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كشف مدير الفريق الكروي االول بنادي 
الكوي���ت عادل عقل���ة ان الفريق س���يبدأ 
استعداداته لمنافسات الموسم الجديد في 
العاش���ر من يوليو المقبل بحضور جميع 
الالعبين المحليين والمحترفين والجهازين 
الفني بقيادة المدرب الروماني ايوان مارين. 
وقال عقلة إنه حس���ب اإلستراتيجية التي 
اعتمده���ا الجهاز الفني قبل مغادرته البالد 
لقضاء اإلجازة السنوية فإن المدرب سوف 
يكثف تمارين اللياق���ة البدنية لكي يكون 
المخ���زون البدني كاف لدى الالعبين نظرا 
للموسم الشاق والطويل الذي سيواجههم 
محليا وإقليميا حيث يفتتح االبيض موسمه 
بلقاء كأس السوبر الذي يجمعه مع القادسية 

28 أغسطس المقبل.
وأضاف عقلة أن مجلس اإلدارة حريص 
الفني واإلداري بصفوف  على االس���تقرار 
األبي���ض وقام بتجديد عق���ود المحترفين 
األربعة التونسيين شادي الهمامي وعصام 
جمعة والبرازيل���ي روجيريو والبحريني 
حسين بابا باإلضافة للجهاز الفني بقيادة 

مارين مش���يرا إلى ان الغاية من اتخاذ هذه 
الخطوة هو انسجام الالعبين مع بعضهم 
البعض خالل منافسات الموسم المنصرم 
والن الفريق أمامه منافس���ة قوية ببطولة 
كأس االتحاد اآلس���يوي لكرة القدم والتي 
وصل فيها إلى الدور ربع النهائي ونسعى 
للمحافظة على اللقب، فضال عن ان المحترفين 
االربعة استحقوا التجديد بعد المستويات 
الراقية التي قدموها مع زمالئهم الالعبين 
الدوري  المحليين وحصولهم على بطولة 

العام بجدارة واستحقاق.
وأوضح عقلة انه على اتصال مباشر مع 
مدرب الفريق مارين للتشاور بشأن العروض 
التي تلقاها النادي للمشاركة في العديد من 
الدورات التي تنظمها اندية خليجية خالل 
شهر رمضان وسوف نشارك في البطولة التي 
تناسب جدول المدرب، اما بالنسبة للمعسكر 
المقرر إقامته بعد عيد الفطر مباشرة، فهناك 
خياران االول اوروبي والثاني خليجي وسوف 
نختار األنسب والذي يتوافر فيه مباريات 

ودية تناسب مستوى الفريق.

الكويت يستعد مبكرا للموسم اجلديد 

الكويت  يبدأ تدريباته 10 يوليو املقبل

سحب قرعة »ريد بل« املصغرة لإلعالميني
سحبت أمس قرعة دورة ريد بل لكرة 

القدم املصغرة لإلعالميني التي ستقام على 
مالعب الهداف مبنطقة الشعب.

وضمت املجموعة األولى جريدة »األنباء« 
و»الوطن« و»النهار« و»السياسة«، بينما 

Alanba. ضمت املجموعة الثانية موقع
com.kw وجريدة »الراي« و»اجلريدة« 

و»القبس«.
وستقام املباريات غدا من الساعة 7 مساء 

حتى الـ10 بنظام الدوري من مباراة واحدة، 
على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة 

ويلعبان بطريقة املقص ويتأهل الفائزان 
إلى املباراة النهائية بينما سيلعب اخلاسران 

على املركز الثالث.
وقد حددت اللجنة املنظمة للبطولة شروط 

املشاركة ولوائح البطولة، حيث سيتكون 
كل فريق من 8 العبني 6 داخل امللعب 

واثنني احتياط وستكون مدة املباراة 15 
دقيقة مقسمة على شوطني أما في الدور 
نصف النهائي فستمدد املباراة في حال 

التعادل، ثم يلجأ الفريقان إلى ركالت 
الترجيح إذا استمر التعادل بني الفريقني.

ناصر القالف  ابراهيم العتيقي 

ناشد عضو اجلمعية العمومية »املشطوب« 
ف���ي نادي املعاقني هزاع العنزي نائب رئيس 
الهيئة العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح 
لتش���كيل جلنة حتقيق بعد قرار شطبه من 
كشوفات النادي التهامه بالتزوير والعمل ضد 
سمعة الكويت في االنتخابات التي جرت في 

االردن مؤخرا.
وقال العنزي ل� »األنباء« ان امني سر نادي 
املعاقني اتهمن���ي بتزوير التف���رغ الرياضي 
والتشهير باسمي في وسائل االعالم رغم ان 

كتاب التفرغ ص���ادر من النادي بتوقيع امني 
السر السابق وعلى املتضرر اللجوء الى القضاء 
اذا كنت انا مزور الكت���اب حيث توجد ادارة 

متخصصة في كشف التزوير.
واضاف: بخصوص مراسلة اللجنة الباراملبية 
االردنية بعدم اعطاء الصوت ملرشح الكويت 
فإنني مواطن كويتي ومخلص لوطني وال ميكن 
ان أضر وطني وذلك باتهام النادي لي بإرسال 
امييل عن طريق كمبيوتري اخلاص او موبايلي 

اخلاص، وهذا ما أنفيه نفيا قاطعا.

