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اس���تبعاد العب العربي خالد 
ال���ذي لم يش���ارك مع  خلف 
فريقه في الفترة األخيرة وضم 
محمد العازمي بدال منه، وكذلك 
استدعاء علي اشكناني بدال من 
العماني فهد  العروب���ة  العب 
الرشيدي املصاب، وقد جاءت 
اصابة الرشيدي لتشكل ضربة 
لطموحات غوران الذي كان يريد 
الوقوف على مستواه في الفترة 
احلالي���ة بعد ان غ���اب لفترة 

طويلة عن صفوف االزرق.
وقد رأى اجلهاز الفني عدم 
استدعاء احملترفني في الشباب 
والنصر السعوديني مساعد ندا 
وبدر املط���وع ملباراتي االردن 
والعراق رغم امكانية ذلك القامة 
املباريات ضمن »ايام فيفا« وهي 
املسموح فيها بالسماح لالعبني 
باالنضمام ملنتخباتهم الوطنية، 
وعلل اجلهاز الفني ذلك بإعطائه 

الفرصة لالعبني اجلدد.
عبداهلل العنزي  ٭

رفض االحت���اد الدولي للكرة 
»فيف���ا« اعتم���اد نتائجها في 
التصني���ف الدول���ي مما حدا 
بالشركة املنظمة للبطولة الى 
الغائه���ا. ويأمل مدرب االزرق 
الصربي غ���وران توفاريتش 
الوقوف على مستويات اغلب 
الالعب���ني وذلك قبل ان يبعث 
بقائمته االولية التي تضم 40 
العبا، الذين سيش���اركون في 
التصفي���ات، لذلك قام غوران 
باستدعاء بعض العناصر الخذ 
انطباع اخير عنهم مثل العبي 
العربي علي اشكناني وحسني 
املوسوي والعب كاظمة ناصر 
الوهيب، وكذلك جتربة العبني 
جدد مثل مهاجم الساحل محمد 
العازمي ومهاجم الكويت علي 

الكندري.
وكانت القائمة التي استدعاها 
غوران للمغادرة الى املعسكر 
قد ش���هدت عدة تغييرات في 
اللحظات االخي���رة، حيث مت 

وسعود الضويحي.
ويذكر أن األزرق الصغير 
س���يتدرب ثالث���ة أي���ام قبل 
املباراتني حت���ت قيادة املدرب 
البحريني نبيل طه ومساعده 
الوطني مساعد الرندي وتعتبر 
املباراتان استعدادا لالستحقاقات 
البطولة  القادمة ومن ضمنها 
اآلسيوية التي سيشارك فيها 
األزرق في حال رفعت العقوبات 

الدولية عن الكويت. 
من جانبه أكد أمني الس���ر 
الع���ام لالحتاد بدر الذياب انه 
س���بق لالحتاد الكوري زيارة 
الكويت قب���ل عامني بناء على 
دع���وة م���ن رئي���س االحتاد 
اآلسيوي الش���يخ أحمد الفهد 
م���ن اج���ل تلطي���ف األجواء 
ووضع خطة ب���ني االحتادين 
لتنفيذ البروتوكول املوقع بني 
الدولتني، معربا عن سعادته بأن 
يكون احتاد اليد أول االحتادات 
احمللية التي تطبق البروتوكول، 
مشيرا الى ان املنتخب سيقوم 
بزيارة مماثلة إلى كوريا سيحدد 

موعدها في وقت الحق.

