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فيصل اجلزاف مستقبال سفير اذربيجان

خالد الفودري ومحمود أبو القاسم يتوسطان الفائزات

العب الساملية يتصدى حملاولة تسجيل من العب القادسية

اجلهاز الفني لألزرق في حديث مع الالعبني قبل بدء التدريب أمس في جاكرتا

مشاركة المطوع يحّددها الجهاز الطبي اليوم

األزرق يخوض تدريبه األخير استعدادًا إلندونيسيا وسط األمطار
جاكرتا ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين

يجري املنتخب الوطني لكرة القدم تدريبه 
األخير على ملع���ب »جيلورا« في العاصمة 
االندونيس���ية جاكرتا في الثانية والنصف 
ظهرا حس���ب التوقي����ت احمللي استع���دادا 
للقاء املنتخب االندونيسي على نف���س امللعب 
ضم�������ن تصفيات املجموع�������ة الثاني����ة 
املؤهل����ة لنهائي����ات كأس آسيا 2011 التي 

ست�ق���ام في قط���ر.
وكان العبو األزرق قد أدوا تدريبهم أمس 
على امللعب اجلانبي للستاد الرئيسي بقيادة 
املدرب الصربي غوران توفاريتش ومساعده 
عبدالعزيز حمادة شارك فيه جميع الالعبني 
باستثناء بدر املطوع الذي منحه اجلهاز الطبي 

راحة من التدريبات حتى يتعافى من اإلصابة 
التي تعرض لها خالل مباراة اندونيسيا في 
مباراة الذهاب التي انتهت بفوز األزرق 2 � 1 
وكذلك وليد علي لشعوره بارتفاع في درجة 

احلرارة.
وطلب اجلهاز الفني م���ن إدارة املنتخب 
توفير أحذية خاصة تستخدم في املطر حيث 
هطلت األمط���ار بصورة مفاجئة وغزيرة ما 

أدى الى تغيير أرضية امللعب.
من جانبه أوضح رئيس اللجنة االنتقالية 
الشيخ احمد اليوس���ف ان حضور الالعبني 
الى اندونيس���يا بوقت كاف ل���ه اثر ايجابي 
حتى يتعودوا على اللعب في األمطار وعلى 

أرضية املالعب.

وأش���ار الى انه بالتع���اون مع اجلهازين 
اإلداري والفني يسعون إلبعاد الالعبني عن 
األحداث التي جتري على الساحة الرياضية 
حاليا، مرحبا باجلماهير الكويتية التي تسعى 
حلضور املباراة، وكذلك اجلاليات العربية التي 
تعيش في جاكرتا حيث سيزودون بفانيالت 
زرقاء حتمل شعار املنتخب وشعار شركة زين 

الراعي الرسمي للفريق بهذه املباراة.
وأوضح غوران ان املباراة مع اندونيسيا في 
مثل هذه األجواء صعبة للغاية فهم متعودون 
على هذه األجواء عكس العبينا ولكننا سنسعى 
خالل تدريباتنا في هذين اليومني لتعويدهم 

وإدخالهم جو املباراة الرسمية من جديد.
وعن تأثره بإصابة بدر املطوع قال غوران 

الكل يعرف مدى حاجتن���ا ملثل هذا الالعب 
فوجوده ضروري للغاية وننسق مع اجلهاز 
الطبي الذي سيحدد مدى إمكانية مشاركته 

من عدمها.
وم���ن املق���رر ان يعقد الي���وم االجتماع 
الفني للمباراة بحض���ور الطاقم التحكيمي 
واملراقب وكذلك مديرا الفريقني، كما س���يتم 
عقد مؤمتر صحافي للمدرب غوران مع مدرب 

اندونيسيا.
وأشاد أسامة حسني بالتزام الالعبني في 
البرنامج التدريب���ي وإصرارهم على تقدمي 
عرض مشرف خالل املباراة املقبلة التي تعتبر 
شوطا ثانيا ملباراتنا السابقة التي كانت صعبة 

للغاية.

الكويت والجهراء يفوزان على الشباب والصليبخات في انطالق الدوري

سلة القادسية »تبتلع« السالمية والساحل فّكك »التضامن«
يحيى حميدان

ض���رب فريق كرة الس���لة 
بالقادسية بقوة في بداية حملته 
للدفاع عن لقبه بطال للدوري 
والتهم الساملية بنتيجة ثقيلة 
100 – 21 في اجلولة األولى التي 
اقيمت امس األول، وشهدت فوز 
الفرق الكبيرة كما كان متوقعا، 
حيث تخطى الكويت بسهولة 
الش���باب 124 – 58، وتغل���ب 
الساحل على التضامن 64 – 43، 
وفاز اجلهراء على الصليبخات 
79 – 65. لتضع الفرق الفائزة 
في رصيدها اول نقطتني فيما 
الفرق اخلاسرة على  حصلت 

نقطة واحدة.

