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أزرق الناشئني يكثف استعداداته لكأس آسيا
املرم���ى  ف���ي حراس���ة 
عمر الفيل���كاوي )خالد 
العجاج���ي( وللدف���اع 
فيصل الركيبي وشبيب 
اديلم  اخلالدي ومشعل 
)مبارك عياد(، عبداهلل 
البلوش���ي، وللوس���ط 
مش���عل ف���واز )عزيز 
فيصل(، محسن الصليلي 
)عل���ي وائل(، يوس���ف 
التناك وس���الم البريكي 
)يوسف الرشيدي(، بدر 
الناصر )خالد العوضي(، 
وخالد اديلم )عبدالعزيز 

مروي(.
ازرق  ويخ���وض 
الناش���ئني لقاءه الثاني 
مس���اء غد االربعاء أمام 

منتخب استراليا.

براعم األزرق يستعد في 
القاهرة

ضم���ن اس���تعدادات 
ازرق البراعم للمشاركة 
ف���ي مهرج���ان البراعم 
اقامته  اخلليجي املزمع 

القطرية  العاصم���ة  في 
الدوحة خ���الل فبراير 
2015، ومهرج���ان غرب 
آسيا للبراعم في مارس 
2015، يقي���م معس���كرا 
العاصمة  تدريبيا ف���ي 

املصرية القاهرة.
البراعم أول  وخاض 
من ام���س اللقاء الثالث 
أمام فريق طالئع اجليش 
وانتهت بنتيجة التعادل 
اإليجاب���ي 1-1، وكانت 
التش���كيلة األساس���ية 
الت���ي خاض���ت املباراة 
هي: في حراس���ة املرمى 
ضاري العتيبي، في خط 
الدفاع فيصل الشطي- 
يوسف احلقان- حسني 
اشكناني- احمد بشار، في 
خط الوسط عبدالرحمن 
شرار- طالل السربل- 
فواز اخلالدي- حس���ني 
الهجوم  حاجيه، وف���ى 
ابراهيم كمي���ل - رائد 
الشطي، وسجل الزرق 
البراعم يوسف احلقان.

الفن���ي، والت���ي انتهت 
بالتعادل السلبي.

وقال إن املنتخب استعد 
للنهائي���ات على مراحل 
عدة بداية من احلصص 
التدريبية احمللية وبعدها 
معسكر في ابها والثاني 
القاه���رة والثالث  ف���ي 
الدورة  ف���ي  املش���اركة 
الودي���ة التي أقيمت في 
الدوحة مبشاركة فريق 
ريال مدريد حتت 17 سنة 
ومنتخب���ي قطر وعمان 

وحل بها األزرق ثانيا.
وأش���ار الى أن أمور 
املنتخب ب���دت واضحة 
بع���د االس���تقرار على 
التش���كيلة األساس���ية 
وجاهزية الالعبني بدنيا 
وفنيا وذهنيا، متمنني أن 
يظهر الفريق باملستوى 
املأم���ول وخطف إحدى 
بطاقات األربع املؤهلة الى 

نهائيات كاس العالم.
اللقاء  وقد شارك في 
الودي مع تايلند الالعبني 

منتخ���ب  يواص���ل 
الناشئني تدريباته على 
ملع���ب ن���ادي اجليش 
التايلندية  العاصمة  في 
اس���تعدادا  بانك���وك 
للمش���اركة في نهائيات 
كاس آسيا للناشئني حتت 
16 سنة والتي تنطلق في 
تايلن���د اجلمعة املقبلة، 
الناشئني  ويلعب أزرق 
الثالثة  ضمن املجموعة 
ال���ى جانبه  التي تضم 
منتخبات كوريا الشمالية 

ونيبال واوزبكستان.
وأشاد مدرب املنتخب 
إبراهيم عبيد بفترة اإلعداد 
األخيرة قبل اخلوض في 
منافسات النهائيات بعد 
تأقلم الالعبني على اجلو 
الرطب واملمطر من خالل 
التدريب واملباراة الودية 
التي التقى بها املنتخب 
التايلندي مس���تضيف 
النهائي���ات، مؤك���دا ان 
التجربة عادت بالفائدة 
عل���ى الالعبني واجلهاز 

لقب أول للناشئ أميوني في رالي لبنان الـ 37

كيلومترات، زندوقة – بزبدين 
17.67كيلومترا، زبوغا كفرتيه 
20.14 كيلومترا، نهر ابرهيم 
مشان 15.42 كيلومترا، نهاها 
نقوال أميوني وشادي بيروتي 
ف���ي 2:39:47 )س���اعتني(، 
متقدمني رودريغ الراعي ونبيه 
عبداهلل في »ميتسوبيشي 
النس���ر ايفو 9« بفارق 1:28 
دقيقة، والقطري عبدالعزيز 
الكواري وااليرلندي كيليان 

دافي في »فورد فييستا اس« 
بفارق 3:14.

