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 )أسامة البطراوي(وفد كاظمة في املطار قبل مغادرته الى القاهرة

أزرق الناشئني يتوجه األحد الى األردن خلوض أولى مهامه الرسمية

علي شعبان محاطا مبستقبليه

امني سر احتاد السلة البوسني يتوسط العبي املنتخب الوطني للناشئني في املعسكر بالبوسنة

البرتقالي يتدرب صباحًا على ملعب »كليوباترا«

يغادر من سلوڤاكيا إلى األردن األحد المقبل

 بخيت تخلف عن المغادرة مع كاظمة إلى القاهرة 

أزرق الناشئين يختتم تجاربه مع الشباب اإلماراتي

عبدالعزيز جاسم
غادر عصر امس وفد الفريق االول لكرة 
القدم في كاظمة الى القاهرة إلقامة معسكر 
تدريبي يستمر حتى 18 اجلاري، وغاب عنه 
رئيس الوف����د ومدير الفريق فواز بخيت 
على ان يلتحق بالفريق بعد 3 ايام لظروف 
خاصة. وترأس الوفد باإلنابة مشرف الفريق 
عبداهلل الدوس����ري ويضم عصام سكني 
اداري����ا واملدرب الروماني ايلي بالتش����ي 
ومس����اعده جمال يعقوب ومدرب حراس 
املرمى البرازيلي مارسيلو روبن وطبيب 
الفريق جاكوب وعبدالرحمن صابر مدلكا 
ونور الدين عامال للتجهيزات، و26 العبا 
هم: احمد الفضلي، حسني كنكوني، فواز 
الدوسري، محمد الزمامي، علي املشموم، 
محم����د العبداهلل، فيصل حياة، س����عود 
الهدهود،  الظفيري، محمد  املرطة، جراح 
عبداهلل دشتي، عبداهلل الظفيري، سلطان 
صلبوخ، نواف احلميدان، محمد العباد، فهد 
العنزي، يوسف ناصر، ناصر العويهان، 
حمد الطي����ار، ناصر ف����رج، عبدالرحمن 

البناي، ناصر الوهيب، طارق الش����مري، 
تياغو، ساندرو وساالس. وغاب عن الوفد 
محمد اخلميس الستبعاده اداريا، وخالد 
الش����مري وفيصل دشتي لإلصابة، وفهد 

الفهد لظروف خاصة.

إشراك اكبر عدد

وقال مشرف الفريق عبداهلل الدوسري 
ان الفريق س����يدخل املعس����كر في فندق 
»املريديان« في منطقة األهرامات، وسيكون 
التدريب على ملعب »كليوباترا« اخلاص 
على فترتني صباحية ومسائية، وسيخوض 
على امللعب نفسه مواجهتني يومي 10 و11 
اجلاري مع فرق متواضعة، كي يتمكن املدرب 
بالتشي من اشراك اكبر عدد من الالعبني في 
املباراتني، واالطالع على مستواهم عن كثب، 
مشيرا الى ان املباريات املتبقية ستقام في 
13 و15 و17 من����ه مع فرق قوية من املمكن 
ان تكون مع فريقي بتروجيت واجلونة.  
وبني ان االدارة قررت نقل املعس����كر الى 
القاهرة بدال من قب����رص لضيق الوقت، 

وتقارب اجل����و بني الكوي����ت ومصر، ما 
يضاعف الفائدة من املعسكر، مبينا ان ما 
يشاع ان كاظمة يحقق نتائج ايجابية في 
املعسكرات، ومن ثم يخفق في البطوالت 
احمللية الن����ه يلتقي مع فرق ضعيفة في 
املعسكرات، غير صحيح بل بالعكس دائما 
نلتق����ي فرقا قوية ولكن تتدخل الظروف 
وحتول بيننا وبني احراز البطوالت، علما 
ان البرتقالي كان قريبا من التتويج بلقب 

الدوري في املوسم املاضي.

