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مباراة سابقة في »اخلليجية األوملبية« أمام اإلمارات

اللجنة التنظيمية حددت مشاركة الالعب مبواليد 1989

تعديل موعد »اخلليجية األوملبية الثالثة«

التنظيمية  اللجنة  حددت 
ب���دول مجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية معدل اعمار 
الالعبني املشاركني في البطولة 
اخلليجية الثالثة للمنتخبات 
اخلليجية االوملبية حتت 23 
س���نة املقرر اقامتها في قطر 
اغس���طس املقبل من مواليد 
1989/1/1 وما فوق كما حددت 
اس���م البطولة ببطولة كأس 
التعاون للمنتخبات  مجلس 

حتت 23 سنة لكرة القدم.
الالئحة  جاء ذلك ضم���ن 
اخلاص���ة بالبطول���ة الت���ي 
التنظيمية  اللجنة  اصدرتها 
والتي تتخذ من مملكة البحرين 
مقرا لها، حيث ارسلت نسخا 
منها الى االحتادات اخلليجية 
املعنية وتلقى احتادنا نسخة 
منها اول من امس. وش���ددت 
الالئح���ة في امل���ادة الرابعة 
على عدم مخالفة معدل العمر 
احملدد حيث سيعتبر املنتخب 
املخالف خاسرا املباراة 3 - 0 
مع حتوي���ل امره الى اللجنة 
التنظيمية التخاذ عقوبة اشد، 
كما اشارت الى ضرورة ارسال 
قائمة الالعبني املكونة من 30 
العبا قبل 3 اسابيع من انطالق 
البطول���ة واال واجهه االحتاد 
املخالف غرامة قدرها 20 الف 

ريال سعودي.
السابعة  املادة  واوضحت 
من الالئحة قواعد وش���روط 
البطولة التي تقام مبارياتها من 
دور واحد اذ يتحصل املنتخب 
الفائز على 3 نقاط وعلى نقطة 

واحدة في حال التعادل وفي 
حال تعادل منتخبني او اكثر 
في عدد النق���اط يتم اللجوء 
الى ف���ارق االهداف وفي حال 
استمرار التعادل يتم اللجوء 
الى البند اآلخر وهو اكبر عدد 
مسجل من االهداف وفي حال 
الى  التعادل يلجأ  اس���تمرار 
ضربات اجلزاء في حال كون 

املنتخبني داخل امللعب.

اللجنة تعديال  كما اجرت 
على موع���د انطالق البطولة 
املقرر س���ابقا من 16 الى 26 
الفترة  اغسطس لتنطلق في 

من 12 الى 21 منه.
مبارك الخالدي  ٭

مؤمتر صحافي للبطل اللبناني العلي

»االحتاد« يجتمع مع ممثل وزارة التربية

يعقد بطل لبنان في الدراجات اآللية محمد 
العلي مؤمترا صحافيا في ال� 10:30 صباح اليوم 
في فندق موڤنبيك املنطقة احلرة بالش���ويخ 

للحديث عن جولته العاملية التي ش���ملت 12 
دولة من دول البحر املتوسط بدأت في مصر 

مرورا في اوروبا كفرنسا وايطاليا.

عقد في مقر احتاد الكرة اجتماعا تنسيقيا 
بني االحتاد ووزارة التربية جمع كال من علي 
جنف موجه اول باإلنابة � قسم التربية البدنية 
في وزارة التربية وعن االحتاد كل من مدير 
التطوير باالحتاد بدر عبداجلليل ومساعده 
طارق البناي وس���ليمان اخل���الوي واحمد 
احملطب مدير وإداري منتخبات الناش���ئني 

واحمد حيدر مدرب منتخب الشباب 1993.

التعاون بني  وتبادل املجتمعون س���بل 
االحت���اد ووزارة التربية من خ���الل اقامة 
املهرجان���ات الكروية ملوالي���د 2000 و2001 
مبشاركة محافظات الكويت وعقد محاضرات 
نظرية هدفها شرح عملية تنظيم مهرجان 
ال� »فيفا« واملسابقات الرياضية بحيث يتم 
التنسيق مع وزارة التربية لتحديد مواعيد 

هذه املهرجانات.

