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قال مدي����ر الفريق األول لكرة 
القدم بن����ادي الكويت عادل عقلة 
ان طموح العبي األبيض في الفوز 
باللقب الغالي العاشر لكأس صاحب 
السمو األمير سيكون مفتاح الظفر 
باملباراة النهائية مع كاظمة الثالثاء 
املقبل، مش����يرا إل����ى أن املنافس 
البرتقالي قوي وعنيد ومتمرس 
على البطوالت والنهائيات ويقوده 
مدرب محنك هو التشيكي ميالن 

ماتشاال.
وأضاف عقلة أن الكويت يسعى 
بكل جهده للف����وز باللقب ليكمل 

يلتقي منتخبنا األوملبي اليوم 
مع املنتخب األوملبي العراقي في ال� 
6 على ستاد الصداقة والسالم ضمن 
املنتخبني للتصفيات  استعدادات 
املؤهلة إل����ى اوملبياد لندن 2012، 
وسيتلقي األوملبي مع اليابان ضمن 
التصفيات 19 و23 يونيو اجلاري، 

أما العراق فسيواجه إيران. 
وتعتبر مواجهة األوملبي اليوم 
الدولية  املب����اراة  العراق هي  مع 
الثالثة له حيث خسر في مواجهتني 
البحرين وسورية  أمام  سابقتني 
0-1. وسيس����عى مدرب املنتخب 
ماهر الشمري إلى خوض مباراة 
اليوم بالتشكيلة شبه النهائية التي 
سيواجه بها اليابان حيث لم يعد 
أمامه الوقت الكافي لتجربة الالعبني 
في الوقت احلال����ي، بقدر حاجته 
الكتشاف األخطاء في مباراة اليوم 
القوية حتى يتداركها قبل مواجهة 
اليابان.  ورمبا يكون الشغل الشاغل 
للجهاز الفني لألوملبي هو كيفية 
إيجاد حل خلط الوسط الذي يعاني 
من غيابات كثي����رة وبالتالي فان 
احللول س����تكون بي����د الالعبني 
خصوصا العب����ي االرتكاز ناصر 
القحطان����ي وجابر ج����ازع الذي 
سيشارك في هذا املركز نظرا الى 
عدم تواجد العبني آخرين قادرين 
على ملء هذا املكان.  ومن املتوقع 
ان تكون هناك حتذيرات من قبل 
اجلهازين اإلداري والفني لالعبني 
بعدم االنفع����ال واحلصول على 
بطاقات حمراء خصوصا املهاجم 
يوس����ف ناصر الذي تس����بب في 
إرباك كل مخططات املنتخب بعد أن 
تعرض للطرد في مواجهة سورية 
الودية في الشوط األول ما تسبب 
في تراجع أداء املنتخب في بداية 
املباراة.  وميلك الشمري مجموعة 
الالعبني يستطيع من  مميزة من 
خاللها تنفيذ خطت����ه ويأتي في 
مقدمتهم احلارس احمد اخلالدي 

النهائي اخلاص بالفريق وحتديد 
مدرب املوس����م املقبل واحملترفني 
واإلعداد للموس����م املقبل ومن ثم 
سنجتمع مع أعضاء مجلس اإلدارة 

لتحديد القرار النهائي. 
ومتنى أن تكون بداية املوسم 
املقب����ل بنفس قوة هذا املوس����م 
إلعطاء دفعة قوية لالعبني في باقي 
املنافسات، مشيرا إلى أن الفريق 
سيسعى جاهدا لتكرار الفوز بلقب 
كأس االحتاد اآلسيوي وتعويض 

االخفاق فيه في املوسم املاضي.
عبدالعزيز جاسم  ٭

األحد املقبل إال أن مشاركتهما في 
املباراة من عدمها تتوقف على قرار 
املدرب الذي س����يرى جاهزيتهما 
من عدمها بعد قرار اجلهاز الطبي، 
مشيرا إلى أن الكويت ميلك البدالء 
القادرين على سد النقص والذين هم 
بنفس مستوى األساسني، الفتا الى 
أن الفريق سيكون مكتمل الصفوف 

في املباراة النهائية.
وأوضح عقلة أن اجتماعه مع 
رئيس جهاز الكرة مرزوق الغامن 
أمس قد مت تأجيله إلى ما بعد املباراة 
النهائية من أجل تسليمه التقرير 

واحمد الرشيدي، أما صناعة اللعب 
واملراوغات فستكون بال شك لنجم 
أمان ومعه يوسف  االوملبي حمد 

مسلسل جناحاته هذا املوسم الذي 
يعتبر من أفضل املواسم في تاريخ 
الكويت جناحا بعد حتقيق كأس 
السوبر ووصافة الدوري ثم نيل 
لقب كأس سمو ولي العهد وجاء 
معها التأهل إلى الدور ربع النهائي 
لكأس االحتاد اآلسيوي على حساب 
أقوى املنافس����ني القادسية واآلن 
وصلنا للمب����اراة النهائية لكأس 

