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لمواجهة بنغالديش األربعاء المقبل في إياب تصفيات الدور التمهيدي لألولمبيادالحسينان أجرى عملية جراحية ناجحة

»األولمبي« يتوجه إلى دكا اليومالكويت طوى »اآلسيوية« ويتدرب اليوم
واعتذار العتيبي عن السفر

»لعيون ريما« و»زهمول« يفوزان بكأسي ولي العهد

عبدالرحمن احلسينان أمام السويق العماني

حمد أمان امام بنغالديش في مباراة الذهاب

الشيخ د.إبراهيم الدعيج يسلم الكأس

صالح الوسيمي يتسلم درعا من سمير عبدالرؤوف

مبارك الخالدي
الفريق االول بنادي  يجري 
الكويت تدريبه الرئيس���ي في 
اخلامسة عصر اليوم استعدادا 
للقاء الس���احل غدا في اجلولة 
الدوري  السادسة عش���رة من 
املمتاز على س���تاد ثامر بنادي 
الساملية، وكان الفريق قد باشر 
تدريباته أمس االول فور عودته 
من عمان بعد ان طوى صفحته 
اآلسيوية بخوضه أولى مواجهاته 
في منافسات املجموعة الرابعة 
لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
العماني والتي  الس���ويق  أمام 

انتهت بفوز االبيض 31.
ويشارك في تدريبات اليوم 
العناصر التي لم تش���ارك في 
مباراة السويق وهم: وليد علي 
ويعقوب الطاهر وخالد الفضلي 
وجراح العتيقي، إذ ان مواجهة 
الس���احل غدا تختلف مبنظور 
واإلداري  الفن���ي  اجلهازي���ن 
للفري���ق الذي يتص���در قائمة 
الترتي���ب لفرق الدوري املمتاز 
ب� 34 نقطة ويحدوه األمل الكبير 
بعدم التنازل عن القمة في وقت 
أصبحت فيه نقاط املباريات أهم 
من األداء لرغبة فرق املقدمة في 
الفوز باللقب األهم لدى جماهير 
الكرة الكويتية. من جهته امتدح 

مبارك الخالدي
تتوجه بعثة منتخبنا االوملبي عصر اليوم 
برئاسة عضو مجلس ادارة االحتاد مانع احليان 
الى دكا ملالقاة منتخ���ب بنغالديش في اياب 
التمهيدية املؤهلة الوملبياد لندن  التصفيات 
2012. وكان االزرق قد فاز في مواجهة الذهاب 
2-0 وقد اعتذر مشرف املنتخب احمد العتيبي 
عن السفر مع البعثة السباب عائلية، وستتوقف 
بعث���ة االزرق في الدوحة ملدة س���اعتني قبل 

االنطالق مجددا الى دكا.
وتضم البعثة مدير املنتخب محمد بنيان 
واجلهاز الفني املكون من املدرب ماهر الشمري 
ومساعده خالد احمد ومدرب احلراس شاكر 
الشطي واخصائي العالج الطبيعي ماهر احللوة، 
اضافة الى 24 العبا س���يتم تقليصهم الى 22 
العبا قبل انطالق املواجهة، علما بان اجلهازين 
الفني واالداري قد استبعدا الالعب محمد دهش 
لعدم انتظامه ف���ي التدريبات، كما تقرر ضم 
الالعب عبدالعزيز الس���ليمي بعد ان رفضت 

اللجنة الفنية في االحتاد اعتذاره السابق، وقد 
اجتمع بنيان والشمري مع السليمي وطالباه 
بنسيان االسباب التي ادت الى اعتذاره وااللتفات 
ال���ى متثيل االزرق في هذه املرحلة املهمة من 

مسيرة االوملبي في التصفيات.
وتضم البعثة طباخ���ا خاصا للبعثة من 
اجلنس���ية االيرانية بناء عل���ى اوامر رئيس 
االحتاد الش���يخ طالل الفهد حرصا منه على 
سالمة الالعبني وجتنبا حلاالت التسمم غير 
املتوقعة خاصة ان البعثة ستمكث في فندق 
ويس���ت الذي يبعد عن ملعب املباراة نصف 
س���اعة ملدة اربعة ايام قب���ل انطالق املباراة 
للتكيف مع االجواء نظرا الختالف التوقيت 

بني البلدين.
وكان االزرق قد اجرى بروڤته االخيرة مساء 
امس امام فريق التضامن قبل السفر اليوم وقد 
وضع املدرب اللمس���ات االخيرة للفكر املراد 
تطبيقه في املباراة الس���يما ان االوراق باتت 

مكشوفة بني املنتخبني. 

