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حسني:  برنامج 
املعسكر يسير كما 

هو مخطط له

تنطلق في اخلامسة مساء اليوم على صالة 
احتاد كرة اليد بالدعية التصفيات املؤهلة لدورة 
املرحوم عبداهلل الروضان الرمضانية لكرة الصاالت 
وذلك مبش����اركة 80 فريقا مت تقس����ميهم الى 10 
مجموعات بحيث يتأهل أول كل مجموعة مباشرة 

إلى منافسات الدورة الرسمية.
وتستمر منافسات التصفيات حتى 12 اجلاري، 
أي قبل فترة وجيزة من املنافسات الرسمية للدورة 
األشهر في املنطقة العربية التي تقام سنويا في 

شهر رمضان.
وسيشهد اليوم 6 مباريات، حيث يلتقي فريق 
املرحوم رياض الشمري مع فريق الشهيد صالح 
احلربان، وديوانية مطر الواصي مع احلرباوي. 

وسيبدأ فريق املرحوم رجا سليم مشواره مبواجهة 
فريق الشهيد عبداهلل العمر، بينما سيلتقي فريق 

املرحوم حمود أمام عيال الشهيد.
وفي املباراة اخلامس����ة سيتقابل فريق شرق 
مع خلك رياضي، وفي اللقاء السادس سيواجه 
فريق املرحوم احمد عبدالسالم منافسه ديوانية 

الثويني.
وتقام تصفيات دورة الروضان للعام الثاني 
على التوالي، بعد ان أثبت����ت جناحها في العام 
املاضي، بعدما أفرزت بعض الفرق املميزة التي 
قدمت مستويات كبيرة في نهائيات الدوري الى 
جانب بقية الفرق، التي تلعب تلقائيا في املنافسات 

الرسمية.

طموح املشاركة في دورة الروضان يراود 80 فريقا

80 فريقًا تبحث عن 10 مقاعد في النهائيات الرسمية

تصفيات »الروضان« تنطلق بـ 6 مواجهات اليوم

كويتانا وكماري في افتتاح »احملترفني« اليوم

»يونايتد« بطالً لصاالت القادسية

تنطلق في السابعة من مساء اليوم بستاد محمد 
احلمد بنادي القادسية بطولة احملترفني األولى 
لكرة القدم والتي تشارك فيها ثمانية فرص وأكثر 
من 160 العبا حتت رعاية الشيخ خالد الفهد والذي 
ينوب عنه الشيخ فهد أحمد الفهد وسيشهد حفل 
االفتتاح العديد من العروض الرياضية والفنية 
إضافة الى املفاجآت العديدة للجماهير وستجمع 
مباراة االفتتاح فريقي كويتانا وكماري وسيقود 
فريق محترفي الكويت املدرب الوطني تامر عناد 
والقي����ادة الفنية يقودها الكابنت علي الش����مري 
وفوزي ابراهيم، فيما يلتقي في املباراة الثانية 

محترفي افريقيا الفراعنة مع فرانتو.
من جانبه ناشد رئيس اللجنة التنظيمية لدورة 
احملترفني حمد بوحمد اجلماهير باحلضور الى 

ستاد محمد احلمد وتشجيع محترفيهم الفتا الى 
ان حفل االفتتاح س����يتضمن استعراضا مبسطا 

لألطفال.
وأشار الى ان هناك 50 جائزة سيتم السحب 

عليها للجمهور.
وأشاد املدرب علي الشمري بفكرة إقامة البطولة 
بالكويت وقال انها بادرة جيدة وتهدف الى اختيار 
الالعبني احملترفني على ارض امللعب بدال من رؤيتهم 

من خالل السي دي والتفاوض معهم.
وكنا نتمنى إقامة هذه الدورة منذ زمن وليس 

اآلن وكل الشكر للقائمني على التنظيم.
وتوجه الى رؤساء األندية واملدربني ومساعدي 
املدربني للتواجد واحلضور في امللعب اثناء إقامة 

املباريات واختيار الالعب.

فاز فريق يونايتد بكأس دورة نادي القادسية 
لكرة القدم للصاالت للبراعم والناشئني التي 
نظمها القادس���ية برعاية الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت، وذلك عقب تغلبه على اتلتيكو مدريد 
4 - 3 في املباراة النهائية التي أقيمت على صالة 

هالل فجحان املطيري بنادي القادسية. 
واحتكم الفريقان الى االشواط االضافية بعد 
ان انتهت املباراة في شوطيها االصليني بالتعادل 
االيجاب���ي 2 - 2 في لق���اء كان مليئا باملتعة 
واالثارة قدم من خالله ناشئو الفريقني عرضا 
مميزا وسجل يونايتد هدفني في الوقت االضافي 
االول اال ان اتلتيك���و عاد ليقلص النتيجة في 
الشوط االضافي الثاني وكاد يصل الى التعادل 

بعد اضاعته فرصا مؤكدة نتيجة التسرع.