استعراض للقادسية

في مباراة القادسية والساملية 
استعرض األصفر عضالته وراح 
يدك سلة الساملية الذي اتسم 
الفادحة  أداؤه بكثرة األخطاء 
والبدائية، واكتفى بتس���جيل 
نقطتني فقط ف���ي الربع األول 
الذي انته���ى 32 – 2 ملصلحة 

األصفر.
وفي الربع الثاني زج املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف مدرب 
القادسية بتشكيلة مغايرة عن 
تش���كيلة الربع االول دون ان 
يكون هناك أي تأثير على األداء 
القدساوي حيث أضاف العبوه 
مزيدا من النقاط لينتهي الربع 
الثاني 59 – 7، وبقي احلال على 
ما هو عليه ف���ي الربع الثالث 
مع االرتباك الكبير الذي ظهر 
عليه العبو الس���املية ليوسع 
األصفر الفارق حتى وصل الى 
70 نقطة )81 – 11( م���ع نهاي���ة 

الرب��ع.

حصة تدريبية

العام للمباراة  وبدا املشهد 
في الربع األخير أشبه بحصة 
اذ  الف���رق،  تدريبي���ة ألح���د 

ميداليتان للجودو في البطولة اآلسيوية
حقق العبو املنتخب الوطني 
للجودو ميداليتني فضية وبرونزية 
البطولة اآلسيوية  في منافسات 
ال� 10 للناش���ئني الت���ي اختتمت 
منافس���اتها على مالعب جونيه 

شرق بيروت اول من امس.
وق���د احرز الفضي���ة الالعب 
عب���داهلل مس���ير فيم���ا حق���ق 
امليدالية  العنزي  الالعب راش���د 

البرونزية. 
وكان العبو املنتخب قد احرزوا 
قبل يومني ايضا ميداليتني فضية 

وبرونزية في منافسات األشبال. 
م���ن جانبه اش���ار امني صندوق 
احتاد اجلودو بدر الشراد الى انه 
»على الرغم من عدم اقامة معسكر 
إعدادي لالعبني فإن النتائج التي 
حتققت جيدة، الفتا الى ان الفرق 
االخرى التي شاركت في البطولة 
أع���دت العبيها إع���دادا جيدا من 
خالل معسكرات للتدريب. ولفت 
الى االهتمام الذي توليه الكويت 
لرياضة اجلودو، مشيدا برئيس 

االحتاد اآلسيوي عبيد العنزي.

الجولة الخامسة لدوري 19 الخميس
أصدرت جلنة املسابقات في اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة 
تعميما حددت فيه موعدا جديدا ملعاودة دوري 19 سنة بعد توقف 
قسري بسبب مشاركة منتخبي األوملبي والشباب اخلارجية، إذ 
ستنطلق اخلميس 19 اجلاري اجلولة اخلامسة بإقامة 7 لقاءات 
تقام في الس���اعة ال� 5:20 مساء بينما تنطلق اجلولة اخلامسة 

من دوري 17 سنة اجلمعة 20 اجلاري.
وحددت اللجنة س���تادي الكويت ومحمد احلمد الستضافة 
نصف نهائي كأس االحتاد غدا االربعاء 18 اجلاري، حيث سيلتقي 
القادسية العربي ال� 5:20 مساء على ستاد الكويت، فيما يلتقي 
الكويت كاظمة في التوقيت نفس���ه على س���تاد محمد احلمد، 
وس���يقام النهائي 21 اجلاري ومباراة حتدي���د املركزين الثالث 

والرابع 20 منه.

خالص العزاء
القس���م  يتق���دم 
بخالص  الرياض���ي 
العزاء ألمني صندوق 
احت���اد االس���كواش 
الصميع���ي  ولي���د 
املغف���ور له  لوف���اة 
عمه، تغمد اهلل الفقيد 
بواسع رحمته وألهم 
أهل���ه وذويه الصبر 
والس���لوان. )إنا هلل 

وإنا إليه راجعون(.

اس���تعرض العبو القادس���ية 
كثيرا مهاراتهم في تس���جيل 
النق���اط وكذلك في تس���جيل 

الرميات الثالثية، حيث سج����ل 
العبوه 16 رمية ثالثي����ة كان 
للمحترف االميركي نيكوالس 

زاك����ري نصي����ب األس������د 
منه�������ا بتس���جيله 7 رميات 
ثالثية مع العلم أنه لم يشارك 

اال ف���ي دقائ����ق مع��دودة من 
املباراة.

وتألق من القادسية محترفاه 
االميركيان زاكري )23 نقطة( 
وجويل بوك���س )25 نقطة(، 
فيما جاء كل من محمد ساملني 
واحمد سعود ب� 10 نقاط وفهاد 

السبيعي 8 نقاط.
اما في اجلهة األخرى، فقد 
كان اللبناني شربل داغر األكثر 
تسجيال لفريقه ب� 7 نقاط وكل 
من الس���عودي ابراهيم املولد 
وخلف عبدالعزيز )4 نقاط(.
قاد اللقاء احلكام سالم الهزاع 
وعيس���ى احلمد وعبدالرحمن 

الشمري.

