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الجبري يشيد بتحقيق منتخب الكراتيه
ذهبية وبرونزية الدوري العالمي

هيئة الرياضة تجبر األندية على المشاركة
في األلعاب الجماعية األربع
كتب يحيى �سيف:

قررت الهيئة العامة للريا�ضة خف�ض ميزانية الأندية التي الت�شارك
يف م�سابقات الألعاب اجلماعية الأربع التي تنظمها احتادات
«كرة القدم وكرة ال�سلة والكرة الطائرة وكرة اليد» وي�أتي هذا
يف �إطار اجلهود التي تبذلها هيئة الريا�ضة لزيادة املناف�سة
واالحتكاك بني الأندية وتو�سيع قاعدة امل�شاركة واكت�شاف
املواهب مبا يخدم فرق املراحل ال�سنية.

وي�ساهم هذا القرار يف تطويراملهارات الفردية وي�صب يف م�صلحة
املنتخبات الوطنية مبا يوفره من م�ساحة كبرية لالختيار
لالجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية من العنا�رص التي تلعب مع
فرق االندية املحلية .ومن اجل احل�صول على كامل ا�ستحقاقاتها
من امليزانية املخ�ص�صة من قبل هيئة الريا�ضة اعادت بع�ض
االندية ح�ساباتها و�شاركت يف االلعاب التي مل تكن تناف�س يف
م�سابقاتها ومنها ال�ساملية والفحيحيل وبرقان التي �أعلنت عن
م�شاركتها يف م�سابقات املراحل ال�سنية لكرة ال�سلة.

الصربي زيلكو ماركوف مدرب ًا للتضامن رسمي ًا
كتب �أمين الدرديري:

تعاقد جمل�س �إدارة نادي الت�ضامن مع
ال�رصبي زيلكو ماركوف ليقود الفريق
الأول لكرة القدم املو�سم املقبل خلفا
ملواطنه رادي ابراموفيت�ش الذي رحل عن
الفريق بنهاية املو�سم املا�ضي،و�سبق
للت�ضامن �أن اتفق مع الربازيلي ماركو
داكونا لقيادة العنيد خلفا لرادي ولكن
املفاو�ضات مل تكتمل.
ويعترب ماركوف من املدربني املميزين
يف �رصبيا وبد�أ م�سريته كالعب عام 1990
مع نادي بارتيزان ال�رصبي ملدة  4موا�سم
بعدها لعب يف نادي هايدوك ومن ثم يف
نادي دينامو ال�رصبي ثم لعب يف فريق
نادي �أبولون كاالماريا�س باليونان ويف
�إيطاليا لعب لنادي مونزا باريانزا ثم
عاد من جديد ل�رصبيا مع نادي بااليلك
ثم مع نادي ارزهاو�سن يف �أملانيا ثم
�إلى �رصبيا بنادي رادينك ليختتم م�شواره

• �أزرق الكراتيه

�أ�شاد وزير الإعالم وزير الدولة
ل�ش�ؤون ال�شباب حممد اجلربي
بتحقيق منتخب الكراتيه للرجال
ميداليتني ذهبية وبرونزية يف
بطولة ال��دوري العاملي للعبة
التي اختتمت مناف�ساتها االثنني
يف �شنغهاي ال�صينية.
وقال اجلربي �إن �إحراز امليدالية
الذهبية يف مناف�سات «كاتا»
جماعي وامليدالية الربونزية يف

«كومتيه» بالبطولة التي انطلقت
يف  8يونيو احلايل يعد �إ�ضافة
�إل��ى ال�سجل النا�صع للأبطال
الريا�ضيني الذين قدموا �صورة
م�رشفة عن الريا�ضة الكويتية.
و�أ����ض���اف �أن م��ا حققه رج��ال
املنتخب حمل تقدير وجاء على
قدر الطموح �إذ ا�ستطاعوا فر�ض
�أنف�سهم و�صعود من�صات التتويج
يف بطولة تعد �إح��دى املحطات

املهمة للت�أهل �إل��ى �أوملبياد
طوكيو  .2020وجن��ح �أبطال
منتخب الكويت للكراتيه حممد
امل��و���س��وي و�سلمان املو�سوي
وحممد بدر يف حتقيق امليدالية
الذهبية بعد تغلبهم يف املباراة
النهائية على منتخب هونغ كونغ
يف حني �أحرز عبدالله البلو�شي
امليدالية الربونزية يف مناف�سات
«الكومتيه» حتت  60كغم.

