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 ملواجهة الساملية املطعم بالنجوم برعاية »املزيني للصرافة« و»اإلمناء العقارية« 

 وفد األهلي في الكويت اليوم بحضور متعب وجنوم مصر 
على املس����توى الشخصي خاصة 
انه لم يش����ارك منذ فترة طويلة 
في املباريات بسبب اإلصابة، وأكد 
ان مشاركته في املباراة شيء جيد 
خاصة ان����ه س����يكون بعيدا عن 
ضغوط املباريات الرسمية وصراع 
املنافسة على درع الدوري املشتعلة 
بني األهلي والزمالك واالسماعيلي، 
ومتنى متعب ان يقدم مس����توى 
جيدا في املباراة حتى يس����تعيد 
مس����تواه املعروف قبل املشاركة 
مع األهلي في املباريات الرسمية 
س����واء في ال����دوري او البطولة 
االفريقية، مؤكدا على ان املؤازرة 
املباراة  املتوقعة في  اجلماهيرية 
من أبناء اجلالية املصرية سيكون 
لها اثر ايجابي على مردود الالعبني 
سيمكنهم من رفع احلالة املعنوية 

قبل استئناف بطولة الدوري.
 وأع����رب متعب ع����ن أمنيته 
بتس����جيل هدف ف����ي املباراة الن 
ذلك سيساعده كثيرا على اختصار 
الوقت الستعادة مستواه  عنصر 
ومكانته األساس����ية في صفوف 
فريقه خاصة في ظل وجود العديد 

من املهاجمني بالفريق.

األهلي يعفي سعيود من البعثة 

إدارة األهلي  وافق مجل���س 
برئاسة حسن حمدي على السماح 
أمير س���عيود، بعد  للجزائري 
احلصول على إذن مس���بق من 
جوزيه بالسفر إلى بالده خالل 
الفترة املقبلة. وتلقت إدارة األهلي 
كتابا من االحتاد اجلزائري يطلب 
فيه انضمام س���عيود لصفوف 
املنتخب األوملبي اجلزائري الذي 
يستعد خلوض مباراة هامة أمام 
التصفيات االفريقية  زامبيا في 
املؤهلة إلى دورة األلعاب األوملبية 

في لندن عام 2012.

العليا املنظمة وجود صقر الكرة 
املصري����ة احمد حس����ن والفاكهة 
عماد متعب في أول ظهور له بعد 
عودته من رحلة العالج وشفائه من 
اإلصابة باإلضافة الى رجل املهام 

الصعبة محمد بركات«.

بركات: الزيارة في وقتها 

أعلن محمد بركات جنم النادي 
األهلي عن سعادته بالتواجد اليوم 
مع فريقه في الكويت وخوض مباراة 
ودية أمام الساملية املطعم بنجوم 
األندية الكويتية، وأكد بركات ان 
الى  األهلي خيرا فع����ل بالتوجه 
الكويت خالل فترة توقف الدوري 
النها تعتبر امرا مهما خاصة بعد 
ثورة 25 يناير، وأشار إلى ان تواجد 
األندية املصرية في الدول العربية 
بالتحديد من شأنه ان يساهم في 
تقارب الشباب العربي في كل أنحاء 
الوطن العربي.   وأش����ار الى ان 
مجموعة الن����ادي األهلي في دور 
املجموعات ببطولة دوري رابطة 
األبط����ال األفريقية احلالية تضم 
ثالثة ف����رق عربية ه����ي: األهلي 
التونس����ي واملولوديه  والترجي 
اجلزائري مع احتمال وجود فريق 
عربي رابع وهو الوداد املغربي وهو 
ما يس����اعد املصريني في التقرب 
أكثر الى األشقاء في الدول العربية، 
وأشار بركات الى ان املباراة تعتبر 
فرصة جيدة للجالية املصرية في 
الكويت لرؤية فريقهم وجنومهم 
احملبوبني وتوجه بركات بالشكر 
إلى كل القائمني على هذه الدعوة 

والزيارة التي جاءت في وقتها.