فوز سهل للساحل

وفي ابو حليفة، حقق الساحل 
فوزا سهال على التضامن بعد ان 
سارت املباراة في اجتاه واحد 
من خالل السيطرة اجليدة التي 
أرباع  فرضها الساحل، وأنهى 
املباراة جميعها ملصلحته، حيث 
أنهى الربع األول 21 – 14، ووسع 
الفارق في الثاني لينتهي 40 – 
24، واحك���م قبضته جيدا في 
الرب���ع الثالث 54 – 31، وأكمل 
املباراة  تفوقه حت���ى نهاي���ة 

لتنتهي 64 – 43.

التضامن بال محترف

ولعب التضامن املباراة دون 
محت���رف اجنبي بعد اختالف 
إدارة النادي مع االميركي مالكلم 
ال���ذي كان مق���ررا ان يلتحق 
بالفريق في األيام املاضية، اال 
ان رفض إدارة النادي دفع قيمة 
تذكرة الطي���ران ملالكلم جعل 
األخ�ي��ر يرف���ض االلتح���اق 

بالفري���ق.
املباراة طاقم حتكيمي  ادار 
مك���ون من عبداهلل الس���بتي 
وحافظ احللب���ي وعبدالعزيز 

العجيمان.

الجزاف استقبل سفير أذربيجان

ختام بطولة البحري للضربات الحرة في السلة

اس���تقبل رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
س���فير جمهورية اذربيجان لدى البالد ش���اهني 

عبد الاليف.
ومت خالل اللقاء بحث س���بل تطوير العالقات 
الشبابية والرياضية بني البلدين تشمل املنشآت 
والتدريب والطب الرياضي وفق نظرة مستقبلية 
شاملة لفتح افاق من التعاون وتبادل اخلبرات، 
وخاصة في اجلوانب املتعلقة باالنشطة الشبابية 
والرياضية وخاصة تلك االلعاب املتعلقة بالفنون 
القتالية واالستعانة بخبرة جمهورية اذربيجان 

في هذا اجلانب.
على صعيد آخ���ر، اعلنت الهيئ���ة عن طرح 
ممارستني لتنفيذ اعمال الصيانة الزراعية مبالعب 
كرة القدم، األولى مبراكز شباب الصباحية واجلهراء 
والقصور )أ( والزراعات التجميلية مبعسكر جوالة 
الصليبية، والثانية مبراكز شباب الدعية والفيحاء 
والشامية والقادسية وعش���يرة جوالة اجلهراء 

ومركز فتيات القرين وبيت شباب الدعية وبيت 
شباب الساملية.

كم���ا اعلنت جلنة املناقص���ات املركزية طرح 
مناقصة لتنفي���ذ اعمال صيان���ة الترتان حول 
ملعب كرة القدم بس���تاد الصداقة والس���الم في 
نادي كاظمة، كما وافقت على طلب الهيئة بطرح 
مناقصة بشأن اعمال انشاء واجناز وصيانة مجمع 
احواض السباحة في نادي الصليبخات، ومناقصة 
انشاء واجناز وصيانة مجمع احواض السباحة 
االوملبي في ن���ادي التضامن، كما وافقت اللجنة 
على إلغاء طرح ممارس���ة أعمال استبدال اهداف 
مالعب كرة القدم بالس���احات الرياضية )النزهة 
وكيفان وبيان ومشرف والصباحية والصليبية 
والقري���ن والصليبخات واجله���راء والفحيحيل 
والس���رة( ودمجها في ممارس���ة أعمال الصيانة 
املطلوبة للساحات الرياضية وكذلك تعديل مبلغ 
طرح ممارس���ة اعمال  صيانة متنوعة للساحات 

الرياضية النموذجية.

نظمت اللجنة الرياضية في النادي البحري، 
بطول���ة الضربات احل���رة لكرة الس���لة للبنات 
مبش���اركة اكثر من 20 العبة، وبإشراف رئيس 
النشاط الرياضي في اللجنة ناصر جمال، واملشرفة 
الرياضية لفريق الفتيات هيف محمود وبحضور 

أمني السر خالد الفودري.

وقد أسفرت البطولة التي أقيمت على مالعب 
الن���ادي، عن فوز نور س���ليم باملركز األول على 

حساب شقيقتها قمر سليم.
وجاءت شيخة أحمد في املركز الثالث، واليسار 
غس���ان في املركز الرابع، وشهد طارق في املركز 

اخلامس.

جاكرتامن

يقيم سفيرنا باندونيسيا حفل غداء على شرف اعضاء وفد املنتخب 
بأحد املطاعم اللبنانية في جاكرتا.

تلقى وليد علي حقنة طبية خلفض درجة حرارة جس��مه، وقد داعبه 
زمالؤه بأنها قد تك��ون انفلونزا اخلنازير ولكن اجلهاز الطبي أوضح انها 

ارتفاع عادي في درجة احلرارة ال يدعو للقلق.
الطباخ اإليراني الذي يرافق الفريق قام بطهي مختلف األصناف 

ما أثار استحسان جميع الالعبني الذين أشادوا بطهيه.
موظفو »زين« املرافقون للوفد يبذلون جهودا كبيرة لتشجيع الالعبني حيث 
يوزعون فانيالت وشعارات »زين« على اجلماهير التي ترغب في احلضور.

)هاني الشمري(