كتاب الشطب كتاب التفرغ  هزاع العنزي 

العنزي يناشد فليطح 
للتحقيق في شطبه من نادي املعاقني

الوفود بناء على تعليمات 
االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، 
خصوص���ا أن 12 حكما من 
أص���ل 16 اختارهم االحتاد 
القاري إلدارة املنافسات من 

خارج الكويت.
من جهته قال أسطورة 
الكرة جاس���م يعقوب انه 
ش���رف كبي���ر للرياضة 
الكويتية استضافة الكويت 
لهذا احلدث العاملي الكبير.

وأضاف »املرعب«: »البطولة 
جنحت قبل أن تبدأ، هذه 
التأكي���د  أردت  حقيق���ة 

إثقال كاهلها بفرض رسوم 
مالية عليها، مع تخصيص 
استديوهات خاصة لقنوات 
قدساوي والشاهد والوطن 
باإلضافة إلى بعض القنوات 

اخلليجية واملصرية.
م���ن جانب آخ���ر، تقيم 
وفود الفرق ال� 16 املشاركة 
ف���ي البطول���ة ف���ي ثالثة 
فنادق هي ريجنسي حياة 
»الس���املية«، وهوليدي إن 
»الشرق«، والنخيل، في حني 
تقرر إقامة حكام البطولة في 
أحد الفنادق بعيدا عن إقامة 

عليها، وهذا األمر سيضع 
أمام حتد  اللجنة املنظمة 
كبير في النس���خة املقبلة 

للبطولة«.`
من جهته، أشار أسطورة 
الكرة السعودية وسفير 
البطولة في اململكة ماجد 
عبداهلل إلى أنه راهن كثيرا 
على جناح البطولة، لكنه 
الكويت  إلى  حينما وصل 
ورأى بعينه اس���تعدادات 
اللجنة املنظمة بات يراهن 
على التميز واإلبداع وليس 

النجاح فقط.

في لفتة طيبة، قررت 
العليا  اللجن���ة املنظم���ة 
لبطول���ة العالم املصغرة 
الت���ي  لك���رة الص���االت 
الكوي���ت  ستس���تضيفها 
خ���الل الفترة من 1 إلى 18 
من شهر رمضان املبارك، 
على صال���ة نادي كاظمة، 
تخليد ذكرى الشهيد الشيخ 
فهد األحم���د، واملغفور له 
صاحب السمو امللكي أمير 
الشباب األمير فيصل بن 
فهد، بجانب تكرمي رئيس 
اللجنة األوملبية البحرينية 
السابق الشيخ عيسى بن 
راشد، وذلك بإنشاء ثالثة 
البطولة  »أركان« في مقر 
بفن���دق ريجنس���ي حياة 
بالس���املية، حيث سيتم 
وضع صورة عمالقة لكل 
منهم في الركن اخلاص به، 
الذي س���يتضمن سيرته 
الذاتي���ة وأبرز املعلومات 

عنه.
من ناحية أخرى، قرر 
رئيس اللجنة الشيخ طالل 
القنوات  احملمد أن تب���ث 
الناقلة للبطولة املباريات 
مجانا، مس���اهمة منه في 
القنوات، وعدم  دعم هذه 

الشيخ طالل احملمد مع الشيخ عيسى بن راشد وخالد حبيب 

»املرعب«: البطولة جنحت قبل أن تبدأ

»صاالت العالم« تخلد ذكرى الشهيد وأمير الشباب

الشهيد الشيخ فهد األحمد 

اخلطيب: الكويت بلدي الثاني 
اعرب نائب رئيس النادي األهلي محمود اخلطيب 

عن سعادته باستضافة الكويت لبطولة العالم، 
مؤكدا أن القائمني عليها قادرون بكل تأكيد على 

الوصول بها إلى بر األمان عن جدارة واستحقاق 
شديدين. وتابع: »الكويت هي بلدي الثاني، وحينما 

تلقيت دعوة حضور حفل مراسم القرعة وافقت 
للتو واللحظة، وحضوري أقل مساهمة مني 

أقدمها للبطولة«.

