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منافسات التايكوندو شهدت صراعا كبيرا

كاظمة يلتقي بتروجيت
والجونة في معسكر القاهرة 

عبدالعزيز جاسم
يغادر اليوم في الخامسة والنصف مساء وفد 
الفريق االول لكرة الق���دم بكاظمة الى القاهرة 
القامة معسكر تدريبي يمتد حتى 18 من الشهر 
الجاري ويترأس الوفد مدير الكرة فواز بخيت 
ويضم عصام سكين اداريا وعبداهلل الدوسري 
مشرفا والمدرب الروماني ايلي بالتشي ومساعده 
جمال يعقوب ومدرب الحراس البرازيلي مارسيلو 
روبن وطبيب الفريق جاكوب وعبدالرحمن صابر 
مدلكا ونور الدين عامال للتجهيزات إضافة إلى 

26 العبا وهم:
احمد الفضلي، حسين كنكوني، فواز الدوسري، 
محمد الزمامي، محمد العبدالل��ه، حم��د حياة، 
سعود المرطة، جراح الظفي��ري، محمد الهدهود، 
عبداهلل دش���تي، عبداهلل الظفيري، س���لط��ان 
صلبوخ، ن��واف الحمي��دان، محم��د العباد، فهد 
العنزي، يوس��ف ناصر، ناصر العويه��ان، حمد 
الطيار، ناصر فرج، عبدالرحمن البناي، ناصر 
الوهي��ب، علي المشموم، طارق الشمري، تياغو، 

ساندرو، ساالس.
وسيغيب عن الوفد محمد الخميس الستبعاده 
اداريا وخالد الشمري وفيصل دشتي لالصابة 

وفهد الفهد لظروف خاصة.
م���ن جهته قال مدير الك���رة فواز بخيت انه 
تقرر في اللحظات االخيرة عدم التحاق المدافع 

فيصل دشتي اال بعد اجرء الفحوصات الالزمة 
واكتش���اف مدى خطورة اصابته ف���ي الركبة 
والتي س���تتم معرفتها اليوم عن طريق د. علي 
المكيمي، مش���يرا الى ان المحت���رف البرازيلي 
الرابع فرانسيسكو روجيرو قد جاءتنا وعود من 
قبل المتعهد بانضمامه الى معسكر القاهرة بعد 
يومين من الوصول ولكن في حال عدم وصوله 
فإن البديل متواجد وسينضم الى التدريبات في 

الكويت بعد العودة.
وبين بخيت ان المدرب بالتشي طلب خوض 
اكبر عدد من المباريات وحدد مواعيدها في 9 و11 
و13 و15 و17 الجاري على ان يكون هناك تدرج 
في المباريات من االضعف الى االقوى، كما قام 
المتعهد بتحديد اس���ماء الفرق التي سيلتقيها 
البرتقال���ي وهي بتروجيت والجونة والس���كة 
الحديد والتصنيع الحرب���ي، مبينا ان الجونة 
يعتب���ر من الفرق القوي���ة الصاعدة الى دوري 
االضواء والتجربة معه ستكون مفيدة باالضافة 

الى بتروجيت.
واشار الى ان المعسكر سيكون بمنزلة اثبات 
الوجود لكل العب الن المدرب سيحدد من خالله 
مصير التش���كيلة االساسية واالحتياطية ومن 
يستحق التواجد داخل المستطيل االخضر الن 
الم���درب ال يعرف اي العب اال من خالل عطائه 

فقط الغير. 

جمباز العربي إلى مصرإصابة دشتي تعوقه عن السفر مع البرتقالي اليوم

إسكواش الناشئين يعود من الهند

غادر البالد متوجها الى القاهرة فريق اجلمباز بالنادي العربي 
القامة معسكر اعدادي ملدة 14 يوما وترأس الوفد مدير اللعبة محمد 
الش���طي واملشرف علي البلوشي واجلهاز الفني بقيادة املدربني 
االوكرانيني فالدميير وبوريس ويضم الالعبني حس���ن عمران 
وموسى عمران وعباس عمران ومهدي عمران ويوسف اخلياط 
وجواد عادل واحمد دكسن وناصر الفليج وداود الصراف وعلي 
بو جابر ومحمد بو جابر وعلي عبدالرحيم وحس���ن البلوشي 
ومحمد مسيب ويوسف الضيان وتخلف عن الوفد كل من عبداهلل 
البدر وعلي عمران بسبب االصابة ومحمد عمران للدراسة واحمد 

احلرز وعمر املرزوق لوجودهما خارج البالد.

