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البطولة تنطلق غداً مبشاركة 11 منتخبًا

السيد ينفي استدعاء متعب للمنتخب

غوران: واثقون بقدرات العبي األزرق في »كأس العرب«

األهلي يلتقي أرينا سبورت في تركيا

كاظمة يتعاقد مع ميودراغ رسميًا

وبعضها دفع بفريقه االساسي 
اب���رز عناصره  لكن بغياب 

املؤثرة.
 ووزع����ت املنتخبات ال�11 
على 3 مجموعات ضمت األولى 
ثالثة منتخبات بعد انسحاب 
اإلم����ارات وه����ي فلس����طني 
والس����عودية واألزرق وتقام 
منافسات املجموعة في الطائف، 
بينما تضم املجموعة الثانية 
منتخبات املغرب والبحرين 
وليبيا واليمن، أما املجموعة 
الثالثة فتضم منتخبات العراق 
ولبنان ومصر والس����ودان، 
وتقام منافسات املجموعتني 

الثانية والثالثة في جدة. 

افريقيا الوسطى بنفس قائمة 
مباراة الذهاب. وأضاف ورغم 
هذا، فمس����توى متعب الفني 
في معسكر األهلي بالنمسا، 
وكذلك مس����توى عمرو زكي 
مع الزمالك في السعودية، قد 
يعيدهما قب����ل هذه املواجهة 

املصيرية.
وواصل »اجلهاز الفني مهتم 
بالتأكي����د بضم متعب وزكي 
ولكن بع����د التأكد من ارتفاع 

حالتهما الفنية والبدنية«.
وكان املوقع الرسمي لألهلي 
قد أكد ان متعب تلقى دعوة 
رس����مية من جهاز املنتخب 
لالنضمام للقائمة التي تستعد 
الوس����طى.  افريقيا  ملواجهة 
وحتت����اج مص����ر لتعويض 
هزميتها في مب����اراة الذهاب 
باإلسكندرية 3-2 عندما تلتقي 
افريقيا الوس����طى في مباراة 
الع����ودة 30 يونيو اجلاري، 
إلنقاذ طريقه����ا نحو التأهل 

ألمم افريقيا 2013.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

 ويعتم���د األزرق عل���ى 
مجموعة من عناصر اخلبرة 
والشباب يبرز منهم حارس 
القادس���ية ن���واف اخلالدي 
وأمام���ه في الدفاع مس���اعد 
ندا وحس���ني فاضل وأحمد 
الرشيدي، وفي الوسط هناك 
فهد األنصاري وعبدالعزيز 
العتيقي،  املش���عان وجراح 
فضال عن جنوم اخلط األمامي 
عبداله���ادي خمي���س وفهد 

األنصاري ويوسف ناصر.
البطولة مشاركة  وتشهد 
اال ان معظ���م  11 منتخب���ا، 
املنتخبات قررت املش���اركة 
بالفريق الرديف او األوملبي، 

في حالة بيعه في املوسم الرابع 
إذا ما مت التجديد له.

واقترب أحمد سعيد اوكا 
مداف����ع منتخبنا الوطني من 
االنضمام للقلعة احلمراء بعد 
إدارة وادي دجلة  أب����دت  أن 
موافقة مبدئي����ة على رحيل 
الالعب وفسخ عقده بالتراضي 
بني الطرفني.. ليقترب الالعب 

خطوة نحو اللعب لألهلي.
واليزال مسؤولو األهلي 
ينتظرون رد اإلفريقي التونسي 
بشأن انتقال التشادي صامويل 
إيزي����كال.. كم����ا ينتظرون 
ما ستس����فر عنه املفاوضات 
اجلارية حاليا مع أحمد حسن 

مكي مهاجم حرس احلدود.
من جانب آخر نفى ضياء 
السيد ما نش����ر على املوقع 
الرس����مي لألهلي باستدعاء 
اجلهاز الفني للمنتخب لعماد 
متع����ب لالنضمام ملعس����كر 
الفري����ق اس����تعدادا ملواجهة 
افريقيا الوسطى. وقال املدرب 
الع����ام للمنتخب س����نواجه 

أب���دى م���درب املنتخب 
الوطني غ���وران توڤاريتش 
ثقت���ه بالعب���ي األزرق في 
بطولة كأس العرب التاسعة 
التي تستضيفها السعودية 
التي س���تنطلق غدا وحتى 
5 يولي���و املقبل، وذلك رغم 
غياب بعض النجوم، مؤكدا 
صعوبة املواجهة األولى التي 
ستكون أمام السعودية السيما 
أنها مباراة افتتاحية، إال أنه 
عاد وشدد على قدرة العبيه 
على حتقيق الفوز بلقب في 
البطولة رغم افتقاده الثالثي 
يعقوب الطاهر وفهد العنزي 

وبدر املطوع.

