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يعلن اجلهازان الفني واالداري 
ملنتخبنا االوملبي اليوم القائمة 
النهائية الت���ي تضم 26 العبا 
للسفر الى سنغافورة اخلميس 
املقبل القامة املعسكر االعدادي 
قب���ل مواجهة الياب���ان 19 و23 
الدور  اجلاري ضمن منافسات 
الثاني للتصفيات اآلس���يوية 
املؤهل���ة ال���ى اوملبي���اد لندن 

.2012
وكان اجلهازان الفني واالداري 
قد وقعا في حيرة بس���بب عدم 
ورود التقارير الطبية النهائية 
لع���دد غير قليل م���ن الالعبني 
املصاب���ني الذين ميثلون اهمية 

مباشرة بسيارة االسعاف.
في السياق ذاته، قرر الفوزان 
مباشرة العالج اخلاص باعادة 
التأهيل على يد املعالج الشعبي 
جاسم بهمن اعتبارا من االسبوع 
اجلاري مع البدء بتمارين اجلري 
اللياقة  اخلفي���ف الس���تعادة 

البدنية.
وكان االوملب���ي ق���د واصل 
تدريباته مس���اء امس بقيادة 
املدرب املساعد خالد احمد نظرا 
لسفر املدرب ماهر الشمري الى 
الدوحة الستكمال املرحلة الثانية 
من الدورة التدريبية املتقدمة.

مبارك الخالدي  ٭

رفضت عرضا طبيا العادة تأهيل 
الالعب مساعد الفوزان الذي رفع 
اجلبس عن قدمه االسبوع املاضي 
من خالل اب���رة ذات مواصفات 
طبية عالية، اال انها ال تخلو من 
اآلثار السلبية على املدى البعيد، 
االمر الذي ق���رر معه اجلهازان 
الفني واالداري ع���دم املغامرة 
الفوزان  الالعب. وكان  بسالمة 
قد تعرض الصابة قوية في كاحل 
القدم اثر االشتراك العنيف من 
محترف كاظمة النيجيري اوبينا 
في مب���اراة الفريقني في الدور 
نصف النهائي لكأس االمير حيث 
توجه الفوزان الى املستش���فى 

داخل صف���وف املنتخب، االمر 
الذي اجب���ر اجلهاز الفني على 
ارجاء االع���الن عن القائمة الى 
صباح اليوم. وكان اجلهاز الفني 
للمنتخب ام���ام خيار الختيار 
قائمة ال� 31 االساس���ية بشكلها 
التام حتسبا لظروف االصابات، 
اال ان االقت���راح ل���م يلق قبول 
االطراف املعنية. واصبح في حكم 
املؤكد استبعاد الالعبني ناصر 
فرج وفه���د االنصاري ومحمد 
الظفيري وعبدالعزيز السليمي 
الس���باب متفاوتة بني االصابة 

والعقوبات االدارية.
وكان���ت ادارة االوملب���ي قد 

)سعود سالم( غياب جنم األوملبي مساعد الفوزان بات مؤكدا  

الفوزان يعالج على يد بهمن والتقارير الطبية أربكت اجلهاز الفني

»األوملبي« يعلن قائمته النهائية اليوم

الزعابي يقود الساملية إلى نصف نهائي كأس اليد
أبى العب الساملية عبدالعزيز 
الزعاب���ي اال ان يض���ع خالصة 
خبرته في آخر دقيقة من مباراة 
اليرموك ليس���جل  فريقه م���ع 
 هدفني ساهما في فوز السماوي

 30 - 28 )الشوط االول 18 - 16( 
في اللقاء الذي جرى امس االول 
على صالة الش���هيد فهد االحمد 
في الدعية ضمن منافسات الدور 
ربع النهائي لكأس االحتاد لكرة 
اليد، وبذلك تأهل السماوي الى 
ال���دور نصف النهائ���ي ليلتقي 
املرشح االول للبطولة الفحيحيل 
االربعاء املقب���ل. جاءت املباراة 
دون املتوسط من الناحية الفنية 
وكانت السيطرة طوال الشوط 
االول لصالح السماوي بعد التألق 
الصريح من العب اخلط اخللفي 
الذي استغل  عبدالعزيز جنيب 
الدفاع الهش لليرموك والوقوف 
الس���لبي لنصير حسن الذي ال 
يجيد الشق الدفاعي ليجول جنيب 
ويصول كيفما شاء، فتارة يصوب 
ويسجل وتارة اخرى ميرر لالعب 

