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وصل عمان للمشاركة في بطولة غرب آسيا

أزرق الناشئين في مواجهة اإلمارات اليوم
مبارك الخالدي

يخ���وض منتخبن���ا الوطني 
للناشئني حتت 16 سنة أولى مهامه 
الرسمية في السادسة والربع مساء 
اليوم عندما يواجه منتخب اإلمارات 
في اطار منافسات املجموعة الثانية 
لبطولة غرب آسيا التي تستضيفها 
األردن اعتبارا من اليوم حتى 19 

من الشهر اجلاري.
وكانت بعثة األزرق قد وصلت 
الى عمان فجر ام���س قادمة من 
اقامه بسلوڤاكيا  الذي  معسكره 
وخاض خالله عدة مباريات ودية 
بدأها بلقاء فريق بشتني وخسره 
0 � 2، ثم خاض مباراتني مع فريق 
ترفانا وفاز فيهما 2 � 1 و5 � 1، ثم فاز 
على فريق بهونيتسا 5 � 0، وتعادل 
مع خيطان من دون اهداف ثم ختم 
لقاءاته بلقاء الش���باب االماراتي 
وف���از بثالثية نظيف���ة. ويرأس 
الوفد املدير االداري علي الديحاني 
واملشرف نايف القحطاني، واجلهاز 
الفني بقيادة الوطني عبدالعزيز 
الهاجري ومساعده شاكر الشطي 
الى جانب 24 العبا واجلهاز الطبي 
املعاون وقد استقرت البعثة بفندق 

العرينة.
وكانت اللجنة الفنية للبطولة 
قد اجتمعت عصر امس ملناقشة 
الالئح���ة اخلاص���ة للبطول���ة 
واعتمدت قوائم اس���ماء الالعبني 
املنتخبات املشاركة، كما  وألوان 
وزعت املواعيد اخلاصة بتمرينات 

ومباريات املنتخبات املشاركة.
وقد قسمت املنتخبات الى ثالث 
مجموعات. حيث أوقعت القرعة 
األزرق في املجموعة الثانية الى 
جوار االم���ارات وإيران، في حني 
ضمت املجموعة االولى منتخبات 
فلسطني والبحرين واألردن، بينما 

محمد بركات برز بشكل جيد في تدريبات األهلي

العبو الكويت قبل بداية مباراتهم مع نيون السويسري

املدرب عبدالعزيز الهاجري يراهن على ناشئي األزرق اليوم

ضمت املجموعة الثالثة منتخبات 
سورية والعراق واليمن.

من جانبه عب���ر رئيس وفد 
األزرق عل���ي الديحاني عن ثقته 
بالعبي املنتخب وقال انها التجربة 
األولى على املستوى الرسمي لهذا 
اجليل م���ن الالعبني، ونتمنى ان 
يساهموا في عودة الكرة الكويتية 
لألض���واء، فالعبونا ال تنقصهم 
املوهبة والروح العالية ويتمتعون 

مبعنويات مرتفعة.
الديحان���ي نتائج  وامت���دح 
املعسكر السلوڤاكي وقال ان من 
اهم األمور التي حتققت االنسجام 
بني الالعبني واستيعاب فكر اجلهاز 
الفني واخلطط املراد تنفيذها في 
مباريات البطولة بناء على ما مت 
اكتس���ابه في املباري���ات الودية 
التي لعبها املنتخب في  الس���ت 

معسكره.

توزيع المجموعات
األولى

األردن
البحرين
فلسطني

الثانية
الكويت
اإلمارات
إيران

الثالثة
سورية
العراق
اليمن

مبارك الخالدي
فاز الكويت على فريق نيون 
السويسري 2-0 في مباراته 
الودية األولى في معس���كره 
السويسري مساء امس األول. 
وانتهى الش���وط األول بتقدم 
االبي���ض بهدف م���ن امضاء 
خال���د عجب واض���اف احمد 
العيدان الهدف الثاني بتسديدة 
صاروخية قبل نهاية الشوط 

الثاني.
املب���اراة  الكوي���ت  وادى 
بتشكيلتني مختلفتني، إذ مثل 

الفريق في الشوط األول خالد 
الفضلي حلراسة املرمى وفهد 
ع���وض وعب���داهلل املرزوقي 
وحسني حاكم ويعقوب الطاهر 
خلط الدفاع ووليد علي وجراح 
القحطاني  العتيقي وناص���ر 
وعبدالرحمن العوضي خلط 
الوسط وخالد عجب وروجيريو 