 يواص����ل الي����وم االهلي 
املصري تدريباته في معسكره 
انطاليا..  الترك����ي مبدين����ة 
وكان قد خاض باألمس اولى 
مباريات����ه التجريبي����ة أمام 
الوحدة السعودي استعدادا 
لدور املجموعات بدوري أبطال 
افريقيا.. ويأمل حسام البدري 
املدير الفني للفريق من هذه 
املباراة الوقوف على الالعبني 
الذين سيتم االستغناء عنهم 
ف����ي الفترة املقبل����ة والذين 
الفريق خالل  س����يبقون مع 
البطولة األفريقية.. وحرص 
الب����دري على اللعب بطريقة 

.2/4/4
ويلع����ب االهل����ي ثان����ي 
مبارياته التجريبة امام أرينا 
س����بورت أحد اندية الدرجة 
املقبل  االولى بتركيا السبت 
على ان ينهي مبارياته الودية 
بتركيا 27يونيو اجلاري أمام 

إيالن الروسي..
وقد تقرر أن يلعب الفريق 
مباراة ودية بالقاهرة 2 يوليو 
املقبل وسيتم حتديد طرفها 
اآلخ����ر الحق����ا. وأنهى عدلي 
القيعي مهندس صفقات النادي 
االهلي التعاقد مع أوسو كونان 
مهاجم فريق مصر املقاصة ملدة 
ثالثة مواس����م بعد أن حضر 
النادي بف����رع اجلزيرة  ملقر 
حيث وقع الالعب على عقود 
انضمامه بعدم����ا مت االتفاق 
عل����ى كل التفاصيل اخلاصة 
بالالع����ب.. ويخضع الالعب 
الطبي قبل سفره  للكش����ف 
ال����ى تركيا لالنضمام  اليوم 

الى معسكر الفريق.
املقاصة  ن����ادي  ويحصل 
مقابل كونان على العبي االهلي 
حسني السيد وهشام محمد 
من فريق الش����باب باإلضافة 

إلى 200 ألف دوالر.
كما يحصل على 25% من 
ثمن الالعب في حالة بيعه في 
املوسم األول و20% حالة بيعه 
في املوسم الثاني و15% عند 
بيعه في املوسم الثالث. و%10 

الصربي غوران توڤاريتش في احد التدريبات السابقة لألزرق

العبو األهلي في أحد التدريبات بالقاهرة

مدربا للمنتخب االوملبي وتأهل 
الى أوملبياد أثينا 2004 ومدربا 
ملنتخب صربيا خالل الفترة من 
2004 حتى 2006 وحقق برونزية 
بطولة دول جنوب شرق أوروبا 
عام 2007 وقاد فريق باختاكور 
االوزبكي موسم 2010 وتأهل الى 
الدور ال� 16 من دوري أبطال آسيا، 
كما قاد فريق دينامو موس����كو 
الروسي 2010 � 2011 وميتلك خبرة 
واسعة في قيادة العديد من فرق 
املراحل السنية في بالده. اجلدير 
بالذكر ان الصفقة شملت ايضا 
مواطنه نيبوس����ا جوفوفيتش 

كمساعد للمدرب.

أمت����ت ادارة ن����ادي كاظمة 
تعاقده����ا رس����ميا م����ع املدرب 
مي����ودراغ رادولوفيت����ش من 
 � مونتينيغ����رو  جمهوري����ة 
� وذلك لقيادة  اجلبل األس����ود 
املقبل خلفا  الفريق في املوسم 
للتش����يكي ميالن ماتشاال. ولم 
تكشف ادارة الفريق عن الصفقة 
النهائي����ة للتعاقد مع ميودراغ 
البالغ من العمر 44 عاما والذي 
يتمتع بسيرة ذاتية جيدة حيث 
حصل على لقب بطولة الدوري 
للموس����م 2011 � 2012 مع فريق 
العمل  بودوكنوست وسبق له 
كمدرب مساعد ملنتخب صربيا 
2001 � 2004 وحقق وصافة كأس 
ميودراغ رادولوڤيتشاوروبا 2004 في أملانيا، كما عمل 

أكد تشلسي االجنليزي لكرة 
القدم التحاق مهاجمه العاجي 
ديدييه دروغبا بصفوف نادي 
ش���نغهاي ش���ينهوا الصيني 
الى عامني ونصف  بعقد ميتد 
العام لكنه لم يكشف عن قيمة 

الصفقة.
ونقل موقع تشلس���ي على 
االنترن���ت عن دروغبا انه قام 
بدراسة عدة عروض وصلته من 
عدة أندية لم يذكرها غير انه 
فضل التوقيع للنادي الصيني 
حي���ث يلعب زميله الس���ابق 
الفرنسي نيكوال  في تشلسي 

انيلكا.