متعب: أسعى للتهديف 

أكد عماد متعب مهاجم منتخب 
مصر والنادي األهلي على ان املباراة 
تعتبر فرصة جيدة بالنس����بة له 

الساملية  لتنظيم مهرجان مباراة 
مع األهلي املصري، مؤكدا ان شركة 
صروح أنهت االستعدادت الستقبال 
بعثة الفريق الضيف وإقامة املباراة 
وتقدمي كل الدعم لتلك اللجان من 
اجل إجناح املهرجان.  وأكد اخلشاب 
ان فريق األهلي سيحضر بأغلبية 
النجوم حسب التأكيدات األخيرة، 
اللجنة  وقال: »من دواعي سرور 

األحمد مقالي����د احلكم في البالد، 
وأشار الى ان زيارة األهلي تأتي 
في إطار التعاون الرياضي املتميز 
بني اجلانب����ني املصري والكويتي 
وتأكيدا على العالقة بني الدولتني 

في كل املجاالت.
من جانبه، أعلن املستشار خالد 
اخلشاب املنسق العام للمباراة عن 
العاملة  اللج����ان  جاهزية جميع 

ابو احلسن الى ان مباراة األهلي 
واألندي����ة املصري����ة بصفة دائما 
في الكويت تكون عرسا رياضيا 
للجالية املصري����ة والعربية في 
الكويت.  وأوضح ان تلك الزيارة 
تتزامن مع احتفاالت الكويت مبرور 
50 سنة على االستقالل و20 عاما 
على التحرير و5 سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 

كما رحب مس����ؤولو ش����ركة 
صروح الدولية بانضمام ش����ركة 
اإلمناء األهلي����ة الى فريق الرعاة 
الرس����ميني ملهرج����ان األهلي في 
الكويت حيث أصر رئيس مجلس 
اإلدارة عبد احملسن أبو احلسن على 
إرجاء سفره للخارج من اجل ان 
يكون في مقدمة مستقبلي الفريق 
الضيف على ارض الكويت، وأشار 

تصل البالد في الس����ابعة من 
مس����اء اليوم بعثة الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي األهلي املصري 
برئاس����ة إبراهي����م صالح عضو 
مجلس اإلدارة ملواجهة الس����املية 
املطعم بنجوم األندية في الثامنة 
والنصف من مساء غد على ستاد 
نادي الساملية حتت رعاية شركة 
املزين����ي للصرافة حيث س����يتم 
استقبال البعثة في قاعة التشريفات 

في مطار الكويت الدولي.
الوفد م����ن اجلهاز  ويتك����ون 
الفن����ي واالداري وال����ذي يقوده 
البرتغالي مانويل جوزيه مديرا 
فنيا ومساعديه وسيد عبد احلفيظ 
مديرا للك����رة بجانب 23 العبا مت 
اختيارهم بعد انتهاء مباراة حرس 
احلدود التي أقيمت أمس في إطار 
الدوري املصري حيث  منافسات 
يتضمن الوفد جميع جنوم الفريق 
املعروفني، حيث سيخوض الفريق 
تدريبا خفيفا في مقر اإلقامة في 
فندق هولي����داي ان نظرا لضيق 
الوقت. وفي نفس السياق، يسابق 
مسؤولو ش����ركة صروح الدولية 
صاحبة حق تنظيم املباراة الزمن 
من اجل توفير التذاكر التي يحتاجها 
اجلماهير التي ترغب في مشاهدة 
املباراة م����ن امللعب نظرا لإلقبال 
الشديد على تذاكر املباراة بعدما 
أقامت منافذ جديدة للبيع مبطعم 
حسني بحولي والساملية بجانب 
منافذ البيع الس����ابقة التي أعلن 
عنها من قبل في فندق هوليداي ان 
الساملية ونادي الساملية، وحتاول 
الش����ركة الراعية خالل الساعات 
املقبلة زيادة نسبة التذاكر املطلوبة 
للجماهير بعدما حصلت الشركات 
الراعية على نسبتها املتفق عليها 
ولكن الشركة حتاول تقليل تلك 

النسبة وطرحها للجماهير.

