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فاز أم���ن صندوق احتاد 
الس���باحة حم���ود الهاجري 
الفنية  اللجن���ة  بعضوي���ة 
الدولي  )ماستر( في االحتاد 
)فينا( وذل���ك خالل اجتماع 
جمعيته العمومية الذي اقيم 
العالم  على هامش بطول���ة 
املقامة حاليا في  للس���باحة 
مدينة برشلونة االسبانية. 

وقال الهاجري في اتصال 
هاتفي م���ع »كونا« ان فوزه 
بهذا املنص���ب يحمله املزيد 
من املس���ؤولية في مضاعفة 
جهوده من اجل خدمة اللعبة 
وابراز املكان���ة التي حظيت 
بها الس���باحة الكويتية على 

الصعيد العاملي. 
واشاد بدور كل من رئيس 
الكويتي للس���باحة  االحتاد 
الش���يخ خالد الب���در ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للسباحة 
وأمن الس���ر الع���ام لالحتاد 
الكويتي للعبة حسن املسلم 
ل���ه في احلصول  وبدعمهما 
على هذا املنصب، متمنيا ان 
يك���ون على قدر الثقة امللقاة 
ف���ي أي منصب  على عاتقه 

يسند اليه. 

حقق فري���ق الكرة بالنادي 
األهلي فوزا معنويا على نظيره 
أكادميي سبورت في اللقاء الودي 
الذي جمعهما مس���اء أول من 
امس مبلعب مش���روع الهدف، 
حيث انتهى اللقاء بفوز األهلي 
6 � 1. وأح���رز أه���داف األهلي 
دومني���ك »هدف���ن« وعبداهلل 
الس���عيد )هدفن( في الشوط 
األول، وأضاف محمد أبوتريكة 
ومحم���ود حس���ن تريزيغيه 
الهدفن اخلامس والسادس في 
الشوط الثاني، بينما أحرز هدفي 
أكادميي سبورت العبه محمد 
حسني، وقد جاءت املباراة في 
إطار اس���تعدادات األهلي للقاء 
أفريقي  أورالن���دو اجلن���وب 
ف���ي اجلولة الثاني���ة من دور 
املجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 
في السياق ذاته، رفض االحتاد 
األفريقي لكرة القدم رسميا طلب 
األهلي تأجيل مباراته املقبلة أمام 
اورالندو بايراتس بطل جنوب 
أفريقيا في دوري األبطال يوم 
4 أغسطس. من جانبه، يحاول 
مدير قطاع الكرة بالنادي هادي 
خشبة التنس���يق مع اجلهات 
األمنية إليج���اد ملعب مضاء 
ميكن إقامة اللقاء عليه في ظل 
الظروف السياس���ية التي متر 
بها مصر حالي���ا، والتي متنع 
األمن في القاهرة او االسكندرية 
من تأمن اللق���اء، وكانت هذه 
الزمالك  الظروف قد أجب���رت 
عل���ى أداء مباراته امام األهلي 
في اجلول���ة االولى للمجموعة 
مبدينة اجلونة ف���ي الغردقة، 
حيث أقيمت املباراة عصرا في 
ظل عدم امتالك امللعب ألضواء 
ليلية كاشفة، لذلك يحاول خشبة 
التنس���يق مع اجلهات األمنية 
من أجل إيجاد حل لهذا املأزق، 
خاصة ان األهلي ال يريد تكرار 
عبء اللعب قب���ل اإلفطار في 
رمضان، األمر الذي اثر بشكل 
واضح على لياقة الالعبن في 

لقاء الزمالك االخير.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

عش���ية انتخابات اللجنة 
التنفيذي���ة اجلديدة لالحتاد 
اللبنان���ي لكرة القدم املقررة 
اليوم )االربعاء(، أصدر نادي 
الراسينغ بيروت بيانا استهله 
بتهنئة رئيس االحتاد الفائز 
بالتزكي���ة م.هاش���م حيدر، 
النادي  ثم أعلن أن مرش���ح 
لالنتخاب���ات ج���ورج حن���ا 
»مستمر في خوض االنتخابات 
ضمن مبادئ وثوابت النادي، 
مصرا على أحقية النادي في 
ال���ذي يعتبر  التمثيل وهو 
األعرق ومن مؤسسي االحتاد 
اللبناني لكرة القدم، إضافة إلى 
أن ترش���حه جاء انطالقا من 
حقه وضمن املبادئ األخالقية 
والرياضية، وإذا سلمنا جدال 
به���ذه األمور ف���إن األولوية 
املطلقة واألفضلية واألحقية 
هي لنادي الراسينغ وممثله، 
كونه األوحد في الدرجة األولى 
في بيروت، وليس مقبوال أن 
يكون التمثيل بتسمية شخص 
ال ميثل أي ناد وتأييد ترشيحه 
من خارج هذا اإلطار )املرفوض 
أص���ال لدينا ولك���ن هذا هو 