بات ميامي هيت على مسافة 
فوز واحد من إحراز لقبه الثاني 
في تاريخه بع���د تقدمه على 
أوكالهوما س���يتي 3 � 1 بفوزه 
عليه 104 � 98 في املباراة الرابعة 
التي أقيمت بينهما ضمن الدور 
الدوري األميركي  النهائي من 

للمحترفني في كرة السلة.
وكان ميامي أحرز لقبه االول 
في موسم 2005 � 2006 بفوزه 
على داالس مافريكس في الدور 

النهائي 4 � 2.
وس���يخوض ميامي هيت 
املباراة املقبلة على أرضه اليوم 
اخلميس، علما ان اللقب سيكون 
من نصيب الفريق الذي يسبق 
منافسه الى الفوز في 4 مباريات 

من أصل 7.

باشراف من جلنة للووشو 
كونغ فو واللجنة الفنية التابعة 
لها والتي تضم في عضويتها 
محمد امبابي، محمد شمندي، 
محمد من���دي ود.عصام امام، 
اقيم اختبار ترقي لالحزمة في 
رياضة »الووش���و كونغ فو« 
الكراتيه،  على صالة احت���اد 
شارك فيه 30 العبا والعبة من 
مختلف االعمار، وبعد االنتهاء 
من اختبارات الترقي قام علي 
بناهي مع ع���دد من الالعبني 
من بعض االندية املش���اركة 
بتقدمي مجموعة من العروض 

من التاولو.
اللجنة  وقال نائب رئيس 
ناصر اللوغاني عن البطوالت 
املستقبلية التي سيتم املشاركة 
فيها وهي: بطولة العالم للشباب 
الفترة من  التي ستقام خالل 
17 الى 25 سبتمبر املقبل في 
الصني � مكاو، باالضافة لتنظيم 
بطولتني محليتني واحدة في 
اوائ���ل يولي���و واالخرى في 
سبتمبر املقبل قبل املشاركة في 
بطولة العالم للشباب لتكون 
كتدريب ورفع وصقل ملستوى 

الالعبني.
وعن املشاركات اخلارجية 
قال: ان رياضة الووشو كونغ 
فو هي رياض���ة معتمدة من 
قبل املجلس االوملبي اآلسيوي 
وهو ما يعطي اي العب والعبة 
الدافع الكبير بأنه يلعب رياضة 
رسمية معترف بها دوليا، وانهم 
في اللجنة قرروا التركيز على 
تدري���ب العب���ني وجتهيزهم 
للمشاركة في البطوالت احمللية 

والدولية.
الهيئة  اللوغان���ي  وطالب 
العامة للشباب والرياضة بفتح 
باب االستثمار في بعض املواقع 
ف���ي مراكز الش���باب املوزعة 
على مناطق الكويت املختلفة 
كاملس���بح وبع���ض الصاالت 
املهملة لتكون نوادي صحية 
مس���تثمرة من قبل اشخاص 

اصحاب خبرة ودراية.

تعقد اللجنة العليا املنظمة 
الرياضية  العربي���ة  لل���دورة 
املدرس���ية التي تس���تضيفها 
الكويت خالل الفترة من مطلع 
املقبل وحتى  شهر س���بتمبر 
26 من الش���هر ذاته، اجتماعا 
عاما في التاس���عة من صباح 
اليوم اخلميس، وس���تترأس 
االجتماع وكيلة وزارة التربية 
متاضر السديراوي، وسيحضر 
االجتماع: محمد الكندري وكيل 
وزارة التربية املساعد للتعليم 
الع���ام، دعي���ج الدعيج وكيل 
وزارة التربية املساعد للشؤون 
االدارية، الشيخة نعيمة االحمد، 
الش���يخ خالد العلي ممثال عن 
وزارة اخلارجية وناصر البغلي 

ممثال عن وزارة املالية.

