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»البرتقالي« يواجه الهالل في بطولة العني اليوم

كاظمة يتعاقد مع البرازيلي برونو كماتشو
مقعدان شاغران ليكتمل 
عقد احملترفني والذي يتوقع 
أن يك���ون م���ن البرازيل 
بتوصية من قبل املدرب 
داسيلڤا الذي يحب دائما 
أن يكون محترفوه من أبناء 
بلده كما فعل مع اجلهراء 
فريق���ه الس���ابق وكانت 

بالفعل جتربة ناجحة.
وف���ي نفس الس���ياق 
يخ���وض كاظم���ة اليوم 
أول���ى مبارياته  األربعاء 
اله���الل  أم���ام  الودي���ة 
السعودي في بطولة العني 
الودية لألندية  الدولي���ة 

والتي تض���م أيضا العني 
اإلماراتي املستضيف. 

كذلك الرفاع البحريني 
وتق���ام البطول���ة بنظام 
ال���دوري م���ن دور واحد 
والفري���ق احلاصل على 
أكبر عدد من النقاط يحصل 
عل���ى لقبه���ا، وكان وفد 
البالد  البرتقالي قد غادر 
أول من أمس متوجها إلى 
اإلمارات بحضور املدرب 
داسيلڤا واحملترف اجلديد 

برونو.

عبدالعزيز جاسم   ٭

االردني سعيد مرجان الذي 
تعاقد مع���ه الفريق قبل 
اس���بوع ويتبقى للفريق 

وقع ن���ادي كاظمة مع 
املداف���ع البرازيلي برونو 
كماتش���و )27عاما( أول 
من أمس قادما من فريق 
باربارنس���ي البرازيل���ي 
النادي  بحضور رئي���س 
البن���وان وكذلك  أس���عد 
البرازيل���ي  للم���درب 
الذي  جانسينيز داسيلفا 
وق���ع على عق���د تدريبه 
لقيادة الفريق في املوسم 

احلالي.
وتعتبر صفقة برونو 
هي الثانية للبرتقالي هذا 
املوسم بعد العب الوسط 

رئيس نادي كاظمة اسعد البنوان مع املدرب داسيلڤا وبرونو كماتشو 

الفهد يلتقي ولي عهد إسبانيا ويبحث معه سبل التعاون الرياضي
وترش���ح مدين���ة مدري���د 

الستضافة اوملبياد 2020.
وأضاف ان الفهد بحث مع 
االمير فيليب سبل تفعيل 
التعاون الرياضي بني )انوك( 
واسبانيا في شتى املجاالت 
الفنية واالدارية مبا من شأنه 
الرياضي  الش���باب  خدمة 
الدولية  واحلركة االوملبية 
في اسبانيا ومختلف دول 
العال���م. وذك���ر ان فيليب 
اعرب عن شكره للفهد على 
حضور فعالي���ات بطولة 
العالم للسباحة في مدينة 
برش���لونة وحرص���ه على 
الفعاليات  متابعة مختلف 
الرياضة ف���ي جميع انحاء 
اللجان  العالم لدعم عم���ل 
االوملبية الوطنية والشباب 
الرياضي مبا من شأنه تطوير 
احلركة االوملبية الوطنية.

وكان الشيخ احمد الفهد 
قد وصل الى مدينة برشلونة 
حلضور فعالي���ات بطولة 
العالم للسباحة بدعوة من 

االحتاد الدولي للعبة.

التقى رئيس احتاد اللجان 
االوملبي���ة الوطنية )انوك( 
ورئي���س املجلس االوملبي 
اآلس���يوي ورئيس اللجنة 
الكويتية الشيخ  االوملبية 
احمد الفهد ولي عهد اسبانيا 
االمير فيليب دي بوربون 
على هام���ش بطولة العالم 
للسباحة اجلارية في مدينة 
برشلونة االسبانية وبحث 
معه موضوعات رياضية ذات 

اهتمام مشترك.
االول  النائ���ب  وق���ال 
الدولي  لرئي���س االحت���اد 
العام  للس���باحة واملدي���ر 
للمجلس االوملبي اآلسيوي 
حسني املسلم لوكالة االنباء 
الكويتية: ان الشيخ احمد 
الفه���د اش���اد باإلمكانيات 
الرياضي���ة املتمي���زة التي 
متلكها اسبانيا واهتمامها 
املتزاي���د بقط���اع الرياضة 
والشباب من خالل سعيها 
ال���ى احتض���ان العديد من 
املنافسات الرياضية العاملية 
الشيخ أحمد الفهد التقى االمير فيليب خالل تواجده في اسبانيامثل بطولة العالم للسباحة 

ضغط كبير الظهارها بشكل 
افضل في املوسم املقبل.