جراغ يتراجع عن قرار اعتزاله
مبارك الخالدي

تراجع جنم النادي العربي محمد جراغ عن قراره السابق باعتزال 
اللعب نهائيا بعد اجتماعه مع مجلس ادارة النادي واجلهاز االداري 
للفريق، حيث جتاوب جراغ مع مساعي مجلس االدارة وابدى حاجته 
لالبتعاد مؤقتا واستعادة توازنه النفسي اثر الضغوط التي تعرض 
لها مؤخرا بسبب جلوسه على مقاعد االحتياطي لفترات في بعض 
املباريات، االمر الذي اصابه باالحباط، كما ساهمت خسارة الفريق امام 
االهلي االماراتي 1 - 2 بزيادة العبء النفسي عليه ما دفعه لالعالن 
عن اعتزاله. وكان مجل���س ادارة العربي قد عقد اجتماعا مع جراغ 
مس���اء اول من امس بناء على طلب االدارة التي ناقشت الالعب في 
االسباب التي دعته الى االعتزال في محاولة الثنائه واكمال املوسم مع 
الفريق، كما قرر مجلس االدارة تكليف الصربي زوران مدرب فريق 

21 سنة بتدريب الفريق االول خلفا للبرازيلي مارسيلو كابو.
من جهة اخرى، لم تناقش االدارة اس���باب عدم مشاركة الالعب 
خالد خلف مع الفريق وابتعاده غير املبرر، اذ اوضحت مصادر مقربة 
من مجلس االدارة ان خلف حدد 20 الف دينار كتعويض له عن عدم 
موافقة االدارة على احترافه اخلارجي بنادي الفيصلي االردني الذي 

تقدم بعرض لضم خلف ابان فترة االنتقاالت الشتوية.

دوري الوزارات ينطلق اليوم
تنطلق اليوم بطولة كرة القدم لدوري الوزارات والهيئات واملؤسسات 
احلكومية بإقامة 4 لقاءات، حيث يلعب فريق الهيئة العامة للشباب 
والرياضة مع اخلطوط اجلوية الكويتية على ملعب وزارة االعالم، 
فيما يتقابل فري���ق اإلدارة العامة لإلطفاء مع فريق التخطيط على 
ملع���ب اإلطفاء، ويلعب وزارة الداخلية م���ع فريق اجلهاز املركزي 
ويلعب وزارة الشؤون مع التأمينات االجتماعية على ملعب وزارة 

الكهرباء وتقام جميع املباريات في الثالثة والنصف عصرا.

الوسيمي يستقبل عبدالرؤوف

استقبل القنصل املصري صالح الوس���يمي مبكتبه بالقنصلية 
العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي س���مير عبدالرؤوف 
حي���ث قدم له عبدالرؤوف الدعوة حلض���ور مهرجان اعتزاله الذي 
س���يقام حتت رعاية الشيخ فيصل املالك على هامش مباراة العربي 
والكويت في 10 احلالي بس���تاد صباح الس���الم بالنادي العربي في 
منافسات القس���م الثالث للدوري املمتاز. وأشاد الوسيمي مبسيرة 
عبدالرؤوف وانضمامه للنادي العربي من خالل دورة الروضان عام 

1992 حتى أصبح الالعب ضمن التشكيلة األساسية.

توج اجل���واد لعيون رميا 
السطبل فهد الدبوس بطال لكأس 
سمو ولي العهد املخصصة للجياد 
املبتدئة في مهرجان فروس���ية 
األحمدي برعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد الذي ناب 
عنه الش���يخ د.إبراهيم الدعيج 
محاف���ظ األحم���دي وبحضور 

جماهير غفيرة.
كم���ا ف���از اجل���واد زهمول 
ألسطبل األحمر بكأس ولي العهد 
الثانية واملخصصة لكل الدرجات 
على مسافة 1600م وجاء سويد 
السطبل خالد الطيار في املركز 
الثاني وقام الش���يخ د.ابراهيم 
الدعيج بتقدمي الكأس الى عميد 

اسطبل األحمر.

مدير الكرة ع���ادل عقله نتائج 
رحلة عمان والفوز الكبير على 
السويق، مضيفا ان نقاط املباراة 
في اجلولة االفتتاحية كانت مهمة 
جدا في رحلة الفريق الستعادة 
لقبه اآلسيوي موسم 2009 أمام 
خصم ليس بالهني، فالس���ويق 
يضم عناصر جيدة للغاية منهم 
املهاجم حسن ربيع والكويتي 

طالل نايف، إال ان إصرار العبي 
االبيض على الفوز كان دافعا قويا 

لعبور محطة السويق املهمة.
وكان حارس مرمى االبيض 
عبدالرحمن احلسينان قد أجرى 
جراحة حتت عينه اليسرى بعد 
مباراة السويق مباشرة لوجود 
جرح قطعي اثر مش���اركته في 

التقاط إحدى الكرات. 