خلط الهجوم.
وفي الشوط الثاني استبدل 
الفريق ليلعب  اورتيغا كامل 
الكندري في حراسة  مصعب 
املرمى واحمد الصبيح وسامر 

املرطة وفهد حمود ويوس���ف 
اليوحة خلط الدفاع وعبدالرزاق 
البطي ومشعل حميد وابراهيم 
ش���هاب واحمد العيدان خلط 
الوسط وكاريكا وعبداهلل نهار 

في املقدمة.
وامتاز االبيض بتحس���ن 
ملحوظ في مس���توى اللياقة 
البدنية مكنته من فتح اللعب 
على االط���راف وتنفيذ جمل 
تكتيكية جاء من احداها الهدف 
األول عب���ر متريرة متقنة من 
ولي���د علي الى رأس عجب لم 

يتردد األخير في وضعها مبرمى 
اخلصم.

وفي الشوط الثاني واصل 
الكوي���ت ضغطه م���ن العمق 
واالجناب مع محاوالت متعددة 
للتس���ديد من خارج املنطقة 
اثمرت احداها عن الهدف الثاني 

للفريق.
وبشكل عام جاءت التجربة 
الفني للوقوف  مفيدة للجهاز 
عل���ى احلالة الفني���ة جلميع 
الالعبني بع���د اعطاء اجلميع 

الفرصة للمشاركة.

وكان األبيض قد التقى مساء 
امس فريق كروج في جتربته 
الثاني��ة ومن املق���رر اال يعمد 
املدرب ال���ى اجراء التغييرات 
الكبي������رة امال للوص�ول الى 
حالة االستقرار ق��بل خ���وض 
أم���ام ف��ريق  اللق���اء األخير 
سيرفت في 17 اجل��اري وهو 
الق�وية وسبق ان  الفرق  أحد 
مثل بالده ف���ي بطولة ك��أس 
االحتاد األوروب���ي 2002 كما 
شارك في بطولة دوري ابطال 

اوروبا.

أورتيغا لعب بتشكيلتين مختلفتين

الكويت يفوز على نيون السويسري في أولى مبارياته الودية

الشايع »الرمضانية« تنطلق بحلة جديدة إسكواش السماوي ثاني »العربية«

أزرق الماء يفوز على قطر 

مدافع غاني في تدريبات السالمية

سلة السالمية يستعد للموسم الجديد

االتحاد السعودي يضم الشرميطي

البحرين يستعد للملحق اآلسيوي

اعل����ن د.محمد خليل مقرر دورة الش����ايع الرمضانية لكرة القدم 
عن تدش����ني املوقع االلكتروني للدورة www.alshaya-cup.com الذي 
يتضم����ن كل االخبار املتعلقة بالدورة من ج����داول املباريات وقواعد 
ش����روطها ومكتبة ارش����يفية عن ابطال الدورة ف����ي االعوام املاضية 

وسجل للزوار.
واكد خليل ان النس����خة احلالية التي س����تنطلق ثاني ايام شهر 
رمضان سوف تشهد امكانيات هائلة من الشركات الراعية والتجهيزات 
العالية وذلك لضمان جناحها فضال عن نقل جميع املباريات على قناة 
س����كوب الفضائية على الهواء مباشرة مبشاركة 40 فريقا للمسابقة 
الرئيسية و12 فريقا ملسابقة املناطق و16 فريقا ملسابقة البراعم. وقال 
ان فرق املسابقة الرئيسية قسمت على مجموعتني بواقع 20 فريقا لكل 
مجموعة. وستقام ثالث مباريات في اليوم االول الفتتاح الدورة حيث 
يلتقي ديوانية الغامن مع فريق املرحوم حس����ني اشكناني وديوانية 
العمر مع فريق الش����هيد عبداللطيف الوهي����ب، وديوانية احلمر مع 
شركة اخلليج للكيبالت كما ستقام اربع مباريات في مسابقة املناطق 
حيث يلتقي قطعة )2( مع كيفان وجنوب السرة مع اخلالدية وقطعة 
1 مع اجلابرية وقطعة 4 مع قرطبة. وفي مس����ابقة البراعم س����يلتقي 
القادسية مع الشطي والكندري مع الساملية وأكادميية اجيال مع جنوم 
الروضة وكاظمة مع برش����لونة. وقال مدير الدورة هشام الشايع ان 
الدورة وضعت بصمة بارزة خالل الس����نوات السابقة التي مرت من 
عمرها والتي جاءت جتس����يدا وترجمة جلهود وعطاء املخلصني من 

ابناء الكويت ومن اهالي شباب منطقة الروضة.