ضمن مس����اعي احت����اد الكرة 
الرامية للنهوض بالكرة النسائية 
وتطوير املستوى الفني، فقد تقرر 
تنظي����م دوري للكرة النس����ائية 
للصاالت املغلقة في يوليو املقبل، 
حيث اكدت الشيخة نعيمة االحمد 
رئيسة اللجنة النسائية لكرة القدم 
النس����ائية للصاالت خالل يوليو 
املقب����ل. وقالت الش����يخة نعيمة: 
نس����عى ألن يك����ون لك����رة القدم 
النسائية موضع قدم في االنشطة 
احمللية للموسم الكروي املقبل وذلك 
من خالل تنظيم دوري مكثف للفتاة 
الكويتية حتى نصل في احملصلة 
النهائية لتشكيل منتخب نسائي 
لكرة القدم وفق اشتراطات االحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا(، ونعلن 
اخلطوات األولية واألساسية حتى 
تكون للكرة النس����ائية الكويتية 
بصمة في القريب العاجل والظهور 
املشرف. وأضافت: سينطلق الدوري 
في منتصف يوليو املقبل والتسجيل 
للفرق الراغبة س����يكون في مقر 
اللجنة النسائية في االحتاد بصفة 
يومية وذلك في الفترة املسائية، 
ومت حتديد ي����وم 7 يوليو املقبل 
املوعد االخير للتس����جيل للفرق 
الراغبة، وأهابت االحمد بالراغبات 
في املشاركة السرعة بالتسجيل ألن 
العدد احملدد للفرق التي ستخوض 

الدوري.

الكويت باس����تقبال  بدأ نادي 
الالعبني اجلدد في جميع األلعاب 

استعدادا للموسم املقبل.
وأكد رئي����س املركز اإلعالمي 
الكوي����ت عبدالرحم����ن  بن����ادي 

األنصاري أن النادي.
وق����ال األنص����اري ان قط����اع 
الناش����ئني لك����رة القدم س����يبدأ 
باس����تقبال الالعبني اجلدد ابتداء 
من 2 يوليو املقبل وسيقيم بطولة 
صيفيه بني من يود االشتراك من 
تاريخ 7 الى 10 يوليو من مواليد 
1997 ال����ى 2001 وكون كرة القدم 
تعد اللعبة األولى والكل يتنافس 
عليها فاقامة هذه البطولة هي خللق 
الالعبني واختيار  املنافس����ة بني 
الفريق  األفضل لينضم لصفوف 

الذي ينتمي لعمره.
الع����اب رفع األثقال  ان  وذكر 
واملالكمة والسباحة وكرة اليد وكرة 
الطائرة والكاراتيه والتايكواندو 
والتنس والس����لة والعاب القوى 
واالسكواش تستقبل العبيها ابتداء 

من االسبوع املقبل.

فاز منتخب نادي الصم بست 
ميداليات »ذهبيتني وثالث فضيات 
وبرونزية« في اليوم االول مللتقى 
تونس الدولي اخلامس لرياضة 
املعاقني. وتوج بامليدالية الذهبية 
الالعبان نايف الشمري في دفع 
اجللة ونواف الشمري في الوثب 
الطويل فيما احرز الفضية الالعب 
ثامر سنعوس في دفع اجللة. كما 
فاز العبو نادي املعاقني بس���بع 

ميداليات اثنتني منها ذهبية.

تك���رم اليوم الف���رق الرياضية 
احلاصلة املراكز الثالثة األولى من 
مسابقة كأس الشاطئية املقامة حاليا 
مبلعب اجلزيرة اخلضراء ويلتقي 
النصر والقادسية في املباراة النهائية 
حني حل فريقا الشباب والتضامن في 
املركز الثالث بعد أن منيا بهزميتيهما 
أمام النصر والقادسية على الترتيب. 
وأفاد جالي اجلري���د رئيس جلنة 
الصاالت والش���اطئية، في تصريح 
خاص ملوقع االحتاد، بأن نشاط كرة 
القدم الشاطئية لهذا املوسم قد مثل 
بداية موفقة وباكورة أنشطة االحتاد 
في مجال كرة القدم الشاطئية، هذه 
اللعب���ة اجلديدة في الكويت والتي 
أخذت باالنتشار وحظيت باهتمام 

اجلماهير الرياضية.

دخل عضو مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة حسني 
البلوشي مستشفى مبارك الجراء 
الفحوصات الطبية ويرقد حاليا 
الثالث  في اجلناح »15« بالدور 
غرفة رقم 9. سالمات وما تشوف 

شر.

