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عبداهلل الهاجري يقدم درعا حلمد الفالح وعادل الغريب

بدر املطوع تألق مع النصر السعودي الكرواتي رادان يعود ولكن من بوابة القادسية

احلسني خارج احلسابات.. والنصر يقدم عرضًا رسميًا للمطوع

رادان وزعبية في القادسية أول يوليو
ذكر مصدر موثوق في مجلس 
إدارة نادي القادسية أن املجلس 
استقر رسميا على تعيني الكرواتي 
رادان غاسانني مدربا للفريق األول 
لكرة القدم خلفا للمدرب الوطني 
محمد إبراهيم الذي يواصل رحلة 

العالج حاليا في لندن.
الكويت  إلى  وسيصل رادان 
مطل���ع يولي���و املقب���ل لوضع 
برنامج اإلعداد للموسم اجلديد 
واختي���ار احملترفني اجلدد بعد 
ان غادر كل من السوري فراس 

اخلطيب واملغربي عصام العدوة 
وسيتبعهما أيضا السوري جهاد 
احلسني الذي لن جتدد معه إدارة 
األصفر ملوسم جديد نظرا لهبوط 
مس���تواه هذا املوس���م بصورة 

كبيرة.
وأضاف املصدر أن احملترف 
الوحيد الذي س���ينضم للفريق 
املوسم املقبل هو الليبي محمد 
زعبية )22عاما( أما باقي احملترفني 
املعروضني على مجلس اإلدارة 
وهم من البرازيل وأفريقيا فسيتم 

عرضهم على املدرب رادان الذي 
الفريق  س���يحدد مدى حاج���ة 
وأس���ماء الالعبني ورمبا تكون 
هناك أس���ماء يرغب في ضمها، 
لذلك سيكون االختيار بعد األول 

من يوليو املقبل.
وف���ي نفس الس���ياق علمت 
»األنب���اء« أن مس���اعد املدرب 
محم���د إبراهيم الصربي غوران 
ماتكوفيتش لن يبقى مع الفريق 
املوسم املقبل إال أنه سيكون ضمن 
مدربي احتاد الكرة ورمبا يكون 

مس���اعدا ثانيا للمدرب احلالي 
غوران توفاريتش الذي عمل معه 
في املنتخب عندما كانا مدربني 
مساعدين للمدرب محمد إبراهيم 

في »خليجي 19« في عمان.
إلى ذلك تردد أمس أن إدارة 
النصر السعودي تنوي إرسال 
أحد مندوبيها األس���بوع املقبل 
لتقدمي عرض رس���مي ملجلس 
إدارة القادسية من اجل ضم بدر 
املطوع ملوسم آخر مع الفريق بعد 
املستوى املميز الذي ظهر به مع 

النصر خالل الفترة املاضية.
وكان املطوع وصل إلى البالد 
قادم���ا من الرياض ف���ي إجازة 
قصيرة ملدة يومني على ان يغادر 
بعد غد لالنضمام لتدريبات النصر 
استعدادا ملواجهة االحتاد ضمن 
منافس���ات كأس خادم احلرمني 
النصر  الش���ريفني، وقد تعادل 
مع االحتاد ذهابا 3 � 3 وس���جل 
املطوع في املباراة هدف التقدم 

األول للنصر.
عبدالعزيز جاسم  ٭

دشتي: نحترم ياسر وجميع احلكام
قال مساعد مدرب القادسية احمد دشتي انه يكن كل احترام 

وتقدير للحكم املساعد ياسر أحمد وانه لم يكن يقصد بصورة 
مباشرة حتميله مسؤولية اخلسارة بل كان يقصد أن هناك 

أخطاء حتدث في املباراة ومن ضمنها حالة التسلل االنفرادية 
حلمد العنزي.

كّرم في املركز الرابع للفردي العام بالبطولة العربية

املصري السحرتي يتوج بطاًل لفردي اجلمباز

منافسات الدورة أوضح الهتمي 
انه سيخاطب اللجنة املنظمة 

للدورة العتمادها.
وقال رئيس االحتاد اللبناني 
محمد مكي ان هذه البطولة التي 
تقام للمرة الثالثة على ارض 
الكويت لعب���ت دورا مهما في 
تطوي���ر مس���تويات الالعبني 
والتي تشهد قفزات ملحوظة 
ال���ى اخرى فضال  من بطولة 
عن اكتش���اف العبني واعدين 
س���يكون لهم دور في حتقيق 
نتائج جيدة للفرق العربية في 
امللتقيات الدولية. وقال مكي ان 
منتخب بالده يشارك بالعبني في 
البطولة مبسابقتي فردي العام 
وفردي األجهزة، مشيرا الى ان 
البطولة فرصة إلكساب الالعبني 

