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إبراهيم يفقد البصر مؤقتًا

املهمة األخيرة لفوزي والبرازيليني إذا أخفقوا أمام العربي القطري

 دراغان يجهز القادسية ملواجهة الكويت في »اآلسيوية«

 األخضر يتدرب في الدوحة اليوم

 القادسية يصطدم بالعربي في »الصاالت« اليوم
كما يضم القادسية البرازيلي 
املب���دع رودريغو الذي خاض 
جتربة احترافية سابقة مع السد 
القطري، وهو من أفضل العبي 
الصاالت على مستوى العالم.

أما العرب���ي، فلديه العديد 
من األوراق الرابحة التي متلك 
القدرة على ترجيح كفة الفريق 
اليوم رغم صعوبة املواجهة مع 

القادسية.
ويعتمد العربي في حراسة 
املرمى عل���ى املخضرم فيصل 
البغل���ي، إل���ى جان���ب بعض 
العناصر احمللية املميزة، أمثال 
هداف الفريق األول تركي الصباح 
وعبدالرحمن املس���بحي وفهد 
الثنائي  الى جانب  األنصاري، 
البرازيلي لوسيو ومارسيلو. 

وق���دم األصف���ر واألخضر 
مستويات كبيرة في منافسات 
دور الثماني���ة، حيث س���حق 
القادسية غرميه اليرموك بطل 
الدوري في النسختني املاضيتني 
بس���باعية في حني ل���م يرأف 
العربي بحال خيطان الذي دك 
شباكه ب� 11 هدفا، وهي النتيجة 

األكبر هذا املوسم.

ويضم القادسية بني صفوفه 
احلارس األفضل في كرة الصاالت 
سيد املوسوي إلى جانب قائد 
النكاس،  املميز مشاري  الفرق 
فضال عن النشط حمزة اشكناني 
واملشاكس عبدالرحمن الوادي 
الذي  واملوهوب ناصر املسند 
يستحق لقب أفضل العب محلي 

هذا املوسم.

اليرموك. 
وس���يكون لقاء القادس���ية 
والعربي نهائيا حقيقيا للبطولة 
»دربي« مثي���را لكرة الصاالت 
سيش���هد حضورا جماهيريا 
غفي���را في ظ���ل تواجد نخبة 
من جنوم كرة الصاالت سواء 
احمللي���ون او البرازيليون في 

صفوف الفريقني.

تدخل كأس الصاالت لكرة 
الق���دم مرحل���ة اجل���د بإقامة 
مبارات���ي الدور قب���ل النهائي 
اليوم، حيث يلتقي في السابعة 
اللقب  الفحيحيل حامل  مساء 
الثانية  الش���باب وف���ي  م���ع 
يصطدم القادسية وصيف بطل 
الدوري مع العربي في التاسعة 
مس���اء وذلك على صالة نادي 

طبيا للكشف عن مصدره وأسبابه 
وسيبتعد إبراهيم بشكل قسري عن 
قيادة تدريبات األصفر ملدة أربعة 
أيام يلتزم خاللها الراحة التامة في 
املن����زل واالبتعاد عن أي مؤثرات 
وهي الفترة املتبقية. وباشر دراغان 
مهمته مساء أمس حيث بحضور 
كل الالعبني وسط ارتفاع للروح 
املعنوية لالعبني اثر ردهم الدين 
لفريق الش����باب ال����ذي أخرجهم 
من بطولة كأس ول����ي العهد كما 
شهدت التدريبات مشاركة املدافع 
نهير الش����مري العائد من املرض 
املفاجئ الذي تعرض له مؤخرا وفي 
املقابل يواصل فريق الكويت اليوم 
تدريباته بقيادة مدربه البرتغالي 
جوزيه روماو وسط رغبة شديدة 
بتواصل االجنازات بعد ان حقق 
الفريق لقبه األول املتمثل في بطولة 
ولي العهد حيث رفض اجلهازان 
الفني واإلداري منح الالعبني راحة 
عقب املب����اراة أمام الفحيحيل في 
النهائي لبطولة كأس  الدور ربع 