وأحرز روجي���ه فغالي 
وجوزف مطر لقب »ار سي 
2 ما دون«، ونقوال وشادي 
بيروتي لقب »ار سي 2 ان 
4« وكأس املرحل���ة الليلية 
وكأس املجموعة »ن«. ونال 
اميوني لقب السائق الناشئ، 
وماريو عني���د لقب املالح 
الناشئ، وباسل أبو حمدان 
وفراس إلياس لقب »ار سي 
3« وفئة الدفع األمامي وماجد 
خوري وزياد بردويل لقب 

»أر سي 4«.
الراعي  وأحرز رودريغ 
ومالحه نبيه عبداهلل كأس 
التصنيف، واألملانية حاملة 
رخص���ة تس���ابق قطرية 
اديث ويس كأس السيدات، 
والقطري عبدالعزيز الكواري 
ومالحه كيليان دافي كأس 
الطاقم األجنبي. ونال السائق 
بشارة بشير واملالح جو مطر 
كأس املخضرمني، وشارك 
في التتويج الش���يخ عذبي 
النايف الصباح الذي تولى 

التحكيم في السباق.

املشاركة من دون املنافسة 
على اللقب، وسجل أفضل 
األوق���ات في خم���س من 

املراحل اخلاصة الست.
البرنامج ست   وتضمن 
مراح���ل خاص���ة ف���ي املنت 
وجبيل مسافتها اإلجمالية 
� بزبدين  106:46: زندوق���ة 
17.67 كيلومت���را، زبوغ���ا � 
كفرتي���ه 20.14 كيلومت���را، 
نهر إبرهيم – مش���ان 10.42 

بيروت ـ ناجي شربل

ت���وج نق���وال أميوني 
)25 س���نة( ومع���ه مالحه 
ش���ادي بيروتي في سيارة 
ايفو  »ميتسوبيشي النسر 
10«، للمرة األولى بطال لرالي 
لبنان الدول���ي ال� 37 على 
طرق معبدة، والذي نظمه 
اللبناني للسيارات  النادي 
والس���ياحة، وهو املرحلة 
الرابعة من بطولة الشرق 

األوسط للراليات.
وكان أميون���ي تصدر 
الترتيب ف���ي نهاية اليوم 
الثالث، بعدم���ا أزاح ربيع 
أيوب مع مالحه جورج ناضر 
في سيارة »ميتسوبيشي 
النسر ايفو 9« الذي احتل 
الصدارة ف���ي نهاية اليوم 
الثاني بعد انسحاب بطل 
الرالي 11 مرة روجيه فغالي 
وش���قيقه عبده فغالي اثر 
تعرضهم���ا حلادثني، لكن 
روجيه فغالي ش���ارك في 
املراح���ل اخلاصة الس���ت 
لليوم األخير مبوجب نظام 
»السوبر رالي« الذي يجيز 

الفائزون برالي لبنان الدولي على منصة التتويج  )سركيس يرتسيان(

ليخبرهم اس���تعداده الكامل 
لتحمل نفقات عالجه باخلارج، 
حيث القت مبادرة الغامن صدى 
الذين  الرياضيني  واسع بني 
ثمنوا موقف رئيس مجلس 
األمة الذي لم تش���غله مهامه 
اجلسام عن مراقبة ومتابعة 

الشأن الرياضي.
ومن املتوقع أن يغادر زياد 
البالد خالل األيام القليلة املقبلة 
الستكمال عالجه ورغم احلالة 
اإلنسانية لالعب إال أن مبادرة 
الغامن بحد ذاتها طرحت تساؤال 
كبيرا وه���و ما مصير أي من 

املبادرة أثلجت صدور الرياضيني وأسرة الالعب املصاب

رئيس مجلس األمة يتكفل بعالج زياد

12 العباً ألزرق السلة في »األلعاب اآلسيوية«

»اجلودو« يواصل معسكره في القاهرة

يحيى حميدان

وضع مدرب منتخبنا الوطني لكرة الس����لة، 
البوسني منصور بايراموفيتش، قائمة ال� 12 العبا 
لتمثيل املنتخب في دورة األلعاب اآلسيوية واملقرر 