حسن: سعيد بتواجده في البطولة 
وجه جنم الكرة املصرية احمد حسن جزيل شكره إلى 

اللجنة املنظمة للبطولة على اختياره لسحب القرعة جنبا 
إلى جنبا مع العمالقة يعقوب واخلطيب وعبداهلل.

وتابع: »أعتبر تواجدي مع األساطير الثالث مبنزلة تتويج 
جديد ملسيرتي الكروية«.

واختتم عميد العبي العالم كالمه الفتا إلى أن استضافة 
الكويت لبطولة العالم للصاالت ستتبعها استضافة املزيد 

من البطوالت، ال سيما في ظل االستعدادات الرائعة 
للبطولة من قبل اللجنة املنظمة.

وقت س���ابق عن نيته في 
عدم جتديد عقده مع الزمالك 
واالكتف���اء بالفت���رة التي 
قضاه���ا بالقلعة البيضاء 
حيث يعاني مش���اكل في 
املعيش���ة مبصر، على أن 
تكون دورة املربع الذهبي 
هي األخيرة له مع الزمالك. 
وقال »لم أهرب كما أشيع، 
والدتي كانت مريضة وكنت 
ال���ى جانبه���ا بالبرازيل، 
وعدت الى االمارات لالتفاق 

على مباريات ودية للزمالك 
لكن األمر لم يكتمل بسبب 
أن الدوليني لن يكونوا مع 

الفريق«. 
وأضاف »امتلك حاليا 
ثماني عروض من 5 أندية 
و3 منتخب���ات، وال أمانع 
الدخول مع مسؤولي  في 
الزمال���ك ف���ي مفاوضات 

جتديد تعاقدي«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

الزمالك جورف���ان فييرا 
هجوما علي بعض اعضاء 
مجلس الزمالك والصحافة 
املصرية بسبب شائعات 
هروبه عن مصر والزمالك 
الفترة األخيرة، مشيرا في 
امتالكه  الى  الوقت ذات���ه 
ثمانية عروض الى جانب 
عدم ممانعته في التفاوض 
الزمالك بشأن جتديد  مع 

عقده. 
وكان فييرا قد أعلن في 

أح���رز املنتخب املصري 
ف���وزا غالي���ا وثمينا على 
موزمبيق امس 1-0، سجله 
محمد صالح ضمن اجلولة 
اخلامس���ة م���ن التصفيات 
الى كأس  االفريقية املؤهلة 
العالم ف���ي البرازيل 2014. 
وبذلك تأهل املنتخب املصري 
النهائية  التصفي���ات  ال���ى 

برصيد 15 نقطة.
م���ن جان���ب آخ���ر، أكد 
امير املراكبي وكيل مس���عد 
عوض حارس مرمى النادي 
االسماعيلي، ان حسم اتفاق 
انتقال عوض لالهلي سيكون 
خالل 48 ساعة على اقصى 
ل���م يتم ذلك  تقدي���ر، واذا 
فس���ينتقل ع���وض مجانا 
الغاني،  الدوري  اندية  ألحد 
ويشارك مسعد عوض حاليا 
مع منتخب الشباب في كأس 

العالم للشباب.
وشدد املراكبي انه بالفعل 
بدأ في اجراءات نقل الالعب 
الى أحد االندية الغانية الذي 
طل���ب البطاق���ة الدولية له 
ولم تنقل بعد واذا لم يسرع 
االسماعيلي لن يستفيد بأي 

قيمة نقدية.
وأضاف: الالعب سينتقل 
الى النادي الغاني مثلما حدث 
مع حسام غالي العب طنطا 
السابق، وسيذهب بعد ذلك 
الى اي فريق يريده دون حتكم 
االسماعيلي وسيخسر مبلغ 
املليون و200 ألف جنيه الذي 

كان سيدفعه االهلي.

فييرا يرواغ الزمالك 

شن املدير الفني لنادي 

محمد صالح سجل الهدف الوحيد في مرمى موزمبيق 

48 ساعة فاصلة بني انضمام عوض لألهلي أو رحيله

مصر تتخطى موزمبيق بهدف  لصالح في تصفيات املونديال

وفد »قوى الصم« إلى معسكر القاهرة استعداداً لبطولة تونس
موافقة االدارة على ضرورة 
اقامة معسكر تدريبي خارجي 
للفريق وجاءت املوافقة على 
اقامته بالقاهرة حيث املالعب 
وطبيعة اجلو متقاربان جدا 
مع طبيع���ة اجلو في البلد 

املنظم للبطولة.
والفري���ق لديه العزمية 
واالص���رار عل���ى حتقيق 
املركز االول في هذه البطولة 
بتحقيق عدد من امليداليات 
وخاصة الذهبية ورفع علم 
الكويت الغالي عاليا في هذه 