انتخابات «الطائرة» تؤجل موعد مغادرة
منتخب 23سنة للمعسكر التركي
اي���ام ويت�ضمن جرعات
كتب يحيى �سيف:
تدريب مكثفة يف الفرتة
وامل�سائية
ال�صباحية
ان����ت����ظ����ارا الن���ت���ه���اء
وخو�ض ث�لاث مباريات
انتخابات جمل�س ادارة
جت��ري��ب��ي��ة ال�ستكمال
ج��دي��د الحت���اد الطائرة
برنامج الإع����داد الذي
وا�ستالم الأع�ضاء اجلدد
ب���د�أ يف الكويت وال��ذي
مل��ق��راالحت��اد وتوزيع
ركز على االع��داد البدين
املنا�صب التنفيذية تقرر
وبع�ض املهارات الفردية
ت�أجيل م��وع��د مغادرة
وي��ه��دف املع�سكر الى
منتخب حت��ت � 23سنة
االطمئنان على احلالة
ال��ى املع�سكر الرتكي
البدنية التي و�صل �إليها
ال��ى  18يونيو احلايل
الالعبون بالإ�ضافة �إلى
بدال من املوعد ال�سابق
دع��م اجل��وان��ب الفنية
يف  14من نف�س ال�شهر.
واخلططية وجتنب �أخطاء
وي�����ات�����ي امل��ع�����س��ك��ر
وا�ستقبال
الإر�����س����ال
امل������ذك������وريف �إط������ار
الكرة االولى ومواجهة
ا���س��ت��ع��دادات املنتخب
• �سعد يعقوب
ال�رضبات ال�ساحقة ب�شكل
للم�شاركة يف ت�صفيات
�سليم والإع�����داد اجليد
غرب ا�سيا التي تقام يف البحرين خالل الفرتة من
 27يونيو احلايل �إلى  5يوليو املقبل وامل�ؤهلة ف�ضال عن �ضبط حوائط ال�صد وحتقيق التجان�س من
للمناف�سة يف البطولة اال�سيوية مب�شاركة  6خالل املباريات التجريبية.
منتخبات هي الكويت وقطر والبحرين والعراق و�أ�شار يعقوب �إلى �أن اجلهاز الفني ي�سابق الزمن
وال�سعودية وفل�سطني للح�صول على ثالث بطاقات بعد التجميع املتاخرلالعبي املنتخب ونوه الى ان
للبطولة اال���س��ي��وي��ة ال��ت��ي �ستقام يف ميامنار اختيار الت�شكيلة النهائية املكونة من 12العبا من
بني  18م�شاركني يف املع�سكر �سوف يراعي الالعبني
ب�سبتمرباملقبل.
من جانبه �أكد امل��درب الوطني للمنتخب �سعد الذين ميلكون اخلربة وي�شاركون مع الفريق االول
يعقوب ان املع�سكر الرتكي �سوف ي�ستغرق  10بانديتهم مع تطعيمهم ببع�ض ال�شباب.

كالعب مع نادي املنامة البحريني عام
.2006
وبد�أ ال�رصبي زيلكو م�شواره التدريبي مع
نادي الرفاع البحريني ثم دينامو زغرب
وم�ساعد مدرب منتخب �رصبيا ودرب نادي
�صحار العماين.
وينتظر ان تبقي ادارة النادي على م�ساعد
املدرب جمال القبندي الذي كان �ضمن
الطاقم املعاون لـ«رادي».
وي�سعى جهاز كرة القدم برئا�سة ع�ضو
جمل�س االدارة ال�لاع��ب ال�سابق ،فهد
داب�����س ،ال��ى االن��ت��ه��اء م��ن خطة اع��داد
الفريق للمو�سم اجلديد مبكر ًا بهدف
دخول املناف�سات بقوة وتاليف �سلبيات
املو�سمني املا�ضيني .ويف ملف الالعبني
الأج��ان��ب ،تقرر جتديد عقد املدافع
الربازيلي �أليك�س هانز والع��ب الو�سط
الغاين جاك�سون �أو�سو ،واال�ستغناء عن
ال�سنغايل فالو �سار والربازيلي «نيك�سون»
والفرن�سي �إيغور دوجومان.

• زيلكو ماركوف

«العميد» مقبل على موسم مزدحم بالبطوالت

الكويت يقدم عرض ًا للنيجيري يوسف
 ...والالعب يرحب
كتب �أمين الدرديري:

تلقى النيجريي معروف يو�سف
العب و�سط نادي الزمالك امل�رصي
عر�ضا جادا من نادي الكويت بطل
دوري فيفا لكرة القدم لالنتقال
�إلى �صفوفه خالل فرتة االنتقاالت
ال�صيفية املقبلة يف ظل اقرتاب
انتهاء �إع��ارت��ه لنادي ال�رشطة
العراقي.
ويرحب معروف يو�سف باالنتقال
«للعميد» يف املو�سم املقبل يف ظل
�صعوبة عودته للفريق امل�رصي
يف الفرتة احلالية ب�سبب كرثة
عدد الالعبني الأجانب بالقلعة
البي�ضاء.
و�أكد م�صدر مقرب من الالعب �أنه
من املقرر �أن يعقد معروف يو�سف
جل�سة مع م�س�ؤويل الزمالك يف
الأيام القليلة املقبلة حل�سم ملف
انتقاله ل��ن��ادي الكويت ،بعد
انتهاء �إع��ارت��ه لنادي ال�رشطة
العراقي.
وجدد �صاحب الـ 27عاما تعاقده
م��ع الزمالك يف مطلع املو�سم
احلايل قبل �إعارته لنادي ال�رشطة
العراقي ،قبل �أن يرحل بعد �ضم
الدويل التون�سي فرجاين �سا�سي.
وكان الزمالك تعاقد مع معروف
قادما من
يو�سف يف يوليو 2014
ً
احتاد ال�رشطة �ضمن �صفقة ثالثية
مع خالد قمر و�أحمد دويدار.
ي��ذك��ر �أن م��ع��روف خ��ا���ض 133
مباراة بقمي�ص الزمالك و�سجل
متوجا
� 7أه���داف و�صنع ،14
ً
مع الأبي�ض ب��ال��دوري امل�رصي