االستبعاد ليس نهائيًا

من جهته، قال مس����اعد املدرب جمال 
يعقوب ان اس����تبعاد بعض الالعبني عن 
املعسكر ال يعني استبعادهم عن الفريق 
نهائيا، بل من املمكن ان يلعبوا في التشكيلة 
األساسية في الفترة املقبلة، ولكن اختيار 
املدرب جاء بهذه الطريقة الن املستبعدين 
يلعبون في املركز نفسه الذي يشغله اكثر 
م����ن العب، مضيفا ان دوره هو الش����رح 

للمدرب عن إمكانات كل العب.

مبارك الخالدي
الفني  يس���عى اجله���ازان 
الوطني  واالداري للمنتخ���ب 
للناشئني حتت 16 سنة والذي 
ف���ي مدينة  يقي���م معس���كرا 
اقامة  الى  بشتني السلوڤاكية 
مباراة اخيرة مع فريق الشباب 
االماراتي حتت 19 سنة والذي 
وص���ل اول من امس الى فندق 

اقامة األزرق.
ويولي اجلهاز الفني بقيادة 
الوطن���ي عبدالعزيز الهاجري 
اهمي���ة بالغة للمب���اراة النها 
تعطي دفع���ة معنوية لالعبني 
قبل املغادرة الى االردن عالوة 

على م���ا ميثل���ه االحتكاك مع 
الفريق االمارات���ي من اختبار 
اللعب  جدي لتق���ارب طريقة 
مع املنتخبات التي سيواجهها 
األزرق في بطولة غرب آس���يا، 
خصوصا انها تضم منتخبات 
االردن والعراق وايران وقطر 

واالمارات.
وكان األزرق ق���د لع���ب 4 
مباريات مع فرق س���لوڤاكية 
تفوقه من حيث معدالت االعمار 
اذ التقى مع بش���تني وخس���ر 
بهدفني ثم فاز على ترفانا حتت 
19 سنة 2-1 و5-1 وبهونيتسيا 
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ومن املتوقع ان تغادر بعثة 
األزرق سلوڤاكيا األحد املقبل الى 
األردن للمشاركة في البطولة التي 
تنطلق الثالثاء 11 اجلاري. من 
جانبه اثنى الهاجري على املردود 
الفني والبدني للمعسكر، وقال 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
ان النتائج التي حققها الالعبون 
من حيث ارتفاع معدالت اللياقة 
البدنية وكذلك تطبيق النواحي 
التكتيكية هي نتائج جيدة في 
ات���اح لنا  مجملها فاملعس���كر 
التدريب على فترتني سواء في 
الصال���ة أو امللعب او احواض 
الس���باحة، وهي ف���ي مجملها 

متارين زادت من احلس املهاري 
والفني لالعبي املنتخب.

واض���اف: لن نقس���و على 
العبينا فهم صغار السن وجل ما 
نخشاه هو عدم التزام املنتخبات 
اما  األخرى مبعدالت االعمار، 
فيما يتعلق بالنواحي الفنية فال 
خوف على العبينا فمهاراتهم 
عالي���ة وفكره���م ع���ال ايضا 
والدليل استيعابهم ما يتطلب 
منهم بسرعة، وحسن تصرفهم 
املواقف احلرجة، وهذا ما  في 
الودية  املباريات  ملس���ناه في 
ونتمنى تطبيقه في املباريات 

الرسمية.

 في الدورة اآلسيوية لأللعاب القتالية

 برونزية للكويت في الكراتيه 

الصليبخات يستقبل جدد الكرة

احرز العب املنتخب الوطني للكراتيه )الكوميتيه( محمد قاسم 
امليدالية البرونزية في الدورة اآلس���يوية االولى لأللعاب القتالية 

املقامة حاليا في بانكوك مبشاركة منتخبات 42 دولة.
وهي اول برونزية لقاس���م، والثاني���ة للكويت في الدورة التي 
تس���تمر حتى 9 اجلاري، بعد ان قدم مس���توى فنيا رفيعا خالل 
املنافسات، وفرض نفسه كأحد املنافسني األقوياء لوال خسارته من 
احد افضل العبي اليابان وآسيا اوتا مازهيكو الذي كان احد اطراف 
النهائيات ملنافس���ات الكراتيه لوزن 60 كغم. وبدأ الناش���ئ قاسم 
مشواره بتس���جيل فوزين متتالني، األول على الفلبيني توريبيو 
ايرنو 3-1، ثم تبعه بفوز مستحق على االندونيسي دهرام دوني 

