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غوران في إجازة لثالثة أسابيع

»الشرطة« في سباق نصف ماراثون اجلزائر

الغرافة يسقط الرياضي في »السلة العربية«

وافق احتاد كرة القدم على االجازة الدورية 
مل���درب املنتخ���ب الوطني الصرب���ي غوران 
توفاريتش التي تس���تمر لثالثة أسابيع تبدأ 
من 3 يونيو املقبل وتنتهي في 21 منه. وكان 
غوران قد قدم طلبه باالجازة بعد توقيعه أول 
م���ن أمس على العقد اجلديد واتفاقه النهائي 
مع االحتاد لالستمرار في قيادة األزرق خالل 
املرحلة املقبلة. وسيقود غوران تدريبات االزرق 
رسميا اعتبارا من 22 الشهر املقبل قبل املغادرة 
الى املعس���كر اخلارجي في بيروت 26 منه، 

عبر مدرب فريق االحتاد الرياضي للش����رطة 
سعد الهاجري عن أمله في أن يحقق الفريق نتائج 
ايجابية في بطولة الشرطة العربية لسباق نصف 

ماراثون بالعاصمة اجلزائرية. 
وقال الهاجري ل� »كونا« على هامش مأدبة غداء 
أقامها سفيرنا لدى اجلزائر سعود الدويش على 
شرف وفد احتاد الشرطة، ان املشاركة الكويتية في 
البطولة ستكون قوية مع مختلف الفرق العربية 
املشاركة. وأكد أن التدريبات التي أجراها الفريق 
في الكويت واملعس����كر في اجلزائر منذ 12 مايو 
اجلاري جرت في ظروف جيدة ومناسبة. وستكون 
املنافس����ة مفيدة ومثمرة نظرا لوجود مشاركني 

أقوياء من مختلف الدول العربية املشاركة.
وقال ان فريقنا هو فريق شاب لديه طموحات 
واعدة في املس����تقبل، خاصة في كسب اخلبرات 

اس���قط الغرافة القطري الرياضي اللبناني 
حامل اللقب في النسختني األخيرتني بعد فوزه 
املثير عليه 70 � 66 )الشوط األول 31 � 39( أول 
من امس في صال���ة محمد بن زايد في ابوظبي 
في مباراة قمة ضمن منافسات املجموعة األولى 
من بطولة األندية العربية الرابعة والعش���رين 

لكرة السلة.
وصعد الغرافة الى صدارة املجموعة برصيد 5 
نقاط بعدما حقق فوزين مقابل خسارة امام جمعية 
س���ال املغربي )4 نقاط( الذي بإمكانه استعادة 

املركز األول في حال فوزه على الرياضي.
وتراجع الرياضي الى املركز الرابع برصيد 3 
نقاط من مباراتني، بعدما عانى من سوء مستوى 
بعض العبيه املؤثرين وخصوصا األميركي نايت 
جونسون الذي اكتفى بتسجيل 5 نقاط واملصري 

حيث س���يخوض االزرق عددا من التجارب 
الودية م���ن بينها املنتخب العماني الذي أكد 
تواجده في العاصمة اللبنانية الشهر املقبل 

خالل تواجد األزرق هناك.
اجلدير بالذكر ان املنتخب الوطني يستعد 
خلوض املرحلة الثانية من التصفيات املؤهلة 
ملونديال 2014 بالبرازيل، حيث سيلتقي مع 
الفائ���ز من س���ريالنكا والفلبني ف���ي يوليو 

املقبل.
مبارك الخالدي  ٭

واملش����اركة في بطوالت أخرى عربية وعاملية، 
مضيفا ان »هذه البطولة ستساهم أكثر في تطوير 
مستوى املتنافسني«. مش����ددا على أن مشاركة 
الكويت تعد وس����يلة للترابط واألخوة فيما بني 
األش����قاء العرب. وحول استعدادات الفريق قال 
الهاج����ري انه أجرى تدريب����ات في الكويت قبل 
وصوله للجزائر، كما أنه أقام معسكرا تدريبيا 
في منطقة بوش����اوي بالعاصمة اجلزائرية منذ 

وصوله حتضيرا لهذه املنافسة العربية.
ويضم الفريق فضال عن عضو مجلس إدارة 
احتاد الشرطة العقيد خالد أحمد بن سالمة كال من 
اداري الوفد النقيب علي عباس الكندري واملدرب 
س����عد الهاجري وأربعة العبني هم عبدالرحمن 
الفهد ومحمد املنيع ون����واف العنزي وعبداهلل 

الكندري.