الدائرة مبارك جنم.
وكانت قيادة الفريق ناجحة 
بوجود صانع االلعاب فهد فهيد 
فيما لعب الس���ماوي في الدفاع 
6 - 0 معتم���دا عل���ى اط���وال 
الالعبني مس���لم صنقور وفهد 
فريد والى جانبهما محمد الصالل 
وم���ن خلفهما احلارس العمالق 
عبدالرزاق البلوشي، وما ساعد 
السماوي علي السيطرة انحصار 
لعب اليرموك في اخلط اخللفي 
وهذا ما جعل الس���املية يتقدم 

هدف، لكن خبرة العبي السماوي 
كانت الفيصل في استعادة التقدم، 
وكان بامكان اليرموك ان يحرج 
الساملية اكثر، لكن قائد الفريق 
محم���د العوض اض���اع فرصة 
التعادل في آخ���ر دقيقة عندما 
ملس اخلط بعد انفراده باحلارس. 
أدار اللقاء بتألق الدوليان سامي 

عبداجلليل وجاسم سويلم.
حامد العمران  ٭

جانب التحرك االيجابي من العب 
الدائرة فيصل العسعوسي.

وكان الشوط الثاني سجاال بني 
الفريقني وحقق اليرموك تعادله 
االول في آخر 10 دقائق بعد فتح 
اللعب على االطراف ليس���جل 
اجلناح االمين صالح املوسوي 
اسمه كنجم للشوط الثاني بعد 
تس���جيله 5 اهدف ساهمت في 
تقدم اليرموك للمرة االولى بفارق 

بفارق 6 اهداف.
وفي آخر 10 دقائق من الشوط 
االول دافع اليرموك بشكل صحيح 
عندما راقب جنيب رجال لرجل 
الهجومية  ليلغ���ي اخلط���ورة 
للساملية وتكثر االخطاء الهجومية 
له لتتحول دفة املباراة لصالح 
اليرموك الذي قلص فارق االهداف 
الى هدفني نتيج���ة تألق مطلق 
الى  الدوس���ري ونصير حسن 

جنم الساملية عبدالعزيز الزعابي يطير للتسديد على مرمى اليرموك

يلتقي األردن في أولي مبارياته بالبطولة الودية

األزرق يواجه ُعمان وديًا في لبنان

قرعة دوري أبطال اخلليج اليوم

»الشراع« إلى أملانيا خلوض بطولة أوروبا

انطالق »سلة الوزارات«

»الوطنية« ترعى دورة القادسية للصاالت

موسم ناجح لبرمييير غول أكادميي

قال مدير املنتخب الوطني لكرة القدم اسامة 
حس���ني ان االزرق سيلتقي املنتخب العماني 2 
يوليو املقبل اثناء املعسكر التدريبي الذي سيقيمه 
املنتخب في لبنان ويبدأ 26 اجلاري ويس���تمر 
حتى 8 يوليو املقبل، وذلك اس���تعدادا خلوض 
االزرق أولى مبارياته ف���ي التصفيات املؤهلة 
لكأس العالم 2014 يومي 23 و28 يوليو املقبلني 
والتي ستكون امام الفائز من مباراتي سريالنكا 
والفلبني. وقال حسني ل� »األنباء« ان البرنامج 
الزمني الذي وضعته اللجنة الفنية باحتاد الكرة 
يقضي ببدء االزرق تدريباته الرسمية 22 اجلاري 
على ان يغادر بعدها في 26 منه الى لبنان، حيث 
سيلعب االزرق اولى مبارياته الودية امام عمان، 
وبعدها يلتقي املنتخب اللبناني 6 يوليو املقبل، 