الواقع(«.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

الهاجري عضوًا 
في فنية »فينا«

خشبة ينسق 
مع األمن إلقامة لقاء 

أورالندو ليالً

الراسينغ يطالب بتمثيله 
في االحتاد اللبناني

الشيخ طالل الفهد والنائب عبداهلل التميمي يتوسطان الفريق البطل

فريق الشركة البحرينية الكويتية للتأمني بطل الدورة

تسديدة قوية ومحاولة رائعة إلبعادها

أحرز فريق املرحوم سالم القحص كأس 
دورة شهداء القرين الرمضانية ال�20 لكرة 
القدم بعد فوزه على فريق املرحوم عبداملجيد 
الشمري بالركالت الترجيحية 2-1 بعد ان 

تعادال في الوقت االصلي بدون اهداف.
واقيمت املباراة بن الفريقن على ملعب 
الهيئة العامة للشباب والرياضة في منطقة 
مبارك الكبير بحضور رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للدورة الشيخ د.طالل الفهد والنائب 
عبداهلل التميمي راع���ي الدورة وعدد من 
اللجنة  الرياضية واعضاء  الش���خصيات 

املنظمة للدورة واجلماهير الرياضية.
وعب���ر النائب عب���داهلل التميمي عن 
اعتزازه بال���دورة مؤكدا على اهمية دعم 
الدورة سنويا حتى تالقي النجاح املطلوب 
بعد ان حققت اهدافه���ا الرياضية طوال 

السنوات املاضية.
بدوره فقد ذكر رئيس اللجنة املنظمة 
الشيخ د.طالل الفهد ان دورة شهداء القرين 
انطلقت لتس���تمر فهي حتمل اسماء اعزاء 
على القلوب وال زالوا في الذاكرة والوجدان 
مضيفا بقوله أن من حق ش���هداء القرين 
علينا احياء ذكراهم كل عام من خالل هذه 
الدورة وفي هذا الشهر الكرمي كأقل الواجب 
جتاههم تقديرا للروح الوطنية التي جسدت 
بأجمل وأنبل معانيها في بيت القرين مؤكدا 
ان اللجنة املنظمة العليا ستعمل على ان 
تقام الدورة في إحدى الصاالت املغلقة وان 
جترى بنظام املجموعات بدءا من املوسم 
املقبل مع االخذ في االعتبار تطويرها الى 
االفضل لتضاهي باقي الدورات الرمضانية 

في كل املستويات.

نظم االحت����اد الكويتي للتأمن البطولة 
الثانية لسداس����يات كرة القدم للش����ركات 
األعضاء ف����ي  19و20 يوليو اجلاري، حيث 
شارك فيها مجموعة من الفرق متثل الشركة 
البحرينية الكويتية للتأمن � شركة اخلليج 
للتأمن � شركة غزال للتأمن � شركة وربة 
للتأمن � شركة تآزر للتأمن التكافلي � شركة 
وثائق للتأمن التكافلي � شركة بوبيان للتأمن 

التكافلي.
أجريت البطولة على مرحلتن ففي اليوم 
األول متت تصفيات من خروج املغلوب ثم 

في اليوم الثاني لعبت الفرق الفائزة بدوري 
من مرة واحدة.

وأسفرت نتائج البطولة عن فوز فريق 
الشركة البحرينية الكويتية للتأمن باملركز 
األول وشركة اخلليج للتأمن باملركز الثاني 
وشركة غزال للتأمن باملركز الثالث، كما حصل 
الالعب كرم محمد من الش����ركة البحرينية 
الكويتي����ة للتأمن على لقب هداف البطولة 
والالعب فهد العتيبي من شركة غزال للتأمن 
على أحس����ن العب ومهدي باش من شركة 

اخلليج للتأمن على أفضل حارس مرمى.