وبارك الدويس���ان لفريق 
املرحوم فهاد الذي اس���تحق 
اللقب قياسا على ادائه طوال 
الس���ابقة وذلك ال  املباريات 
يعن���ي ان فريق الفودري لم 
يكن يستحق اللقب لكن في 
النهاية البطل يجب ان يكون 

واحدا. 

و ساهمت ش����ركة »بي أر تي 
الين « للخدمات الرياضية في 
اليوم اخلتامي بإجراء سحب 
على أجه����زة كمبيوتر و أيباد 
للجماهير احلاضرة مبشاركة 
نواف اخلالدي و محمد يوسف 
وقام كبار احلضور في نهاية 
االحتفالية بتسليم ميداليات 
وكأس البطولة للفريق الفائز 
فيما نال فريق شيلد للزيوت 
كأس املركز الثاني. من جانبه 
ثمن عضو مجلس اإلدارة فهد 
النادي  إدارة  ب����ادرة  املطيري 
بتنظيم دورة رمضانية باسم 
املرحوم حسني إبراهيم الذي خدم 
النادي لفترات طويلة كالعب 

في جتمع رياضي مثمر وهادف 
يعود بالنفع على الشباب الذي 

ميثل عماد املجتمع.
وأشاد الدوسري باحلضور 
اجلماهيري وااللتزام باخللق 
الرياضي من قبل العبي الفرق 
املشاركة مؤكدا أن التجمعات 
الرياضية تهدف بشكل أساسي 
لالرتقاء باألخالق وزرع القيم 
السليمة في نفوس الشباب من 

خالل ممارسة هادفة.
واثنى الدوسري على دور 
وس���ائل اإلعالم املختلفة في 

املقبل والذي يسعى  املوس����م 
من خالله جمباز القادسية على 
املتقدمة شاكرا  املراكز  احتالل 
مجلس ادارة نادي القادس����ية 
برئاسة الشيخ خالد الفهد على 
التعاون والعمل ملا فيه مصلحة 

وتطوراللعبة.
ادارة  الكندري  كما ش����كر 
املائية وعلى رأس����ها  االلعاب 
عضو مجلس االدارة حسن ابو 
احلسن على تعاونهم وتوفيرهم 
جميع االمكانات املتاحة من خالل 

فهاد بطالً لدورة املرحوم الدويسان

»القابضة« بطالً لدورة إبراهيم األولى

»أزرق الشباب« يصطدم بالعمر في »الدوسري«

يوم ترفيهي لـ»جمباز القادسية«

و إداري وعضو مجلس إدارة 
مؤكدا أن هذه البادرة تنم عن 
وفاء النادي بأبنائه املخلصني 
مشيدا مبناقب الفقيد الذي لم 
يتوان عن أداء دوره في خدمة 

خيطان طوال حياته.

نقل وتغطية فعاليات الدورة 
بشكل جيد مؤكدا أن التغطية 
اإلعالمية اجليدة من مقومات 

جناح الدورة.

مجمع احواض الشيخ عبداهلل 
السالم مما اسهم بشكل واضح 
في حتقيق االه����داف املرجوة 
م����ن خل����ف اقامة ه����ذا اليوم 

الترفيهي. 

توج فريق املرحوم محمد 
فه���اد بطال ل���دورة املرحوم 
الدويس���ان  عبدال���رزاق 
الرمضاني���ة االول���ى بع���د 
تغلبه عل���ى فريق الفودري 
1-0 وسبقت املباراة النهائية 
مباراة استعراضية بني جنوم 
املنتخ���ب الس���ابقني وابناء 
الدويسان والتي شارك فيها 
حمد الصالح ونواف بخيت 
ومحمد عبدالنب���ي وصالح 
املواجهة  عبدالسالم وانتهت 
بفوز ابناء الدويسان بركالت 

الترجيح 2-3.
م���ن جانبه، ق���ام رئيس 
اللجنة املنظمة خالد الدويسان 
بتوجيه الش���كر الى سعود 
صاهود املطيري على دعمه 
للبطوله وكذل���ك الى جميع 
اللجان العاملة ووسائل اإلعالم، 
مشيرا الى ان البطولة حققت 
جناحا كبيرا في موسمها االول، 
الفتا الى ان ذلك يضعنا حتت 