األمير.
مبارك الخالدي  ٭

البحريني ولم يحقق األخضر 
أي ف���وز في البطولة بل تلقى 
خسارتين من األهلي اإلماراتي 
2-1 و1-0، على التوالي إذ تبقى 
البطولة األمل الوحيد للعرباوية 
إلنقاذ موس���مهم بعد خروج 
األخض���ر خال���ي الوفاض من 
البطوالت المحلية ولم يشفع 
له التحسن الطفيف الذي طرأ 
على مركزه في الدوري الممتاز 
بع���د ان حل ثالث���ا إال انه عاد 
وخرج من بطولتي ولي العهد 
وكأس األمير بالرغم من عروضه 
الوطني  الجيدة بقيادة مدربه 
فوزي إبراهيم الذي ربما تكون 
مهمته األخيرة مع الفريق في 
العربي  الخس���ارة م���ن  حال 
القطري بعد إعالن أمين السر 
العام عبدالرزاق المضف بعدم 

التجديد له.
وفي سياق متصل، علمت 
المحترفي���ن  ان  »األنب���اء« 
ل���ن  الث��الث���ة  البرازيليي���ن 
يعودوا إل���ى الكويت في حال 
خس���ارة األخض���ر وخروجه 
إلى  البطولة وستوجهون  من 
البرازيل مباش�رة عب�ر م�طار 

الدوح��ة. 
مبارك الخالدي  ٭

أوراق اعتم���اده مج���ددا ف���ي 
البطولة حيث تأهل إلى الدور 
النهائي النسحاب األهلي  ربع 

الس���تاد بعد غد وفق اللوائح 
المنظمة للبطولة.

ويسعى األخضر الى تقديم 

خفيف���ا بعيد وصول���ه على 
الملعب الفرعي لستاد حمد على 
ان يجري مرانه الرئيس على 

اس����ندت إدارة القادسية مهمة 
جتهيز الفريق إلى الصربي دراغان 
مانكوڤيتش على أمل ان تتحسن 
احلالة الصحي����ة للمدرب محمد 
إبراهيم ليعود إلى قيادة الفريق 
ملا لذل����ك األمر من مردود معنوي 
كبير على الالعبني الذين ارتبطوا 
مبدربهم الوطني طوال س����نوات 
حققوا معا العديد من االجنازات.

وعلمت »األنب����اء« ان ابراهيم 
بعث برسائل اطمئنان إلى الالعبني 
وإداريي األصفر بهدف عدم إشغالهم 
ف����ي التفكي����ر بحالت����ه الصحية 
وااللتزام في التدريبات استعدادا 
للمواجهة احلاسمة املصيرية أمام 
فريق الكويت في الدور ال� 16 لكأس 
االحتاد اآلسيوي واحملدد لها األربعاء 
املقبل على ستاد محمد احلمد بنادي 
القادسية. وكان إبراهيم نقل الى 
احد املستشفيات لتلقي العالج من 
ڤيروس مفاجئ داهم عينيه نتج 
عنه انفجار في الشريان الرئيسي 
البصر  افقدها  العينني ما  إلحدى 
مؤقتا كما عانت العني األخرى اآلثار 
السلبية للڤيروس اجلاري متابعته 

تغادر البالد ظه�ر اليوم بعثة 
ال�ن���ادي العربي متوجهة إلى 
الدوح�ة وذل���ك لمالقاة فريق 
العربي القطري الثالثاء المقبل 
في الدور ربع ال��نهائي لبطولة 
األندية الخليج�ية ال� 26 لألندية 

أبطال الدوري والكأس 
ويرأس بعثة األخضر مدير 
الكرة سامي الحشاش وعضوا 
الجه���از اإلداري عبدالعزي���ز 
الفري���ق  المط���وع ومدي���ر 
وع��بدالنب���ي حافظ مش���رفا 
والجه���از الفن���ي المكون من 
ف���وزي إبراهيم مدربا وفاضل 
مطر مساعدا و20 العبا هم خالد 
الرشيدي وسلمان عبدالغفور 
الرش���يدي وحس���ين  واحمد 
الغريب واحم���د عبدالغ��فور 
وعلي مقصي���د ومحمد جراغ 
وعبداهلل الشمالي وعبدالعزيز 
الموسوي  السليمي وحسين 
ونواف شويع ومساعد عبداهلل 
وعلي اشكناني وفهد الحشاش 
الحقان وعيسى  وعبدالعزيز 
وليد والبرازيليون انطونيو 
وفاب�يوس����انتوس  واالس 
وجوني النديرينيو والمغربي 