واملدربني اخلبرات الالزمة.
وكانت اجلمعية العمومية 
لالحتاد العربي للجمباز اعتمدت 
املال���ي واإلداري  التقريري���ن 
الذي  لالحتاد خالل اجتماعها 
عقدته برئاسة سيف بو عدل 
رئيس االحتاد وحضور عثمان 
السعد األمني العام الحتاد اللجان 
العربية على هامش  االوملبية 

البطولة العربية الثالثة.
وأش���ار فه���د الصولة الى 
ان مشاركة اجلمباز االيقاعي 
للبنات كان حاضرا على طاولة 
العمومية حيث أبدت 8 احتادات 
موافقتها على املشاركة في دورة 
األلع���اب العربي���ة التي تقام 
بالدوحة خالل ديسمبر املقبل 
في ح���ال قبول طلبها العتماد 

اللعبة.

حسب اجلهاز.  من جانبه قال 
مدرب منتخبنا محمود احلرز ان 
املستوى العام للبطولة متذبذب 
ويختلف بني العب وآخر وبني 
جهاز وآخر لكن الرهان لبطولة 
الفردي كان من نصيب الالعبني 
الس���حرتي وعمرو  املصريني 
وكانت املرتبة الثالثة للفريق 
القطري املتطور فنيا عن طريق 
الالعب السعدي الذي اصبح هو 
وفريقه في دائرة القمة العربية 
نظرا لالهتمام والدعم القطري 
امللحوظ والالفت لالنتباه للعبة 

اجلمباز.

مستوى تنظيمي متطور

 أكد رئيس االحتاد القطري 
للجمباز علي الهتمي ان املستوى 
الفني والتنظيم���ي للبطولة 
يتط���ور من ع���ام آلخر وذلك 
بس���بب زيادة عدد املنتخبات 
املشاركة من بطولة الى اخرى 
بفضل العمل الكبير الذي يقوم 
به االحت���اد العربي للعبة في 
تش���جيع جميع اعضائه على 

املشاركة.
وقال ان البطولة لها فضل 
كبير في اكتشاف عدد ال بأس 
به من املواهب الش���ابة الذين 
أصبحوا أبطاال كبارا فيما بعد، 
معربا عن امله في ان تش���مل 
منافسات النسخة املقبلة اضافة 
مس���ابقة لفئة )الفرق( وذلك 
لزيادة التنافس بني املنتخبات 

لتصل الى آفاق اكبر.
امكانية اضافة لعبة  وعن 
اجلمب���از االيقاع���ي ضم���ن 

توج الالعب املصري محمد 
السحرتي بطال ملسابقة الفردي 
الع���ام في البطول���ة العربية 
الثالثة للجمباز الفني للرجال 
على كأس الشهيد فهد االحمد 
التي جت���ري حاليا في صالة 
عبدالعزي���ز اخلطيب بالنادي 

العربي.
البط���ل املصري  ومتك���ن 
السحرتي من احراز 82.5 نقطة 
بعد ان لعب على االجهزة الستة 
املعتمدة رس���ميا في البطولة 
وهي احلركات األرضية وحصان 
القفز  احللق واحللق وطاولة 
واملت���وازي والعقل���ة متقدما 
وبفارق مريح عن مواطنه عمرو 
عصام الذي احرز 80.08 نقطة 
محتال املرك���ز الثاني وبفارق 
القط���ري محمد  ضئيل ع���ن 
الس���عدي الذي جاء في املركز 

الثالث وبرصيد 79.8 نقطة.
وجاء العب املنتخب الوطني 
للجمباز عبداهلل كرم في املرتبة 
الرابعة للفردي العام لتنحصر 
فرصة صعوده او صعود احد 
زمالئه ملنص���ة التتويج على 
ضوء ما يقدمونه في منافسات 
فردي االجهزة التي سيخوضها 
كرم في منافس���تي احلركات 
االرضية وحصان احللق والتزال 
الفرصة نفس���ها ام���ام العبي 
املنتخب اآلخرين جواد احلرز 
وعلى الصفار ومحمد عمران 
وناص���ر العثمان وس���ليمان 
عبدالرضا لتقدمي املستوى الفني 
الذي يليق بس���معة اجلمباز 
الكويتي وبهم كأبطال كل على 

املصري محمد السحرتي على جهاز احللق

قرر احتاد كرة القدم تسمية 
مدي����ر منتخب الناش����ئني علي 
الديحان����ي لتمثيل����ه وحضور 
إج����راءات قرع����ة بطولة كأس 
مجل����س التعاون لدول اخلليج 
العربي����ة للمنتخب����ات »حتت 
23 س����نة« وقرعة كأس مجلس 
التع����اون للمنتخبات حتت 17 
سنة. وأكد الديحاني أن منتخب 
البطولة  الناشئني استعد لهذه 
والتي سيسبقها معسكر تدريبي 
في هنغاريا خالل الفترة من 28 
يونيو اجلاري وحتى 12 يوليو 
املقبل، الفتا الى ان املنتخب التقى 
كال من نظيره العراقي في لقاءين 
وديني انتهت نتيجته���ما 0 � 1 

و 0 � 0.