جنوم مصر على موعد مع الفرح واملتعة في ستاد ثامر بنادي الساملية

املطلوبة، مشيرا إلى أن الالعبني 
عاقدي���ن الع���زم على حتقيق 
نتيجة إيجابية وعكس الصورة 
التي ظهر فيه���ا الفريق خالل 
البطوالت السابقة سواء محليا 

او خارجيا.
وأضاف العدواني أن شكل 
الفريق سيختلف املوسم املقبل 
عن املوس���م احلالي وستكون 
هن���اك تعاق���دات كبي���رة مع 
محترفني مميزين سيساعدون 
الفريق بصورة أكبر على العودة 

ملستوى النصر احلقيقي. 
عبدالعزيز جاسم   ٭

تشكيلة الفري�����ق أمام الكويت 
حاله ح�����ال العب الوس�����ط 
عمر قمبر الذي يعاني من إصابة 
من العض����ل���ة الض�����امة لم 
متكنه من دخول التدريب������ات، 
مضيفا أن العب الوسط محمد 
راشد اس���تعاد عافيته ودخل 
تدريب���ات الفري���ق بص���ورة 
طبيعي�����ة بع���د تعافيه من 

إصابته في األنكل.
وب���ني العدواني أن الفريق 
س���يدخل في معس���كر بأحد 
الفنادق قبل املباراة بيوم من 
اجل إع���داد الفريق بالصورة 

الفري���ق األول  قال مدي���ر 
بنادي النصر محمد العدواني 
ان الالعبني بدأوا مرحلة اإلعداد 
الكويت في  اجلدية ملواجه���ة 
النهائي لكأس  الدور نص���ف 
صاحب السمو األمير 31 مايو، 
مشيرا إلى أن النصر يريد إنقاذ 
موسمه على أقل تقدير بالوصول 
للمباراة النهائية وحتقيق لقب 

على أقل تقدير 
وأشار العدواني إلى أن املدافع 
العماني عصام فايل يعاني من 
إصابة قوية ف���ي الركبة ومن 
محمد العدوانياملتوقع أن يتم اس���تبعاده من 

 غياب فايل وقمبر وعودة راشد للتدريبات 

 العدواني: معسكر داخلي قبل مواجهة الكويت 

واالحتياطية التي سيشارك بها 
بصورة تضمن حتقيقه افضل 

مردود في السباق.
ولفت الى أنه مت جتهيز عربة 
الفريق بكل االحتياجات الالزمة 
وبورشة ذات معدات متكاملة 
تلبي كل متطلب���ات الصيانة 
الت���ي يحتاج اليها موضحا ان 
الفريق سيتوجه بعد هنغاريا 
مباشرة الى ايطاليا للمشاركة 

في اجلولة الثانية.
يذكر ان بطولة العالم لزوارق 
ال� »فورموال 2« يش���ارك فيها 
فريق بورت غالب بصفته ممثل 
الكويت والعرب في هذه البطولة 
العاملية التي ستتألف هذا العام 
من خمس جوالت ستقام في كل 
من هنغاريا وايطاليا وپولندا 

وهولندا وفرنسا.

أبطال أوروبا والعالم، مشيرا 
الى ان الفريق سوف يعمل فور 
وصوله الى مكان السباق على 
اجراء جتارب تدريبية الختبار 
زورق جديد للفريق سيشارك 

به للمرة األولى.
الربيعان »نشارك  وأضاف 
في هذه البطولة ممثلني للكويت 
ونحن عقدنا العزم على حتقيق 
نتائج مشرفة ورفع علم الكويت 
على منصات التتويج وهذا أقل 
ما نقدمه وفاء لبلدنا احلبيب«، 
وذك���ر ان الفري���ق اس���تكمل 
استعداداته بشراء زورق جديد 
م���ن ش���ركة )داك( االيطالية 
املتخصص���ة بصناعة زوارق 
الفورم���وال وان الفريق تعاقد 
مع طاقم فني خبير ومتخصص 
ومت جتهيز احملركات األساسية 

ال���زوارق  أك���د متس���ابق 
الس���ريعة يوس���ف الربيعان 
جاهزيته خل���وض غمار أولى 
جوالت بطولة العالم للزوارق 
الس���ريعة ال���� »فورم���وال 2« 
واصف���ا مش���اركته ف���ي هذه 
البطولة ب� »املهمة واحليوية«، 
وقال الربيعان ل� »كونا« قبيل 
مغادرته للمشاركة في البطولة 
انه »عازم على حتقيق نتائج 
الكويت  طيبة تليق بس���معة 
والرياض���ة البحرية الكويتية 
خالل هذه البطولة التي يشارك 
فيها نخبة من أفضل املتسابقني 