دروغبا 
إلى شنغهاي رسميًا

فوز واحد يتوج 
ميامي باللقب

»الووشو كونغ فو« 
جتري اختبارًا 

لـ 30 العبًا

اجتماع للجنة 
»العربية املدرسية«

طوى االحتاد اللبناني لكرة القدم مرحلة األمني 
العام املس����تقيل رهيف عالم����ة، بإعالنه تثبيت 
األمني العام بالوكالة جهاد الش����حف أمينا عاما 
أصيال، وتسمية رئيس جلنة كرة الصاالت سيمون 
الدويهي أمينا عاما بالوكالة في حال غياب الشحف، 
والدعوة تاليا الى انتخابات فرعية مكملة للجنة 
االدارية الشهر املقبل، الختيار عضو جديد بدال 
من عالمة. ويتوقع في هذا الس����ياق تزكية احد 
اثنني هما ريان األشقر املسؤول االعالمي في نادي 
الصفاء، او هيثم شعبان أمني سر النادي، علما انه 
سبق لشعبان االضطالع مبسؤولية في اللجنة 

االدارية عام 2001 بعد استبعاد عالمة.
وللمرة األولى منذ اختيار عالمة اعتزال العمل 
االداري في كرة القدم اللبنانية، اسقط من التعميم 
الصادر عن اللجنة العليا لالحتاد خبر غياب عالمة 
عن اجللس����ة األسبوعية. وبدا ان فترة السماح، 
سواء جلهة اتاحة املجال امام عالمة لتبديل رأيه 
ف����ي االعتزال او لتمضية وق����ت كاف قبل قبول 
االس����تقالة قد انتهت. وكان األمني العام احلالي 
جهاد الشحف قد باشر ورشة في املكتب السابق 

 جنحت AUDI AG في تسجيل اجناز جديد 
لها في سجلها التقني مع عالم رياضة السيارات، 
اذ متكنت أودي e-tron quattro R18 الهجينة من 
امهار توقيعها على النس���خة ال� 80 من سباق 

التحمل العاملي الشهير – لومان 24 ساعة. 
وش���هد حوال���ي 240 ألف متف���رج أحداثا 
دراماتيكية حبس���ت األنفاس في النسخة ال� 
80 من س���باق لومان 24 س���اعة الذي يشكل 
أيضا اجلولة الثالثة من بطولة العالم لسباقات 

.WEC التحمل
وقد تخلل الس���باق العديد م���ن األحداث 
واحل���وادث التي لطاملا كان���ت جزءا ال يتجزأ 
من سباق لومان الفرنسي الشهير، اال أن هذه 
النسخة قد شكلت في املقابل ميدانا تنافسيا 
متكنت فيه أودي من جديد اثبات فلسفتها التي 
تنتهجها في صناعة سياراتها وهي التقدم عبر 
التكنولوجيا، اذ كانت أربع سيارات من فريق 
أودي سبورت يوست هي األسرع على احللبة 

يتوج����ه وفد املنتخب الوطني أللعاب القوى 
للمعاقني اليوم الى تونس القامة معسكر تدريبي 
استعدادا للمشاركة في دورة االلعاب الباراملبية 
املقرر انطالقها في العاصمة االجنليزية لندن 29 
اغسطس املقبل. وقال رئيس الوفد عضو مجلس 
ادارة نادي املعاقني صالح املوسوي ل� »كونا« ان 
املنتخب يضم 10 العبني هم حمد العدواني واحمد 
نقي ومحمد ناصر وعادل الشهري وعادل العجمي 
وماجد الصاي����غ وعبداهلل الصالح وحمد حجي 
وناصر محمد اضافة لالعب عبدالرحمن الكندري. 
واضاف املوس����وي ان هذا التجمع الذي يستمر 
حت����ى 17 من يوليو املقبل وه����و األول خارجيا 
س����يمثل االنطالقة احلقيقية لرحلة االعداد لهذا 
االس����تحقاق املهم علما بان استعدادات املنتخب 
ب����دأت منذ فترة باجراء تدريبات يومية في مقر 
النادي كما ان جميع هؤالء الالعبني شاركوا في 
العامني الفائتني في العديد من البطوالت الدولية 

وحققوا خاللها ارقاما تأهيلية لالوملبياد.
واكد املوسوي ان معس����كر تونس سيكون 
فرصة مميزة لتحقيق طفرة في مستويات الالعبني 
للوصول الفضل مس����توى قبل بداية املنافسات 
منوها بالتزام الالعبني املميز وتركيزهم الكبير 
في التدريبات بالفت����رة االخيرة وذلك لتطلعهم 
لتحقيق اجنازات كبيرة تس����جل باسم رياضة 

