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الساحل جدد ثقته  مبدرب اليد حسام الدين
جددت إدارة الساحل ثقتها باملدرب املصري حسام الدين قائد 
اجلهاز الفني للفريق األول لكرة اليد بالنادي والذي تولى املهمة 
قبل موسمني خلفا للمدرب الوطني خلدون اخلشتي والذي اجته 
بدوره لقيادة يد كاظمة. 
ومن جانب آخر تنطلق استعدادات الفريق بعد إجازة العيد مباشرة 
ولم تتعاقد االدارة مع أي العب حتى اللحظة.

٭  يعقوب العوضي  آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية
n.alenzi@alanba.com.kw

ناصر العنزي

»يورو 2016 يا هال ومسهال«
كأس أمم اوروبا، يورو 2016، الكرة األنيقة، اجلماهير املثقفة، 

الالعبون املهرة، املدربون السحرة، إسبانيا، أملانيا، إيطاليا، 
فرنسا، بلجيكا، اجنلترا، البرتغال التشيك روسيا أوكرانيا 
رومانيا وآخرون سيتنافسون اليوم على كأس أوروبا في 

جميع املدن الفرنسية، هناك كأسان كأس العالم وكأس أوروبا 
يأتيان مرة في كل »4« سنوات، األولى هي الشقيق األكبر 

احلازم الصارم والثانية هي الشقيق األصغر املشاغب الذكي، 
واليوم موعدنا مع »يورو 2016« مع كأس األذكياء كأس النجوم 
واملدربني، اليوم افتتاح كأس أوروبا القدمية واحلديثة وال يغيب 
عنها سوى الطواحني الهولندية صاحبة اللقب الوحيد في نسخة 

عام »1988« بعد أن تهاونت في التصفيات وخرجت.
علينا أن نحسن في متابعتنا ألحداث البطولة ففي كل مباراة 

حكمة، وفي كل ملسة خبرة، وفي كل تسديدة إعجاب وفي 
كل هدف إبداع، البداية اليوم »باريسية« في صداها وعطرها 

فرنسا املضيفة واملعززة بنجومها ومدربها احملظوظ دائما 
ديديه ديشان تلتقي رومانيا بالعبيها األقوياء ومدربهم اخلبير 

أجنيل يوردانيسكو، الفرنسيون متفائلون مبدربهم احلالي 
ديشان الذي عاش العصر الذهبي كقائد للفريق داخل امللعب 

وحمل كأس العالم »1998« وكأس القارات »1999« وكأس أوروبا 
.»2000«

٭ من ستشجع في »يورو 2016«؟ أملانيا وفرنسا وايطاليا 
واجنلترا واسبانيا هم األكثر شعبية بني اجلماهير احمللية هنا 
نظرا »لدورياتها« وبطوالتها املميزة وجنومها، والبرتغال أيضا 
حتظى بنصيب من التشجيع عند جماهير ريال مدريد بسبب 
كريستيانو رونالدو الذي حقق كل البطوالت مع األندية ولم 

يحقق لقبا مع منتخب بالده، في كأس أمم أوروبا عام 1992 في 
السويد كانت اجلماهير تشجع هذه الفرق فجاءت الدمنارك من 

األبواب اخللفية وهزمت أملانيا بهدفني وخطفت الكأس.

في املرمى

مراد: قدمنا لألزرق األخوين دشتى 
ونتعاون مع كلية بروك هاوس بإجنلترا

مبارك الخالدي

للموسم السابع على التوالي تتواصل النجاحات الفنية ألكادميية 
اخلليج لكرة القدم والتي شقت طريقها منذ 2009 وحتى اآلن في 
ملعب )جول( مبنتزه الش����عب وجتاوز القائمون على االكادميية 
الصعاب بدع����م من راعي االكادميية عبدالعزيز س����عود املرزوق 
وتع����اون نخبة الفتة من املدربني املؤهلني علميا واحلاصلني على 

شهادات معتمده من االحتادين الكويتي واآلسيوي.
ويعتبر النجمان الواعدان بالنادي العربي واالزرق حسني دشتي 
وحسن دشتي أبرز العناصر التي قمتها االكادميية بعد تأهيل عال 
من الناحيتني البدنية والفنية، كما جنحت االكادميية في استقطاب 
العبني من أميركا وأوروبا وكذلك أبناء الالعبني احملترفني في البالد 