اس���ماعيل احمد صاحب 11 نقطة، مع العلم بان 
افضل مسجل في صفوفه كان االميركي لورين 

وودز )13 نقطة(.
وفي املجموعة نفسها، حقق الشارقة االماراتي 
فوزا كبيرا على شباب الدار البيضاء اجلزائري 
بف���ارق 21 نقطة 87 � 66 )الش���وط االول 38 � 
34(. والفوز هو األول للش���ارقة بعدما خس���ر 
امام جمعية س���ال ليرفع رصيده الى 3 نقاط، 
في حني مني الدار البيضاء بخس���ارته الثالثة 
على التوالي لتصبح فرصته في التأهل الى ربع 

النهائي صعبة للغاية.
وكان الساحل في املجموعة الثانية خسر من 
العلوم التطبيقية األردني 84 � 71 )الشوط األول 
37 � 33(. وحقق العلوم التطبيقية فوزين مقابل 
خسارة كانت امام الشانفيل اللبناني 70 � 85.

الفحيحيل ينتزع كأس التفوق في »الطاولة«

متكن الفحيحيل من أن يحصد ألول مره كأس 
التفوق لكرة الطاولة بعدما حقق 22 نقطة، فيما 
ذهب لقب ال����دوري الى كاظمة الذي حصل على 
املركز األول وجاء التضام����ن في املركز الثاني، 
بينما حصل الس����املية على لقب الكأس وكاظمة 

على املركز الثاني.
وكان احت����اد كرة الطاولة قد أقام حفل ختام 
موسمه الرياضي بصالة مركز شباب العارضية 
بحض����ور ورعاية رئيس االحتاد محمد املعتوق 
ورئيس نادي الفحيحيل وليد الفليج وأمني صندوق 
نادي الس����املية سامي اجلدعان وأعضاء مجلس 

اإلدارة وعدد كبير من متابعي اللعبة.
وأقيم لقاء على هامش احلفل في نهائي حتت 
18 سنة بني سالم احلسن من الساملية وعبداهلل 
املكيمي من اليرموك وانتهى لصالح احلسن بثالثة 
أشواط مقابل شوط. وفى اخلتام مت توزيع اجلوائز 
والكؤوس على الفرق والالعبني الفائزين، وأكد 
رئيس االحتاد محمد املعتوق ان مجلس االدارة 
يسعى لتحقيق حلم الالعبني واألندية ببناء صالة 
للعبة عن قريب لتنظيم البطوالت بشكل أفضل. 
من جهته، أعرب احمد العازمي عضو مجلس ادارة 

نادي الفحيحل ومدير كرة الطاولة عن سعادته 
إلحراز ناديه كأس التفوق العام برصيد 22 نقطة 

وللمرة االولى منذ أكثر من ثالثني سنة.
وقال العازمي: لقد مت اس����تحداث اللعبة في 
عام 2003 بعد تس����لم املجلس احلالي برئاس����ة 
وليد الفليج وخالل فترة وجيزة استطاع النادي 
احلصول على لقب كاس التفوق العام واستعادة 
االجنازات التي حققها في الثمانينيات قبل ان يتم 
إلغاء اللعبة، وما كان هذا االجناز ان يتحقق لوال 
اجلهود الكبيرة املبذولة من املدير الفني للعبة 
جاسر الفضلي الذي حتمل مسؤولية كبيرة في 
بناء اللعبة من جديد حيث عمل على التعاقد مع 
مدربني للمراحل الس����نية والفريق االول وبذل 
مجهودا في تس����جيل العب����ني للنادي، حيث بدأ 
من الصف����ر لذلك نوجه له الش����كر على العمل 
الكبير واملضني ال����ذي قام به. وتوجه العازمي 
بالشكر للجهازين الفني واإلداري القائمني على 
اللعب����ة وملجلس االدارة الذي حرص على تأمني 
كل متطلب����ات االجهزة الفنية والالعبني، متمنيا 
ان يواصل النادي تفوقه في اللعبة في املواسم 

املقبلة، وان يحقق نتائج أفضل.

فريق الفحيحيل متوجا بالكأس

تكرمي الالعب سالم احلسن 

)هاني الشمري( أزرق الناشئني أظهر حتسنا في املستوى رغم اخلسارة من العراق  

الدور  الى  القادس����ية  تأهل 
نصف النهائ����ي لبطولة كأس 
األمي����ر بعد اكتس����احه لفريق 
الشباب مس����اء امس 5-2 في 
املب����اراة الت����ي جمعتهما على 
ستاد نادي الكويت وثأر األصفر 
خلس����ارته من الش����باب الذي 
أخرجه من الدور ذاته لبطولة 
ولي العهد وشهدت املباراة حالتي 
ط����رد بعد قي����ام احلكم ناصر 
العنزي بإشهار البطاقة احلمراء 
خللف السالمة ويعقوب سعد في 
الدقائق االخيرة من املباراة التي 
غاب عنها مدرب األصفر محمد 
ابراهيم ملرض����ه املفاجئ وقاد 
األصفر املدرب املساعد غوران 
مانكوڤيتش. ومارس القادسية 
ضغطا كبيرا على خصمه في 

من داخل املنطقة سكن الزاوية 
اليمنى للبلوش����ي )79( معلنا 
الهدف اخلامس لينشط الشباب 
بعدها واستطاع البديل سعود 
س����ويد من إحراز الهدف االول 
لفريقه )84( بتسديدة ارتطمت 
بأسفل العارضة للحارس نواف 
اخلالدي ودخلت املرمى وقلص 
الفارق البرازيلي توبانغوا )91( 