 وعطفا على اداء املباراة اخلتامية بش���كل 
خاص ومباريات الدورة بشكل عام فان دالئل 
جناح الدورة كانت ملموسة من قبل املتابعني 
خاصة في ظل اكتش���اف العديد من املواهب 
الصغيرة الواع���دة والتي ان صقلت وطورت 

فسيكون لها شأن في املستقبل.
وعقب نهاية اللقاء سلم ممثل الشركة الوطنية 
لالتصاالت ونائب مدير ادارة العالقات العامة 
في الشركة حمد املطر ومدير نادي القادسية 
الداخلي مهدي اشكناني واملنسق العام للعالقات 
العامة بنادي القادسية جاسم املونس وأعضاء 
اللجنة املنظم���ة فيصل الفارس وعبدالرحيم 
القطان الكؤوس وامليدالي���ات للفرق الفائزة 

باملراكز األولى.

خاطب احتاد كرة القدم األندية 
العمومية بقرار  أعضاء اجلمعية 
مجلس إدارة االحتاد في جلسته رقم 
2011/6 بتاريخ 28 يونيو املاضي 
التاس����عة والنصف من  بتحديد 
مساء 15 أغس����طس املقبل موعدا 
النعقاد اجلمعية العمومية العادية 
السنوية لالحتاد في مقر االحتاد 

بالعديلية.

يغادر وف����د املنتخب الوطني 
لإلسكواش فجر اليوم الى هولندا 
إلقامة معسكر تدريبي ملدة اسبوع 
استعدادا للمش����اركة في بطولة 
العالم التي تستضيفها بلجيكا خالل 
الفترة من 12 الى 17 يوليو اجلاري. 
ويترأس الوفد رئيس االحتاد حسني 
مقصيد ويضم املدرب ناصر زهران 
وأربعة العبني هم: عقيل اشكناني 
ويوس����ف نزار ويوس����ف غريب 

وعبدالعزيز كنعان.
وأشار مقصيد الى ان الالعبني 
املش����اركني في البطولة انتظموا 
في معس����كر مغلق ملدة أسبوعني 
وأجروا تدريبات صباحية ومسائية 
استعدادا للعرس العاملي، ومتنى 
مقصيد ان يحقق املنتخب مراكز 
متقدم����ة خصوصا ان املنافس����ة 
س����تكون صعبة للغاية لوجود 

مشاركني من معظم دول العالم.

كّرم رئيس اجلامعة التونسية 
لرياضة املعاقني علي حرزاهلل كال 
من رئيس وف����د منتخب املعاقني 
شافي الهاجري ورئيس وفد نادي 
الصم عيدان السهلي اللذين شاركا 
في ملتقى تونس الدولي اخلامس 

أللعاب القوى للمعاقني.
وقام ح����رزاهلل خ����الل حفل 
تكرمي أقي����م على هامش البطولة 
بتس����ليم الهاجري والسهلي درع 
امللتقى تقديرا ملا يبذالنه من جهود 
ته����دف الى النهوض مبس����توى 
الرعاية  رياضة املعاقني وتعزيز 
ل����ذوي االحتياجات  املتواصل����ة 
اخلاصة في الكويت على مختلف 

الصعد الرسمية واألهلية.
وثّمن مشاركة الكويت املستمرة 
واملتميزة منذ س����نوات في هذه 

البطولة الدولية في تونس.
التونس����ية  وأكد ان اجلامعة 
لرياضة املعاقني س����تحرص على 
املشاركة في البطوالت الدولية التي 
تستضيفها الكويت ملزيد من تعزيز 
عالقات التواصل والتعاون وتبادل 
اخلبرات بني البلدين الشقيقني في 

هذا املجال.
وكان منتخب املعاقني شارك مع 
نادي للصم في البطولة الدولية 
اخلامسة أللعاب القوى للمعاقني 
في تونس ومتك����ن الالعبون من 
الفوز ب����� 35 ميدالية في مختلف 

األلعاب.

