املعسكر.
هذا وكانت اللجنة املنظمة 
لبطولة امللك عبداهلل الثاني قد 
وجهت الدعوة الى العديد من 
املنتخبات العربية واالوروبية 

الكرواتي دراغان تاالييتش يقترب من الكويت

املدرب البحريني سلمان رمضان يقود تدريبات »ازرق السلة« في مناسبة سابقة

 Red« البابطني ترعى الرميضي في
»Bull Car Park Drift

 Red Bull Car Park Drift شارك مبارك الرميضي في
بسيارة نيسان Z350، ويعتبر هذا احلدث فريدا من 
نوعه، فهو يجمع محبي السيارات الرياضية في جو 

مليء باملتعة واإلثارة، والذي احتضنته الكويت هذا العام 
وأقيم في معرض الكويت الدولي ـ أرض املعارض ـ في 

مواقف قاعة رقم 5.
وأثبتت سيارة نيسان بقيادة مبارك الرميضي مدى 

قدرتها على املشاركة في مثل هذا احلدث املميز الذي 
يتطلب 350Z مهارات قيادية عالية، حيث يجب على كل 
سائق أن يقدم أفضل عرض في فن االجنراف والتحكم 

بالسيارة كما يجب عليه أن يبقي سيارته منزلقة 
ألطول مدة ممكنة وفي معظم األحيان وصل املنعطفات 

ببعضها بعضا.
وشارك في هذا احلدث سيارات الدفع اخللفي وسيارات 

الصالون الرياضية ذات الدفع املستمر، فيما سعى 
املتسابقون لتقدمي أفضل العروض، وقد تولت جلنة 

مؤلفة من أبطال راليات مهمة التحكيم ضمت بطل لبنان 
للراليات وبطل الشرق األوسط لسباقات السرعة سائق 

»ريد بل« عبدو فغالي وبطل الشرق األوسط السابق 
الكويتي مشعل النجادة ومواطنه صالح بن عيدان.