عاد امس وفد املنتخب الوطني لإلسكواش »ناشئني« قادما 
من الهند بعد املشاركة في بطولة العالم ال� 13 للناشئني التي 
اختتمت قبل ايام قليلة حيث بدأت في 29 من يوليو املاضي 
واستمرت خمس���ة ايام وش���ارك املنتخب بستة العبني هم 
محمد الطواري وناصر الراشد وعقيل اشكناني وفهد الرامزي 
وعبدالعزيز كنعان وحس���ن عبداجلادر بعد ان اقام الفريق 
معس���كرا تدريبيا ملدة ثالثة اس���ابيع في العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
من جانبه اكد نائب رئيس احتاد االس���كواش عبدالعزيز 
العوض���ي ان العب���ي املنتخب الوطني اس���تفادوا كثيرا من 
مش���اركتهم في البطولة خاصة ان معظمهم من صغار السن 
وقد ادوا مباريات قوية في مواجهة افضل الالعبني في العالم 
مش���ددا على ان االحتكاك بهؤالء الالعبني عاد بفائدة كبيرة 
عليه���م بعد مواجهتهم العبني من م���دارس مختلفة في عالم 

رياضة االسكواش مثل األميركية واالوروبية واآلسيوية.

الفهد يوجه رسالة تقدير للمشاركين في الدورة اآلسيوية لأللعاب القتالية
 وجه نائب رئيس مجلس الوزراء للش���ؤون 
االقتصادي���ة ووزير الدولة لش���ؤون االس���كان 
ووزيرالدولة لشؤون التنمية الشيخ احمد الفهد 
بصفته رئيس املجلس االوملبي اآلس���يوي الذي 
يعد اعلى تنظيم رياضي في قارة آس���يا رسالة 
تهنئة وتقدير جلميع املشاركني في دورة االلعاب 
اآلس���يوية االولى لاللعاب القتالية املقامة حاليا 

بتايلند.
واكد الفهد في الرس���الة التي نقلها امني السر 
العام للجنة االوملبية عبيد العنزي لرئيس واعضاء 
اللجنة العليا املنظمة للدورة وجلميع املشاركني 
من اداريني وحكام وفني���ني واعالميني وممثلني 
للمنظمات الرياضية اآلس���يوية والدولية ثقته 
بنجاح هذا التجمع الرياضي اآلسيوي واعتبره من 
االعراس الرياضية واحد اهم اللقاءات الرياضية 

التاريخية في القارة اآلسيوية. 
كما اكد اهمية تعزيز الدور اآلسيوي حلماية 
هذه االلعاب وتطويرها باعتبارها احدى موروثات 
التاريخ العريق للقارة الصفراء واعتبر ان الدورة 
الرياضية االولى لاللعاب القتالية تشكل امتدادا 
لتاريخ الرياضة اآلسيوية الطويل ومصدر فخر 

واعتزاز لالسرة الرياضية اآلسيوية قاطبة. 
وقال ان البطولة اآلس���يوية لاللعاب القتالية 
االولى جنحت في حتقيق االهداف التي اقيمت من 
اجلها وأكدت املكانة اآلسيوية املرموقة في عالم 
الرياضة كما تؤكدها جميع االلعاب اآلس���يوية 
االخ���رى معربا عن امله ب���ان حتمل هذه الدورة 

ذكري���ات طيبة في نفوس جميع املش���اركني بها 
وان تس���ود منافس���اتها روح االخوة والصداقة 

والوفاق.
وعبر الفهد عن شكره وتقديره للقيادة السياسية 
والرياضية بتايلند مشيدا باجلهود الكبيرة التي 
بذلها رئيس اللجنة املنظمة للدورة وكافة اعضاء 
اللجان العاملة باالضافة ال���ى املتطوعني الذين 
كان���وا عالمة فارقة ودعم���ا اضافيا لهذه الدورة 

الرياضية.
ويذكر ان الدورة اآلس���يوية االولى لاللعاب 
القتالي���ة هي ثاني بطولة في غضون ش���هرين 
ينظمه���ا املجلس الول مرة بع���د ان نظم الدورة 
اآلسيوية لاللعاب الرياضية للشباب في سنغافورة 
وستعقبهما البطولة اآلسيوية الثالثة للصاالت 
املغلقة التي تس���تضيفها ڤيتن���ام الول مرة في 

اكتوبر املقبل.
 وعلى صعيد املنافس���ات خ���رج اخر العبي 
املنتخب الوطني للتايكوندو س���لطان املطيري 
من منافسات الدورة بعد خسارته في الدور ربع 
النهائي امام االردني نبيل حس���ن في منافسات 

وزن 72 كلغم.
وكان املطيري قد جنح في اقصاء بطل هونغ كونغ 
يونغ تسي وينغ 5-0 وبالضربة الفنية القتالية 
ليتأهل الى الدور رب����ع النهائي ثم واجه االردني 
ال����ذي متكن من اقصائه 2-5 بعد منازلة متكافئة 
بني الالعبني لكن االردني حسمها في اخر اللحظات 

وبسرعة بحصوله على ثالث نقاط متتالية.