نعيمة األحمد: 
دوري نسائي

في يوليو

الكويت يستقبل 
الالعبني اجلدد

ميداليات للصم 
واملعاقني في 
»ملتقى تونس«

النصر والقادسية في 
نهائي »الشواطئ«

البلوشي في 
مستشفى مبارك

في اخراج مدريد من البطولة، 
مشيرا إلى أنه من الواجب ان 
أسجل للفريق الذي العب له، 
لك����ن في الوقت نفس����ه كان 
صعبا علي ان أسجل في مرمى 

فريقي مدريد.
واضاف موريانتس أنه في 
الوقت احلالي يعمل في احدى 
القنوات االسبانية ويعتبر هذا 
العمل مبنزلة الراحة قبل أن 
ينخرط في مجال التدريب ألنه 
يعشق كرة القدم ولن يستطيع 

االبتعاد عنها.
م����ن جهت����ه، ق����ال مدير 
العالقات العامة بشركة زين 
وليد اخلشتي ان الشركة تعتز 
باستضافة جنوم كبار بحجم 
موريانتس وانها لن تقف عند 
هذا احلد، الفت����ا الى إن مدة 
زي����ارة الالعب املقررة 3 أيام 
وسيخصص أغلبها لألعمال 
اخليرية حيث زار األطفال في 
مستشفى زين وسيزور اليوم 
البنك  املرضى في مستشفى 
الوطني كما سيحضر انشطة 
بعض البطوالت التي تقيمها 
الشركة ومنها نهائي بطولة 

شركة زين.
عبدالعزيز جاسم  ٭

معا عندما شكال ثنائيا في مدريد 
ومتكنا من حصد ألقاب كثيرة، 
الفتا إلى أنه يعتبر الفرنسي 
زين الدين زيدان أفضل العب 
شارك معه طوال فترة تواجده 

في املالعب.
وبني أنه ليس لديه مانع 
من خ����وض جتربة التدريب 
في الكويت مستقبال، اال انه 
يجب على الكرة الكويتية ان 
تواكب التطور في االحتراف 
واملستوى الذي تشهده دول 
العالم، مشيرا إلى أنه اذا تقدم 
برشلونة له بعرض لتدريب 
ف����رق املراحل الس����نية فلن 

يوافق.
وعن جتربته في اجنلترا، 
قال موريانتس انه لم يوفق 
وحتديدا م����ع نادي ليڤربول 
اللعب كثيرا  بسبب اختالف 
الكرة االس����بانية  هناك عن 
حيث يتميز الدوري االجنليزي 

بالعنف واللعب القوي.
ووصف ش����عوره عندما 
متكن من التسجيل في ريال 
مدريد في دوري أبطال أوروبا 
عندما كان العبا في موناكو 
الفرنس����ي بأنه كان شعورا 
غريبا، حيث تس����بب حينها 

قال جن����م ري����ال مدريد 
ومنتخب اس����بانيا السابق 
فرناندو موريانتس ان نادي 
برش����لونة يعتبر أفضل ناد 
حاليا ألنه يضم بني صفوفه 
أفض����ل العب في العالم وهو 
األرجنتيني ليونيل ميسي، 
إال أن ري����ال مدريد قادر على 
استعادة األلقاب في السنوات 
املقبلة ألن����ه فريق بطوالت 
وميلك مجموع����ة مميزة من 

الالعبني.
ج����اء ذلك خ����الل املؤمتر 
الصحافي املشترك بني شركة 
زين وشركة »goal« في مجمع 
»ديسكڤري« ظهر أمس بحضور 
 »goal« عضو مجل����س إدارة
غازي الهاجري واملدير العام 
غسان عاصي ومدير املجمعات 
هاني س����لطان باإلضافة إلى 
مدير العالقات العامة في زين 

وليد اخلشتي.
أنه  وأض����اف موريانتس 
يعتبر جنم اس����بانيا راوول 
غونزاليس من أفضل أصدقائه 
وأنه حرص على حضور احدى 
مبارياته في الدوري األملاني هذا 
املوسم مع شالكه، مؤكدا أنه لن 
ينسى الذكريات التي جمعتهما 

)هاني الشمري( فرناندو موريانتس يتحدث في املؤمتر الصحافي والى جانبه هاني سلطان ووليد اخلشتي  

.. ويصافح الزميل عبدالعزيز جاسمموريانتس في حديث مع غازي الهاجري

»goal«في مؤمتر صحافي مبجمع »ديسكڤري« برعاية »زين« و

موريانتس: ال أمانع في خوض جتربة التدريب بالكويت

زيدان أفضل العب.. 
وراوول صديقي 

املفضل

برشلونة األفضل 
حاليًا والسر ميسي

على اثرها الطرف الثاني لنهائي 
البطولة فإنها س���تجمع اتوم 
سبورتنغ مع اتليتكو يونايتد 
بعد ان تغلبا في الدور الربع 
نهائي على أوعى والعديلية )3 

- 1، 5 - 2( على التوالي.
يذكر ان الدورة التي انطلقت 
االسبوع املاضي قد ضمت 24 
فريق���ا يتكون كل فريق من 5 
العبني من مواليد 1996 وحتى 
2000 وهي املواليد التي حددتها 
اللجن���ة املنظمة لالش���تراك 

بالدورة.