العمر إلى دور الـ16 في »احلساوي«

القحص بطالً لدورة شهداء القرين

ختام بطولة »احتاد التأمني« الثانية

الوطنية يضرب بقوة في انطالقة »الدوسري«
وبنفس النتيجة حقق الغدير 
الفوز على النوخذة في ختام 

منافسات اليوم األول.
الي���وم خم���س  وتق���ام 
مواجهات حيث يلتقي فريق 
الشيباني مع شيلد للزيوت 
وتواجه ديوانيةسعد ضميد 
فريق زي���دان فيما يصطدم 
فري���ق املرحوم عبد اللطيف 
فضال���ة مع فري���ق املرحوم 

مشاري الرشيدي.
ويالق���ي فري���ق ديوانية 

السابقة جنح فريق  اللقاءات 
العمر في القضاء على الظاهرة 
بعد فوزه 5-1 وفى لقاء فريق 
السالم امام اتوم متكن األخير 
من الفوز7-1 وفاز فريق الشركة 
الكويتية لالستثمار على ميالن 
4-1 وفاز طيران القطرية على 
الهيئة العامة للصناعة 0-3.

املرحوم د.جابر س���مير 
»ب« النادي العربي فيما 
يواجه فريق الروضان 

ديوانية الشاعر »أ«.

سجل فريق الوطنية 
»أ« وزريف حضورا قويا 
في انطالقة مشوارهما في 
دورة الدوس���ري الثالثة 
لكرة قدم الصاالت والتي 
تقام برعاية النائب السابق 
د. بادي الدوس���ري على 
صالة نادي الس���احل في 
أبو حليفه بنظام خروج 
املغلوب م���ن مرة واحده 

ومبشاركة 32 فريقا.
وحقق فريق الوطنية 
»أ« الفوز بهدفن من دون 
رد عل���ى حس���اب نادي 
الكوي���ت، فيم���ا خطف 
الفوز من  فريق زري���ف 
فري���ق املرح���وم د.جابر 
سمير بهدفن أيضا وفي 
ثالث مواجهات املجموعة 
األولى متكن فريق جمعية 
الفنطاس من تخطي عقبه 
الوقينان بثالثة  ديوانية 
أهداف لهدف���ن وتخطى 
الدوس���ري  فريق فه���د 
األصدقاء بثالثية نظيفة، 

أكد رئيس اللجنة املنظمة 
ل���دورة املرحوم ش���مالن 
احلس���اوي عبداللطي���ف 
احلساوي ان اللجنة ستكرم 
اليوم امن السر العام لنادي 
القادسية رضا معرفي جنم 
املنتخب الوطني والعسكري 
ونادي القادسية في العصر 
الذهبي واضاف احلساوي 
ان نادي القادسية وخاصة 
معرفي ورئيس واعضاء 
مجل���س االدارة يقومون 
بجهود طيبة من اجل اجناح 
دورة املرحوم احلس���اوي 
التي ارتبط اسمها بصالة 
فجحان هالل املطيري وان 
هناك مفاجآت أخرى سيعلن 

عنها. 
وفى لقاء فريق ديوانية 
العمر وفريق الظاهرة الذي 
ظهر مبس���توى طيب في 

العب الوقينان محمد الظفيري يحاول املرور 

مدافع القادسية خالد القحطاني مع مدرب اللياقة التونسي عمر العابدين

كيتا يصل اليوم.. وإبراهيم يطلب تدريبني في معسكر اإلمارات

العابدين ينضم إلى اجلهاز الفني للقادسية

العربي يتخطى خيطان ودياً ويغادر إلى اإلمارات

الكويت يقهر الساملية بخماسية ودياً

غادرت البالد صباح أمس 
الثالث����اء بعثة الفريق االول 
بالنادي العربي متوجهة الى 
االمارات للمشاركة في دورة 
بني ياس الكروية، حيث من 
املق����رر ان يواج����ه االخضر 
غدا اخلمي����س فريق النصر 
الس����عودي. ويترأس بعثة 
الفريق مدير الكرة عبدالعزيز 
املطوع وعضوية االداري فرج 