كما خرج العب اجلوجتسو ندى العنزي امام 
التايلندى بن جابوترا بودن في اللقاء الذي جرى 
بينهما امس في ثاني ايام منافسات اجلوجتسو 

بوزن 77 رجال ليودع البطولة مبكرا
واقتصرت منافس���ات اجلوجتسو امس على 
ست دول آسيوية فقط هي الكويت وتايلند والهند 
وباكستان والعراق وافغانستان وتنحصر املنافسة 

على اللقب بني منتخبي تايلند وباكستان.
 من جانبه تعهد رئيس وفد منتخب الكراتيه 
خلف السعيدي بتحقيق االجناز االكبر للكويت في 
الدورة اآلسيوية لأللعاب القتالية وان فريقه جدير 
ومؤهل لتحقيق هذا االجناز وقال ان هدف االحتاد 
من املشاركة باربعة العبني في لعبة الكوميتيه هو 
املنافسة واالستمرار بتحقيق االجنازات وان االمال 
والطموحات عريضة الحراز امليداليات امللونة في 

هذا التجمع الرياضي اآلسيوي.
وتوقع املدرب بدر العتيبي ان يحقق املنتخب 
نتائج جيدة في هذه البطولة على ضوء االستعدادات 
واملشاركات املتالحقة ومن بينها البطولة العربية 
التي حصلت فيها الكويت على ذهبيتني وبطولة 
اس���يا على ذهبي���ة واربعة فضي���ات والبطولة 

اخلليجية 13 ذهبية.
وقد أجريت القرعة حيث اوقعت الالعب محمد 
هاشم في مواجهة الفلبيني ترابو مار واحمد املسفر 
في مواجهة األردني عاصم أبو جامس واحمد بالل 
مع االردني عمر ابو عفيف واحمد الدوس���ير في 

مواجهة االندونيسي احمد ساليم. 

خروج آخر العبي منتخب التايكوندو.. والكراتيه يدخل أجواء البطولة

الصليبخات يلتقي األولمبي اليوم

سحب قرعة دورة بوخمسين الرمضانية

مبارك الخالدي
يلتقي فريق ن���ادي الصليبخات عصر اليوم 
فريق االوملبي املصري في اطار لقاءاته الودية التي 
يخوضها في معس���كره االعدادي في االسكندرية. 
وسيقوم اجلهاز الفني بتجربة الغاني حسن دوكير 
للوقوف على حالته الفنية، إذ من املتوقع ان مينح 

فرصة كاملة نظرا الصابة عدد من الالعبني.
وابدى مدرب الفريق ثامر عناد اعجابه بالبرازيليني 
ماركوس دي س���انتوس وبرونوس���يلفيا اللذين 
شاهدهما عبر اشرطة الفيديو، إذ يجيد األول اللعب 

كمهاجم، بينما يلعب الثاني في مركز الدفاع.
وقد أصدر عناد توصياته باستخراج التأشيرات 

الالزمة لهما لتتم جتربتهما في الكويت بعد عودة 
البعثة مباشرة خوفا عليهما من االصابات لسوء 
ارضية امللعب الذي يت���درب عليه الفريق والذي 

تسبب في إصابة اكثر من ستة العبني.
اجلدير بالذكر ان لقاء األوملبي اليوم هو الثالث 
في سلسلة لقاءات الصليبخات الودية، إذ خسر في 
مباراتيه السابقتني من بلدية احمللة 1-2 وسموحة 
0-3. ويعكف اجلهاز الطبي املرافق للفريق على 
تكثيف عالج اصابات الالعبني احمد حمدي وبدر 
عناد ومبارك سعد واحمد السعيدي وعادل احلداد 
والتي في مجملها شد في العضالت وكدمات نتيجة 

لاللتحام القوي.