أدى املنتخ���ب الوطني في 
السابعة من مساء امس تدريبه 
االول على ستاد نادي الشارقة 
ضمن املعسكر الذي يقيمه في 
االمارات استعدادا خلوض غمار 
الدور الثاني من تصفيات كأس 
العالم 2014 في البرازيل والتي 
ستنطلق في شهر يوليو القادم، 
وقد شارك في التدريب جميع 
الالعبني ال� 22 الذين غادروا مع 
الوفد صباح امس الى الشارقة، 
ويقيم الوفد في فندق هوليدي 
ان الشارقة ويرأس الوفد مدير 
املنتخب اسامة حسني بعد ان 
اعتذر يوسف اليتامى السباب 
صحية. وس���يخوض االزرق 
مباراتني وديتني امام منتخبي 
االردن غدا ثم مع العراق الثالثاء 
املقبل بعد ان مت الغاء البطولة 
الودية التي كان من املقرر ان 
يشارك فيها املنتخب والتي كان 
سيشارك فيها االردن والعراق 
وكوريا الش���مالية وذلك بعد 

اليد  يستضيف احتاد كرة 
وفد منتخب كوريا اجلنوبية 
للش���باب الذي س���يصل إلى 
البالد الس���بت املقبل على أن 
يلعب مباراتني م���ع منتخب 
املقبل في  الش���باب االثن���ني 
السادسة والنصف والثالثاء 
في اخلامسة عصرا على صالة 
الشهيد فهد األحمد، ويأتي ذلك 
ضمن البروتوكول املوقع بني 
احلكومة الكويتية وجمهورية 

كوريا اجلنوبية.
وكان���ت جلنة التدريب في 
احتاد اليد قد اختارت 21 العبا 
اس���تعدادا للمبارات���ني وهم: 
محمد متعب، مطلق الدوسري، 
عبدالرحمن املش���اري، سعد 
احليدري، يوسف عبداللطيف، 
يوسف احلداد، مشعل طه، مشعل 
الشطي، عبداهلل اخلميس، خالد 
الغربللي،  الغربللي، عبداهلل 
عبدالرحمن البالول، عبدالوهاب 
املزين، فه���د الهاجري، جراح 
الش���مري،  وليد، عبدالعزيز 
احمد سرحان، سالم محبوب، 
وليد القالف، عبداهلل احلجرف 

)األزرق. كوم( جانب من أحد التدريبات السابقة لألزرق 

خالد الغربللي ضمن قائمة األزرق في مباراتي كوريا

استعداداً لتصفيات كأس العالم 2014

21 العبًا في قائمة أزرق الشباب خلوض مباراتني وديتني

األزرق يتدرب على ستاد الشارقة قبل لقاء األردن
وغوران يسعى لتجربة الالعبني اجلدد

»يد« كوريا اجلنوبية في ضيافة الكويت

بدر الذياب

الكويت  اختتم���ت بطول���ة 
الدولية الثامنة املفتوحة للبولينغ 
التي نظمها نادي البولينغ خالل 
الفترة من 18 - 22 مارس اجلاري 
برعاية س���مو رئي���س مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد، 
وش���ارك فيها 112 العبا والعبة 

جميعهم من أبطال العالم.
وقد ج���اء النهائ���ي للرجال 
إذ  والس���يدات مس���ك اخلتام، 
اس���تطاع ش���ريز من الواليات 
املتح���دة االميركية الفوز بلقب 
العمومي وهي املرة االولى التي 
يش���ارك فيها في هذه البطولة، 
أما بطولة الس���يدات فقد فازت 
بها هيلني جونسون من السويد، 
وعقب انتهاء منافسات البطولتني 
قام الشيخ طالل احملمد بتسليم 
اجلوائ���ز، وقد ش���اركه رئيس 
االحت���اد املص���ري للبولين���غ 
اللواء احمد نصر وعضو املكتب 
التنفيذي لالحتاد اآلسيوي فاروق 

هريدي.
ووجه احملمد الشكر والتقدير 
الوزراء  لس���مو رئيس مجلس 
الش���يخ ناصر احملمد لرعايته 
التي  الثالث  الكرمية للبطوالت 
البولينغ وهي  ن���ادي  نظمه���ا 
أساتذة آسيا التي انطلقت يوم 16 
واختتمت يوم 17 مارس اجلاري، 
وبطولة الكويت املفتوحة التي 
بدأت يوم 18 واختتمت يوم 22 
مارس، وباألمس أس���اتذة آسيا 

للعام 2011.