املعاقني الكويتية.
واش����ار الى ان هذا املعسكر سيكون حاسما 

اخلاص بعالمة، من تغيير الديكور واثاث املكتب، 
في اشارة الى رغبته في الدوام فترة طويلة في 
مقر االحتاد امينا للسر. وأشيع ايضا ان تسوية قد 
متت بني القيمني على شؤون االحتاد، جلهة وضع 
صالحيات في أيدي الشحف بعد السير بتعديالت 
»فيفا« وتعيني موظف في مركز االمني العام. من 
جهة أخرى، من املتوقع تسريع صدور شيء سلبي 
على األرجح ف����ي خصوص املدير الفني األملاني 
للمنتخب اللبناني ثيو بوكير، بعد ادالء األخير 
بتصريح صحافي ش����ن فيه حملة على االحتاد 
اللبنان����ي بالقول انه ليس موظفا عند أحد فيه، 
وانه قب����ل تولي مهماته »كرمى لصديقي رهيف 
عالمة«، واعتبار انه تولى بنفس����ه انتشال كرة 

القدم اللبنانية دون منة من احد في ذلك.
وردا على تصريحات بوكير قال رئيس االحتاد 

اللبناني هاشم حيدر ل� »األنباء«: »خير«.
وب����دا واضحا انه يعتزم اتخاذ تدابير بحقه، 
بعيدا عن االنزالق الى الكيدية او حتويل األمر الى 

صراع شخصي كما يسعى اليه بوكير.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

وأكثرها اعتمادية وكفاءة في هذا السباق الذي 
يتطلب نفسا طويال من الفرق املشاركة، ليتمكن 
فريق أودي سبورت يوست في نهاية املطاف 
من اسدال الستارة على أحداث سباق لومان 24 
ساعة محتال منصة التتويج بالكامل باالضافة 

الى احتالله للمركز اخلامس.
اجلدير بالذكر أن كل واحدة من س���يارات 
أودي األربعة املشاركة في النسخة ال� 80 من 
س���باق لومان كانت مرش���حة لتحقيق الفوز 
ال���� 11 ل� »أودي«، اال أنه وبعد 378 لفة كاملة، 
متكن الثالثي املؤلف من األملاني أندريه لوتيرر، 
السويسري مارسيل فيسلر، والفرنسي بينوا 
تريلويه من حتقي���ق انتصارهم الثاني على 
التوالي في هذا الس���باق الش���هير ولكن هذه 
امل���رة على منت e-tron quattro R18 رقم 1 أمام 
الثالثي املخضرم واملؤلف من الدمناركي توم 
كريستنسن، البريطاني أالن ماكنيش، وااليطالي 

ديندو كابيلو.

الختيار خمس����ة العبني من ال� 10 املشاركني فيه 
لتمثي����ل املنتخب في االوملبياد بعد قرار اللجنة 
املنظم����ة ل����دورة لندن بتقليص ع����دد الالعبني 
املشاركني جلميع الدول املشاركة بواقع النصف 
موضحا ان ادارة املنتخب قررت اختيار الالعبني 
الذين يحققون افضل االرقام في املعسكر لتمثيل 

الكويت في اهم دورة رياضية للمعاقني.
من جانبه قال قائد املنتخب حمد العدواني ان 
هذا املعسكر سيكون فرصة رائعة لالعبني لتحسني 
ارقامهم الش����خصية من خالل احتكاكهم بابطال 
تونس كما ان اجلو املالئم هناك سيتيح لالعبني 

رفع معدل اللياقة البدنية وهو امر مهم جدا.
واضاف العدواني الذي احرز اربع ميداليات 
اوملبية في مشاركاته السابقة وهي ذهبية واحدة 
وفضيتان وبرونزية ان هذا املنتخب يتميز بوجود 
عدد كبير من الالعبني صغار الس����ن يتمتعون 
مبواهب كبيرة وهم مس����تقبل ه����ذه اللعبة في 
الكويت متوقعا ان يحقق املنتخب اجنازات الفتة 

في هذه الدورة.
واكد ان جميع الالعبني عازمون على بذل اقصى 
ما لديهم لتحقيق افضل االرقام حلجز مقعد لهم 
في هذه الدورة خصوصا ان خمسة العبني فقط 
ميكنهم املشاركة فيها مثمنا املجهود الكبير الذي 
يبذله مجلس ادارة النادي بقيادة مهدي العازمي 
لتوفير كل االمكانات العداد العبيه للمشاركة في 

البطوالت الدولية.

األملاني ثيو بوكير اقترب من الرحيل من لبنان

سيارة اودي خالل سباق لومان 

شن حملة كبيرة على االحتاد اللبناني

بوكير: لست موظفًا عند أحد

 »أودي« تسجل فوزًا تاريخيًا في سباق لومان 

»قوى املعاقني« يعسكر في تونس 
استعدادًا لألوملبياد