ويس���بق املباراة مواجهتا 
الدور النصف نهائي من البطولة 
املباراة  اللتان حتددان طرفي 
النهائية حي���ث جتمع االولى 
بني فريقي النهضة ويونايتد 
ف���ي الرابعة والنصف بعد ان 
تغلب األول على فريق الدوحة 
بصعوبة بالغة بنتيجة 3 - 1 
فيما وصل الثاني الى هذا الدور 
عقب اكتساحه ديوانية بوغامن 
بسداسية نظيفة اما املواجهة 
الثانية فتقام في اخلامسة من 
مس���اء اليوم والتي سيتحدد 

السادس���ة  ف���ي  تختت���م 
اليوم  والنص���ف من مس���اء 
دورة نادي القادسية للبراعم 
والناشئني لكرة القدم للصاالت 
باقامة املباراة اخلتامية للدورة 
بحضور الش���يخ فهد االحمد 
ادارة نادي  عض���و مجل���س 
القادسية وعبدالعزيز البالول 
العامة  العالقات  ادارة  مدي���ر 
بالشركة الوطنية لالتصاالت 
)الراعي الرسمي للدورة( وذلك 
على صالة هالل فجحان املطيري 

بنادي القادسية.

جانب من منافسات الدورة

ختام دورة الناشئني والبراعم للقادسية اليوم

جازع يتعرض لقطع في رباط الركبة
تعرض جنم منتخبنا االوملبي جابر جازع الى قطع في الرباط 
اجلزئي للركبة اثر سقوطه املفاجئ من سلم املنزل، حيث مت 

نقله الى املستشفى الذي اجرى له تصويرا مقطعيا اظهر 
وجود قطع جزئي في الرباط، حيث اعطي له العالج الالزم 

مع توصيه بالتزام الراحة التامة ملدة شهر قبل ان يعود الى 
التدريبات مجددا.

جدول مباريات البطولة
الوقتالتاريخاملجموعةاملباراة

2011/8/129:15األولىقطر � السعودية
2011/8/1211:30الثانيةعمان � البحرين
2011/8/149:15الثانيةاإلمارات � عمان

2011/8/1411:30األولىالكويت � السعودية
2011/8/169:15الثانيةالبحرين � اإلمارات

2011/8/1611:30األولىالكويت � قطر
نصف النهائي

2011/8/199:15أول املجموعة األولى � ثاني املجموعة الثانية
2011/8/1911:30أول املجموعة الثانية � ثاني املجموعة األولى

2011/8/2111:30النهائي 

استقبل رئيس جهاز األمن الوطني الشيخ 
محمد اخلالد مبكتبه احلكم الدولي السابق سعد 
كميل حيث قدم له نسخة من كتابه »سعد كميل 

25 عاما مع الصافرة«.

وأش���اد اخلالد بجهود كميل وعطائه على 
مدى 25 عاما ومساهمته في رفع اسم الكويت 
عاليا خالل احملافل الرياضية على املس���توى 

العربي واالقليمي والدولي.

الشيخ محمد اخلالد يتسلم كتاب سعد كميل

اخلالد يشيد بجهود كميل

الفهد يوزع املكرمة األميرية لألندية الثالثة 
في احتفال تكرميي أقيم مساء امس في احتاد 
الكرة قام الش���يخ طالل الفهد رئيس االحتاد 
بتوزيع املكرمة األميرية على األندية الفائزة 
باملراكز الثالثة األولى في مسابقة كأس سمو 

األمير للموسم الرياضي 2011/2010.
ومثل نادي كاظمة حس���ني بو سكندر امني 
سر عام النادي واحمد الكوس من نادي الكويت 

وحجاب املطيري نائ���ب رئيس نادي النصر 
وحس���ن ابواحلسن عضو مجلس إدارة نادي 

القادسية.
وتقدم الفهد بالشكر اجلزيل لكل من ساهم 
في اجناح العرس الكروي في ختام املوس���م 
الرياضي املنص���رم، متمنيا للجميع التوفيق 

في املسابقات الرسمية للموسم املقبل.