صاحب السمو األمير. 
وبني أن األبيض سيس����تعيد 
الكندري  خدمات املصابني عل����ي 
وإسماعيل العجمي على أبعد تقدير 

ومن أمامه خط دفاع مميز بقيادة 
القهيدي ومهدي املوسوي  غازي 
إبراهيم  الطاهر واحمد  وعبداهلل 

)هاني الشمري( األبيض يعّول على خالد عجب أمام كاظمة  

األوملبي في مباراته األخيرة مع املنتخب السوري

حتديد مدرب املوسم املقبل واحملترفني بعد النهائي

الشمري يعتمد على العناصر األساسية

عقلة: موسم تاريخي للكويت إذا فاز بلقب كأس األمير

»األوملبي« يلتقي العراق استعدادًا لليابان

أكد وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية محمد 
النومس حرص الوزارة على تفعيل مبدأ الشراكة 
والعمل املؤسسي مع جميع هيئات ومؤسسات 

الدولة.
جاء ذلك أثناء تكرمي���ه لفريق كرة القدم 
التابع لوزارة األوقاف والش���ؤون اإلسالمية 
عقب حصوله على املركز الثاني إثر مشاركته 
في دوري الوزارات والذي اختتمت أنش���طته 
مؤخرا مبش���اركة جميع الوزارات والهيئات 
ومؤسسات الدولة بإشراف الهيئة العامة للشباب 

والرياضة.
وأوضح النومس ان وزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية تعمل على دعم األنشطة الرياضية 
ملنتس���بيها في ال���وزارة، ما يحق���ق األهداف 
املنشودة التي تسعى لتطبيقها وفق رؤيتها 
االستراتيجية، وذلك من خالل العمل على حتفيز 
روح اإلخاء والتعاون ودع���م التواصل فيما 

بينهم، السيما ان الفريق يضم نخبة متميزة 
من الشباب العاملني مبختلف قطاعات وإدارات 
الوزارة والذين حظوا بدعم املس���ؤولني لرفع 
الروح املعنوية للفريق، ما دفعهم لبذل املزيد 

من اجلهد والعطاء.
وأشار الى ان الوزارة وضعت رؤية مستقبلية 
تتمثل في تقييم متطلباتهم املستقبلية وتذليل 
جميع العقبات التي تواجههم من أجل متثيل 
وزارة األوقاف في احملافل الرياضية احمللية.

ب���دوره، قدم أعضاء الفري���ق كأس املركز 
الثان���ي للنومس في حفل ض���م مدير مكتب 
الوزير ومديري إدارة اإلعالم والعالقات العامة 
ومجموعة من أعضاء الفريق املشارك في كأس 

الوزارات.
أسامة أبوالسعود  ٭

الوزير محمد النومس مع فريق وزارة األوقاف

النومس يكّرم فريق قدم »األوقاف«

»ماء« القادسية يشيد باحلساوي

الهزاع حكم مرافق السلة في بطولة األردن 

لتحقيق هذا االجناز.
وقال ابو احلسن ان إدارة 
األلعاب املائية تستعد الحتفال 
تكرميي لفرق السباحة يليق 
بأبطال التفوق لهذا املوسم 
خاص���ة ان االجناز عاد الى 
خزائ���ن امللكي بعد 27 عاما 
مشيرا الى انه ستكون هناك 
دراسات مس���تفيضة حول 
اعداد ف���رق األلعاب املائية 
للموس���م املقبل إضافة الى 
فتح املجال الكتساب املواهب 

وصقلها.

شكر عضو مجلس إدارة 
نادي القادسية ومدير األلعاب 
أبو احلسن  املائية حس���ن 
رئيس النادي فواز احلساوي 
على دعم���ه لأللعاب املائية 
في الن���ادي، مؤكدا انه كان 
أحد العوامل لفوز السباحة 
التفوق  القدس���اوية بكأس 
العام لهذا املوس���م، مضيفا 
ان احلساوي بادر الى تكرمي 
فريق العمومي لكرة املاء بطل 
دوري هذا املوس���م حتفيزا 
فواز احلساويلالعبني ملا بذلوا من مجهود 

فيصل القناعي

يغ���ادر املنتخب املصري لكرة القدم اليوم 
مدينة اإلس���ماعيلية بعد أداء الالعبني صالة 
اجلمعة حيث يتوجهون بعدها للقاهرة للدخول 
في معس���كر اإلعداد األخير قبل خوض لقاء 
جنوب افريقيا، املقرر إقامته بعد غد األحد بستاد 
الكلية احلربية ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
للمجموعة السابعة بالتصفيات املؤهلة لبطولة 
كأس األمم االفريقية 2012 بغينيا االستوائية 