إقامتها في مدينة اينشون بكوريا اجلنوبية. 
واختار املدرب منصور كال من صالح يوسف 
وش����ايع مهنا ومش����اري بودهوم وعبدالعزيز 
احلميدي وعبداهلل ساملني )القادسية(، عبدالعزيز 
ضاري ونايف الصندلي )اجلهراء(، حسني اخلباز 
وعبداهلل الش����مري )الكويت(، محمد اشكناني 

واحمد البلوشي ونواف الظفيري )كاظمة(. 
وق����ام املدرب باس����تبعاد كل من عبدالعزيز 
الربيع����ة وعبداهلل توفيق )كاظمة( ويوس����ف 

احلمدان )العربي( ويوسف عقاب )النصر(. 
ويتخذ منتخبنا الوطن����ي من هذه البطولة 
استعدادا لبطولة اخلليج التي ستقام في الدمام 

خالل الفترة من 13 الى 23 أكتوبر املقبل. 
وكان املدرب قد اكد لالعبني أن دورة األلعاب 
اآلسيوية ستكون مبنزلة االختبار للوقوف على 
مستواهم مع املنتخب الوطني في ظل اعتذار بعض 
الالعبني عن عدم االلتحاق مع االزرق في الوقت 
احلالي ما يعني انه سيقوم ببعض التغييرات 
بعد نهاية الدورة ويضم بعض املعتذرين لبطولة 

اخلليج التي يصب االحتاد اهتمامه عليها. 
هذا ومنح بايراموفيتش لالعبي األزرق راحة 
اليوم على ان يس����تعد الالعبون للمغادرة غدا 
الى معس����كر الفلبني اس����تعدادا لدورة األلعاب 

اآلسيوية. 
ويترأس وفد األزرق في معسكر الفلبني ودورة 
األلعاب اآلس����يوية أمني السر العام في االحتاد 
ضاري برجس ويضم كال من عدنان عبداللطيف 
مديرا للمنتخب والبوسني بايراموفيتش مدربا 

والوطني خالد القالف مساعدا له.

يواصل منتخبنا الوطني للجودو معسكره 
التدريبي استعدادا خلوض منافسات بطولة اخلليج 
للجودو لفئات العمومي والشباب والناشئني التي 

تستضيفها الكويت مطلع أكتوبر املقبل. 
 وقال أمني صندوق االحتاد بدر الش����راد في 
تصريح ل�»كونا« ان املعسكر التدريبي في القاهرة 
يستمر حتى التاسع من سبتمبر اجلاري ويتضمن 
تدريبات يومية صباحية ومسائية ستسهم في 

إعداد الالعبني وتأهيلهم جيدا. 

 وأضاف ان املعس����كر يتخلل����ه عدة لقاءات 
مع املنتخب املصري للجودو وعدد من األندية 
املصرية مثل نادي الزهور ونادي الصيد ونادي 

الشمس ونادي هليوليدو. 
 وذكر ان املعس����كر سيس����هم في أن يحافظ 
منتخ����ب الكويت للجودو على لق����ب البطولة 
اخلليجية التي س����تقام ف����ي الكويت مؤكدا أن 
البطولة لن تكون سهلة مع وجود منتخبات قوية 

كالسعودية واإلمارات وقطر والبحرين. 

الالعبني املصابني الذين تتشابه 
حاالتهم مع زي���اد والذين لم 
يحظ���وا برعاي���ة كرمية من 
شخصيات رياضية أو جتارية، 
األمر ال���ذي طرح معه بعض 
الرياضيني فكرة تكوين جلنة 
القدامى بحكم  الالعب���ني  من 
الطويل���ة ملتابعة  خبرته���م 
الالعبني املصابني والتنسيق مع 

من يعنيهم األمر لعالجهم.

