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مدرب االزرق غوران توفاريتش 
الذي سيتعارض وقته وبرنامجه 
اخلاص مع االزرق والبرنامج 
االعدادي لالوملبي، وإذا ما كتب 
النجاح له����ذه املفاوضات فإنه 
من املرجح ان يتم الكشف عن 
الطاقم التدريبي أوائل الش����هر 

املقبل.
من جهة أخرى يجري االوملبي 
تدريبات���ه اس���تعدادا لكوريا 
الشمالية اعتبارا من مساء الغد، 
حيث سيتم التنسيق الجتماع 
الالعبني مع املدرب قبل انطالق 

التدريبات.
مبارك الخالدي  ٭

منه منذ البداية إذا أراد الفريق 
جتاوز البرتقالي اما من الناحية 
الفني���ة فالكفة متي���ل لألصفر 
لوجود مه���دي القالف وصالح 
اجليم���از وعبدالرحمن املزين 
الواع���د عبدالوهاب  وش���قيقه 
وناصر بوخضرا وباقر خريبط 
وفهد الهاجري واحلارس املتألق 
فهد كرم وهؤالء إذا لعبوا بقوة 
منذ البداية فسيحقق القادسية 

فوزا مريحا.
حامد العمران  ٭

الغولف العاملية.
وعلق املرشح للنهائي العاملي 
لين����دون دافي����رت على جناح 
الفريق: »نفتخر بتمثيلنا للشرق 
العاملية  النهائيات  األوسط في 
جنبا إلى جنب مع بدر وحسني 
من الكويت، ونحن متحمسون 
للقاء املتنافسني من أكثر من 50 
من دولة أخرى، ونأمل في النجاح 
في التنافس على لقب بطل العالم 

للهواة«.

وكانت اللجنة الفنية باحتاد 
الكرة قد اجتمعت مس���اء أمس 
االول بحضور عضو االحتاد مانع 
احليان مع الصربي غوران، حيث 
مت االتفاق معه على قيادة االوملبي 
املباراتني التحضيريتني  خالل 
فقط. وعلمت »األنباء« ان احتاد 
الكرة يجري مفاوضات جادة مع 
أحد املدربني املعروفني في املنطقة 
لتولي قيادة االوملبي في املرحلة 
املقبلة مع طاقم مكون من مدرب 
مساعد ومدرب حلراس املرمى 
في مؤشر لرغبة االحتاد في دعم 
اس����تقرار االوملبي في مشواره 
املهم خاصة بعد صرف النظر عن 

العب الدائرة اسماعيل اخلزعل 
من اب���رز الالعبني في اجلانبني 
الدفاعي والهجومي ولقاء اليوم 
مختلف بالنسبة له ألنه سيقابل 

فريقه القدمي.
من جانبه، مير األصفر بأحسن 
الفنية واملعنوية ولكن  حاالته 
يجب التركيز م���ن البداية ألنه 
ليس لدى كاظمة ش���ي يخسره 
وهذا ما قد يؤثر على نفس���ية 
العبي القادسية الذين سيدخلون 
حتت ضغط نفسي يجب التحرر 

وقد جرت بطولة دبي في ظل 
س����ماء غائمة جزئيا في ملعب 
مونتغمري - الذي يتألف من 18 
حفرة، 72 ضربة والذي صممه 
كولني مونتغمري بالتعاون مع 
ديزموند مويرهيد، وجرت بطولة 
أودي كواترو الكويتية في ظل 
طقس ممتاز في منتجع صحارى 
للجولف ضمن ملعب مؤلف من 
18 حف����رة صممه بيتر هارادين 
ومت بناؤه وفقا ملعايير بطوالت 