وفي مقدمتهم حمزة ابن النجم فراس اخلطيب.
من جهته، اكد املدير الفن����ي لالكادميية الكابنت مصطفى مراد 
واحلاصل على س����بع رخص تدريبية من االحت����اد ين االفريقي 
واآلس����يوي للعبة ان االكادميية متخصصة في تعليم وتأسيس 
العبي كرة القدم، لكن دورها ال يتوقف على ذلك إلميانها باجلانب 
املجتمعي لالعبني، حيث ان لها دورا في تعزيز القيم االجتماعية 
والثقافي����ة عبر تقوية أواصر العالق����ات االجتماعية بني الالعبني 

وأولياء أمورهم وخلق أنشطة وافية بينهم.
وأوض����ح مراد ان االكادميية تضم حاليا 180 العبا من مختلف 
االعمار، مشيرا الى ان استقبال الالعبني يبدأ من الالعبني من عمر 

اربع سنوات وحتى 17 سنة.
وقال مراد ان االكادميية وبهدف تنمية قدراتها ومتابعة تطورات 
اللعبة قامت بارتباط بتوأمة مع نادي الزمالك املصري، كما انها ترتبط 
حاليا بتوأمة أخرى مع كليه »بروك هاوس« في اجنلترا، حيث يتم 
إرسال عدد من الالعبني املتميزين سنويا للدراسة واحتراف كرة 

القدم ما يفتح اآلفاق أمامهم للوصول الى عالم النجومية.
وأضاف مراد ان الش����رط الوحيد لقب����ول الالعبني هو املوهبة 
بصرف النظر عن اجلنس����ية، مش����يرا الى ان االكادميية تستقبل 
أيضا الالعبات الصغار للقيام في تأهيلهن علميا وبدنيا وفق قواعد 

وأصول اللعبة.
وأش����ار الكابنت مراد الى ان الطاقم الفني العامل في االكادميية 
جميعهم من املدربني ذوي الكفاءة من الناحية العلمية واملس����لحة 
بشهادات تدريب رسمية معتمدة من االحتادين الكويتي واآلسيوي 
وعن ابرز املواهب التي قدمتها االكادميية، قال الكابنت مراد ان النجمني 
حسني وحسن دشتى العبي النادي العربي هما االبرز خالل املواسم 
االخيرة، حيث مت اختيار الالعبني الى االزرق كما متت اعارتهما الى 
نادي الكويت الذي ش����ارك في بطولة فولكس واجن االخيرة التي 

أقيمت في فرنسا.

عبدالعزيز سعود املرزوق ومصطفى مراد ومجدي سالم مدرب البراعم 

ثالثة من الالعبني املوهوبني تخرجوا في األكادميية 

احلضور في لقطة تذكارية 

اختتام دورة »ضابط امليدان«  حلكام الرماية
اختتمت مؤخرا دورة 
»حكام الرماية« التي مت 
انعقادها حتت اشراف 
املدير اإلقليمي ملنظمة 
الرماية العملية الدولية 
الكويت خالد  في دولة 
اجلريد وبحضور فعال 
من عدد من املنتس���بني 

للمنظمة. 
ال���دورة  وش���هدت 
حض���ورا ممي���زا م���ن 
امليدان  احلكام وضباط 
على مس���توى الكويت 
وبع���ض اجلنس���يات 
األخ���رى، وذلك في ظل 
مشاركة وحضور األملاني 

املدرب  يورغ���ان تي���د 
الدولي وعضو االحتاد 
العاملي هذا املنصب من 

س���نة 1977م، ويعد من 
نخبة املدربني املعتمدين 

عامليا. 
وقد حصل املنتسبون 
الدورة ش���هادات  لهذه 
معتم���دة تخولهم ادارة 
ميادين الرماية في مجال 
التحكي���م، ومت تب���ادل 
الهدايا التذكارية في ختام 
الدورة ما بني احلضور 
الذي  ويورغ���ان تي���د 
اشاد مبستويات احلكام 
احلاضرين واثنى على 
سرعة تلقيهم للمعلومة 
وتفاعله���م املثمر خالل 

الدورة.

هل سيرحل رشيد سومايال عن األصفر؟  )األزرق.كوم(

القادسية لرفض الطلب ويدرس إعارة عدد من الالعبني احملليني

نادي سان جواننيسي البرتغالي 
لضم سومايال بـ 100 ألف يورو!

