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غوران تنتظره مهام كبيرة مع االزرق

علي النمش لن يشارك مع األصفر في معسكر القاهرة

استبعاد الحداد من رديف األزرق

6 العبين في آخر تدريب رغم تواجد البعض في الكويتالمنيع يقصي القرين من دورة الرومي

النمش يغيب عن معسكر القادسية بالقاهرة

عبدالعزيز جاسم 
اكد مدرب املنتخب الوطني 
الصربي غوران توفاريتش أنه 
حتى االن لم يستبعد أي العب 
من تشكيلة رديف االزرق وان 
الالعب الوحيد الذي استبعد هو 
العربي عبداهلل احلداد  العب 
لظروف عمله ولن يس���تطيع 
املغادرة الى معسكر القاهرة 18 
اجلاري مع االزرق، مشيرا الى 
انه سيحدد بعد تدريب االمس 
الذي لن يرافق  الالعب االخر 
املنتخب في املعس���كر ليكون 
عدد الالعبني 26 العبا كما هو 

محدد سابقا. 
وبني غوران انه بعد املعسكر 
واملباريات التجريبية سيقلص 
الع���دد ال���ى 22 او 23 العب���ا 
للمش���اركة ف���ي بطولة غرب 
آس���يا باالردن في س���بتمبر 
املقبل وسيتم اختيار عدد منهم 
للمنتخب االول، مؤكدا أنه لم 
يتخذ قرارا بشأن أي منتخب 
سيشارك في خليجي 20 باليمن 
الن البطولة لم تقر رسميا حتى 
االن واذا مت اقرارها فإنه سيقرر 

اي منتخب سيشارك. 
الغاء  ق���رر  انه  واض���اف 
التدريب الصباحي أمس للرديف 
التدريبات  حي���ث س���يكثف 
املس���ائية والتي تس���اهم في 
رفع لياق���ة الالعبني بصورة 

سريعة. 

قطر وكوريا تتأهالن لمونديال اليدختام منافسات البطولة العربية للبولينغ
جنح منتخبا قطر وكوريا اجلنوبية للناشئني 
لكرة اليد في حجز مقعديهما في نهائيات بطولة 
كأس العالم التي ستقام في االرجنتني للناشئني 
»تصفيات كأس العالم« والتي حتتضن منافساتها 
صالة نادي اجلزيرة في العاصمة ابوظبي، مبشاركة 
11 منتخبا دخل���وا في صراع عنيف حلجز ثالثة 

مقاعد في مونديال االرجنتني.
وجاء تأهل قطر وكوريا للمباراة النهائية بفوز 
العنابي على السعودية 26 � 19 في الدور نصف 
النهائي وكوريا عل���ى البحرين 36 � 35 والتقى 
ليلة امس اخلاسران البحرين والسعودية لتحديد 

صاحب البطاقة الثالثة واالخيرة لبلوغ كأس العالم 
2011 وتوقع املراقبون ان تأتي املباراة قوية نظرا 
الن نتيجتها س���تحدد صاحب املقعد الثالث في 
الترتيب النهائي. وفي مباريات دور الترضية للفرق 
التي اخفقت في الوصول الى املربع الذهبي، فازت 
ايران على االمارات 40 � 36 لتحديد املركزين 5 و6 
وتغلبت اليابان على الصني تايبيه 31 � 27 لتحديد 
املركزين 7 و8 وفازت العراق على كازاخس���تان 
باالنسحاب 10 � 0 لتحديد املركزين 9 و10 وجاء 
انسحاب كازاخس���تان لظروف الطيران واحتل 

منتخب لبنان املركز احلادي عشر واألخير.

وفد املنتخب الوطني للبولينغ متوجا بامليداليات

اختتمت مساء أمس البطولة العربية اخلامسة 
لبولينغ الرجال والسيدات التي استضافها االحتاد 
املصري خالل الفترة من 6 الى 15  اجلاري، وقد 
قدم منتخبنا الوطني للرجال والس���يدات اداء 
رائعا وجنح ف���ي ان ينافس على املركز األول 
للبطولة مع املنتخب االماراتي الش���قيق ولم 
حتسم البطولة حتى ساعة متأخرة من مساء 
امس حيث كانت املنافسة على أشدها في األدوار 
النهائي���ة في بطولة األس���اتذة التي تأهل لها 
خمسة العبني من منتخبنا الوطني وهم باسل 
العنزي ومحمد كامل الزيدان وجاسم درويش 