العربي  الن���ادي  أعرب جنم 
وكاظمة الس���ابق ومدرب فريق 
حتت 18 س���نة بنادي الساملية 
حاليا عادل صلبوخ عن تقديره 
للنائ���ب الس���ابق عبدالواح���د 
العوضي ملوافقت���ه على رعاية 
التي ستقام بني  مباراة اعتزاله 
العربي وكاظمة في ختام بطولة 

الدوري املمتاز.
م���ن جانبه أش���اد العوضي 
مبس���توى صلبوخ في املالعب 
مع ناديي العربي وكاظمة، متمنيا 
له التوفيق في مهمته التدريبية 
الس���املية واملساهمة  مع نادي 
في حتقيق النتائج واإلجنازات 
لناديه اجلديد كونه من العناصر 

الوطنية الناجحة.
وثم���ن صلب���وخ كذلك دعم 
نادي كاظمة إلجناح لقاء االعتزال 
العربي على  الن���ادي  وموافقة 

املشاركة في املباراة املقبلة.

يقام في الثالثة عصر اليوم 
االجتماع ال� 22 لس���باق اخليل 
الذي يشتمل على 4 أشواط قيد 
فيها 40 جوادا وفرسا من مختلف 
الثالث  الدرجات، أهمها الشوط 
املخصص جلياد الدرجة الثانية 
للمنافسة على كأس النائب محمد 

هادي احلويلة.
كما سيش���هد الشوط الرابع 
قمة التحدي بني أطايب املبتدئات 
للفوز بكأس هادي هايف احلويلة 

عضو مجلس األمة السابق.

ختام البطولة 
الثامنة للبولينغ

العوضي يرعى 
اعتزال صلبوخ

40 جوادًا
في سباق األحمدي

 الكويت تشارك في اجتماعات املؤمتر 
الـ 74  لالحتاد الدولي للصحافة الرياضية

الكويت في اجتماع���ات املؤمتر  تش���ارك 
ال� 74 لالحتاد الدولي للصحافة الرياضية التي 
تس���تضيفها حاليا العاصمة الكورية سيئول 
وتستمر حتى االثنني املقبل مبشاركة عربية 
ودولية وتتخللها اجتماعات االحتاد اآلسيوي 

للصحافة الرياضية.
ويترأس وفد الكويت في هذه االجتماعات 
نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية 
القناع���ي وعضو اللجن���ة التنفيذية  فيصل 
لالحتادين اآلس���يوي والعربي عدنان السيد 
والعضو الفخري لالحتاد الدولي عبداحملسن 

احلسيني.
من جانبه ق���ال القناعي ل���� »كونا« عقب 
مشاركته في اجتماعات اللجنة التنفيذية لالحتاد 
الدولي التي انعقدت برئاسة االيطالي جيانو 
ميرلو قبيل احتفالية االفتتاح الرسمي للمؤمتر 
ان االحتاد الكوري للصحافة الرياضية استعد 
بشكل رائع لهذا التجمع اإلعالمي الكبير وهو 
أول املؤمترات الدولي���ة للصحافة الرياضية 
الدولية ف���ي 2011. وأضاف ان الوفد الكويتي 
ش���ارك في االجتماعات الرس���مية لالحتادين 
الدولي واآلسيوي وعقد سلسلة من اللقاءات 
التشاورية الثنائية مع عدد من الوفود الدولية 

التي توافدت على سيئول حلضور هذا املؤمتر 
الكبير الذي يحظى مبشاركة وفود عربية متثل 
الس���عودية واإلمارات ولبنان وقطر والعراق 

واألردن وفلسطني واملغرب.
وقال ان الوفود املش���اركة في املؤمتر من 
مختلف اجلنسيات اس���تمتعوا بحفل افتتاح 
املؤمتر الدولي للصحافة الرياضية الذي حضره 
وزير الثقافة والرياضة الكوري وعدد من كبار 
الشخصيات الرياضية والسياسية الكورية وعدد 
من أبرز العب���ي كوريا والعباتها في الدورات 