مشيرا الى ان املنتخب سيواصل تدريباته بعد 
ذلك حت���ى 8 يوليو، موعد املغادرة الى االردن 
للمشاركة في البطولة الدولية التي ستقام خالل 
الفترة من 13 الى 16 يوليو املقبلني مبش���اركة 
منتخبات السعودية والعراق والكويت واالردن. 
واضاف ان االزرق س���يلعب اولى مبارياته في 
البطولة يوم 13 اجلاري ام���ام االردن والفائز 
من اللقاء سيالقي الفائز من مباراة السعودية 
والعراق لتحدي���د البطل يوم 16 منه، وأوضح 
حسني ان املنتخب س���يعود الى البالد يوم 17 
اجلاري وبعدها س���يدخل في معسكر داخلي 
اس���تعدادا الولى مبارياته في تصفيات كأس 

العالم 23 يوليو املقبل.
مبارك الوقيان  ٭

تقام اليوم ف���ي العاصمة القطرية الدوحة 
قرعة الدور نصف النهائي لدوري أبطال اخلليج 
والتي يتواجد من خاللها العربي وكاظمة، كما 
جترى ايضا قرعة البطولة اخلليجية للناشئني 

وكذلك البطولة الثالثة للمنتخبات األوملبية. 
وسيمثل العربي في القرعة عبدالعزيز املطوع 
فيما ميثل كاظمة عبداهلل الدوسري وللناشئني 

واالوملبي علي الديحاني.

تنطلق اليوم مس���ابقة كأس كرة الس���لة 
للوزارات واملؤسسات احلكومية بإقامة مباراتني 
في صالة نادي الكويت، حيث يلعب في اخلامسة 
والنصف احلرس الوطني مع اخلطوط اجلوية 
الكويتية، تليها مباشرة مباراة الدفاع واالطفاء 

على الصالة نفسها.

وقد وجهت اللجنة الفنية لسلة الوزارات 
الفرق املشاركة الى التواجد مبكرا في صالة نادي 
الكويت والتعاون مع حكام املباريات، مثمنة 
تعاون احتاد السلة برئاسة الشيخ حمد السالم 
واجلهات احلكومية املشاركة في البطولة، وهي 

الدفاع واحلرس واالطفاء والكويتية.

عق���دت اللجنة املنظمة لدورة القادس���ية 
لكرة القدم للصاالت للناشئني والبراعم التي 
تقام حتت رعاية الشركة الوطنية لالتصاالت 
اول اجتماعاتها لالعداد للبطولة، وتش���كلت 
اللجنة من أنور الكندري مديرا للدورة ومهدي 
اشكناني نائبا وجاسم املونس منسقا وعبداهلل 
البلوشي مقررا وطالل املجرن ونبيل اخلياط 
وعبدالرحيم القطان وفيصل الفارس اعضاء 
للجنة املنظمة، فيم���ا اختارت اللجنة الزميل 
احمد الرمضان منس���قا اعالميا للدورة على 
ان يت���م االعالن عن موعد انطالق الدورة بعد 

انتهاء فترة التسجيل.
م���ن جهته، اكد نائب مدي���ر الدورة مهدي 

أشكناي ان التسجيل في الدورة اليزال مفتوحا 
وان هناك اقباال جيدا، مشيرا الى ان التسجيل 

سيغلق في 15 اجلاري.
واضاف ان نادي القادس���ية سيوفر جميع 
االحتياجات اخلاصة بالدورة لتخرج بالصورة 
املطلوبة وحتقيق اهدافها، موضحا ان التسجيل 
في الدورة للبراعم والناشئني الكويتيني فقط 
من غير املسجلني في االندية من مواليد 1996 
الى 1999 حيث يتم التس���جيل حاليا في مقر 

العالقات العامة بنادي القادسية.
وشكر اشكناني الشركة الوطنية لالتصاالت 
على رعايتها لل���دورة وكذلك جميع القائمني 

والعاملني على الدورة في مختلف اللجان.