توج القادس���ية بطال لكأس 
النصر  الش���واطئ بفوزه على 
بالضرب���ات الترجيحية بعد ان 
تعادال في الش���وطني األصليني 
والوقت اإلضافي وقد شارك في 

البطولة 6 أندية.
أقيمت  التي  املباراة  وحضر 
على مالعب اجلزيرة اخلضراء 
حشد من اجلماهير بحضور مانع 
احليان عضو مجلس اإلدارة حيث 
قام بتوزيع الكؤوس وامليداليات 
التذكارية على الفائزين الثالثة، 
كما قام بتوزيع الدروع التذكارية 
على الش���ركات والوزارات التي 
ساهمت بدعم املسابقات وشكر 
احليان وس���ائل اإلع���الم التي 
قامت بالتغطية اإلعالمية لهذه 

املسابقة.

واصل منتخبنا الوطني لألشبال 
والشباب للبولينغ عروضه املتميزة 
في بطولة مكاو التي تختتم غدا 
حيث جنح 8 العبني في الصعود 
إلى االدوار النهائية بعد أداء أشاد به 
اجلميع في البطولة التي تضم نخبة 
من الالعبني املرموقني واملصنفني في 
القارة اآلسيوية وجنوم منتخبنا 
الذين تأهلوا وهم عبداهلل خالد � 
عبدالرحمن سويد � فهد ابراهيم � 
مصطفى املوس����وي � علي خالد � 
أصيل الرومي � محمد خالد � مهدي 
بوشهري. وقال بدر النجدي مدير 
املنتخبات الوطنية ورئيس الوفد 
ان جميع الالعبني في حالة فنية 
جيدة ويتمي����زون بالتركيز على 

اخلطوط.

»االحتاد«  يدعو 
لعمومية عادية

»اإلسكواش« 
يعسكر في هولندا

اجلامعة التونسية 
تكرم وفد املعاقني

القادسية بطاًل 
لكأس الشواطئ

تألق »البولينغ« في مكاو

على متارين اللياقة البدنية، فيما 
اتسمت تدريبات الفترة املسائية 
على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية في بي����روت بتنفيذ 

بعض اجلمل التكتيكية.
من جانبه، أشار رئيس البعثة 
أسامة حسني الى أن األمور تسير 
كما هو مخطط لها، وان املعسكر 
يشكل اخلطوة األولى على طريق 
التأهل لنهائيات كأس العالم في 

البرازيل 2014.
ورأى أن منتخبنا قادر على 
حتقيق النتائ����ج الكبيرة على 
غرار اجليل الذهبي لألزرق في 
مطلع الثمانينيات، لكن هذا األمر 
يلزمه االع����داد اجليد والتركيز 
الكبير من الالعبني واجلهازين 
االداري والفني. وش����دد حسني 
على أهمية املعسكر واملباراتني 
اللتني س����يخوضهما  الوديتني 
األزرق م����ع كل م����ن املنتخبني 
اللبناني والعماني مرورا بدورة 
األردن الودية مبشاركة االمارات 
الى  والسعودية أيضا، وصوال 
املب����اراة الرس����مية األولى في 
التصفي����ات مع س����ريالنكا أو 
الفلبني اللذين تعادال في مباراة 

الذهاب اول من امس 1-1.
وشدد حس����ني على وجوب 
احترام اخلصم في اش����ارة الى 
تواض����ع مس����توى املنتخبني 
السريالنكي أو الفلبيني، ألن ال 
شيء سهل. وأعرب عن تفاؤله بهذا 
املنتخب وطموحنا هو استعادة 
الفترة الذهبية للكرة الكويتية 
وبالتالي الوصول لنهائيات كأس 
العالم، رغم أن القارة اآلسيوية 
متتلك منتخبات قوية وقادرة على 
التأهل واكتسبت خبرة كبيرة في 
الفترة املاضية وخصوصا اليابان 
وكوريا اجلنوبية والسعودية 

وإيران.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

لعزميته القوية واالصرار على 
التحدي الذي يتمتع به. 

كما رحب عبدالرحمن الدولة 
بعودة اخلطيب متمنيا ان يستمر 
في عطائه وهو رجل قادر على 
العطاء واح����د رجاالت العربي 

وأمتنى له موفور الصحة.
 كما عبر جواد مقصيد عن 
سعادته بعودة اخلطيب قائال 
ان اخلطيب أحد رموز الرياضة 
الكويتية ومثال يحتذى من حيث 
العطاء واخلبرة ونستفيد من 
خبرته الطويلة. كما عبر وليد 
الراشد عن سعادته البالغة بعودة 
اخلطيب وقال لقد زاملته وهو 
مخلص في عمل����ه واجتماعي 
وتشرفنا بالعمل معه وأمتنى ان 
يتواجد معنا باستمرار لالستفادة 

من آرائه وخبرته.
مبارك الخالدي  ٭

ال� 20 في اليمن ثم قدم مستوى 
جيدا خالل كأس األمم اآلسيوية 
في قطر، على الرغم من الظلم 
التحكيمي في بعض املباريات.