والغابون.
وي���رى املدير الفني ملنتخب مصر حس���ن 
شحاتة ان مباراة جنوب افريقيا مبنزلة حياة 
او م���وت، الن الف���وز في هذا اللقاء س���يعيد 
األمل ال���ى حامل لقب البطولة، اما الهزمية او 
التعادل فس���تقضي على مستقبل هذا اجليل 
من الالعبني أصحاب اكبر اجنازات في تاريخ 

الكرة املصرية.
واكد ش���حاتة انه عدل عن تقدمي استقالته 
ألمل���ه في الوصول الى املونديال كما فعل مع 
منتخب الشباب من قبل، وان هذا احللم مازال 
يراوده بقوة، لذلك بدأ صفحة جديدة من صفحات 
الكفاح بغية حتقيق طموحات جماهير الكرة 

قرر احتاد كرة السلة إيفاد املدرب الوطني 
أحمد اجلالوي الى دورة دراس���ات التضامن 
األوملبي املتقدمة والتي س���تقام في اإلمارات 
ابتداء من اليوم وحت���ى 8 اجلاري في إمارة 
الشارقة تقديرا من االحتاد لدور اجلالوي مع 

منتخب امليني باسكت )حتت 12 سنة(.
كما اتخذ االحتاد قرارا بترش���يح احلكم 
الدولي س���الم الهزاع ليك���ون حكما مرافقا 
ملنتخبنا الوطني ف���ي بطولة امللك عبداهلل 
التي س���تقام في األردن خالل الفترة من 21 

املصرية، اال ان ش���حاتة عاد ولوح في حديثه 
بانه يفكر جديا في االستقالة قبل انتهاء تعاقده 
مع احتاد الكرة في 2014 بس���بب فساد املناخ 
الذي يحيط باملنتخب، ولكن ما يؤجل حتقيق 
تلك الفكرة خوفه من اتهامه بالهروب من حتمل 
تبعات املس���ؤولية إذا لم يتأهل املنتخب مثال 
لبطولة أفريقيا، او تأزم موقفه في تصفيات 

التأهل ملونديال 2014.
وكشف شحاتة عن تلقيه عرضا من الكويت 
لتدري���ب األزرق، إال ان ارتباطه بتعاقده مع 
منتخب مصر منعه من قبول العرض، مشيرا 
الى أنه لن يتردد في قبول العرض الكويتي، 
في حال اتخذ قرارا بعدم االستمرار في تدريب 
املنتخب املصري في أي وقت بالفترة املقبلة. 
من جهة أخرى، أعلن نادي الهالل السعودي 
انه يسعى الستبدال مهاجمه املصري أحمد علي 
مبواطنه محمد زيدان مهاجم بوروسيا دورمتوند 
األملاني بعد ان وضع مسؤولو النادي السعودي 
زيدان على رأس أولويات الالعبني الذين يريد 

النادي التعاقد معهم لتدعيم خط هجوم. 
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح   ٭

وحتى 27 يوليو املقبل.
وواف���ق احتاد اللعبة على املش���اركة في 
بطول���ة منتخبات الش���باب ل���دول مجلس 
التعاون اخلليجي واملقرر اقامتها في مدينة 
جدة السعودية من 22 وحتى 29 يوليو املقبل، 
مع اقامة معسكر تدريبي قبل التوجه الى جدة، 
كما قرر االحتاد املوافقة على املشاركة في بطولة 
امللك عبداهلل ودورة االلعاب العربية املزمع 
اقامتها في قطر من 20 وحتى 30 ديسمبر املقبل 

مع اقامة معسكر تدريبي يسبق البطولة.

مواجهة جنوب أفريقيا قد تعجل برحيل حسن شحاتة

«الفراعنة« يعود للقاهرة الستكمال استعداده جلنوب أفريقيا

شحاتة ال يستبعد الرحيل ويفكر في »األزرق«

عضوية النصر السعودي للقناعي
منح مجلس إدارة نادي النصر السعودي العضوية الفخرية للزميل 

فيصل القناعي أمني السر العام جلمعية الصحافيني ونائب رئيس االحتاد 
الدولي للصحافة الرياضية، وجاء في الرسالة التي تلقاها القناعي من 

مجلس إدارة نادي النصر ان منح العضوية الفخرية مت تقديرا خلبراته 
الرياضية وجهوده الطيبة واالهتمام واملتابعة والتفاعل مع النادي.

وقد تقدم القناعي بجزيل الشكر لرئيس نادي النصر وألعضاء مجلس 
اإلدارة على هذا التكرمي مؤكدا اعتزازه ومحبته لنادي النصر وعالقته 

الوطيدة بهذا النادي العريق منذ سبعينيات القرن املاضي عندما كان 
املرحوم األمير عبدالرحمن بن سعود رئيسا له، متمنيا للنادي التوفيق 

دائما.

إلى استعادة  الذي يحتاج  ناصر 
مستواه بأسرع وقت ممكن. 

مبارك الخالدي  ٭