تلقى منتخبنا االوملبي ضربة 
أخرى في مسلسل الضربات التي 
تصيبه في وق���ت كان االزرق 
في أمس احلاجة الى االستقرار 
خل���وض املرحل���ة الثانية من 
التصفيات اآلس���يوية املؤهلة 
الى أوملبياد لندن التي ستنطلق 
يوني���و املقبل، فبع���د ان غادر 
مدرب االوملبي ماهر الش���مري 
البالد الرتباطه بدورة تدريبية 
متقدم���ة أصبح في حكم املؤكد 
ان يغادر اجلهاز الفني لالوملبي 
مساعد املدرب خالد احمد ليتولى 
قيادة منتخب مواليد 1995 حيث 
سيبدأ مهامه رسميا نهاية الشهر 

اجلاري.
وكان احم���د أح���د العوامل 
الرئيسية في جناح االزرق مع 
الشمري في عبور املرحلة االولى 
من مشوار االوملبي في التصفيات 
وحتقيقه الفوز على بنغالديش 
ذهابا واياب���ا 2 � 0 و3 � 0 على 
التوالي اضافة الى سجله الناجح 
مع فرق املراحل الس���نية التي 
تولى قيادتها في ناديه الكويت 
قبل ان يتولى مهمته مع االزرق. 
ومن املتوقع ان يبدأ احمد اعداد 
برنامج���ه اخل���اص باختي���ار 
وجتميع وتأهيل منتخب مواليد 

1995 بداية الشهر املقبل.

كوريا المهمة األخيرة

ومن املقرر ان يستمر خالد 
احمد الى جوار الصربي غوران 
مدرب رديف القادسية في قيادة 
االوملبي في مباراتيه أمام كوريا 
الشمالية يومي 26 و29 اجلاري 
ليتفرغ بعدها ملهمته اجلديدة.

تشهد اليوم صالة الشهيد فهد 
األحمد مبقر االحتاد في الدعية 
3 مباريات في إطار منافس���ات 
األس���بوع احلادي عشر لدوري 
الدمج لكرة الي���د حيث يتقابل 
في املباراة األولى القادسية )13 
نقطة( مع كاظمة )8 نقاط( في 
الرابعة والنصف، فيما يتقابل في 
مباراة الهروب من القاع التضامن 
)نقطتني( مع خيط���ان )نقطة 
واحدة( في السادس���ة مس���اء، 
وس���يحاول خيطان البحث عن 
الفوز األول أما في اللقاء األخير 
فسيلعب النصر )13 نقطه( مع 
السابعة  اجلهراء )7 نقاط( في 
التي  والنصف. فاملباراة األولى 
جتمع القادسية مع كاظمة ستكون 
األهم وان كانت املفاجأة مستبعدة 
من البرتقالي الذي يذكرنا بجو 
الكويت املتقلب فتارة جند الفريق 
في قمة عطائه وتارة أخرى بعيدا 
عن مستواه ونعتقد أن البرتقالي 
فريق مبتدئ لذلك ال نعلم اليوم 
على أي حال سيكون الكظماوية 
ولكن وبال ش���ك هذه مسؤولية 
املدرب اخللوق باس���م السبكي 
الذي يجب عليه الى جانب القراءة 
الفنية ان يرفع من الروح املعنوية 
الالعبني السيما ان كاظمة  عند 
ميلك العبني جيدين بجميع املراكز 
خاصة بعد ع���ودة العب اخلط 
اخللفي يوس���ف احلداد ليكون 
عون���ا لزمالئه بخي���ت األحمد 
ويوسف حيدر وإبراهيم ويعقوب 
األمير واحمد دويسان ويعتبر 

التوالي  الرابعة على  للسنة 
جتمع ه����واة لعبة الغولف من 
املنطقة للمش����اركة في بطولة 
العالم األكثر ش����عبية بالنسبة 
لالعبي الغولف الهواة - كأس 
أودي كوات����رو، وم����ع تنافس 
املنتخبات الوطنية في الكويت 
ودبي، ستش����ارك للمرة األولى 
على اإلطالق املنتخبات الوطنية 
الفائزة مباش����رة في النهائيات 
العاملية في ميشن هيلز، هونغ 
كونغ والتي س����تقام بني 7 و11 