ومحمد خالد ومحمد الرجيبه.
وقد بدأت تصفي���ات البطولة صباح امس 
واستمرت حتى الس���ابعة والنصف مساء من 
خالل منافسات شرسة على اخلطوط في دور 
ال� 16 واس���تطاع أربعة العبني من منتخبنا ان 
يصع���دوا الى دور ال� 8 وهم العنزي والزيدان 
والرجيبه، وأخف���ق محمد خالد في ان يصعد 
معهم وكانت املنافسة مع جنوم اإلمارات ومصر 

والبحرين.
من جهة أخرى يصل وفد منتخبنا الوطني 

في السادسة من مساء اليوم قادما من القاهرة 
بعدما حقق اجنازا كبيرا يضاف الى اجنازاته 
املتعددة وليرتفع رصيده عربيا محطما االحتكار 
اإلماراتي والقطري لهذه البطوالت، أما منتخب 
الس���يدات فقد حقق اجنازا تاريخيا لم يحققه 
من قبل سيسجل لكل من هنادي املزيعل وفرح 

وشيخة الهندي وفاطمة الشطي.
هذا وقد أشاد رئيس نادي البولينغ واالحتاد 
اآلسيوي الش���يخ طالل احملمد باألداء املشرف 
والرائع لالعبي والعبات منتخبنا الوطني في 
هذه البطولة وقال ان ما قدمه العبو منتخبنا 
الوطن���ي خالل هذه البطول���ة أعطانا املقياس 
احلقيقي لألداء الفني والبدني لهم وهو يثبت 
ان خطة اعدادنا لهم تسير في الطريق الصحيح 
خاصة انه لديهم عدة مناس���بات دولية خالل 
األشهر املقبلة وهذه البطولة تعتبر ضمن برنامج 
اإلعداد وس���يبدأون بها خالل الش���هر اجلاري 
وعلى وجه التحديد في 22 اجلاري املش���اركة 
في بطولة العالم للشباب يعقبها املشاركة في 
بطولة العالم للرجال في 10 أغس���طس املقبل 

مبدينة ميونيخ.

تكريم تنس الطاولة بالكويت

فريق تنس الطاولة بالكويت مع اجلهاز الفني

أقيم بنادي الكويت حفل لتكرمي فريق تنس 
الطاولة بعد تفوق����ه وحصوله على 11 نقطة 
بكأس التفوق املوس����م املاضي. حضر احلفل 
نائب مدير كرة التنس بالنادي بدر املشوطي 
واملدي����ر الفني للعبة يوس����ف بن ناجي الذي 

القى كلمة ش����كر فيها الالعبني على ما قدموه 
في املوس����م املاضي كما حثه����م على مواصلة 
االصرار والعزمية في املوسم املقبل وحتقيق 
نتائج أفض����ل خصوصا أن الكويت قد أصبح 

بطل كأس التفوق العام.

جنح فريق املنيع بصعوبة في 
اقصاء فريق القرين من دورة املرحوم 
أحمد بن حس���ني الرومي اخلامسة 
لكرة القدم، بعد فوزه 3 - 2، وكان 
الش���وط االول انتهى بدون اهداف، 
وج���اء اللقاء مثيرا ب���ني الفريقني 
وحضره حسني الرومي مختار منطقة 
الدعية وقدم الفريقان عرضا قويا نال 
اعجاب اجلماهير، حيث قاد الالعب 
عبدالرحمن الوادي فريق املنيع الذي 
نال جائزة افضل العب، فريقه للفوز 

والتأهل بجدارة.
وفي لقاء اخر فاز فريق سفريات 
الفوز على ديوانية العمر 2-0 بعد 
انسحاب ديوانية العمر، وفي املباراة 
الثالثة متكن فريق الس���بيعي من 
اكتساح ديوانية البلوشي برباعية 
بعد ان كان متقدما في الشوط االول 
الثاني  بهدف نظيف، وفي الشوط 
انهار فريق البلوشي ليسجل العبو 
السبيعي ثالثة اهداف في لقاء شهد 
قوة وحماسا من جانب الفريق الفائز 
الذي قدم عرض���ا قويا نال اعجاب 

احلضور.
وفي اللق���اء الرابع واالخير من 
اليوم الثال���ث للدورة، جنح فريق 
الش���امية في تخط���ي عقبة فريق 
املرحوم خالد اخلرق���اوي بأربعة 

منافسات قوية تشهدها دورة الرومياهداف مقابل ثالثة.