ت����وج فري����ق االمتيازات 
القابضة بلقب النسخة األولى 
لدورة املرحوم حسني إبراهيم 
لكرة الصاالت التي نظمها نادي 
خيط����ان بتغلبه ف����ي املباراة 
النهائية على ش����يلد للزيوت 
3-4 في مباراة مثيرة شهدت 
ندية وحماسة من الفريقني ونال 
الالعب صالح وليد جائزة أفضل 
العب فيم����ا منح محمد الهزمي 
لقب أفضل حارس في البطولة 
التي اس����تضافتها صالة نادي 
خيطان. وشهد اليوم اخلتامي 
للدورة مباراة استعراضية بني 
فريق الناشئني لشركة )بي أر 
الرياضية  تي الين (للخدمات 
بقي����ادة احل����ارس املخضرم 
نواف اخلالدي وفريق ناشئي 
خيطان بقي����ادة كابنت خيطان 
محمد يوسف والتي جنح خالل 
فريق خيطان في حتقيق الفوز 
بصعوبة. ج����اء ذلك بحضور 
نائ����ب رئيس النادي عبد اهلل 
مزعل وعض����و مجلس اإلدارة 
ومدير الك����رة فهد املطيري و 
أعضاء مجل����س اإلدارة جمال 
إبراهيم و حاكم العنزي و نائب 
مدير الكرة محمد هذال املطيري 
وأسرة املرحوم حسني إبراهيم. 

تتواصل في الرابعة عصر 
النس���خة  اليوم منافس���ات 
الثالثة لدورة املرحوم مساعد 
الدوسري الرمضانية لكرة قدم 
الصاالت والتي تقام على صالة 
نادي الساحل في أبو حليفة 
برعاية النائب السابق د.بادي 
الدوسري بإقامة 5 مواجهات في 

إطار اليوم الثاني للدورة.
فيلتق���ي ضمن مواجهات 
املجموع���ة الثاني���ة فري���ق 
الوطنية »ب« مع عاش���ور، 
ويواج���ه ش���ارع 5 نظيرة 
ش���ركة الدانة، و في واحدة 
من املباريات الصعبة يصطدم 
منتخب الكويت حتت 17 سنة 
لكرة الصاالت بفريق ديوانية 
العمر فيما يالقي فريق نظارات 
اجلميل فريق أشبيلية وتختتم 
مباريات اليوم مبواجهة العنيد 

مع شركة دلتا شرق.
م���ن جانبه، ثم���ن راعي 
الدورة النائب السابق د.بادي 
الدوسري جهود اللجنة املنظمة 
الدورة  إقامة  وحرصها على 
التوالي  الثالث عل���ى  للعام 
الدائم لتطويرها  وس���عيها 
بشكل مثالي خلدمة الشباب 

ادارة لعبة اجلمباز  أقامت 
بنادي القادسية يوما ترفيهيا 
العاملة في  لالعبني واالجهزة 
اللعبة وذلك في مجمع احواض 
املغف����ور له الش����يخ عبداهلل 
القادسية حيث  السالم بنادي 
حرصت ادارة اللعبة على تقدمي 
الهدايا التشجيعية والقرقيعان 
الترفيهي  اليوم  من خالل هذا 
وحضر االحتفال عضو مجلس 
ادارة نادي القادس����ية ومدير 
عام لعبة اجلمباز في االصفر 
وليد الكن����دري ومدير اللعبة 
ماجد الصحاف واملشرف العام 
الكندري وعبداهلل  عبدالسالم 
البلوش����ي عضو مجلس ادار 

االحتاد.
من جهته أكد وليد الكندري 
ان هذا اليوم الترفيهي يأتي من 
قبيل حرص القائمني على اللعبة 
في تنمية االواصر االجتماعية 
بني الالعبني واالجهزة االدارية 
والفني����ة العاملة ف����ي جمباز 
القادسية اضافة الى االستعداد 
املبكر للدخول في منافس����ات 

تتويج فريق املرحوم محمد فهاد بالكأس

محمد هذال املطيري ونواف اخلالدي مع فريق  )بي أر تي (

عبدالعزيز الشمري مير من املدافعني وفي اإلطار د.بادي الدوسري

جمباز القادسية احتفل مع العبيه 

اف العالم حملني مسؤولية كبيرة الغربللي: هدَّ

اخلطوط اجلوية التركية ناقاًل رسميًا 
لبطولة الروضان للصاالت 2013

احلصان األسود وبالغة وفوستوك لدور الـ 16 باحلساوي

األزرق يواجه لبنان في افتتاح تصفيات كأس آسيا للناشئني

ال�  أسفرت نتائج مباريات دور 
32 لدورة احلساوي عن فوز فريق 
النجم  احلصان االس���ود بقي���ادة 
السابق هاني الصقر واخوانه على 
فريق املرحوم احمد خدادة بثالثة 
أهداف لالشيء ليصعد الى دور ال� 