األوملبية.
وب���ني ان برنام���ج الوف���د الكويتي حفل 
باملشاركات الفعالة بينها املشاركة في اجتماع 
االحتاد اآلسيوي للصحافة الرياضية الذي ناقش 
مشروع تعديل النظام األساسي لالحتاد املقترح 
من االحتاد الدولي وقرر تشكيل جلنة سداسية 
تض���م ممثل الكويت فيص���ل القناعي لتقدمي 

تصورها النهائي عن مواد النظام املقترح.
 وم���ن املقرر ان يس���تمع املش���اركون في 
املؤمتر الى عرض خاص عن استعدادات مدينة 
انشون الكورية التي تستضيف دورة األلعاب 
اآلسيوية ال� 17 عام 2014 ومشاريعها الرياضية 

املستقبلية.

فيصل القناعي متوسطا بعض أعضاء الوفود في حفل االفتتاح

املنتخبات الوطنية بالالعبني 
لكل املراحل السنية وليس فقط 
املنتخ���ب األول حتى أصبح 
القادسية والبطوالت اسمان 

ال يفترقان.
وأوضح النبهان ان ما يثلج 
الص���دور في هذا االجناز هو 
ان اجلهاز الفني املشرف على 
الفريق من العناصر الوطنية 
ال���ذي يقوده امل���درب ظاهر 
العدواني ويس���اعده نواف 
جابر ومدرب احلراس احمد 
مطر وق���د أثبت���ت التجربة 
الوطني  جناحها فالعنص���ر 
هو األقرب لالعب احمللي في 
مثل هذه األعمار التي يحتاج 
فيها الالعب صغير السن إلى 
التواصل املستمر مع اجلهاز 

الفني خالل املباريات.
وشكر النبهان مدير قطاع 
الناشئني رفاعي الديحاني على 
متابعته املس����تمرة للفريق 
وقال ان االدارة القدس����اوية 
تعمل وف����ق منظومة إدارية 
متكامل����ة ويب����رز الديحاني 
بجهوده الكبي����رة ومتابعته 
احلثيث����ة لالعب����ني ووقوفه 
إلى  خلفهم باستمرار إضافة 
دعمه اخل����اص للفريق كما 
اننا ال ننس����ى اجلهد الطيب 
للمشرف العام لقطاع الناشئني 
فيصل الشمري ودوره الرائد 

أشاد بدعم احلساوي والديحاني

النبهان: القادسية والبطوالت
اسمان ال يفترقان

في انتصارات الفريق.
من جه���ة أخرى، يخوض 
األصفر مباراة حتصيل حاصل 
مع فري���ق التضام���ن اليوم 
على ملعب النصر وسيختتم 
الفريق مبارياته أمام ناشئي 
الصليبخات االثنني املقبل على 
الكويت حيث  ن���ادي  ملعب 
سيتم تتويج الفريق باللقب 
في احتفالية خاصة حرصت 
إدارة الن���ادي عل���ى إقامتها 

تكرميا لالعبني.
مبارك الخالدي  ٭

أشاد مشرف فريق القادسية 
حتت 16 س���نة سالم النبهان 
بالدعم الالمحدود من مجلس 
إدارة النادي لقطاع الناشئني 
النتائج  ان  بالنادي، مؤك���دا 
املتمي���زة لالعب���ي األصفر 
الس���نية ثمرة  املراحل  ف���ي 
الناج���ح لإلدارة  للتخطيط 
وقطاع الناشئني في االهتمام 

بالقاعدة الكروية.
 وقال النبهان ان الفوز بلقب 
دوري الناش���ئني قبل انتهاء 
املسابقة بجولتني وبالعالمة 
الكاملة 29 نقطة دون خسارة 
هو اجناز تاريخي بحد ذاته 
لالعبني حي���ث يبقى االجناز 
محفورا في أذهانهم وسيمنحهم 
دافعا كبيرا ملواصلة مشوار 