عبدالعزيز جاسم
شارك 6 العبني فقط اول من امس في تدريبات 
الفريق األول بالقادسية استعدادا للموسم اجلديد، 
وهم نواف املطيري وأحمد البلوشي ومحمد القطان 
وعلي الش���مالي واحلارسان صالح مهدي وعلي 
جواد حتت قيادة مدرب حراس املرمى احمد دشتي. 
ومن املقرر أن تكتمل صفوف الفريق 18 اجلاري 
بعودة جميع الالعبني من اجازاتهم اخلاصة وكذلك 
وصول احملترفني السوريني فراس اخلطيب وجهاد 

احلسني ومدرب الفريق محمد ابراهيم.
والغري���ب في تدريبات األصفر أن هناك عددا 
من الالعبني املتغيبني متواجدون داخل البالد وال 
يذهبون للتدريبات باستثناء خلف السالمة الذي 
مازال يباش���ر إعادة التأهيل بعد اصابته بتمزق 

نهاية املوسم. 
وعن معسكر القاهرة 20 اجلاري فإن األصفر رمبا 
تواجهه مشكلة كبيرة فبعد ان تأكد غياب احلارس 
نواف اخلالدي لتواجده في لندن للعالج من االصابة 
التي حلقت به نهاية املوسم املاضي قد ينضم اليه 
عل����ي النمش لظروف العمل وبالتالي فإن األصفر 
يواجه مش����كلة في اإلعداد بسبب غياب عدد كبير 
م����ن الالعبني عن صفوفه نظرا النضمام 7 العبني 
الى رديف األزرق وعمر بوحمد الى االوملبي. وبذلك 
سيتقلص عدد الالعبني املغادرين الى املعسكر الى 
20 العبا ورمبا يزيد الى اكثر من ذلك في حال اعتذار 
بعض الالعبني لظروف العمل ايضا او الدراسة أو 
ظروف خاصة وهو ما سيمثل مشكلة كبيرة حملمد 

ابراهيم الذي يحتاج على األقل الى 22 العبا.

الظفيري يمثل الكويت 
في سباق الدريفتنغ

تنطلق في الثامنة من مساء اليوم 
بالعاصمة اللبناني��ة بيروت اجلولة 
اخلتامية لبطولة الش��رق األوس��ط 
للدريفتنغ والت��ي تقام حتت رعاية 
شركة رد بل، وذلك مبشاركة نخبة 
من السائقني املميزين في دول الشرق 
األوسط ومجلس التعاون اخلليجي 
حيث سيمثل الكويت بطل الراليات 
مش��اري الظفيري الذي فاز باملركز 
األول في اجلولة التي أقيمت خالل 
مايو املاضي على مضمار الدريفتنغ 
بحلبة جاب��ر األحم��د الدولية. هذا 
وسيرأس الوفد الكويتي رئيس مجلس 
إدارة نادي السيارات والدراجات اآللية 

الشيخ أحمد الداود.
وقد اعرب املتس��ابق مش��اري 
الظفيري عن بالغ سعادته ملشاركته 
ممثال ع��ن الكويت في هذه البطولة 
الكبيرة التي تضم نخبة من أفضل 
السائقني باملنطقة وخاصة املتسابقني 
اللبنانيني. من جهة ثانية س��تنطلق 
مس��اء الي��وم بطولة االس��تعراض 
احلر للسيارات الرياضية على حلبة 
جابر األحمد الدولي��ة على الطريق 
الدائري الس��ادس مبش��اركة اكثر 
من 150 س��يارة موزع��ة على ثالث 
فئ��ات )س��يارات � جيب��ات � نقل 
خفيفة(، وقد أعلنت اللجنة املنظمة 
ع��ن اكتمال كافة الترتيبات اخلاصة 
بعملية تنظيم البطولة حيث مت جتهيز 
املضمار والتأكد من كافة ش��روط 

األمن والسالمة.

عبدالعزيز جاسم
في بداية مش���واره مع كاظمة وف���ي أول تدريباته مع الفريق 
وقع التش���يكي ميالن ماتشاال في مأزق بعد قرار جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة بتس���جيل 6 العبني 4 محترفني و2 بدون، وتتمثل 
املشكلة في وجود 3 العبني من البدون جميعهم ساهموا مع الفريق 
بش���كل فعال في املوس���م املاضي وهم جنم األزرق السابق خالد 
الش���مري والعب وسط األزرق األول والرديف فهد العنزي وكذلك 
النجم الواعد عبداهلل الظفيري الذي أهدى كاظمة تعادال تاريخيا 