الفني بقيادة  نفاع واجلهاز 
البرتغالي جوزي����ه روماو 
ومساعديه و27 العبا ليس من 
بينهم السنغالي بابا سنكاري 
الذي س����يلحق بالبعثة في 
االم����ارات. وكان االخضر قد 
سحق خيطان 4 � 0 في املباراة 
الودية التي جمعتهما مساء 

أول من أمس االثنن.
وتناوب على تس����جيل 

العرب����ي كل م����ن  أه����داف 
االرجنتين����ي دامي����ان لويز 
والبرازيلي لويس فرنانديز 
من ركلة حرة مباشرة والواعد 
العب����داهلل وعبداهلل  احمد 

احلقان.
الش����وط  العربي  ولعب 
الثاني بتش����كيل مكون من 
العبي فريق حتت 21 س����نة 
و19 س����نة م����ع االبقاء على 

احملترفن داميان وفيرناندو 
اللذين فضل روماو تواجدهما 
ملنحهما فرصة االنس����جام 
والتأقلم مع الالعبن، وظهر 
الالعب����ان مبس����توى الفت 
القى استحس����ان اجلماهير 
العرباوية التي حضرت الى 

ملعب نادي خيطان.

مبارك الخالدي  ٭

الكوي���ت على  تغل���ب 
الساملية 5-1 في املباراة التي 
جمعتهما على ستاد نادي 
الكويت مساء أول من أمس 
االثنن وهي املواجهة الودية 
الثانية لالبي���ض واالولى 
للس���ماوي وظه���ر الفارق 
البدني وامله���اري واضحا 
بن الفريقن، حيث تس���يد 

املباراة  الكويت مجري���ات 
التي اقيمت من 4 اش���واط 
بناء عل���ى اتفاق اجلهازين 

الفنين للفريقن.
وسجل اهداف »االبيض« 
كل م���ن وليد علي )هدفن( 
واملهاجم التونس���ي شادي 
الهمام���ي وفه���د العن���زي 

والبرازيلي روجيريو.

وم���ن املق���رر ان يغادر 
الب���الد وف���د فري���ق نادي 
الكويت في ال� 5 من مس���اء 
اليوم )االربعاء( متوجها الى 
االمارات للمشاركة في دورة 
نادي اجلزيرة وس���يترأس 
الوفد مدير الفريق عادل عقلة 
باإلضافة للجه���از اإلداري 
املتمثل بنائب مدير الفريق 

الهاجري ومش���رف  محمد 
الفريق احمد الصبيح واجلهاز 
الفني بقيادة الروماني ايوان 

مارين و24 العب�ا.
األبي���ض  وس���يلعب 
امام االهلي  أولى مبارياته 
السعودي على ستاد محمد 

بن زايد.
مبارك الخالدي  ٭

املدرب محمد ابراهيم طلب 
من اجلهاز االداري للفريق 
توفير ملعب في معسكر 
االم���ارات الذي س���يكون 
ثان���ي اي���ام عي���د الفطر 
السعيد يس���مح بتدريب 

الفريق لفترتن صباحية 
ومس���ائية لكي يستعيد 
الالعبون لياقتهم بصورة 

سريعة.

عبدالعزيز جاسم   ٭

من املقرر أن يصل اليوم 
االربعاء محترف القادسية 
العاجي ابراهيما كيتا على 
أن يدخل تدريبات الفريق 
ابتداء من بعد غد اجلمعة 
س���يلعب  األصف���ر  ألن 
الودية  أولى مواجهات���ه 
مع النص���ر غدا اخلميس 
وبالتالي استحالة مشاركته 
ف���ي املباراة، ول���م يحدد 
حت���ى اآلن موعد وصول 
املهاجم البرازيلي ميشيل 
سمبليس���يو ال���ذي تأزم 
قدومه بسبب فقدان أوراقه 

قبل اكثر من اسبوع. 
وفي نفس الس���ياق، 
اكتمل عق���د اجلهاز الفني 
بعد وصول مدرب اللياقة 
البدني���ة التونس���ي عمر 
العابدي���ن أول م���ن أمس 
وسيكون احلمل مضاعفا 
عليه ألن املوسم سينطلق 

بعد اقل من شهر.
تدريب���ات  وتس���ير 
القادس���ية بخطى ثابتة 
بحض���ور جميع الالعبن 
ماع���دا املتواجدي���ن مع 
املنتخ���ب الرديف، كما ان 