النجاح في املستقبل.
وأضاف ان القاعدة الكروية 
في النادي ه���ي محل عناية 
واهتمام م���ن رئيس مجلس 
الذي  اإلدارة فواز احلساوي 
يتابع كل الفرق ويعمل على 
تذلي���ل الصعاب التي تواجه 
األطقم الفنية واإلدارية العاملة، 
كما يتخطى االهتمام ليصل 
إلى الالعبني أنفس���هم حيث 
يب���دي احلس���اوي اهتماما 
كبي���را باملواه���ب التي يعج 
بها النادي وه���ذا هو تاريخ 
سالم النبهانالقادس���ية الطويل الذي ميد 

ينظم احتاد كرة القدم دورة 
»دبل���وم احملترف���ني« برعاي���ة 
واشراف االحتاد الدولي »فيفا« 
لالرتقاء بالتدريب وإعداد املدربني 
الوطنيني واألخ���ذ بيدهم نحو 
أك���د »بدر عبد  االحتراف. وقد 
اجلليل« مدير التدريب والتطوير 
باالحتاد ان العد التنازلي لفعاليات 
دورة »دبلوم احملترفني« بدأ وأن 
الكويت س���باقة في هذا املجال 
على مستوى غرب آسيا موضحا 
أن الدورة ستقام على 4 مراحل 
بحيث تنطلق املرحلتان االولى 
والثانية ف���ي قطر خالل الفترة 
من 3/26 وحتى 14 ابريل املقبل 
ومن 6 – 13 يونيو في اكادميية 
اس���باير. في حني تقام املرحلة 
الثالثة في االمارات خالل الفترة 
من 6 – 18 نوفمبر وتختتم املرحلة 
الرابعة في الكويت خالل الفترة 

من 4 – 24 فبراير املقبل.
واضاف ان »فيفا« قد رشح 
احملاضرين واملساعدين للقيام 
النظرية  بتق���دمي احملاض���رات 
والعملية ويتمتع هؤالء بخبرات 
كبيرة وميلكون املؤهالت والقدرات 

املميزة في هذا املجال.
وقال عبد اجلليل ان الفرصة 
متاحة ل���� »11« مدرب���ا كويتيا 
للحصول على دبلوم احملترفني 
وه���م املؤهلون لدخ���ول هذه 
ال���دورة في حني بلغ عدد الذين 
سيحضرون الدورة )32( مدربا 

من الدول اخلليجية.

االحتاد يستعد 
لدورة احملترفني

الفحيحيل يلتقي 
الساملية حلسم 

التأهل
يلتقي السالمية مع الفحيحيل 

اليوم في الجولة الـ 11 من 
دوري الدمج لكرة اليد، 

وتتساوى حظوظ الفريقين 
في الظفر بنقطتي المباراة، 

ويدخل السماوي وفي جعبته 
14 نقطة.

وإذا خسر فسيكون موقفه 
صعبا في التأهل للدوري 

الممتاز ألن هناك مواجهتين 
ثقيلتين تنتظرانه، فيما يدخل 
الفحيحيل المباراة برصيد 16 

نقطة.
وإذا تمكن من الفوز فسيعلن 

تأهله رسـميا للدوري 
الممتاز.

منتخبنا يلتقي العراق 
الثالثاء بعد إلغاء 

البطولة الودية

احلساوي يشيد مبشوار خضير 

استقبل رئيس نادي القادسية فواز احلساوي 
العب الفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
والصليبخات واملنتخب الوطني السابق صقر 
خضير حيث قدم الالعب للحس���اوي الدعوة 
حلضور مهرجان اعتزاله الذي س���يقام خالل 
مباراة القادسية والصليبخات الودية احملدد 

له���ا 4 ابريل املقبل على س���تاد محمد احلمد 
بنادي القادس���ية حتت رعاي���ة النائب خلف 
الدميثير حيث اثنى احلس���اوي على مشوار 
الالعب وأدائه املتميز خالل فترة تواجده مع 
القادسية واملنتخب الوطني والتي حقق خاللها 

العديد من األلقاب. 

فواز احلساوي يتسلم درعا تذكارية من صقر خضير