البنك األهلي يكرم العبي البولينغ

في ختام املوسم الرياضي لبطوالت نادي 
مص���ارف الكويت، قام���ت إدارة البنك األهلي 
بتكرمي فريق البولينغ املكون من تريفور بوش، 
منى صادق، سلمى الهنيدي، ادوين سانشيز، 
ماريو س���انتوس، علي البغلي، فريد غبريال 
ويعقوب أحمد وذل���ك حلصولهم على جميع 
ألقاب مس���ابقات بطولة الدوري وهي: املراكز 
األولى للفرق � الف���ردي � املزدوج � الثالثي � 
أعلى مجموع ش���وطني � جائزة أفضل فريق � 
الش���وط الكامل باإلضافة إلى حصولهم على 

املركز الثاني في بطولة كأس البولينغ.
وبهذه املناسبة، أعرب عبداهلل السميط نائب 
رئيس املديرين العامني قائال: نحن سعداء في 

البنك األهلي بهذا اإلجناز الذي حققه فريق البنك 
في بطولة نادي املصارف للبولينغ، ونبارك 
لهم على هذا اإلجناز املشرف في املوسم احلالي 
وحصولهم على جميع ألقاب املسابقات. فقد بذل 
الفريق جهودا واضحة منذ بداية املوسم، ونحن 
بدورنا نقدم لهم كل التشجيع والدعم لتحقيق 
املزيد من اإلجن���ازات الرياضية التي تعكس 
بصورة واضحة تقدم وتطور البنك األهلي في 

جميع النشاطات الرياضية واالجتماعية.
م���ن جانبهم، ش���كر أعضاء فري���ق البنك 
للبولينغ إدارة البنك األهلي على هذا التكرمي 

والدعم املتواصل.

عبداهلل السميط وحمزة إنكي يتوسطان فريق البولينغ

العبو برمييير غول أكادميي يحملون ميدالياتهم بعد نهاية املوسم

املعتمدة م���ن املدرب اجلديد 
البلغاري للوقوف على مدى 
استعداد الالعبني وقدراتهم في 
التنافس مع الفرق االوروبية 
وفي بطوالت تنظم حتت مظلة 
االحتاد الدولي ويشارك فيها 

أفضل متسابقي العالم.
ان  الف���ودري  وأض���اف 
املش���اركة بعدد العبني فقط 
ترجع لكون ارتباط بقية العبي 
املنتخب باالمتحانات الدراسية، 
مش���يرا إلى انه بعد االنتهاء 
من االمتحانات سوف ينخرط 
جميع الالعبني في معس���كر 
متكامل وشامل من التدريبات 
اليومي���ة املكثفة اس���تعدادا 
خلوض بطولة دول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي الثالثة 
البحرين  ف���ي  اقامتها  املقرر 

الشهر املقبل.

غ����ادر الب����الد متوجها إلى 
أملانيا املنتخب الوطني للشراع 
الدوليني  الالعب����ني  الذي ضم 
الفيل����كاوي وعلي بو  أحم����د 
حمد واملدرب البلغاري فالنتني 
إيڤانوڤ للمشاركة في بطولة 
أوروبا الدولية التي ستقام خالل 

الفترة من 7 إلى 13 اجلاري. 
العام  الس���ر  وأشار أمني 
بالنادي البحري ورئيس جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك 
خالد الفودري الى ان املشاركة 
في هذه البطولة الدولية تأتي 
في إطار حرص متثيل الكويت 
في البطوالت الدولية والقارية 
واإلقليمي���ة وإتاحة الفرصة 
لالعب���ي املنتخب للمزيد من 
االحتكاك وإلثبات وجودهم 
وقدراتهم ومبا ينس���جم مع 
التدريب واالس���تعداد  أحمد الفيلكاويخطة 

اختتم فريق برمييير غول أكادميي برعاية مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني 
للسيارات موسمه وسيتم استكماله في سبتمبر املقبل مع برنامج مكثف للتدريب 

يشمل الدورات واجلوالت واملسابقات للفتيان والفتيات من سن 3 إلى 18 سنة. وتتبع 
برمييير غول أكادميي نادي إيڤرتون اإلجنليزي واملرخصة من اجلهات الرسمية 

احمللية واإلجنليزية. ويرعى األكادميية السفير البريطاني في الكويت فرانك بايكر، 
ويقع املركز الرئيسي في حديقة الشعب حيث توجد أربعة مالعب راقية للتدريب 

واملباريات لستة أيام في األسبوع. وسيقيم املدربون جوالت تدريب مؤهلة من االحتاد 
اإلجنليزي واالحتاد األوروبي، ومرخصة من نادي إيڤرتون.