عبدالعزيز جاسم 

تقدم نادي سان جواننيسي البرتغالي »درجة ثانية« 
بعرض رسمي إلدارة نادي القادسية من أجل ضم مدافع 
القادس���ية احملترف الغاني رش���يد سومايال بصورة 
نهائية ن خالل شراء بطاقته، إال أن األمر الغريب في 
طلب النادي البرتغالي هو القيمة املالية والتي بلغت 
100 أل���ف يورو وهو ال يغط���ي قيمة تكاليف خوض 
الالعب موسما واحدا مع القادسية، حيث وقع االصفر 
مع رشيد مبليون دوالر ملدة ٣ سنوات األمر ما يعني 
استحالة موافقة األصفر على العرض املقدم والذي لن 
يعود بالفائدة على األصفر أو الالعب نفسه الذي يريد 

االحتراف خارج الكويت.
ويب���دو أن األزمة املالية التي عصفت بالقادس���ية 
س���تجعلهم يدرسون جميع العروض املقدمة لالعبني 
سواء رشيد أو باقي الالعبني احملليني والذين متوقع 
أن تت���م إعارة ٥ منهم على أقل تقدير لوجود اكثر من 
اس���م مميز في جميع املراكز، ما يعني أن هناك عددا 
منهم سيكون حبيس دكة البدالء طوال املوسم والذي 
يرفض���ه بعض العبو اخلبرة، خصوصا بعد تصعيد 

10 العبني من فريق حتت 19 سنة.

عثمان الدوسري

الدوسري يطالب بإعادة النظر في قانون االحتراف
أحمد السالمي

الس����ر  طال����ب أمني 
الساملية  املساعد لنادي 
الدوسري إعادة  عثمان 
النظر في قانون االحتراف 
اجلزئي اجلديد، والذي 
أق����ر مؤخ����را، وذلك ملا 
فيه من س����لبيات تعود 
مضارها على األندية من 
التحفيز  إلغاء صندوق 
ال����ذي كان يس����هل في 
إج����راءات التعاق����د مع 
احملترفني وعالج الالعبني 
املصابني وحتفيز الالعبني 
الناشئني وكذلك جزء منها 
يذهب في تسديد الديون 

واألجور.
وقال: الرياضة بصفة 
عامة تستقطب فئة كبيرة 
من الشباب الذين يلجأون 

الرياضية  إلى األندي����ة 
ملمارسة هواياتهم احملببة 
إلى قلوبهم على اختالف 
األلع����اب والتي لها دور 
مهم في إبعاد الشباب عن 
املخاطر التي حتيط بهم، 
واملطلوب من املسؤولني 
أن يعي����دوا النظر فيما 
يخص صندوق التحفيز 
وسلم الرواتب التي أقرت، 
وذلك لضمان عدم حدوث 
أو مش����اكل  حزازي����ات 
الذين  الالعب����ني  ما بني 
سيواجهون مشكلة في 
تقبل التصنيف خاصة 
في حال كانت املستويات 
متساوية.وأضاف: نادي 
الساملية فرد في حزمة، 
وكافة األندية متضررة 
إلغاء صندوق  من قرار 
التحفيز تصنيف الرواتب 

اجلديدة، ونحن متأكدون 
من حكمة وحنكة القائمني 
على إدارة الهيئة في إعادة 
النظر والبحث عن بدائل 
مناسبة للخروج من هذه 
املعضلة التي س����تكون 
نتائجه����ا س����لبية على 
مختل����ف األندية. ولفت 
الدوسري إلى أن مجلس 
إدارة نادي الساملية ميتلك 
رؤى وأف����كارا متطورة 
تنصب في خدمة قطاع 
الرياض����ة والرياضيني، 
وهو يستقطب شريحة 
كبيرة من الشباب الذين 
يش����اركون في مختلف 
األلعاب، ونعمل من أجل 
الراحة مبا  توفير سبل 
يخدم هذا القطاع بشكل 
عام ونادي الساملية بشكل 

خاص.

»الهيئة« تطلب من األندية 
أعداد الالعبني  واألجهزة الفنية 

واملصروفات السنوية

كاظمة يبحث عن مساعد مدرب

حامد العمران

أرس���لت الهيئة العامة للرياضة تعميما لالندية الش���املة 
واملتخصصة طالبتهم بتزويدها بعدة بيانات. وذكرت في كتابها 
املعم���م ان ذلك يأتي في اطار س���عي الهيئة الى تعزيز أوجه 
التعاون املشترك بني كل الهيئات الرياضية لتحقيق االهداف 
املنش���ودة من خالل املنهج العلمي املدروس والرؤية العامة 
لتطوير الرياضة التي تبنتها الهيئة النطالقها نحو مستقبل 
مشرق واحلفاظ على مكانتها البارزة في منصات التتويج في 
كل احملافل االقليمية والقاري���ة والدولية. وقد حددت الهيئة 
البيانات في كتابها وهي ارس���ال اجمال���ي الالعبني لكل لعبة 
من لعبات النادي واجمالي اعداد اجلهاز الفني لكل لعبة على 
حدة وثالثا اجمالي عدد الالعبني حسب الفئات السنية للثالث 
سنوات االخيرة، ورابعا بيان حتليلي يوضح نصيب كل لعبة 
من اجمالي املصروفات السنوي للنادي والبيان اخلامس هو 
التقريران املالي واالداري الس���نوي للثالث سنوات االخيرة 
على ان يتم إرسال جميع البيانات من خالل جداول مت إرفاقها 
مع كتاب التعميم وعلى أن يتم ارسال البيانات مبوعد أقصاه 
نهاية االسبوع املقبل. وكان الكتاب قد ارسل في مطلع االسبوع 
اجلاري ممهورا بتوقيع نائب املدير العام لش���ؤون الرياضة 