حصد العبو اندية الساملية والقادسية وخيطان لالسكواش فردي 
وفرق من فئات عمومي رجال وحتت 13 و17 سنة معظم املراكز الثانية 
بالبطولة العربية لالسكواش والتي اختتمت لقاءاتها امس. ففي فئة 
عمومي رجال فردي فاز العب االهلي املصري وائل هندي باملركز االول 
فيما جاء العب الس����املية عبداهلل املزين في املركز  الثاني وفي عموم 
رجال فرق تصدر االهلي املصري يليه الساملية باملركز الثاني ثم فريق 
اخلطوط العراقي باملركز الثالث. اما في فئة حتت 17 سنة فردي فقد 
حصد العب االهلي احمد عبداخلالق املركز االول وجاء العب القادسية 

احمد صابر في املركز الثاني.

ف����از املنتخب الوطني لكرة املاء عل����ى املنتخب القطري 21-7 في 
البطولة اآلس����يوية السادسة لاللعاب املائية للمراحل السنية املقامة 
في العاصمة اليابانية طوكيو مبش����اركة 24 دولة. وبهذا الفوز تأهل 

املنتخب للمنافسة على امليدالية الذهبية مع املنتخب الياباني.
واعرب رئيس وفد الكويت الى البطولة حمود الهاجري عن امله في 
ان يحقق املنتخب الوطني الفوز في لقائه مع املنتخب الياباني. وتشارك 

الكويت في ثالثة العاب مائية هي السباحة والغطس وكرة املاء.

فهد الدوسري
شارك احملترف الغاني ابراهيم آدم في تدريبات فريق الساملية 
لكرة القدم امس لتجربته ملدة اس���بوع حس���ب ما جاء بتوصية 
من املدرب البلجيكي توماس، ويشغل آدم مركز قلب الدفاع وفي 
االطار ذاته تنتظر ادارة الساملية وصول السنغالي سونغو مطلع 
االسبوع املقبل. يذكر ان سونغو يشغل مركز العب ارتكاز وسبق 

له اللعب لبعض االندية الفرنسية.

قال مدير الفريق األول لكرة السلة بنادي الساملية سرور اليوحة 
ان فريق الس���لة بالنادي خاض عدة مباريات جتريبية مع فرق من 
اجلاليات األميركية واللبنانية اس���تعدادا للموسم املقبل، مضيفا 
أن جميع الالعبني قدموا مس���توى مميزا حيث ظهر عليهم االصرار 
واحلماس والتجانس، الفتا الى ان هناك حاليا مفاوضات مع عدد من 

احملترفني من داخل وخارج الكويت لتدعيم صفوف الفريق.
من جانبه قال مدرب الفريق وليد الهندي ان الهدف من هذه املباريات 

هو حتقيق التجانس بني الالعبني وتالفي األخطاء الفنية.

أعلن نادي االحتاد بطل دوري احملترفني الس����عودي لكرة القدم، 
تعاقده رسميا مع املهاجم التونسي محمد أمني الشرميطي.

وقال االحتاد في بي����ان مقتضب مبوقعه على االنترنت »تعاقدت 
إدارة النادي رس����ميا مع التونسي محمد أمني الشرميطي ملدة موسم 

واحد بنظام اإلعارة من نادي هرتا برلني االملاني«.