في العالم«.
وأوضح ان الفريق قد أمت كل 
االستعدادات الفنية للمشاركة 
في ه���ذا احل���دث الكبير الذي 
يشارك فيه كوكبة من أملع جنوم 

زورق »بورت غالب« ممثل الكويت والعرب في البطولة

 الربيعان جاهز لبطولة العالم 

اجلدعان: قوى السماوي
 تواصل تألقها

أكد امني صندوق نادي الساملية سامي اجلدعان ان فريق 
العاب القوى بالنادي واصل تألقه للموس���م الثاني على 
التوالي بحصد األلقاب وخطف النقاط بكأس التفوق العام 
حيث حققت اللعبة بعد ختام املوس���م 10 نقاط إذ حققت 
املركز االول وكأس اختراق الضاحية لفئة الناش���ئني في 
افتتاح منافسات املوسم احلالي 
وبعده���ا توج الفري���ق بلقب 
البطولة التمهيدية للناش���ئني 
املركز  وحقق فريق األش���بال 
الثاني لنفس البطولة، كما خطف 
ابطال السماوي املركز الثاني في 
بطولة كأس احتاد العاب القوى 

والبطولة العامة.
وأشار اجلدعان إلى ان اجلهاز 
الفني بقيادة حسني احمليطيب 
وعلي البحيري وطالل األصفر 
حققوا األهداف املرجوة، مشيرا 
الى ان هذه النتائج دليل على 
عودة أم األلعاب السماوية الى منصات التتويج واملنافسة 
على حصد األلقاب واألرقام القياس���ية في مختلف العاب 

املضمار وامليدان.
وأوضح ان ثمانية العبني من الساملية في منتخب الناشئني 
أللعاب القوى وحققوا نتائج متقدمة في بطولة اخلليج التي 
اختتمت مؤخرا في السعودية وحصل منتخبنا الوطني 
فيها على املركز الثاني كما ان العب الساملية عبدالرحمن 
الرشود سيمثل املنتخب في بطولة العالم للناشئني بفرنسا 

بعد ما حقق الرقم التأهيلي للعبة اإلطاحة باملطرقة.

سامي اجلدعان

توماك والوهيب يقودان
 »أزرق شباب السلة«

»احلرس الوطني« يحتفل
 باختتام موسمه الرياضي

«البرتقالي« يتزعم 
نقاط التفوق في »السلة«

قرعة دوري الكرة الشاطئية اليوم

قرر احتاد كرة السلة إسناد مهمة تدريب منتخب الشباب 
)حتت 18 س���نة( الى املدرب الصربي توماك لقيادته رسميا 
في بطولة املنتخبات اخلليجية املقرر إقامتها في مدينة جدة 
الس���عودية من 22 وحتى 29 يوليو املقبل مبشاركة جميع 

دول مجلس التعاون.
يأتي ذلك بعد سلسلة من االتصاالت من جانب احتاد اللعبة 
مع إدارة نادي الكويت حيث يرتبط توماك بعقد مع »األبيض« 
اذ يقود فريق فئة الش���باب في النادي وذلك إلعارته لفترة 

معينة الستالم زمام األمور الفنية ل� »األزرق الشاب«.
واتفقت إدارة االحتاد كذلك مع املدرب الوطني خالد الوهيب 

ليكون مساعدا لتوماك في املهمة اخلليجية.
هذا وس���تنطلق تدريبات »أزرق الش���باب« بعد انتهاء 
االختبارات الدراسية النهائية لالعبني الطلبة، على أن يقيم 

معسكرا خارجيا يسبق اقامة البطولة بأسبوعني.
يحيى حميدان  ٭

احتفل احلرس الوطني باختتام موسمه الرياضي )2010 
- 2011( بحضور نائب وكيل احلرس الوطني العميد الركن 
زايد ناص���ر وكبار القادة والضباط ف���ي الصالة الرياضية 
مبعسكر الصمود حيث جرى تكرمي جميع الوحدات الفائزة 
في املس���ابقات الداخلية وتوزيع اجلوائ���ز والكؤوس التي 
تنافست عليها الفرق املشاركة طوال املوسم. ومتكنت قيادة 
التعليم العسكري من إحراز املركز األول لكأس سمو رئيس 
احلرس الوطني وحلت قيادة الشؤون األمنية باملركز الثاني 
وقيادة الدعم اللوجس���تي باملركز الثال���ث. وأحرزت قيادة 
التعليم العسكري املركز األول في مسابقة كأس وكيل احلرس 
الوطني وحقق الدعم اللوجس���تي املركز الثاني والش���ؤون 