نوفمبر املقبل. 
فبدعوة من النابودة للسيارات 
وش����ركة فؤاد الغ����امن وأوالده 
للس����يارات، تناف����س أكثر من 
200 الع����ب غولف في بطولتني 
إقليميت����ني ف����ي الكويت ودبي 
للوصول الى الدور النهائي لكأس 
أودي كواترو املرموق، فبرصيد 
47 نقط����ة س����يمثل فريق دبي 
ليندون دافيرت وتايرون إيفانز، 
أما الفريق الثاني الذي سيشارك 
في نهائي العالم ممثال للكويت، 
فهما بدر التركيت وحسني العظم، 

بنتيجة 42 نقطة. 
أما بالنسبة ألقرب الضربات 
من احلفرة في دبي والكويت، فقد 
سجلتها كريستينا لو ودي إس 
لي للسيدات وريتشارد ميلراي 
وم����ني ريو للرج����ال، أما أطول 
الضربات فكانت من نصيب تينا 
هازب����ر ودي إس لي إضافة إلى 

أنيش بهاتيا وفاني بيستر. 

خالد أحمد يقود تدريبا للمنتخب األوملبي

بخيت األحمد ورقة رابحة في »يد« كاظمة

مدير ادارة التسويق في شركة فؤاد الغامن وأوالده للسيارات طارق الشافعي مع بويل مدير عام الشركة

خالد أحمد يقود »منتخب 95« والتدريب مساء الغد

في اجلولة الـ 11 لدوري »اليد«

»األوملبي« يتفكك.. وطاقم أجنبي في الطريق

القادسية القتناص كاظمة والنصر يلتقي اجلهراء

الكويت في كأس »أودي كواترو« للغولف

يفتتح في ال�� 7 مس���اء اليوم ف���ي ديوانية النادي العربي 
معرض الصور الفوتوغرافية الرياضية اخلامس الذي تنظمه 
اللجنة الثقافية واالجتماعية في النادي برعاية عضو اجلمعية 
العمومية في العربي نائ���ب رئيس حترير صحيفة »النهار« 
الزميل انور بوخمس���ني على ان يس���تمر املعرض حتى يوم 

بعد غد اخلميس.
في هذا السياق، اكد انور بو خمسني حرص اسرة بو خمسني 
على رعاية االنش���طة الرياضية والثقافي���ة واالجتماعية في 
النادي اميانا بالدور املهم الذي تلعبه هذه االنشطة في تطوير 
املجتمع الكويتي وتنميته من جميع النواحي، واضاف: »في 
ظل عالم متطور أصبحت الصورة الفوتوغرافية تشكل حيزا 
قائما بذاته وتأكيدا للخبر حتى ال يتسرب إليه الشك في وقت 
ميكن أن تستخدم فيه التقنيات احلديثة فالصورة وحدها التي 
تستطيع ان تعكس وتقدم قراءات للحدث بجانب استخداماتها 

في فنون التحرير الصحافي املختلفة«.
وتابع: »من أهمية الصورة الفوتوغرافية أنها تدفع إلى القراءة 
واالطالع اكثر وتؤثر في القارئ باستغالل قوى اللفظ والصورة 
وكذلك تصبغ بعدا آخر على الشخصية التي تستحق أن ينشر 
عنها ش���يئا، كما ان الصورة حتفظ جانبا من حياة الرياضي 
يفتخر به ويحب ان يراه من وقت آلخر وكانت اللجنة الثقافية 
واالجتماعية برئاس���ة حسني مقصيد قد شكلت جلنة حتكيم 
برئاس���ته ايضا الختيار افضل 6 اعمال، على ان تضم اللجنة 
الى جانبه 4 اعضاء هم د. احمد دش���تي استاذ مادة التصوير 
في كلية االعالم بجامعة الكويت، وانور احلساوي رئيس قسم 
التصوي���ر في »كونا«، وحامد العمي���ري كبير املصورين في 

»كونا«، وبهاء القريني استاذ التصوير في بيت لوذان.