التقى مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة باالنابة جاسم 
يعقوب برئيس واعضاء اللجنة 
املنظمة العليا لبطوالت الوزارات 
والهيئات واملؤسسات احلكومية 
بحضور رئيس اللجنة داود الداود 
ورؤس���اء اللج���ان املنبثقة عن 
اللجنة العليا، حيث اثنى يعقوب 
على الدور الذي قامت به اللجنة 
من خالل تنظيمها واشرافها على 

البطوالت الرياضية املختلفة.

أكد مدير قطاع ناش���ئي كرة 
الس���لة في نادي القادسية حمد 
العثمان أن قراره تقدمي استقالته 
الى مجل���س إدارة النادي يعود 
الى رغبته في االبتعاد عن ادارة 

الفرق لرغبته في الراحة.
وقال العثمان انه يريد اخللود 
للراحة لش���عوره بالتعب بعد 
مواسم حافلة قضاها في قيادة 

قطاع املراحل السنية.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من الزميل س����عيد لطفي 
احملرر بجري����دة »القبس« لوفاة 
شقيقته. تغمد اهلل الفقيدة بواسع 
رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.

الديحاني يحضر 
قرعتي األوملبي 

والناشئني

يعقوب يلتقي 
»جلنة الوزارات«

العثمان للراحة من 
إدارة »سلة القادسية«

خالص العزاء

»الشامية« يفوز في مهرجان األكادمييات

عمومية »املعاقني« اعتمدت تقريريها

اقيم مهرجان االبداع االول لالكادمييات مبلعب 
مركز شباب الشامية لفئة البراعم لكرة القدم 
برعاية وحضور الشيخ طالل الفهد مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة، وذلك 
في اطار االهتمام الذي تبديه الهيئة لدعم نشاط 

كرة القدم ورعاية املواهب واالهتمام بها.
وفاز مركز شباب الشامية باملركز االول في 
فئة مراكز الشباب، وشهدت البطولة مشاركة 

اقرت اجلمعية العمومي���ة لنادي املعاقني 
وباالجماع التقريرين االداري واملالي للنادي عن 
السنة املالية املنتهية في 31 مارس املاضي، كما 
اقرت اعتماد امليزانية للسنة املالية اجلديدة، 

وباختيار مراقب لتدقيق احلسابات.
وكانت اجلمعية العمومية العادية للنادي 
قد عقدت اول من امس برئاسة مهدي العازمي 
رئيس مجلس ادارة النادي وبحضور امني سر 
عام النادي شافي الهاجري وامني الصندوق سعد 

ممي���زة من فرق البراعم في اكادميية حس���ن 
ابل واكادميية برش���لونة واكادميية برمييير 

جول اكادميي.
وفي ختام البطولة، قام الشيخ طالل الفهد 
بتوزيع اجلوائز على الف���رق الفائزة وطاقم 
التحكيم والتدريب والفريق املثالي في البطولة 
بحضور رئيس مركز ش���باب الش���امية انور 

الشطي.

االزمع وممثل الهيئة العامة للشباب والرياضة 
خالد املسعود رئيس قسم االندية في الهيئة، 
كما حضرها عدد كبي���ر من اعضاء اجلمعية 
العمومية للنادي مبا يتوافق مع عقد اجلمعية.

واعرب رئيس النادي مهدي العازمي عن تقديره 
العضاء اجلمعية العمومية للثقة الغالية التي 
يحظى بها مجلس االدارة لقيادة شؤون النادي 
مبختلف العابه، االمر الذي يعكس روح الثقة 

والتعاون بني  املجلس واجلمعية العمومية.

جانب من املباراة النهائية

قام رئيس نقابة العاملني في مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية والشركات التابعة 

عبداهلل الهاجري بتكرمي رئيس مجلس 
اإلدارة العضو املنتدب م.حمد الفالح. جاء 
ذلك على هامش بطولة كرة القدم الرابعة 

لدوائر املؤسسة التي أقيمت مؤخرا في نادي 
اليرموك وبعد استقبال الفالح ملجلس إدارة 

النقابة وتأكيده على حرص املؤسسة على 
حقوق املوظفني ومكتسباتهم وبعد النجاح 

الكبير الذي حققته البطولة للعام الرابع على 
التوالي. وأشاد الهاجري بالتنظيم الرائع 
للبطولة التي شهدت جناحا كبيرا بقيادة 

اللجنة املنظمة برئاسة عادل الغريب.

الهاجري يشيد بتنظيم 
»قدم« الكويتية