• معروف يو�سف

وال�سوبر امل�رصي وك�أ�س م�رص
«ثالث مرات».
جدير بالذكر �أن العميد ح�سم
اولى �صفقاته ال�صيفية للمو�سم
املقبل بالتعاقد مع قلب الدفاع
ال�سوري عمرو ميداين قادما من
نادي برياميدز امل�رصي.
كما جدد الأبي�ض عقد االيفواري
جمعة �سعيد وانهى خدمات كل

من الربازيلي لوكا�س والتون�سي
ح��م��زة حلمر وال�����س��وري حميد
ميدو ومن قبلهم التون�سي �صابر
خليفة.
وي�ستعد ن��ادي الكويت ملو�سم
مزدحم بالبطوالت حيث ينتظر
العميد ق��رار االحت��اد الآ�سيوي
النهائي من م�شاركته املبا�رشة
بدوري املجموعات لدوري ابطال

ا�سيا او دخ��ول��ه امللحق،كما
ي�����ش��ارك الأب��ي�����ض يف البطولة
العربية التي �ستنطلق اغ�سط�س
املقبل ا�ضافة �إل��ى م�سابقات
املو�سم املحلي ال���ذي �سيبد�أ
بك�أ�س ال�سوبر ثم الدوري املمتاز
وك���أ���س��ي الأم��ي�ر وويل العهد
ا�ضافة �إلى بطولة كا�س االحتاد
التن�شيطية.

«تنفيذي الدولي» يرفع اإليقاف بشكل
نهائي عن السلة  28يونيو الحالي
كتب يحيى �سيف:

بات يف حكم امل�ؤكد �أن يتم رفع الإيقاف
ب�شكل نهائي عن امل�شاركات اخلارجية
للمنتخبات الوطنية والأندية املحلية يف
كرة ال�سلة بعد غياب عن ال�ساحة الدولية
لأكرث من ثالث �سنوات و�سوف يتم هذا القرار
من خالل اجتماع �أع�ضاء املكتب التنفيذي
لالحتاد الدويل لكرة ال�سلة «فيبا» املزمع
انعقاده  28يونيو احلايل.
وي�أتي هذا التوجه بعد �أن ا�ستجاب احتاد
ال�سلة للتعديالت املطلوبة على النظام
الأ�سا�سي ومت اعتمادها من قبل الهيئة
• م�شاركة �سابقة ملنتخب ال�سلة يف «الآ�سيوية»

العامة للريا�ضة و�إر���س��ال��ه��ا للدويل
بالإ�ضافة �إلى انتخاب جمل�س �إدارة جديد
لتويل �ش�ؤون اللعبة يف ال�سنوات الأربع
املقبلة بدال من اللجنة امل�ؤقتة التي كانت
معينة من قبل هيئة الريا�ضة وكانت تدير
االحتاد الفرتة ال�سابقة.
وي��ن��ت��ظ��ر االحت�����اد ع���دة ا�ستحقاقات
مقبلة،حيث ت�ست�ضيف الكويت البطولة
اخلليجية ملنتخبات النا�شئني يف يوليو
املقبل ويعقبها ا�ست�ضافة بطولة اخلليج
ملنتخبات ال��رج��ال يف نهاية �سبتمرب
و�أول �أكتوبر املقبلني و�سوف يتم جتميع
املنتخبات املذكورة ا�ستعدادا للبطولتني

خا�صة فئة النا�شئني فور االعالن الر�سمي
عن رفع الإيقاف ب�صورة نهائية من قبل
املكتب التنفيذي لالحتاد ال��دويل لكرة
ال�سلة.
وعلى الرغم من �ضيق الوقت املتبقي
ملنتخبات
ال�ست�ضافة بطولة اخلليج
النا�شئني واق�تراب موعد انطالق بطولة
منتخبات الرجال بعدها بعدة �أ�شهر اال �أن
االحت��اد يتطلع �إل��ى ع��ودة قوية للفرق
الكويتية وا�ستعادة بريق واجنازات كرة
ال�سلة خا�صة بعد رفع الإيقاف الذي حرم
العبي الكويت من املناف�سة وادى لغيابهم
عن ال�ساحة الدولية.