تنطل���ق اليوم صافرة البداية ايذانا بانطالق بطولة إيفا 
السنوية الثانية لكرة القدم والتي تنظمها شركة إيفا للخدمات 
االستشارية، وجتري على مالعب Goal لكرة القدم في الشعب، 
مبشاركة فرق من 12 شركة زميلة وتابعة في مجموعة إيفا 

للمنافسة في مباريات البطولة. 
تستمر البطولة السنوية 3 اسابيع يتنافس خاللها الالعبون 
من موظفي املجموعة عبر 3 جوالت من مباريات املجموعات، 
ثم ربع النهائي ونصف النهائي واملباراة النهائية، وتنظم إيفا 
للخدمات االستشارية في نهائي البطولة يوما مفتوحا جلميع 
موظفي املجموعة وعائالتهم وأصدقائهم، تقام فيه نشاطات 
ترفيهية، يتبعها مباراة نهائي البطولة ومن ثم تتويج الفريق 
الفائز بها واحتفال املوظفني وعائالتهم باختتام النشاطات 

في أجواء االخوة والتعاون التي تسود املجموعة. 
وتعليقا على احلدث قال رئيس مجلس ادارة شركة إيفا 
للخدمات االستشارية حامد العيبان: »حتظى مجموعة إيفا 
باحترام ومكان���ة مرموقة في قطاع االعمال الكويتي، ولكن 
غالبا ما ينس���ى اجلمهور أن هناك مجموعة من االشخاص 
الذين يعملون بجد لترسيخ مكانة مجموعة الشركات، والذين 

يستحقون القدر االكبر من االحترام«. 
يشار الى أن الفرق املشاركة في بطولة إيفا السنوية لكرة 
القدم للعام 2011 هي فرق تابعة لشركات املجموعة مثل شركة 
االستشارات املالية الدولية، الشركة الدولية للتمويل، الوافر، 
ش���ركة إيفا للخدمات االستشارية، شركة عقارات الكويت، 
فاست تلكو، شركة الديرة القابضة، إيفا العقارية، دريك أند 
سكل، صناعات البحر، الشركة االولى للتأمني التكافلي وشركة 
ايواجلف، وقد مت تخصيص زي لكل فريق بشكل عشوائي، 
بحيث ترتدي الفرق أزياء العبي اكبر النوادي الشهيرة مثل 

برشلونة وريال مدريد ومانشستر يونايتد.

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد، 
تختتم اليوم بطولة الكويت الدولية الثانية املفتوحة للبولينغ 
التي نظمها نادي البولينغ خالل الفترة من 18 الى 22 اجلاري، 
وشارك فيها 112 العبا بينهم أبطال العالم ومصنفون أوائل 

في أوروبا وآسيا، باالضافة الى احملترفني.
وقد شهدت البطولة مستويات عالية في كل الفئات بني 
الرجال او السيدات والشباب الكويتي الذي شارك وخصص 
لهم رئيس نادي البولينغ ورئيس االحتاد اآلسيوي الشيخ 
طالل الفهد جوائز قيمة تش���جيعا له���م على ذلك، وأقيمت 

مسابقتهم مساء امس.
ويبدأ اليوم اخلتامي مبنافسات اجلولة اخلامسة التي تضم 
املتأهلني من اجلوالت الس���ابقة والتي استمرت حتى ساعة 
متأخرة من مساء امس وسيلعب املتأهلون 4 أشواط، وتبدأ 

املنافسات في العاشرة صباحا وتختتم في ال� 12 ظهرا.
وتنطل���ق في ال� 12:30 بعد الظه���ر تصفيات ال� 15 العبا 
املتأهلني وس���يلعب كل منهم 7 أشواط والفائز يحصل على 

20 نقطة والثاني 10 نقاط.
وتبدأ منافسات السيدات في اخلامسة مساء، حيث تدخل 
الالعبات ال� 3 األوائل وهن: هيلني جونسون )السويد( � تانيا 
رومنبير )اندونيسيا( � تينافالك )السويد( املنافسات على 
املراكز ال� 3 األولى بنظام السلم وقد احتلت ساندرا اندرسون 