مبارك الخالدي

في مبادرة رياضية ال تخلو 
من اجلوانب اإلنسانية تكفل 
رئيس مجلس األمة والرئيس 
الفخ���ري لن���ادي الكوي���ت 
م.مرزوق الغامن بعالج العب 
الفحيحيل نواف زياد  نادي 
الذي تعرض لكسر مضاعف 
في الس���اق م���ارس املاضي 
وحتديدا في مباراة فريقة أمام 
اجلهراء ضمن اجلولة ال� 20 

لدوري VIVA نهاية املوسم.
ووج���ه الالع���ب وبعض 
محبيه قبل ساعات قليلة من 
تكفل الغامن بالعالج مناشدات 
عبر وسائل االتصال االجتماعي 
حلاجته للعالج باخلارج بعد 
فش���ل عمليت���ني جراحيتني 
أجريتا له في مستشفى الرازي 
أثبتت معها التقارير الطبية 
إلى اخلارج  ضرورة توجهه 
لعدم توافر اإلمكانات الفنية 
للسيطرة على حالته التي قد 
تتدهور إلى مراحل خطيرة، 
وفور وصول املناشدة للغامن 
العب نادي الفحيحيل نواف زياد الذي تعرض لكسر مضاعف في الساقبادر باالتصال بالالعب وذويه 

العبي القادس����ية وقال ال شك 
ف����ي ان الفترة الت����ي قضيتها 
العبا في االزرق في منتخبات 
الناش����ئني والشباب ساهم في 
الطيبة مع  العالق����ات  توثيق 
العديد من العبي االندية احمللية 
ومنهم العبو االصفر وهذا االمر 
مهم ألي العب لتحقيق االنسجام 

السريع وتقدمي االفضل. 
ومتنى املطي����ري حتقيق 
املزيد من البطوالت مع الفريق 
وقال اتطلع بقوة الى الصعود 
الى منصات التتويج مع فريقي 

املطيري: أفخر بانضمامي ليد القادسية

»أزرق« اليد يلتقي ليترشاسن األملاني
مبارك الخالدي

يلتق���ي منتخبنا الوطن���ي األول لكرة اليد 
عصر اليوم فريق ا س جي ليترشاس���ن احد 
فرق دوري الدرجة االملاني في معسكره املقام 
في املانيا استعدادا للمشاركة في دورة األلعاب 
اآلسيوية التي ستنطلق في 19 اجلاري في مدينة 
»أنتشيون« في كوريا اجلنوبية.  وكان األزرق 
قد فاز في مبارياته الودية األولى أمام فيرسهامي 

احد فرق دوري الدرجة االول 33-26 وكان اجلهاز 
الفني بقيادة الكرواتي تونيك دريسكوفيتش، ثم 
جرى تعديالت على مواعيد التدريب واملباريات 
الودية وفق البرنامج املعد لألزرق وبعد ظهور 
النتائج األولى لتقييم األسبوع األول من املعسكر 
ظهر جليا االرتفاع امللحوظ في اللياقة البدنية 
لالعبني واليزال تونيك يأمل في زيادة االنسجام 
بني الالعبني وإتقان عمليات التسليم والتسلم 

والتصويب من خارج ال�9 أمتار.

اجلديد وال ينقص االصفر اي 
شيء لتحقيق البطوالت فلدينا 
جهاز فني على مس����توى عال 
بقيادة د.أحمد دعبس وكذلك 
جه����از اداري طم����وح يقوده 
الش����اب املبدع فهد البكر الذي 
بدأت بصماته تظهر على الفريق 
من خ����الل التعاقدات اجلديدة 
ودعم اجلهاز الفني بكل برامجه 

وخططه.

مبارك الخالدي

عبر جنم نادي القادس����ية 
لك����رة اليد مطلق املطيري عن 
فخره واعتزازه بالثقة الغالية 
ملس����ؤولي كرة الي����د بالقلعة 
الصفراء الختيارهم له لتمثيل 

األصفر املوسم املقبل.
ل� »األنباء«  وقال املطيري 
الش����ك ان االنضمام للقادسية 
الزاخر بالنجوم هو مطمح لكل 
العب مجتهد نظ����را ملا يتمتع 
به األصفر من قاعدة عريضة 
لالعبني وزخم جماهيري ساهم 
ف����ي تطوير مس����توى  كثيرا 

الالعبني.
وأض����اف وال يفوتن����ي ان 
اتوجه بالش����كر الى مسؤولي 
اللعب����ة بن����ادي النصر الذين 
وافقوا على اعارتي ملوسم واحد 
اذ اتطلع الى االرتقاء باملستوى 
من الناحي����ة الفنية من خالل 
االحتكاك مع العبني جنوم على 
مس����توى عال وكذلك امكانية 
املشاركة في بطوالت خارجية 
السيما اخلليجية التي تنطلق 
م����ارس املقبل ملا للمش����اركة 
اخلارجية من تأثير كبير على 
االرتقاء مبستوى الالعبني وهذا 
لم يكن يتحقق لي وأنا العب 
في نادي النصر الذي امتنى له 
النهوض من جديد ليعود رافدا 