عبدالمج�يد الج�يالني.
وس���يجري العرب���ي مرانا 

)هاني الشمري( املدرب دراغان مانكوڤيتش يوجه ويبدو محمد إبراهيم مع اجلهاز الفني 

)األزرق.كوم( جانب من مباراة سابقة بني العربي واألهلي اإلماراتي 

)هاني الشمري( جنم خيطان األوملبي مساعد الفوزان يغيب إلصابته في قدمه 

نقل املهاجم الواعد في فريق 
خيطان مساعد الفوزان إلى 

مستشفى الرازي بسيارة اإلسعاف 
اثر االحتكاك القوي الذي تعرض له 
من املدافع البرازيلي لفريق كاظمة 

اوبينا حيث لم يستطع الفوزان 
إكمال املباراة وأجريت لالعب 

اإلشاعات الالزمة حيث تبني إصابته 
بكسر في مشط القدم ومت وضع 

رجله في اجلبس ملدة ثالثة أسابيع 
على ان يراجع عيادة العظام بشكل 

دوري ملتابعة وضعه الصحي.
وسيبتعد الفوزان عن املنتخب 

االوملبي بشكل نهائي لعدم متكنه 
من اللحاق مبعسكر األزرق أوائل 

الشهر املقبل في سنغافورة كما لن 
يتمكن من املشاركة في املباريات 

الدولية الودية لالوملبي أمام سورية 
28 اجلاري والعراق 4 املقبل 

وسنغافورة 14 منه.
وكان الفوزان قد أحرز هدف فريقه 
األول في مرمى كاظمة من تسديدة 

صاروخيه كعادته حيث كان في 
طريقه إلى تسجيل هدفه الثاني في 
املباراة لوال التدخل العنيف الوبينا 
الذي طرد من امللعب بشكل مباشر 
وينتظر عقوبة مضاعفة من جلنة 

املسابقات.
مبارك الخالدي  ٭

 الفوزان يبتعد
عن األوملبي

بسبب أوبينا! 

في املرمى
ناصر العنزي

لم يخرج حتى يعود..
لم يخرج مدرب األزرق الصربي غوران توفاريتش 

حتى يعود مرة أخرى، وكنا على قناعة بان احتاد الكرة 
لن ينهي ارتباطه مع مدربه مبثل هذا التحول املفاجئ 
السريع في أحداثه بسبب العالقة احلسنة التي تربط 

الطرفني، واستمرار غوران في عمله يأتي في مصلحة 
منتخبنا األزرق حلاجته إلى االستقرار في كوادره الفنية 
واملعاونة واإلدارية، خصوصا ان املدرب متكن من توطيد 
العالقة بينه وبني الالعبني خالل البطوالت السابقة وبات 

ملما بقدرات العبيه الفنية، فمن األفضل استمراره 
كي ال ندخل فريقنا في جتربة أخرى مع مدرب جديد 

والتصفيات اآلسيوية على األبواب.
وال نقول ان غوران هو األفضل من بني املدربني لكنه 

حقيقة يستحق مضاعفة أجره الشهري، ووضح اجتهاده 
مع األزرق في البطوالت السابقة وعليه ان يعلم جيدا ان 
مهمته املقبلة في تصفيات كاس العالم 2014 هي األصعب 

وتتطلع إليها اجلماهير الكويتية في حتقيق األمل الذي 
طال كثيرا بعد اجناز التأهل إلى مونديال اسبانيا 1982، 

كما نتمنى من املدرب غوران ان يتأنى في اختياراته 
لبعض الالعبني واالستفادة من أخطاء كأس أمم آسيا 

األخيرة في الدوحة.
ويجرنا احلديث الى عمل احتاد الكرة للموسم احلالي 

برئاسة الشيخ طالل الفهد حيث جنح بصورة ملحوظة 
في تنظيم مسابقاته بعدما اعتدنا طويال خالل السنوات 

السابقة على تأجيل املباريات وترحيلها، ووضح ان جلان 
االحتاد تعمل وفق خطة مدروسة كل حسب تخصصه.