بفارق نقطة واحدة.
وفي الدور نصف النهائي، اوقف مازهيكو مسلسل الفوز الكويتي، 
ومنع قاسم من احلصول على امليدالية الذهبية، ليكتفي بالبرونزية 

بعد ان لعب دور الترضية امام العب الوس جزاياكوني فاث.
من جانبه، اعرب رئيس وفد الكويت وامني سر احتاد الكراتيه 
خلف السعيدي ل� »كونا« عقب انتهاء املنافسات عن سعادته بهذا 
الفوز املهم، ومبا قدمه محمد قاس���م في اول ظهور كويتي في هذه 

الدورة اآلسيوية.
وقال »ان الالعب الواعد محمد قاسم قدم فاصال من االثارة وظهر 
بروح معنوية عالية في هذه البطولة بالرغم من صعوبتها ومهارة 

الالعبني املشاركني فيها«.
واشاد السعيدي باجلهود التي يبذلها العبو املنتخب وحرصهم 
على التمثيل املش���رف للكويت، مؤكدا انهم كانوا عند حسن الظن 

بهم وعلى قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم.
من جانب آخر، أنهى منتخب الكويت للعبة )اجلوجتسو( مشواره 
في الدورة بعد خروج آخر العبيه محمد البناي بخسارة ثقيلة امام 

العراقي مرتضى محمد في ختام املنافسات لوزن 85 كغم رجال.
وانتهى اللقاء بنتيجة 14-2، مما يؤكد ان البناي لم يقدم العرض 
الفني املتوقع منه في هذه املنازلة، فيما رجحت الكفة الالعب العراقي 

الذي حسم االمور مبكرا بعد ان وسع الفارق في النقاط.

أعلنت اللجنة الرياضية في نادي الصليبخات عن بدأ اس���تقبال 
وتسجيل الالعبني اجلدد لكرة القدم حتت 19 سنة يوميا من الساعة 

5:30 حتى 7:30 في امللعب الرئيسي.

»األولمبي« يشارك  في األلعاب اإلسالمية

»الطاولة« إلى دبي للمشاركة في »الخليج«

3 انتصارات لـ »إسكواش« السالمية

مبارك الخالدي
قررت اللجنة االنتقالية باحتاد الكرة مشاركة املنتخب االوملبي في 
دورة األلعاب االس����المية املقررة في العاصم����ة االيرانية )طهران( في 
شهر اكتوبر املقبل. ومن املقرر ان يقود املنتخب في هذه الدورة مدرب 
األزرق الصربي غوران في حال عدم التعاقد مع مدرب األوملبي على ان 
يساعده الوطني ماهر الشمري وهما يعكفان على اعداد قائمة الالعبني 
الذين سيخوضون منافسات الدورة. من جانب آخر بدأت جلنة املسابقات 
في اس����تقبال اوراق تسجيل الالعبني للموسم 2009-2010 في مختلف 
املراحل السنية كي يتسنى لها الكشف على املستندات واصدار البطاقات 
اخلاصة بالالعبني. اجلدير بالذكر ان فترة التسجيل األولى ستنتهي في 
نهاية الشهر اجلاري على ان يعاد فتح باب التسجيل مرة اخرى لالعبني 

الكويتيني في 16 سبتمبر املقبل وحتى نهاية املوسم.