مع برشلونة اإلسباني.
وبالتالي فإن املعادلة س���تكون صعبة أمام ماتشاال، فإذا كانت 
هناك تضحية فمن املس���تحيل ان يضحي بأحد احملترفني األربعة 
املوجودين ألن كاظمة تعاقد م���ع اثنني وهما الكيني محمد جمال 
والبرازيلي س���اندرو وينتظر وصول 3 محترفني من البرازيل مت 
اختيارهم سابقا من قبل مدير الكرة فواز بخيت ولكن لن يتم التوقيع 
مع أي منهم قبل مشاهدة ماتشاال لهم على ان يكون االختيار فيما 

ال يزيد على العبني اثنني.
هذا وقد واص���ل البرتقالي تدريباته حتت قيادة ماتش���اال في 
غياب كل من خالد الشمري وطارق الشمري وكذلك احملترفون. وقد 
طالبهم ماتشاال باجلدية وااللتزام في التدريبات، مؤكدا ان امللعب هو 
الفيصل ومن ال يلتزم في التدريبات لن يكون له مكان في تشكيلة 
الفريق وانه ال يعتمد على األسماء بل على العطاء داخل التدريبات 

أوال ثم في امللعب لكي يعود البرتقالي الى البطوالت.

بعد قرار لجنة المسابقات بوجود العبين »بدون«

ماتشاال في مأزق
 مع كاظمة

الحمود يلتقي بلعيش 
 استقبل رئيس نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود مبكتبه في 
مجمع ميادين الش���يخ صباح االحمد األوملبي للرماية سفير اململكة 
املغربية محمد بلعيش، حيث نقل رس���الة وزير الشباب والرياضة 
املغربي منصف بلخياط، وقد مت التباحث في مختلف اوجه التعاون 
الرياضي وخاصة فيما يتعلق برياضة الرماية ومد جسور التعاون 
في هذا املجال بني االحتاي���ن الكويتي واملغربي، وقد حضر املقابلة 
م.دعيج العتيبي رئي���س االحتاد العربي للرماية وعبيد العصيمي 

أمني سر عام نادى الرماية واألمني العام لالحتاد العربي.

أعلن االحتاد اآلس����يوي لكرة 
القدم مواعيد مباريات بطولة آسيا 
للشباب حتت 19 عاما التي تقام في 
مدينة زيبو الصينية خالل الفترة 
من 3 وحتى 17 أكتوبر املقبل على 
ستاد مجمع زيبو الرياضي وستاد 
لينزي في إقلي����م زيبو. وكانت 
النس����خة  اإلمارات توجت بلقب 
املاضية م����ن البطولة عام 2008 
التي أقيمت في الس����عودية عقب 
فوزها على أوزبكستان في املباراة 
النهائية. وتشهد البطولة مشاركة 
16 دولة مت تقس����يمها على أربع 

مجموعات حيث تضم املجموعة 
األولى: الصني وتايلند وسورية 
والسعودية فيما ضمت املجموعة 
الثاني����ة أوزبكس����تان والعراق 
والبحري����ن وكوريا الش����مالية، 
الثالث����ة فضمت  ام����ا املجموعة 
اإلمارات وڤيتنام واألردن والياب، 
واملجموعة الرابعة: كوريا اجلنوبية 
وأستراليا واليمن وإيران.وستبدأ 
البطولة بلقاء السعودية والصني 
في 3 اكتوبر في الثانية والنصف 
تليها مباراة تايلند وسورية في 

اخلامسة والنصف.

السعودية والصين 
في افتتاح »شباب آسيا«

حملة من »أجيليتي«
 لمساندة األطفال المصابين بالسرطان

قامت أجيليتي، الشركة العاملية الرائدة في تقدمي اخلدمات اللوجستية، 
بتنظي����م حملة ناجحة جلمع التبرعات في لبنان، وقد جنحت في جمع 
13500 دوالر لصالح مركز س����رطان األطف����ال في لبنان، وذلك عبر بث 
املباراة النهائية بني إس����بانيا وهولندا في ملعب سن الفيل في بيروت. 
حضر احلدث نحو 300 ش����خص، وطالت هذه احلملة ش����ركات عاملية 
ومحلية أيضا، باإلضافة الى الباعة، حيث مت تش����جيعهم على التبرع 
بأرباحهم للمركز. وقال نصيب نص����ر مدير االتصال الدولي في مركز 
سرطان األطفال في لبنان: »ترتبط أجيليتي ومركز سرطان األطفال من 
خالل عالقة طويلة ومتينة تطورت على مدى السنني، ونشعر باالمتنان 
بشكل خاص للرئيس واملدير العام طارق سلطان على دعمه الالمتناهي 

لقضيتنا، ونتطلع الستمرار التعاون مع أجيليتي في املستقبل«.