المنامة ـ ناصر محمد
يواصل منتخب البحرين لكرة القدم تدريباته االستعدادية في 
معسكره التدريبي بالنمس���ا وذلك ملالقاة املنتخب السعودي في 
امللحق اآلسيوي يومي 5 و9 سبتمبر القادم، وذلك لتأهل احدهما 
ملالق���اة نيوزلندا في املرحلة األخيرة م���ن تصفيات كأس العالم 
بجنوب افريقيا 2010 ولعب املنتخ���ب أولى مبارياته التجريبية 
امام فريق لومبارب بابا املجري، فيما تتوالى االستعدادات ملباراة 
انترميالن االيطالي التي ستقام يوم 16 اغسطس اجلاري ويسعى 
خاللها احتاد كرة القدم لالستفادة بشكل كبير في اطار حرص بعض 
الالعبني احملترفني على املشاركة والتواجد في تلك املباراة ومنهم 
سيد عدنان ومحمد حبيل وحسني بابا، وفوزي عايش، حيث تقيم 
فرقهم معس���كرات تدريبية في أوروبا، خاصة ان املباراة ستكون 
جتربة جادة للفريق امام احد اقوى الفرق األوروبية وس���بق ان 
لعب بالبحرين قبل عامني وفاز على املنتخب 6-1. كما س���يلعب 
الفريق مباراة أخرى في معسكره امام فريق نيوشتاد النمساوي 

وذلك يوم الثالثاء 18 اغسطس.
وقد اعلن الالعب الدولي السابق وقائد املنتخب الوطني لكرة 
القدم محمد جمعة بش���ير اجتاهه الى التدريب، حيث مت اختياره 
مس���اعدا للمدرب الوطني الكابنت خليفة الزياني الذي تعاقد معه 
نادي البسيتني للموسم القادم خلفا للمدرب السابق عزيزا معني 

الذي تعاقد مع ناديه القدمي النجمة لالشراف على تدريبه.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
الدور الثاني )مجموعات(

التشيكالسويد2.30

تحديد المراكز 16-13
أيسلنداالنرويج2.30

تحديد المراكز 20-17
جزر جرينالنداجلزائر2.30

الدور الثاني )مجموعات(
استونياالدمنارك4.30
األرجنتنيالبرازيل4.30

تحديد المراكز 24-21
تونسالكويت5.00

تحديد المراكز 16-13
هولنداروسيا البيضاء5.00

الدور الثاني )مجموعات(
فرنساأملانيا6.30
البرتغالسلوڤينيا6.30

تحديد المراكز 20-17
إيرانقطر7.30

تحديد المراكز 24-21
املغربليبيا7.30

الدور الثاني )مجموعات(
اسبانيامصر8.30

شباب اليد يلتقي تونس على المركز 21 في كأس العالم
يلتقي منتخب الشباب لكرة اليد اليوم مع منتخب تونس في 
بطولة كأس العالم للش���باب املقامة حاليا في مصر على املراكز 

من 21 الى 24.
وكانت قائمة الفرق املت���أهلة إلى ال��دور الثاني قد اكتملت من 
خالل نتائج اجل���ولة اخلام���س���ة من مباريات الدور األول التي 

جرت اول من امس.
فقد تأهل���ت منتخبات البرتغال والدمن���ارك وبيالروس، من 
املجموعة الرابعة، بعدم���ا فازت الدمنارك على البرتغال 22-25 
وبيالروس على املغرب 31-22 وانتهت املباراة الثالثة في املجموعة 
بفوز اجلزائر على التشيك 33- 22، لكن الفريقني خرجا بالفعل 

من الدور األول. 
وكان املنتخب األملاني اختتم الدور األول بالفوز على املنتخب 
املصري املضيف 29-28 في اجلولة اخلامسة األخيرة من مباريات 
املجموعة األولى. وتصدر املنتخب األملاني املجموعة برصيد ثماني 

نقاط، وبفارق األهداف فقط أمام مصر.
أم���ا املجموعة األولى فكانت قد حس���مت بغ���ض النظر عن 
نتيج���ة مب���اراة مصر وأملاني���ا، حيث تأه���ل املنتخب املصري 
واألملان���ي واألرجنتيني إلى الدور الثاني الذي يقام أيضا بنظام 

املجموعات.
وشهدت املجموعة األولى فوز املنتخب الوطني على األرجنتني 

26-25 واملنتخب األيسلندي على القطري 23-35.
وف���ي املجموعة الثانية، تأهلت منتخبات البرازيل وفرنس���ا 
واس���بانيا. وفازت البرازيل على النرويج 31-24 واسبانيا على 

فرنسا 27-25 وايران على تونس 26-28.
أما املجموع���ة الثالثة، التي تأهلت منها منتخبات الس���ويد 
وس���لوڤينيا وهولندا، فقد شهدت فوز الس���ويد على استونيا 
37-27 وهزمية س���لوڤينيا أمام هولندا 30-37، في حني فازت 
جزر جرينالند على ليبيا 27-26، وكانت نتيجة املباراة حتصيل 