غادر منتخبنا الوطني لكرة الطاولة الى مدينة دبي للمش����اركة في
بطول����ة اخللي����ج ال� 14 من 7 ال����ى 16 اجلاري. وت����رأس الوفد امني 
الصندوق محمد العجمي ويضم مدير الفريق مشعل السداح واالداري 
احمد الغري����ب، واملدرب����ني الوطني دخيل احلبش����ي والبيالروس����ي 
بافل و14 العبا يش����اركون في 3 فئات رجال وناش����ئني واشبال. وقال 
الس����داح ان املنتخب وضع نصب عينيه حتقيق املركز االول والعودة 
بكأس التفوق العام، الن منتخبن����ا يعتبر االقوى في هذه اللعبة رغم 
التراجع البس����يط في بعض البطوالت، مبينا ان املنتخب اقام معسكرا 
داخليا اس����تعدادا لبطولتي اخلليج والعربية لتحقيق افضل النتائج.

ضمن استعدادات فريق الساملية لالسكواش للبطولة العربية لألندية 
االبطال املزمع اقامتها خ����الل الفترة من 7 الى 11 اجلاري في مصر لكل 
الفئات، خاض الساملية لفئة 13 و15 و16 عدة لقاءات في معسكره التدريبي 
املقام في القاهرة، اذ تغلب عل����ى املعادي 5-3 وعلى االهلي بالنتيجة 
ذاتها وفاز على الزهور 6-2 وس����يخوض الفريق مباراتني قبل انطالق 

البطولة مع وادي دجلة والشمس.
وبذل رئيس الوفد وعضو مجلس االدارة امني السر املساعد عثمان 
الدوس����ري جهدا كبيرا إلقامة مباريات ودية بهدف اعداد الالعبني فنيا 
وبدنيا اس����تعدادا للبطولة وقال الدوسري ان حظوظ الساملية كبيرة 

للظفر بالبطولة.

عودة شعبان من رحلة العالج
عاد الى البالد مساء اول من امس رئيس مجلس 
ادارة نادي الصليبخات علي ش���عبان قادما من 
العاصمة البريطانية لندن بعد رحلة عالج طويلة. 

وكان في استقبال ش���عبان عدد من الرياضيني 
وافراد اسرته ومحبيه. »سالمات بوشعيب وما 

تشوف شر«.

فريق S.T.S يستعد في قطر
بدأ فريق S.T.S للسيارات استعداداته للموسم 
املقبل بإقامة معس���كر اعدادي في قطر مبشاركة 
اغلب املتسابقني باستثناء املصاب صالح بن عيدان 
الذي اليزال يتلقى عالجا طبيعيا بعد احلادث الذي 
تعرض له في سباق الدوحة الفائت واجرائه عملية 
جراحية في الظهر. وثمن الراعي الرسمي للفريق 
خالد الراش���د املواقف الطيبة لرئيس نادي قطر 

لسباقات السرعة خالد بن حمد ومنظمي سباقات 
الدراغ رايس دورهم في تطوير السباقات في قطر 

.S.T.S واملنطقة والدعم الذي يقدمونه لفريق
وأفاد الراشد بأن الفريق يستعد للمشاركة في 
بطولة قطر املدرجة ضمن الرزنامة الدولية التي 
ستنطلق في نوفمبر املقبل وتستمر حتى مارس 

من العام املقبل.

 فوز قطر والفلبين وكوريا الجنوبية وإيران في االفتتاح 

 »أزرق السلة« يهزم أوزبكستان ويلتقي تايوان في »اآلسيوية«
حقق منتخبن����ا الوطني لكرة 
السلة فوزا ثمينا على اوزبكستان 
69-64 ضمن منافسات املجموعة 
الثاني����ة من بطولة كأس آس����يا 
ال�25 املقامة ف����ي مدينة تياجنني 
الصينية لغاية 16 اجلاري  وبهذا 
الفوز اقترب منتخبنا من التأهل 
إلى الدور الثاني ويلتقي في ال�10 
من صباح اليوم بالتوقيت احمللي 
ثاني لقاءاته أمام تايوان، وتلعب 
إيران مع أوزبكستان في املجموعة 
نفسها في ال� 6 مساء، وفي املجموعة 
األولى تلتقي كوريا اجلنوبية مع 
س����ريالنكا في 4 فجرا، واليابان 
مع الفلبني في ال����� 2 بعد الظهر، 
وتلعب قطر مع الهند في ال� 4 عصرا 
وكازاخستان مع الصني في ال� 12 
ظهرا ضمن املجموعة الثالثة، وفي 
املجموعة الرابعة يتواجه األردن مع 
اندونيسيا في ال� 6 صباحا ولبنان 