واعتبر املطوع ان املعسكر 
املقام في بي����روت مهم لالعبني 
الى االنس����جام، وأن  للوصول 
املباراة االستعدادية ضد املنتخب 
اللبناني ثم امام املنتخب العماني 
ستفيدان كثيرا كونهما ستحددان 

مالمح التشكيلة األساسية.
وأمل ان ينخ����رط املنتخب 
بعد الدور الثاني للتصفيات في 
معسكرات اضافية وخوض أكبر 
عدد ممكن من اللقاءات االعدادية 
من أجل االحتكاك وخصوصا مع 

منتخبات قوية.

تدريب على فترتين

وقد واصل املنتخب الوطني 
تدريباته في معس����كره بلبنان 
بقيادة املدرب الصربي غوران 
توڤاريتش ومساعده عبدالعزيز 

حمادة ومبشاركة 25 العبا.
ام����س على  وكان تدري����ب 
فترتني األول����ى صباحية على 
ملعب الصفاء، وقد اش����تملت 

الستقباله وقال ل� »األنباء« ليست 
غريبة هذه املواقف املشرفة ألبناء 
النادي العربي فهم أهل ش����يمة 
وفزعة، كم����ا ان تواجد االخوة 
من االحتاد العسكري دليل على 
ان الوفاء ه����و الصفة املالزمة 
للعسكريني حيث تشرفت بالعمل 
مديرا لالحتاد العسكري لسنوات 
سابقة حظيت فيها بكل الدعم من 
اخواني وزمالئي. وتوجه بالشكر 
لكل من س����أل عنه، متمنيا ان 
ينعم اجلميع بالسعادة والصحة 

والعافية.
 ومن جانبه قال مدير االحتاد 
الرياضي العسكري حميد دحل: 
نحم����د اهلل على س����المة األخ 
والزمي����ل رفيق ال����درب محمد 
اخلطيب على عودته ساملا متمنني 
ان يستفيد اجلميع من خبرته 
الطويلة وهو قادر على العطاء 

أكد جن����م املنتخب الوطني 
ونادي القادسية املعار الى النصر 
السعودي بدر املطوع أن تركيزه 
منص����ب حاليا م����ع األزرق في 
استعداداته للتصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس العالم التي 

ستقام في البرازيل 2014.
وكشف انه أنهى عقد االعارة 
مع النص����ر الذي جتري ادارته 
ادارة  مفاوض����ات حثيثة م����ع 
القادسية لضمه بصورة نهائية، 
معتبرا ان القادسية بيته األول 
واألخير، لكنه ال يفكر حاليا سوى 
في األزرق. ورفض احلديث عن 
تفاصيل املستجدات ألن األمور 
التزال قيد البحث بني الناديني، 
وأمل أن يتوصال الى اتفاق يرضي 
كل األطراف. واعتبر املطوع ان 
النصر  جتربته الشخصية مع 
كانت ممت����ازة، ألنه����ا جتربة 
احتراف افتقده����ا في الكويت، 
واستفاد على الصعيد الشخصي 
وسيضع هذه التجربة في خدمة 

املنتخب الوطني.
وقال انه اليزال على تواصل 
مع زمالئه في النصر إال أن األمور 
ستتضح بعد فترة، مضيفا ان 
اللعب في دوري أبطال آسيا مفيد 
جدا ألنها تقام بنظام االحتراف، 
»عكس كأس االحتاد اآلسيوي 
الضعيفة نسبيا وهذه املشاركة 

متنحني خبرة كبيرة«.
ال����ى أن  وأش����ار املط����وع 
االس����تعدادات تس����ير بوتيرة 
تصاعدية بغي����ة الوصول الى 
اجلهوزية املطلوبة، ويتم التدريب 

يوميا بصورة مكثفة.
وأشار الى أن اجليل احلالي 
للمنتخ����ب لدي����ه كل املؤهالت 
لتحقيق اجنازات وإعادة الوهج 
لألزرق بعد سنوات عجاف في 
التصفي����ات املونديالية، إذ فاز 
املنتخب بلقب دورة كأس اخلليج 