املركز الرابع في هذه البطولة.
وقد شهدت البطولة منافس���ات مثيرة ارتفع فيها االداء 
بصورة مختلفة واس���تمتعت اجلماهير مبستوى للسيدات 
لم تشاهده من قبل كان وراء حرص الكثيرين على احلضور 
واالس���تمتاع به من خالل اداء فني ع���ال ومثير غلب عليه 

طابع احلماس.

اس���تدعى مدرب االزرق الصربي غوران توڤاريش العب 
العربي علي اش���كناني الى صفوف املنتخب املغادر غدا الى 

االمارات القامة معسكر تدريبي.
وجاء استدعاء اشكناني بديال عن العب العروبة العماني 
فهد الرش���يدي الذي يعاني من اصابة حالت دون انضمامه 
ال���ى صفوف االزرق، وكان غوران قد اس���تدعى امس االول 
مهاجم الس���احل محمد العازمي بدال من العب العربي خالد 

خلف الذي لم يشارك مع فريقه لفترة طويلة.

تشارك الهيئة العامة للشباب والرياضة في االجتماع ال� 
25 لوزراء الش���باب والرياضة واالجتماعات املصاحبة لها 
مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية واملقرر انعقاده في 

ابوظبي االمارات العربية املتحدة يومي 28 و29 اجلاري.
وقال مدير ادارة شؤون االعالم والنشر في الهيئة توفيق 
العيد انه مت تش���كيل الوفد الرسمي للهيئة العامة للشباب 
والرياضة برئاسة مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة 
باالنابة الش���يخ طالل الفهد، مش���يرا الى انه سيعقد كذلك 
اجتم���اع العضاء املكتب التنفيذي ملجلس رؤس���اء اللجان 
االوملبية ووكالء وزراء الشباب والرياضة واالجتماع ال� 25 
لرؤساء اللجان االوملبية على مستوى دول مجلس التعاون 

متزامنا مع اجتماع وزراء الشباب والرياضة.

احرز العب الكويت عبدالرحمن عمار لقب مسابقة كوميتيه 
فردي للناش���ئني في وزن فوق 55 كلغ في اليوم الرابع من 
منافس���ات بطولة التحرير الثانية للكراتيه التي تقام على 
صالة احتاد اللعبة بنادي الساملية برعاية شركة »الكاتل فون« 
ومبش���اركة 350 العبا ميثلون 14 ناديا وحل العب الشباب 
محمد املج���ادي في املركز الثاني وناصر مراد )الس���املية( 

ومحمد اخلابر )خيطان( في املركز الثالث.
وفي منافسات القتال كوميتيه فردي في وزن حتت 55 كلغ، 
نال العب الساملية فهد سريع املركز األول، وجاء عبداحملسن 
املطيري )النصر( ثانيا، ومحمد القالف )القادسية( وعبداهلل 

البلوشي )الشباب( ثالثا.
وفي نهاية املنافسات قدم عضو مجلس ادارة احتاد الكراتيه 
محم���د العجمي والرئيس التنفيذي لش���ركة »الكاتل فون« 

سلمان احلربي اجلوائز للفائزين باملراكز األولى.

الزميل انور بوخمسني

طالل البحر رئيس مجلس إدارة إيفا يتوسط الفريقني الفائزين 

 أنور بوخمسني يفتتح معرض 
 الصور الرياضية اخلامس اليوم

»إيفا« تطلق بطولتها للكرة

ختام بطولة البولينغ اليوم

استدعاء أشكناني لصفوف األزرق

»الهيئة« تشارك في اجتماع وزراء 
الشباب والرياضة اخلليجي

عمار أول »كراتيه التحرير«

البحري يؤجل سباق »الدراجات« 
بسبب تسونامي اليابان

غزارة أهداف في »الهواة «

ماراثون جامعة الكويت 3 أبريل

الدفاع أقوى من اإلعالم

أعلنت اللجنة البحرية في النادي البحري تأجيل موعد 
سباق اجلولة االولى من سباقات الكويت للدراجات املائية 
للموسم احلالي والذي كان من املزمع اقامته يوم السبت 
املقبل. وأش���ار رئيس اللجنة عبدالق���ادر النجار الى أن 
التأجي���ل جاء بناء على طلب عدد من املتس���ابقني الذين 