مع اإلمارات في ال� 8 صباحا. 
وكان األزرق خ����اض مباراته 
أمام أوزبكستان في وقت  األولى 
متأخر مساء أمس، ويأمل أن يقدم 
اليوم  عرضا مش����رفا في مباراة 
مقرونا بنتيج����ة إيجابية متكنه 
من الدخول إلى اللقاء األخير في 
املجموعة غدا أمام املنتخب اإليراني 

القوي مبعنويات عالية.
ويعول مدرب الفريق الصربي 
زوران كريكوڤتش على عبدالعزيز 
احلمي����دي وعبدالعزيز فالح في 
مراقبة العبي اخلصم وتش����كيل 
جدار دفاعي ق����وي باإلضافة إلى 
محمد املطيري في مركز االرتكاز 
ملتابعة الكرات العائدة من السلة 
واستغالل طول القامة الذي يتمتع 
به املطيري، ويقوم بقيادة العاب 
الفري����ق املميز ش����ايع مهنا الذي 
يعتمد عليه األزرق بصورة كبيرة 

في الناحية الهجومية إلى جانب 
مساندة زمالئه عبدالعزيز فالح، 
أحمد صفر، حسني اخلباز وراشد 
الرب����اح. وفي نتائج اليوم االول، 
سجل املنتخب القطري بداية جيدة 
بتغلبه على كازاخستان 62-77، 
والنتيجة تضمن لقطر بنس����بة 

كبيرة املركز الثاني على األقل مع 
األخذ بعني االعتب����ار أن مباراته 
املقبلة ستكون أمام املنتخب الهندي 
املتواضع فيم����ا يتوقع أن تكون 
املواجهة مع الصني املضيفة وعمالق 
القارة على صدارة املجموعة. ولم 
يكن املنتخب الكازاخس����تاني ندا 

سهال، وبقي يصارع حتى الدقائق 
األخيرة خصوصا أنه أحد أقطاب 
املربع الذهبي للنسخة السابقة من 
البطولة في اليابان، كما سبق له 
الفوز عل����ى قطر 77-76 في آخر 
لق����اء بينهما وج����اء ضمن كأس 
س����تانكوڤيتش العام املاضي في 

الكويت. بيد أن عامل اخلبرة لعب 
دوره ملصلحة العنابي الذي متيز 
بهدوء العبي����ه وبكثرة اخليارات 
لدى مدربه علي فخرو الذي استفاد 
من خدمات 10 العبني ليتمكن من 
احلفاظ على فارق النقاط العشر 
على مدار أكبر وقت ممكن من اللقاء 
وهو ما ضمن ل����ه الفوز الى حد 
كبير.  وفي مباراة ثانية، لم يرحم 
الفلبيني جراح خصمه  املنتخب 
السريالنكي فأراد لظهوره األول 
ضمن البطولة أن يكون صاخبا، 
بعدما سجل نتيجة كبيرة 31-115. 
كما حققت كوريا اجلنوبية فوزا 
مستحقا على اليابان 95 - 74 في 
إيران  املجموعة االولى، وتغلبت 
على تايوان 71 - 67 ضمن املجموعة 

الثانية.

اثمر االجتماع الذي عقده امني الس��ر العام الحتاد كرة السلة ضاري البرجس وعضو مجلس 
االدارة مدير املنتخبات هيثم بارون مع امني السر العام الحتاد السلة البوسني زادرافكو كغنزيفج 
االتفاق على قيام االخير بتزويد الكويت مبدربني للمراحل السنية للمساهمة في تطوير اللعبة على 
مستوى قطاعات االشبال والناشئني وكذلك االستعانة بحكام على مستوى متقدم إلدارة مباريات 

الدوري مع طرح برامج إلقامة دورات مكثفة للمراحل السنية لالرتقاء مبستويات الالعبني.

»السلة« يستعين بحكام ومدربين من البوسنة