عاد الى البالد مساء أول من 
أمس قادما من الواليات املتحدة 
االميركية مدير االحتاد العسكري 
والعب النادي العربي الس����ابق 
محمد اخلطيب بعد اجرائه عملية 
جراحية تكللت بالنجاح. وكان 
في استقبال اخلطيب حشد من 
الرياضيني تقدمهم مدير االحتاد 
الرياضي العسكري العميد حميد 
العس����كريني  دحل وع����دد من 
ورئيس مجل����س ادارة النادي 
العربي بالوكالة جواد مقصيد 
وأمني الصندوق بدر بوعباس 
والرياضي املخضرم عبدالرحمن 
الدولة وحسني غامن وأمني سر 
نادي الكويت وليد الراشد وأسرة 
العالقات العامة بالنادي العربي 
ممثلة بحامد اخلش����اوي وعلي 

اتش.
 وشكر اخلطيب كل من حضر 

)عدنان احلاج علي( بدر املطوع يستمع لتوجيهات غوران توڤاريتش 

محمد اخلطيب يتحدث للزميل مبارك اخلالدي

األزرق واصل تدريباته املكثفة في معسكر بيروت

إدارة العربي واالحتاد العسكري استقبلوه بعد رحلة عالج ناجحة

املطوع لـ »األنباء«: النصر يسعى إلى ضمي نهائيًا

اخلطيب: العرباوية أهل شيمة والعسكريون أهل الوفاء

إلغاء مباراة األزرق وعمان
ألغى االحتاد العماني جتربة املنتخبني العماني واألزرق الودية 
التي كانت مقررة في بيروت في السادس من يوليو اجلاري، 

وسيكتفي املنتخب العماني بلقاء نظيره اللبناني في التاسع من 
الشهر املقبل.

وجاء إلغاء املباراة بسبب تأخر سفر املنتخب العماني حيث 
تغيبت العناصر التي مت اختيارها من املنتخب االوملبي والبالغ 

عددهم 13 العبا عن حضور املعسكر، ومت استدعاء عناصر 
اخرى بديلة يجري املدرب الفرنسي بول لوغوين املفاضلة 

بينها قبل اعتماد التشكيلة التي سيختارها للمعسكر.

قال مهاجم نادي اليرموك مهند األنصاري ان 
فريقه سيظهر بشكل مغاير في املوسم اجلديد 
على عكس املوسم املنقضي والذي شهد أسوأ 
نتائج لليرموك نظرا لتعرض أغلب الالعبني 
لإلصابات، مش���يرا إلى أن الفريق س���ينافس 
بقوة على ألقاب هذا املوس���م ومنها الصعود 
والعودة لدوري األضواء مرة أخرى بعد غياب 

فترة طويلة.
وبني األنصاري أن اخلطة اجلديدة التي وضعها 
مجلس اإلدارة من انتداب العبني من فرق محلية 
تعتبر فكرة مميزة من شأنها املساهمة في حتقيق 
طفرة س����ريعة في نتائج الفريق ولكن بش����رط 
أن يك����ون الالعبون اجلدد أفضل مس����توى من 
احلاليني، مضيفا أن اختيار احملترفني للموس����م 
املقبل سيحقق إضافة قوية للفريق خصوصا اذا 

مت اختيارهم بدقة.
وأضاف انه تلقى عرضا شفهيا من كاظمة عن 
طري����ق احد املتعهدين إال أنه حتى اآلن لم يتلق 
شيئا رسميا، مش����يرا إلى أنه باق مع اليرموك 

حتى اآلن.
وأوضح األنصاري أن األمر املميز في اليرموك 
هو أن الطاقم اإلداري والفني سيكون جميعه من 
احملليني وانه واثق من قدرة املدرب أحمد عبداحلميد 
ومساعده وليد األنصاري على رفع احلالة املعنوية 
والفنية لالعبني، مؤكدا أن خبرتهم ستفيد الالعبني 

الشباب املنضمني حديثا للفريق.
ومتنى ان ينتهي العمل بستاد اليرموك سريعا 
لكي يتمكن الالعبون من التدريب عليه ألن التدريب 

على ملعب فرعي يختلف كثيرا عن الستاد.
عبدالعزيز جاسم  ٭

مهند األنصاري يأمل في حتقيق إجناز مع اليرموك

األنصاري: وجه اليرموك مختلف
في املوسم املقبل