 أعلن رئيس اللجنة املنظمة لدورة بوخمس����ني 
الرمضانية جواد مقصيد أن اللجنة س����تعمل خالل 
النس����خة احلالية من الدورة على تالفى السلبيات 
التي حدثت خالل النس����خ املاضية، متوجها بالشكر 
باسمه وباسم اعضاء اللجنة وعائلة بو خمسني الى 
مندوبي الفرق واحلاضرين للمؤمتر الصحافي الذي 
عقدته اللجنة املنظمة لالعالن عن االنظمة واللوائح 
اخلاصة بالنسخة املقبلة من الدورة التي تنطلق في 2 
رمضان املقبل وتستمر حتى 12 منه، كما شهد املؤمتر 
سحب قرعة البطولة. وذكر مقصيد انه خالل الدورة 

سيس����مح لكل فريق بتسجيل 10 العبني في صفوفه 
بحيث يتواجد 5 العبني داخل امللعب و3 العبني على 
مقاعد البدالء والعبان اثنان في املدرج. من جانبه، قال 
رئيس اللجنة االعالمية للبطولة مرزوق العجمي ان 
الدورات الرمضانية مفيدة نفسيا ومعنويا ورياضيا 
حيث ينصح االطباء مبمارسة الرياضة قبل االفطار 
متقدما بالشكر باسمه وباسم جريدة »النهار« والقسم 
الرياضي فيها الى احلاضرين ومندوبي الفرق متطلعا 
الى ان تأتي التغطية االعالمي����ة ملبية الحتياجات 

القراء ومضاهية ملستوى احلدث.

الجهاز الفني يجرب العباً غانياً

مشاري طه من العناصر الفعالة في صفوف أزرق الشباب

األزرق في مواجهة قوية أمام قطر بمونديال شباب اليد 
يخ����وض املنتخب الوطن����ي لكرة اليد في 
السابعة والنصف مساء اليوم مبجمع صاالت 
ستاد القاهرة الدولي أولى مواجهاته ببطولة 
كأس العالم لش����باب كرة الي����د املقامة حاليا 
امام نظيره القطري وتضم مجموعة املنتخب 
الوطني كال من مصر، قطر، ايس����لندا، أملانيا، 
األرجنتني ويسعى االزرق لتحقيق بداية قوية 
له عن طريق الفوز بلقاء اليوم وهو ما جعل 
اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة البحريني نبيل 
طه املدير الفني ومساعده مساعد الرندي املدرب 
العام واملصري باس����م السبكي مدرب حراس 
املرمى يتابع مباراة االفتتاح بني مصر وايسلندا 
ليتعرف على نق����اط القوة والضعف لديهما، 
وكان املنتخب قد اختتم استعداداته باألمس 
مبران خفيف اش����تمل على تدريبات اإلحماء 
واإلطالة، ثم تقس����يمة من مجموعتني اطمأن 
خاللها اجلهاز الفني الى مدى استيعاب الالعبني 
للفكر اخلططي الذي س����يتم تطبيقه في لقاء 
اليوم.. وقد شهدت التدريبات األخيرة منافسه 
كبيرة وشديدة بني العبي االزرق، وهو ما زاد من 
حيرة اجلهاز الفني الختيار التشكيلة النهائية 
التي سيخوض بها اللقاء، لذلك اضطر املدير 
الفني الى تأجيل حسم هذه املسألة الى ما قبل 
الساعات األخيرة من اللقاء والالعبون هم: مهدي 
عبداحلليم، محمد متعب ويوسف مدوه حلراسة 
املرمى، وعبداهلل مصطفى، سالم املطوع، عبداهلل 
الغربللي، ناصر بوخضرا، باقر خريبط، سالم 

عبدالسالم، مشاري طه، علي أشكناني، محمد 
الغربللي، س����لمان الشمالي، أحمد السرحان، 

علي السعيد ومطلق الدوسري.. 
ويسبق لقاء االزرق مع منتخب قطر لقاء 
منتخبي املانيا واالرجنتني الذي س����يقام في 

اخلامسة والنصف من مساء اليوم.
على اجلانب اآلخر تق����ام 9 لقاءات أخرى 
في منافسات املجموعات الثالث األخرى، ففي 
املجموعة )ب( التي تش����هد منافساتها صالة 
مبارك الكبرى مبدينة السويس يلتقي منتخب 
فرنسا مع تونس في الثانية والنصف ظهرا، ثم 
مباراة اسبانيا مع النرويج في الرابعة والنصف 
عصرا، ويختتم س����باق هذه املجموعة بلقاء 
إيران والبرازيل وسيقام في السادسة والنصف 
مساء، وفى اطار منافسات املجموعة )ج( التي 
ستش����هدها صالة مبارك مبدينة بورسعيد، 
يلتقي منتخب السويد مع نيوزيلندا في الثانية 
والنصف عصرا ثم مباراة استونيا مع جرين 
الند في الرابعة والنصف عصرا، واخيرا لقاء 
س����لوڤانيا مع ليبيا في السادس����ة والنصف 
مساء، بينما تبدأ منافسات املجموعة )د( التي 
ستش����هدها الصالة )2( مبجمع صاالت ستاد 
القاهرة الدولي بلقاء الدمنارك مع اجلزائر في 
الثانية والنصف ظهرا، ثم مباراة البرتغال مع 
املغرب في الرابعة والنصف عصرا.. وأخيرا لقاء 
التشيك مع بيالروسيا في السادسة والنصف 

مساء.