بات من الصعب مش���اركتهم 
لصعوب���ة وصول قطع الغيار 
الالزمة لدراجاتهم من اليابان في 
الوقت املناسب بسبب  تداعيات 

الزلزال وتسونامي.
النادي  ان  النج���ار  وأضاف 
وم���ن منطلق تفهم���ه ملبررات 
املتسابقني وحرصه على ان تكون 
كل االس���تعدادات متوافرة لهم، 
فقد قرر تأجيل السباق الى شهر 
مايو املقبل، وسيتم االعالن عن 

اليوم احملدد في حينه.

اس���فرت نتائج اجلولة االولى من الدور الثاني ملسابقة 
دوري الهواة عن مواجهات س���جل من خاللها الوحدة فوزه 
االول والكبير على نظيره امللوك بخمسة عشر هدفا مقابل 
اربعة ليتصدر املجموعة الثالثة التي شهدت فوز النجوم على 
االحرار 4-2 فيما ش���هدت بقية مباريات اجلولة االول فوز 

سبايدي جروب على السرايات 
5-4 واجلبابرة على النجم ذهبي 
5- 0 واالعصار على اجلوارح 1-7 
علما ان الدور الثاني يتكون من 
اربع مجموعات وفي كل مجموعة 
اربعة فرق يتاهل منها فريقان 

الى دور الثمانية 
م���ن جانبه قال نائب رئيس 
اللجنة املنظمة مشعل كمال ان 
دخول املسابقة الى دورها الثاني 
كان ناجحا بعد بداية الفتة في 

الدور االول.

اعلن جمال بوعركي مدير األنشطة الرياضية في جامعة 
الكويت عن انطالق املاراثون اجلامعي السنوي 3 ابريل املقبل 

من أمام احلرم اجلامعي في الشويخ.
وقال بوعركي ان الدعوة مفتوحة امام اجلميع من الفئات 
العمرية للمش���اركة في هذا احلدث الرياضي الذي ينتظره 
اجلميع حيث يشمل السباق خمس فئات عمرية الفئة األولى 
من عمر 16 حتى 20 سنة والفئة الثانية من 21 الى 34 سنة 
والفئة الثالثة من 36 الى 45 سنة والفئة الرابعة من 46 فما 
فوق اما الفئة اخلامس���ة فهي مخصصة لذوى االحتياجات 

اخلاصة.

حقق فريق وزارة الدفاع فوزا صعبا على االعالم 3 - 2 
بعد لقاء مثي���ر ضمن بطولة كرة القدم ل���دوري الوزارات 
واملؤسس���ات احلكومية ليؤكد تصدره للمجموعة الرابعة، 
فيم���ا جنح فريق االوقاف في خطف التع���ادل من الكهرباء 

1 - 1 وحرمه من الفوز في املجموعة الثالثة.
وفاز املالية على الصحة بهدف نظيف بعد لقاء س���ريع 
أقيم على ملعب مشرف بحضور عدد كبير من العاملني في 
الوزارتني، حيث شجعوا الفريقني بحرارة وحماس كبيرين، 
وجنح فريق الصناعة في ايقاف انطالقة الطيران املدني وفاز 

عليه 2 - 0 في املجموعة الرابعة.

عبدالقادر النجار

مشعل كمال

االستقرار مهم 
خلوض املرحلة 

الثانية من التصفيات 
اآلسيوية

التضامن يواجه 
خيطان في معركة 

الهروب من القاع