د.حمود فليطح الشمري.

أحمد السالمي

بدأت إدارة نادي كاظمة إجراءات إنهاء مخالصة مع املدرب 
املساعد للفريق األول لكرة القدم الروماني فلورين دراغان بناء 
عل���ى توصية من مدرب الفريق فلورين ماتروك وذلك متهيدا 

للتعاقد مع مدرب بديل يحل محله خالل الفترة املقبلة.
وتتجه النية إلى التعاقد مع مدرب مساعد يحمل اجلنسية 
الرومانية، حيث تتم حاليا مفاوضته من قبل املدرب فلورين 
ماتروك الذي ترك له حرية اختيار من يراه مناسبا للعمل معه 

وتنفيذ خطة املوسم اجلديد.

اجلمعية الطبية تنظم دورة كروية

بطولة الشرهان الـ ٣٣ تنطلق اليوم

أعلن عضو اجلمعية الطبية الكويتية د.نواف دهراب عن تنظيم 
اجلمعية دورة »كرة القدم الرمضانية« 1٣ اجلاري، مشيرة إلى ان 
التس����جيل في هذه الدورة قد اكتمل بعد فتح الباب منذ ٣0 مايو 

املاضي وحتى 8 اجلاري.
وق����ال في تصريح صحافي ان مدة الدورة تس����تغرق ٣ أيام، 
حيث تقام جميع املباريات بنظام 
خروج املغل����وب، الفتا الى ان 
جميع املباريات تقام حتت مظلة 

ولوائح احتاد الكرة.
وأشار الى ان التسجيل في 
دورة كرة القدم الرمضانية التي 
تنظمها اجلمعية الطبية الكويتية 
هو خاص مبنتس����بي دار املهن 
الطبية من »أطباء � أطباء أسنان � 
صيادلة«، مؤكدا ان الدورة ستقام 
عل����ى ملعب دار امله����ن الطبية 

مبنطقة اجلابرية.
واشار إلى ان اجلمعية تدعم 
جمي����ع األنش����طة االجتماعية 
والثقافية والرياضية والتوعوية، وتشجع جميع منتسبي دار املهن 

الطبية من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة على املشاركة فيها.

تنطلق مساء اليوم اجلمعة بطولة املرحوم جاسم الشرهان 
الرمضانية ال� ٣٣ لكرة القدم على ملعب ثانوية عيس���ى احلمد 
مبنطقة القادس���ية حتت رعاية الشيخ فهد جابر العلي وسط 

مشاركة كبيرة كالعادة من جميع الفرق.
وعبر رئيس اللجنة املنظمة حسني الشرهان عن سعادته بإقامة 
البطولة للمرة ال� ٣٣، األمر الذي 
يدل على جناحها الكبير وثقة 
الداعمني والفرق املشاركة بهذه 
الدورة الغالي���ة على قلوبهم، 
مش���يرا إلى ان الت���زام الفرق 
وتعاونه���ا مع اللجنة املنظمة 

يعتبر أهم أسباب النجاح.
وشكر الشرهان الشركات 
الراعي���ة والداعم���ني له���ذه 
البطولة والذين يحرصون في 
كل موسم الوقوف مع اللجنة 
الكبيرة بهذه  املنظمة لثقتهم 

البطولة.