٭ أنهى القادسية وكاظمة تطلعات الفريقني »املشاغبني« 
الشباب وخيطان وأخرجهما من بطولة كأس صاحب 

السمو األمير، ولم يجد األصفر صعوبة في إبطال مغامرة 
الشباب وهزمه 5-2 بعد ان تعامل معه بجدية في حني 

قدم خيطان شوطا رائعا أمام كاظمة وسجل هدفني في 
الشوط الثاني بعدما كان متخلفا بثالثة أهداف في احلصة 

األولى، ولفت نظرنا حقيقة املستوى املميز خليطان 
بإشراف مدربه الوطني محمد االنصاري وكاد ان يتعادل 

ويفوز لوال سوء احلظ لالعبيه، واإلشادة موصولة ببعض 
عناصره مثل محمد يوسف ومساعد الفوزان اللذين 

يستحقان االنضمام للمنتخب في الفترة املقبلة.
ورغم فوز كاظمة إال انه لم يكن مقنعا في أدائه فمازال 

البرتقالي يعتمد على حتركات العب واحد وهو فهد 
العنزي إلدخال كرته في مناطق اخلطورة، ويهمنا ان 

يعود كاظمة إلى دائرة املنافسة على الكؤوس واأللقاب بعد 
أن طال غيابه كثيرا.. وسالمتكم.

توج فريق كلية العلوم اإلدارية بلقب بطولة اجلامعات 
املفتوحة لكرة القدم بعد فوزه على فريق اجلامعة العربية 
املفتوحة 3- 2 في املباراة النهائية التي أقيمت بينهما على 

ستاد جامعة الكويت. 
من جهته اش���اد جمال بوعركي مدير األنشطة الرياضية 
بجامعة الكويت بنجاح البطولة التي ش���ارك فيها 26 فريقا 
ميثلون جامعة الكويت واجلامعات اخلاصة واالس���ترالية 

واألميركية واجلامعة العربية املفتوحة. 
وقال ان املباريات جاءت قوية وحماسية من جميع الفرق 
املشاركة التي حتلت بالروح الرياضية وااللتزام بتعليمات 
حكام املباريات وشكر بوعركي اجلهات الراعية وهي شركة 
نفط اخلليج وجمعية الصلبيخات والقادسية ومجلة كامبس 

كروز.

تعقد اجلمعية العمومية لنادي البولينغ اجتماعها العادي 
مس���اء اليوم بقاعة االجتماعات مبقر النادي مبجمع اللجنة 
األوملبية واالحتادات الرياضية، وذلك ملناقشة واعتماد التقريرين 
املالي واإلداري. ويختلف هذا االجتماع عن االجتماعات األخرى 
التي عقدت خالل السنوات املاضية اذ يأتي بعد حتقيق إجناز 
كبير سيلعب دورا مهما في تطوير لعبة البولينغ بالكويت 
وسينتقل بها نقلة نوعية ليضعها في مصاف اللعبة عامليا 
رغم ان البولينغ الكويتي حقق إجنازات عاملية على املستوى 
الفني، اما هذه املرة فإن اإلجناز يس���تحق وقفة من اجلميع 
لتقدمي الثناء والتقدير للش���يخ ط���الل احملمد رئيس نادي 
البولين���غ صاحب هذا اإلجناز ال���ذي واصل بجهوده ملدة 4 
سنوات متواصلة من أجل حتقيقه وباألمس القريب تكللت 
جهوده بالنجاح والتوفيق ومت توقيع عقد إنشاء املركز العاملي 
للبولينغ الذي لن يكون مفخرة للكويت فقط لكنه سيكون 
مفخرة عاملية ملنش���آت رياضية على مس���توى العالم وهذا 
بشهادة رئيسي االحتادين العاملي والدولي للبولينغ عندما 

شاهدا التصميمات وعلما بالتجهيزات التي سيكون عليها.

المركز العالمي للبولينغ

يعتبر املركز العاملي للبولين���غ عالمة مميزة للبولينغ 
الكويتي وهو الوحيد في الش���رق األوسط من نوعه، سواء 
احلجم او التجهيزات وليس له منافس في املنطقة وسيكون 
منافسا قويا للمراكز األوروبية واألميركية في تنظيم بطوالت 

العالم خالل السنوات املقبلة.
ومت تصمي���م املركز العاملي على أح���دث النظم احلالية 
وأيضا املستقبلية وروعي في تصميماته املعمارية استغالل 
املساحات ليكون منوذجا فريدا من نوعه وهو يتكون من 6 

أدوار بخالف السرداب.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من الزميل عبدالعزيز 
جاس���م لوفاة خاله، تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وألهم 
اهله وذويه الصبر والسلوان، )إنا هلل وإنا اليه راجعون(.

جمال بوعركي يسلم الكأس للفائز باملركز األول

»العلوم اإلدارية« بطل اجلامعات 

»عمومية البولينغ« اليوم

خالص العزاء للزميل
عبدالعزيز جاسم