عبداللطيف كرم فامبيتا

هادي األمير 

نيكولودي 

همالن الهمالن 

عبداهلل الشمالي 

مشاري الدبالي 

»ذي أثليتس فوت« يطمح إلى الفوز بالكأس بقيادة الدبالي

فريق شركة علي عبدالوهاب املطوع 
التجارية يتألق في دورة الروضان

» ذي أثليت���س فوت« وهو 
أحد عالماتها التجارية. يضم 
فري���ق »ذي أثليتس فوت« 
سبعة العبن وهم: دوجالس 
نيكولودي، وجايرو مانويل 
دوس س���انتوس املعروف 
باسم »فامبيتا«، وعبد اهلل 
الش���مالي، وهادي األمير، 
وعبداللطيف كرم، ومشاري 

الدبالي، وهمالن الهمالن.
الدفاع  ومتي���ز الع���ب 
دوج���الس  البرازيل���ي 
نيكول���ودي بكونه الالعب 
املثالي لفريق »ذي أثليتس 
ف���وت«، بفضل قدرته على 
اجتياز اخلصم بس���رعة، 
ومتريراته القصيرة ما أعطى 
الفريق فرصا عديدة إلحراز 

األهداف.
الكاظمة  أما العب نادي 
الدبالي والالعب  مش���اري 
دوجالس نيكولودي فأظهرا 
تعاونا مثاليا في اللعب معا 
بأس���اليب تليق مبستوى 
العبن لعبوا معا لسنوات 

كثيرة. من جانبه يعد الهداف 
الدبالي م���ن أفضل العبي 
فري���ق »ذي أثليتس فوت« 
في املجموع���ة H في دورة 
العام بفضل  الروضان هذا 
قدرته على التسلل بسهولة 
ف���ي منطقة خط���ر حراس 
املرمى والهجوم بشكل متقن 
عندما يحن الوقت، وهو ما 
جعل الدبالي يشكل تهديدا 
 H ألقوى خصوم املجموعة
فريق نادي النصر، وقد أحرز 
الدبالي هدفن خالل مباريات 
فريق »ذي أثليتس فوت«.

إضافة إلى هذه املواهب 
الت���ي يتمتع به���ا الفريق، 
يأتي »فامبيتا« بقدراته في 
التضامن باللعب مع فريقه 
والتمرير االستراتيجي، ومن 
املتوقع أن يشهد املشجعون 
العديد من املفاجآت السارة 
لصالح فريق »ذي أثليتس 
فوت« خالل مبارياته املقبلة 
بفضل مهارات هذا الالعب 

البرازيلي.

»ذي  فري���ق  ي���زال  ال 
أثليت���س فوت« متمس���كا 
بالفوز بكأس دورة املرحوم 
الروضان  عبداهلل مشاري 
الص���االت بعد فوزه  لكرة 
بس���تة أهداف مقابل هدفن  
ضد فريق القرية التراثية، 
وال���ذي ج���اء بع���د فوزه 
األسبوع املاضي أمام فريق 
نادي النصر بهدف مقابل ال 
شيء، وعلى الرغم من تعادله 
مع فريق بنك الكويت الدولي 
منذ أسبوعن، حقق فريق 
»ذي أثليتس فوت« مجموع 
سبع نقاط التي تضعه في 

.H مقدمة املجموعة
وكان العبو فريق »ذي 
أثليتس فوت« التابع لشركة 
عل���ي عبدالوه���اب املطوع 
التجارية، قد متيزوا بأدائهم 
الذي يعكس عزمية الفريق 
على الظهور بشكل هجومي 
يفوق نظراءه هذا العام وهو 
ما ش���هدناه ف���ي الهجمات 
التكتيكية خ���الل مباراتهم 
األخيرة، حيث تألق بشكل 
خ���اص الالعبون احملليون 
الصاعدون، وقدموا عرضا 
يليق باملستوى الذي يتطلع 

إليه متابعو الدورة.
من جهتها، وبعد سنوات 
عدة دعمت فيها شركة علي 
عبدالوهاب املطوع التجارية 
دورة املرحوم عبداهلل مشاري 
الروضان لك���رة الصاالت 
العام  الش���ركة هذا  تنضم 
في نسخة الدورة ال� 34 من 
خالل فريقها الذي يحمل اسم 