البطولة.
من جهته، صرح رئيس 
وفد الصم املشارك ابراهيم 
العتيقي بأن جميع اعضاء 
الوفد بخي���ر وانهم جميعا 
اكبر  عازمون على حتقيق 
عدد من امليداليات في هذه 

البطولة نفس���ها من العام 
املاضي، فقد حرص مجلس 
الن���ادي على توفير  ادارة 
العراقيل  الطلبات وتذليل 
واملشاكل التي تواجه الفريق 
لتحقيق اجن���از افضل هذا 
العام ومن هذا املنطلق جاءت 

البطولة والعودة الى الكويت 
الغالية بعد حتقيق اجناز 
رياض���ي جديد يضاف الى 
االجنازات الرياضية للصم 
بشكل خاص والى اجنازات 
الرياضية بش���كل  الكويت 

عام.
واوض���ح العتيق���ي ان 
للن���ادي،  االدارة  مجل���س 
وبدع���م كامل م���ن الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، 
لم يأل جهدا في دعم الفريق 
للوصول الى ما يصبو اليه 
اجلميع في رفع علم بالدنا 
احلبيب عاليا منتصرا في 
هذا احملفل الرياضي الدولي 
الكبير للص���م ولكل ذوي 
االعاقة املش���اركني في هذه 
البطولة الدولية الكبيرة في 

ألعاب القوى بتونس.

غ���ادر منتخ���ب الصم 
القاهرة  الى  القوى  أللعاب 
القامة معس���كره التدريبي 
ايام استعدادا  وملدة خمس 
البطولة  ف���ي  للمش���اركة 
الدولية السابعة في ألعاب 
القوى لذوي االعاقة »لقاء 
تونس الدولي الس���ابع في 
ألعاب القوى لذوي اإلعاقة 
2013«، التي ستقام بتونس 
خ���الل الفترة م���ن 24�27، 
وس���يقيم الفريق معسكرا 
تدريبيا قويا بالقاهرة ملدة 
ايام يغ���ادر بعدها  خمس 
الى تون���س حيث انطالق 
البطول���ة يوم  منافس���ات 
اخلميس املقبل، ونظرا ألن 
منتخب العاب القوى قد حقق 
الكثير من امليداليات الذهبية 
والفضي���ة والبرونزية في 

الصراف يبدي استعداده 
لتحمل مصاريف إنشاء مضمار

قال قائد فريق )سوبر. شوب( للسيارات 
جابر الص���راف، انه على اس���تعداد لتحمل 
تكاليف انشاء مضمار خاص بسباق السرعة 
ال���� )دراج. ريس( في الكويت في حال توافر 

األرض اخلاصة بذلك. 
ودعا الصراف اجلميع الى التعاون والتعاضد 
في سبيل دعم رياضة احملركات في الكويت، 
مضيفا انه يض���ع امكاناته املادية واملعنوية 
في سبيل انشاء مضمار ذي مواصفات عاملية 
لكي متارس عليه هذه الرياضة التي تستقطب 

شريحة كبيرة من الشباب الكويتي. 
واوضح الص���راف ان الهدف األكبر خلف 
سعيه إلنش���اء هذا املضمار هو املساهمة في 
تقليل احلوادث املرورية التي تنتج عن املزاولة 
»غير االيجابية« من قبل البعض لهذا النوع من 
رياضة احملركات التي تكبد البالد خسائر في 

األرواح في الفئة األهم وهي فئة الشباب. 
وأعرب قائد فريق )سوبر. شوب( عن ثقته 
باستجابة القائمني على هذه الرياضة وعلى 

رأسهم وزارة الشباب والهيئة العامة للشباب 
والرياضة، ملبادرته وكذلك أعضاء كل من اعضاء 
مجلس ادارة نادي السيارات واعضاء مجلس 

ادارة نادي الربع ميل. 
وقال ان مستقبل رياضة احملركات بالكويت 
خاصة رياضة سباق السرعة ال� )دراج.ريس( 
أصبح اليوم مسؤولية اجلميع دون استثناء 
»وأصبح لزاما علينا جمعيا سواء كمتسابقني أو 
مسؤولني عن الرياضة الكويتية أن نبادر بوضع 
حلول جذرية وأن يبذل اجلميع كل ما بوسعهم 
لدعم الرياضة بالشكل الذي يضمن تطورها 

ويحقق استمراريتها بالصورة املطلوبة«. 
على صعيد آخر يس���تعد فريق )س���وبر.

شوب( للسيارات خلوض غمار منافسات جولة 
من بطولة )اي���ه.دي.آر.أل( االميركية ،2013 
حيث سيتولى املتس���ابق عبداهلل الصوري 
قيادة الس���يارة وهي من نوع كمارو 68 بعد 
أن مت جتهيز الس���يارة وف���ق معايير خاصة 

بهذه املنافسة.