»أزرق السلة« يواجه أوزبكستان
في البطولة اآلسيوية

يبدأ املنتخب الوطني لكرة الس����لة اليوم مش����واره في 
البطولة اآلس����يوية ال� 25 التي تستضيفها مدينة تياجنني 
الصينية حتى 16 اجلاري عندما يواجه أوزبكستان ضمن 
منافسات املجموعة الثانية 4 عصرا بالتوقيت احمللي، وتلعب 
إيران مع تايوان في املجموعة نفسها، وفي املجموعة األولى 
تلتقي الفلبني مع سريالنكا، وكوريا اجلنوبية مع اليابان، 
وقطر مع كازخستان، والصني مع الهند في املجموعة الثالثة، 
وف����ي الرابعة تلتقي اإلمارات مع اندونيس����يا، ولبنان مع 
األردن. ويأمل »أزرق السلة« تقدمي أداء جيد أمام املنتخب 
األوزبكي يضمن له بداية قوية تساعده على اجتياز مراحل 
البطولة املقبلة التي تتسم بالقوة والصعوبة خصوصا في 
ظل وجود إيران حاملة اللقب حيث يصعب التعويض إذا 
ما فرط األزرق في هذه املباراة االفتتاحية التي تعتبر من 
أهم احملطات في البطول����ة ألنها متنح الفريق الفائز دفعة 

معنوية كبيرة ملواصلة طريقه نحو املنافسة.
ويعي اجلهاز الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي زوران 
كريكوفتش صعوبة املوقف نظرا لغياب عدد كبير من أهم 
العبي املنتخب مثل جنم الفريق عبدالعزيز ضاري، عبداهلل 
الصراف، أحمد املطيري، أحمد سعود، فهاد السبيعي، صقر 
عبدالرضا وعبداهلل الش����مري وهو ما سيزيد من صعوبة 
املهمة على عناصر املنتخب الشابة ويدفع باملدرب زوران إلى 
التركيز على اجلانب الدافعي الذي يعتبر وسيلته الوحيدة 
لتحقيق الفوز خصوصا في ظل قوة الفريق اخلصم الذي 
يضم في صفوفه العبني ميتازون بالقوة وطول القامة والقدرة 
على االلتحامات القوي����ة وهو ما يتطلب مجهودا مضاعفا 
من العبي املنتخب مدعما بتكتيكات خططية مدروسة من 
اجلهاز الفني. ويعول املنتخب على مجموعة من العناصر 
الشابة الطامحة إلى إثبات تفوقها واستغالل هذه الفرصة 
إلبراز قدراتها وإمكانياتها وتقدمي مستويات الفتة مقرونة 
بنتائج إيجابية لتثبيت أقدامها في التش����كيلة األساس����ية 
للمنتخب، ويبرز منهم صانع العاب الفريق ش����ايع مهنا، 
الش����قيقان أحمد وعبدالعزيز فالح، عبدالعزيز احلميدي،  
محمد املطيري ومحمد أشكناني. واستبعدت اللجنة الفنية 

العبي األزرق يوسف النوت وسالم الهذال.
وكان »أزرق السلة« خاض معسكرا تدريبا في الفلبني 
ملدة أس����بوعني لعب خالله خمس مباريات فاز في اثنتني 
وخسر ثالثا حيث س����عى اجلهاز الفني الختيار التشكيل 
املناسب الذي سيخوض لقاء اليوم رغم قصر فترة اإلعداد 
نسبة إلى الفرق األخرى التي تستعد للبطولة القارية منذ 

قرابة ثالثة أشهر.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
2.30تونس � فرنسا

2.30الدامنارك � اجلزائر
2.30السويد � نيوزيلندا
4.30إسبانيا � النرويج
4.30املغرب � البرتغال

4.30استونيا � جزر غرينالند
5.30األرجنتني � أملانيا
6.30إيران � البرازيل

6.30ليبيا � سلوڤينيا 
6.30التشيك � بيالروسيا

7.30الكويت � قطر