بعد انفراده باخلالدي.
الي����وم   وتختت����م مس����اء 
منافس����ات الدور ربع النهائي 
بإقام����ة مباراتني  البطولة  من 
على ستاد محمد احلمد بنادي 
القادسية، حيث يلتقي في االولى 
الكويت والفحيحيل، فيما يواجه 

اجلهراء النصر.
مبارك الخالدي  ٭

املشعان مبهارته العالية بصناعة 
الهدفني كما ادى العبا االرتكاز 
العامر  الش����يخ وطالل  صالح 
املن����وط بهم����ا بامتياز  املهام 
املتقدم  الدفاعي  البلوك  وفشل 
للش����باب في احلد من الهجوم 
القدس����اوي وكانت محاوالت 
الفري����ق ضعيف����ة باس����تثناء 
تس����ديدة عادل توفي����ق التي 
ابعدها احلارس نواف اخلالدي 
)30( وفي الشوط الثاني واصل 
القادسية افضليته ومتكن املجمد 
من إحراز هدفه الثاني والثالث 
لفريقه بعد انفراده بالبلوشي 
ليضع الكره في الزاوية اليمنى 
)66( ومتكن اخلطيب من اضافة 
الهدف الرابع من ركلة جزاء )69( 
وسدد اخلطيب بعدها صاروخا 

الربع ساعة االولى من الشوط 
االول واس����تطاع إحراز هدفني 
مبكرين قتل بهما الروح املعنوية 
لالعبي الش����باب وكانت اولى 
احملاوالت انفراد لفراس اخلطيب 
الذي لم يس����تحوذ على الكرة 
بشكل كامل )4( وأرسل الظهير 
عامر املعتوق عرضية متقنة لفهد 
األنصاري غير املراقب وضعها 
البلوشي  حتت احلارس عمار 
)7( وواصل األصفر ضغطه عبر 
التس����ديد القوي تارة والتقدم 
املس����تمر للظهيرين املعتوق 
وخال����د القحطاني تارة اخرى 
وسدد اخلطيب كرة قويه ابعدها 
البلوشي مبهارة اال انها وجدت 
سعود املجمد باملرصاد ليعيدها 
للمرمى )15( وساهم عبدالعزيز 

سعود املجمد محتفال مع زميليه خالد القحطاني وفهد األنصاري بإحرازه هدفه األول والثاني لفريقه     )هاني الشمري(

الكويت يحاول عبور الفحيحيل بأقل اخلسائر

الكويت واجلهراء يواجهان الفحيحيل والنصر في ختام مواجهات ربع النهائي لكأس األمير اليوم

القادسية اكتسح الشباب بخماسية وتأهل إلى نصف النهائي

املعتوق والفليج كرما الفائزين 

خسارة أزرق الشباب 
والناشئني من العراق 

يلتقي منتخبنا الوطني للناشئني في الـ 5:45 مساء اليوم مع 
نظيره املنتخب العراقي على ملعب نادي التضامن في جتربة 
ودية ثانية للمنتخبني بعد فوز املنتخب العراقي في مباراتهما 

االولى مساء أمس االول 1-0، ويستعد املنتخب الوطني خلوض 
الدورة العربية التي ستقام في جدة يوليو املقبل، وكذلك للبطولة 

اخلليجية ملنتخبات الناشئني في الدوحة أغسطس املقبل، وذلك 
قبل ان يستضيف تصفيات املجموعة الثانية املؤهلة الى كأس 

آسيا 2012 في نوفمبر املقبل.
كما خسر منتخبنا للشباب 0-2 من نظيره العراقي أيضا في 

املباراة التي جمعتهما على ستاد صباح السالم. وقدم منتخبنا 
للناشئني عرضا طيبا بالقياس الى قصر الفترة االعدادية التي 

خاضها بقيادة اجلهاز الفني املكون من عبدالعزيز الهاجري 
ومساعده علي مهنا، حيث أظهر املنتخب حتسنا من الناحيتني 

الفنية والبدنية عكستا االستفادة التي حققها املنتخب من 
مواجهتيه مع املنتخب السعودي االسبوع املاضي، حيث خسر 

في االولى 24 وتعادل في الثانية 22.
ومنح الهاجري الفرصة خالل املباراة للعديد من الالعبني 

للمشاركة في املباراة للوقوف على حقيقة املستوى الفني 
لالعبني قبل االستقرار على التشكيلة النهائية التي ستغادر الى 
معسكر أوروبي الشهر املقبل األمر الذي أفقد خطوط املنتخب 

االنسجام، السيما في الشوط الثاني من املباراة، حيث تفوق 
العراقيون من الناحية التكتيكية.

ومن املقرر ان تتوقف استعدادات منتخب الناشئني اعتبارا من 
مساء اليوم بسبب االختبارات الدراسية لالعبني، على ان يعاود 

تدريباته فور ظهور النتائج النهائية لالعبني.
مبارك الخالدي  ٭
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