قويا ملنتخباتنا الوطنية .
ولفت املطيري الى العالقات 
الت����ي تربطه ببعض  مطلق املطيري يوقع العقد اجليدة 

نادي الرماية ينظم بطولة فيصل الدعيج
التراب  االوملبية )السكيت 
واملسدس والبندقية ضغط 
اله���واء 10م(، مضيف���ا، ان 
أكادميية الشيخ سعد للرماية 
األوملبية تنظ���م بطولتها 
الثانية واألخيرة لهذا املوسم 
استعدادا ملنتسبي األكادميية 
في مواصلة تدريباتهم مع 
الش���باب  النادي من  رماة 
للمشاركة ضمن مسابقات 

نادي الرماية 
وتقدم العصيمي بخالص 
شكره وتقديره نيابة عن 
إخوانه رئي���س وأعضاء 
مجل���س اإلدارة جلمي���ع 
القائمني على إدارة أكادميية 
الشيخ سعد للرماية االوملبية 
ملا بذلوه من جهود كبيرة في 
تعليم منتسبي األكادميية 
األص���ول الفني���ة للرماية 
االوملبي���ة وكذل���ك قوانني 

األمن والسالمة في امليدان 
وكيفية استخدام السالح 

االوملبي.
 واشار الى ان البطولة 
املاضية شهدت بروز أكثر من 
رام متميز مت الدفع بهم ضمن 
منتخبات الشباب في رماية 
أسلحة الرصاص واألطباق 
الطائ���رة وقال ان أكادميية 
الشيخ سعد للرماية االوملبية 
مستمرة في استقبال طلبات 
الشباب الكويتي طوال العام 
الش���باب  متمنيا أن يبادر 
بحجز أماكنهم لالس���تفادة 
التي تقدمها  ال���دورات  من 
األكادميية ملنتسبيها لتعليم 
الرماي���ات االوملبية  جميع 
بإشراف فنيني متخصصني 
على أعلى مستوى أكادميي 
واالس���تفادة م���ن وق���ت 

فراغهم.

البطولة التي أقيمت باململكة 
العربية السعودية، كما كان 
للمغفور له مساهمات عديدة 
ومتنوعة في نشر رياضة 
الرماية بني الشباب الكويتي 
من خالل قيامه بإنشاء أول 
مي���دان رماي���ة اوملبي في 
الكوي���ت لرماي���ة األطباق 
الطائرة، ومشاركته رحمه 
اهلل بتأس���يس أول جلنة 
للرماي���ة الكويتية بجانب 

الشهيد فهد األحمد 
وتقدي���را وعرفانا بهذا 
الدور املتمي���ز فإن الرماية 
الكويتي���ة كعهده���ا دائما 
ف���ي تخليد ذك���رى أبنائها 
األوفياء تنظم هذه البطولة 
ليستذكر األبناء مآثر اآلباء 

واألجداد.
ان  العصيم���ي  وق���ال 
البطول���ة تش���مل الرماية 

تنطل���ق عل���ى مجمع 
ميادي���ن الش���يخ صب���اح 
األحمد االوملبي في التاسع 
من اجلاري البطولة الثانية 
من برنامج بطوالت أكادميية 
الشيخ سعد للرماية األوملبية 
للموسم احلالي وحتمل اسم 
املغفور له الش���يخ فيصل 
الدعيج الصباح طيب اهلل 

ثراه.
وصرح عبيد العصيمي 
أمني السر العام بأن بطولة 
املغفور له الش���يخ فيصل 
الدعيج من البطوالت التي 
يعتز نادي الرماية بتنظيمها 
سنويا وذلك تقديرا وعرفانا 
لش���خصية وطني���ة أثرت 
الكويتية  الرماي���ة  رياضة 
من خالل مشاركتها ضمن 
أول فريق وطني للرماية في 
الكويت، حيث مثل الكويت في 

عبيد العصيمي

تعادل البراعم 
أمام فريق طالئع 

اجليش 1-1 
في معسكره 

بالقاهرة استعداداً 
ملهرجان غرب 

آسيا