األمنية املركز الثالث.
وفي مسابقات كأس نائب الوكيل للياقة البدنية جاءت قيادة 
التعليم العسكري في املركز األول وقيادة الشؤون العسكرية 

في املركز الثاني وقيادة الشؤون األمنية في املركز الثالث.
وشهد احلضور املباراة النهائية لبطولة اليوم الرياضي بكرة 
القدم حيث تغلب فريق مديرية التوجيه املعنوي على فريق 

مدارس احلرس الوطني بثالثة أهداف مقابل هدف واحد.
 وقام العميد الرك���ن ناصر في ختام احلفل بتكرمي فرق 

احلرس الوطني الفائزة في مجموع املسابقات.

حص���ل كاظمة على لقب بطولة كأس احتاد كرة الس���لة 
للناش���ئني )حتت 16 سنة( بعد تغلبه على الكويت 56-66 
في املب���اراة النهائية التي جمعتهما أم���س األول في صالة 
ثانوية حمد الرجيب مبنطقة كيفان. وواصل قطاع املراحل 
الس���نية في »البرتقالي« تربعه عل���ى بطوالت الكأس بعد 
أن حصلت جميع فرقه عل���ى جميع األلقاب لتحقق اللعبة 
اجنازا قياسيا بعدما رفعت رصيدها في نقاط كأس التفوق 
الى 31 نقطة وهو اجناز لم يس���بقه اليه أي ناد أخر، وجاء 
القادس���ية ثالثا بعد تغلبه على العربي 62-43 في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع. وقام نائب رئيس احتاد كرة 
السلة خليل ابراهيم بتسليم امليداليات للفرق الثالثة األولى 

وكأس البطولة الى كاظمة. 

تعقد جلنتا الصاالت والشاطئية لكرة القدم اجتماعني مع 
كل من أعضاء األجهزة اإلدارية لفرق كرة القدم الش���اطئية 
باألندية وذلك في الس���ابعة مساء اليوم مبقر االحتاد وذلك 
إلجراء قرعة الدوري العام لكرة القدم الشاطئية، وسيعقد 
االجتم���اع الثاني مع أعضاء األجهزة الفنية واإلدارية لفرق 
كرة قدم الصاالت املغلقة التي اختتمت مس���ابقاتها مس���اء 
أم���س األول بنهائي كأس الصاالت ال���ذي حصل على لقبه 
القادس���ية بفوزه على حامل اللقب الفحيحيل في السابعة 
مساء االحد املقبل مبقر االحتاد بالعديلية ملناقشة ايجابيات 
وسلبيات مسابقة كرة القدم للصاالت املغلقة للموسم احلالي 

ومقترحاتهم لتطوير اللعبة للموسم املقبل. 

»بنك برقان« بطل املصارف للبولينغ 

احتف���ل فريق بنك برقان بحصوله عل���ى املركز األول في 
بطولة نادي املصارف الكويتية للبولينغ حيث شاركت البنوك 
الكويتية بفريقني في البطولة التي جرت منافساتها على مدار 

يومني وحقق الفريق األول لبنك برقان لقبها. 
واس���تطاع فريق البنك حتقيق نتائج قوية رغم املنافسة 
الشديدة واالحترافية من الفرق األخرى، وحاز الفريق في النهاية 

جائزته التي أضافها إلى سجل إجنازاته السابقة.
ومت تنظيم هذه البطولة الدورية خالل الفترة من 19 الى 20 
اجلاري حيث جرت مبارياتها ومنافساتها في صالة »كوزمو« 
للبولينغ في سوق الساملية وشاركت البنوك احمللية في هذه 
املسابقة من خالل فريقني لكل بنك.  وجتري مسابقات بطولة 
نادي املصارف للبولينغ سنويا بني البنوك احمللية في الكويت 
وذلك في جو مليء باحلماس والتحدي واملنافسة التي شهدتها 

الفرق املشاركة واحلضور من عشاق هذه اللعبة.

الفائزون باملركز األول