نواف دهراب 

املرحوم جاسم الشرهان

احلداد يعلن اعتزاله رسمياً!
يعقوب العوضي 

أعلن العب املنتخب الوطني وأندية خيطان والقادسية والقرين 
لكرة اليد سابقا علي احلداد اعتزاله اللعبة رسميا، حيث أكد أنه 
يجد صعوبة في االستمرار في 
تقدمي مستوى يرضي الطموح 
مع أي فريق ف����ي ظل الوضع 
احلال����ي للرياض����ة الكويتية.  
أنه سيتجه  الى  وأشار احلداد 
الى املجال االداري وقال: لن ابتعد 
عن مالعب اليد بل سأقدم كل ما 
ميك����ن تقدميه من خالل العمل 
االداري.  وأوضح احلداد ان قراره 
ال رجعة فيه ف����ي ظل الوضع 
الراه����ن للرياض����ة الكويتية.  
وأخيرا توجه بالشكر لكل من 
سانده في مشواره كالعب ودعمه 

طوال مشواره الرياضي.
علي احلداد مع القادسية

ابتعاد الفراعنة عن التصنيف األول قبل قرعة املونديال

تعادل سموحة مع الدراويش وسقوط بتروجت أمام احلرس
القاهرةـ  سامي عبدالفتاح

تلقى اجلهاز الفني ملنتخب مصر األول لكرة القدم، صدمة 
وضع منتخب الفراعنة في التصنيف الثاني لقارة أفريقيا، 
رغم فوزه األخير على تنزانيا 2ـ  0، وقبل قرعة تصفيات 
ــيجريها الكاف في 24 اجلاري  القارة لكأس العالم، التي س
مبقره في القاهرة، وانتزع املنتخب التونسي املركز اخلامس، 

وبالتالي دخل في التصنيف األول.
ــيم الـ 20 منتخبا املتأهلني للمرحلة النهائية  وسيتم تقس
ــرة  إلى 5 مجموعات، يتأهل األول من كل مجموعة مباش

إلى روسيا 2018.
وستكون املنتخبات صاحبة املستوى األول، على رؤوس 
املجموعات بالتصفيات، وهي اجلزائر، كوت ديفوار، غانا، 
السنغال وتونس، بينما يضم املستوى الثاني الرأس األخضر، 

ومصر والكونغو الدميوقراطية، ونيجيريا ومالي.
وفي املستوى الثالث منتخبات الكاميرون، واملغرب، وغينيا، 
وجنوب أفريقيا، والكونغو، بينما يأتي في التصنيف الرابع 

أوغندا، وبوركينا فاسو، وزامبيا، والغابون، وليبيا.

مفاجآت في الدوري

في واحدة من أجمل مباريات املوسم شهدت انطالقة اجلولة 
ــابقة الدوري املصري، عدة مفاجآت، تعادل  الـ 31 من مس
فريق سموحة السكندري مع ضيفه اإلسماعيلي بـ 3 أهداف 

بستاد االسكندرية.
وتقدم حسام حسن بهدف لسموحة في الدقيقة 16 وتعادل 
الغاني إميانويل بناهيني لإلسماعيلي في الدقيقة 23 ثم تقدم 
ــش بهدف طه عادل في الدقيقة 59، وأضاف كرمي  الدراوي

بامبو الهدف الثالث لإلسماعيلي في الدقيقة 78.

ــام باولو هدفا من  ــموحة وسجل حس وانتفض العبو س
ــرف قائد  ــزاء في الدقيقة 83 وتعرض أمين أش ضربة ج
ــموحة في الدقيقة 90 للطرد ولكن باولو سجل التعادل  س

في الدقيقة 90 + 3.
ورفع اإلسماعيلي رصيده إلى 47 نقطة في املركز اخلامس 

بفارق نقطة واحدة عن سموحة الرابع.
وسقط فريق وادي دجلة في فخ التعادل مع ضيفه املقاولون 
ــا على ملعب  ــكل منهما في اجلولة ذاته ــرب بهدف ل الع

الدفاع اجلوي.
ــى للمقاولون في الدقيقة 44 وتعادل  وتقدم كرمي مصطف

محمود عالء في الدقيقة 52 لدجلة.
ــده إلى 51 نقطة في املركز  ــع الفريق الدجالوي رصي ورف
ــون إلى 35 نقطة في املركز  ــث، وارتفع رصيد املقاول الثال

الرابع عشر.
وفجر حرس احلدود الهابط لدوري القسم الثاني مفاجأة 
بفوزه على بتروجت بهدفني مقابل هدف في اجلولة ذاتها 

بستاد السويس.
وسجل للحرس محمد فاروق وحسام حسن وأحرز بالل 
ــذي جتمد رصيده عند 40 نقطة  جمال هدف بتروجت ال
ــر ورفع احلرس رصيده إلى 18 نقطة في  في املركز العاش

املركز قبل األخير.

األهلي بطائرة خاصة

ــرة بالنادي األهلي على  ــيد عبداحلفيظ، مدير الك أكد س
موافقة استئجار االهلى طائرة خاصة، للسفر إلى زامبيا 
ــكو الزامبي في أول  يوم 16 اجلاري خلوض مباراة زيس
مباريات الفريق بدور الثمانية، في مسابقة دوري أبطال 

أفريقيا.