حاصل للفريقني.
وفي الدور الثاني، يتناف���س املنتخب املصري في املجموعة 
األولى مع منتخبات البرازيل واألرجنتني وفرنسا وأملانيا واسبانيا، 
بينما ضمت املجموعة الثانية منتخبات س���لوڤينيا وبيالروس 

والبرتغال وهولندا والسويد والدمنارك.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يلتقي األهلي اليوم مع االنتاج احلربي، استعدادا 
ملواجهته املقبلة في اطار منافسات االسبوع الثاني 
لبطولة الدوري العام 19 اجلاري، ويقام اللقاء 

على ملعب مختار التيتش باجلزيرة.
وكانت حالة من االرتياح الشديد قد انتابت 
اجلهاز الفني لألهلي بقيادة حسام البدري بعد 
مشاركة العب وسط الفريق محمد بركات واملدافع 
التدريبات اجلماعية  ش���ريف عبدالفضيل في 
وظهورهما بشكل جيد، حيث خطفا األضواء في 

مران الفريق خالل اليومني املاضيني.
وكان الفريق قد اخت���تم اس���تعداداته للقاء 
اليوم مبران خفيف في السابعة مساء وذلك في 
غياب الالعبني الدوليني الذين شاركوا أمس مع 
املنتخب املصري في مباراته الودية امام غينيا 
وقد غاب الليبيري فرانس���يس دو فوركي عن 
املران بس���بب اإلصابة التي تعرض لها مؤخرا 
وقد تتسبب في ابتعاده عن لقاء احتاد الشرطة 
املقبل، بينما واصل محمد فضل تدريباته املنفردة 
في ظل اصابته التي تعوقه عن املش���اركة مع 

الفريق.
من ناحية أخرى فشل حسني ياسر احملمدي 
العب وسط األهلي في الضغط على إدارة النادي 
إلجبارها على الرحيل إلى الريان القطري الذي 
طلب التعاقد معه رسميا منذ أيام قليلة مجانا 
ودون أي مقاب���ل مادي، وهو األمر الذي رفضه 
مسؤولو األهلي على اعتبار ارتباطه بعقد ينتهي 
بعد موسمني، وأكدوا أنهم لن يوافقوا على رحيله 

إال بعد احلصول على 500 ألف دوالر. ليتأكد بذلك 
بقاء الالعب مع األهلي حتى إشعار آخر.

تجهيز بدالء الزمالك

وعلى جانب آخر، يخوض الزمالك مباراة ودية 
اليوم على ملع���ب حلمي زامورا مبيت عقبة أمام 
فريق س���موحة لتجهيز باق���ي الالعبني الذين لم 
يش���اركوا في مباراة انبي بالدوري، خاصة أحمد 
حس���ام »ميدو« الذي اس���تعاد كثيرا من مستواه 
البدني والفني والغاني إبراهيم إيوا الذي لم يبدأ 
فترة اإلعداد بس���بب اإلصابة وعملية الغضروف 
واإليفواري أديكو املهاجم اجلديد الذي لم يخض 
فترة إعداد من األساس وأصبح لغزا لتأخر وصول 

بطاقته الدولية حتى اآلن.
من ناحية اخرى، وافق دي كاستال على املشاركة 
في بطولة النخبة العربية املقررة إقامتها في نوفمبر 
املقبل حتت رعاية االحتاد العربي لكرة القدم لتكون 
بديلة لبطولة دوري أبطال العرب التي تقرر جتميدها 
هذا املوس���م ومت ترش���يح الزمالك للمشاركة في 
البطولة التي س���تضم أفضل ثمانية أندية عربية 

وجماهيرية من قارتي آسيا وأفريقيا.
من جان���ب آخر، جنحت جهود رئيس املجلس 
القومي للرياضة م.حس���ن صقر في اقناع نائب 
رئيس االحتاد املصري لكرة القدم هاني أبوريدة 
بالتراجع عن االستقالة التي تقدم بها ظهر اول من 
أمس، وذلك بعدما عقد جلسة لتصفية األجواء امس 
جمعت الثالثي صق���ر وأبوريدة ورئيس مجلس 

إدارة االحتاد سمير زاهر.

األهلي والزمالك يستعدان للشرطة 
وبتروجيت بلقاء اإلنتاج الحربي وسموحة