16 للبطولة. وف���ى املباراة الثانية 
بني بالغ���ة والعجمي وضح تفوق 
فريق بالغة من البداية وتألق العبه 
سلطان حمد في قيادة الفريق الى 
الفوز 5-1. وفى املباراة الثالثة بني 
فريق فوستوك وفريق بنك التسليف 

واالدخار قدم فري���ق البنك عرضا 
طيبا بقيادة عبداهلل حيات والطويل 
والوادي واملسبحي والفارس والوادي 
وفاز 5-0. وفي اللقاء الرابع واالخير 
فاز فريق الشامية على فريق املرحوم 

احمد الرومي 0-2.

الى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات 
في دور ال� 16 حي���ث يلتقي فريق 
شركة ياكو الطبية مع فريق الساملية 
العالء مع عبدالواحد  تليها مباراة 
الرشيدي ثم لقاء فريق شيلد للزيوت 

مع فريق حيات.

اعتمد االحتاد اآلس���يوي لكرة 
القدم برنامج تصفيات املجموعة 
األولى املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
حتت 16 عاما )مواليد 98( والتي 
يستضيفها احتاد الكرة من 21 – 29 

سبتمبر املقبل.
وتق���ام جمي���ع املباريات )10 
مباريات( على ستاد صباح السالم 

بالنادي العربي، وتضم املجموعة 
االولى الى جان���ب الكويت الهند 
وطاجكستان ولبنان وبوتان، حيث 
يستهل املنتخب مشواره يوم 23 
سبتمبر بلقاء املنتخب اللبناني، 
ثم يواجه البوتان���ي في 25 منه 
وثم يالقي طاجكس���تان يوم 27 
من الشهر، ويختتم مبارياته بلقاء 

الهند يوم 29.
 وكانت قرعة التصفيات سحبت 
في وقت سابق بالعاصمة املاليزية 
كواالملبور وأعلن »اآلسيوي« مسبقا 
اس���تضافة تايلند للنهائيات عام 

 .2014
ويش���ارك ف���ي التصفيات 43 
منتخبا، وزعت على 10 مجموعات 

ضمت كل مجموعة 4 أو 5 منتخبات 
تلعب بنظام ال���دوري املجزأ من 
مرحلة واح���دة، ويتأهل بطل كل 
مجموعة من املجموعات العشر إلى 
النهائيات الى جانب ثاني أفضل 
5 منتخبات ينضمون إلى الدولة 
املضيفة تايلند في النهائيات والتي 

يشارك بها 16 منتخبا.

من ش����أنها لم شمل الناس 
في الكويت. ويسرنا بشكل 
خاص أن ندعم هذا احلدث 
خالل شهر رمضان املبارك، 
والذي يأتي في أعقاب تعزيز 
عملياتنا لربط مدينة الكويت 
بكافة املدن الرئيس����ية في 
العالم. كما يشرفنا أن نكون 
الرس����مي للبطولة  الناقل 
لنس����اهم بذلك في إحضار 
مجموعة من املواهب الكروية 

العاملية إلى الكويت«.
وتقوم اخلطوط اجلوية 
التركية بتس����يير نحو 42 
رحلة أس����بوعيا من وإلى 
الكويت خالل موسم الذروة 
الصيف����ي، وق����د س����جلت 
منوا ق����دره 52% في حركة 
البالد خالل  املسافرين في 
األشهر الستة األولى من عام 
2013 مقارنة بالفترة ذاتها 

من عام 2012.

وتقوم اخلطوط اجلوية 
التركية بنقل الالعب الشهير 
الكويت،  إلى  لويس فيغو 
حيث من املتوقع حضوره 
إلى جانب  العام أيضا  هذا 
مشاهير آخرين مثل فرناندو 
مورينتس، وفرناندو هييرو، 
وأليس����اندرو دل بيي����رو، 
وإدج����ار ديڤيدز، وباتريك 
فييرا، وجنز لهمان، وماركو 
ماتيراتزي، وجايزكا مندييتا، 
زامبروت����ا،  وجيانل����وكا 
وباتريك كلوفرت، وڤيتور 
بايا، وبودو إليجنر، ومايكل 
أوين، وجوليانو بيليتي، 
وغيرهم من جنوم كرة القدم 
في العالم. وأضاف: نتطلع 
إلى نقل مشاهير جنوم كرة 
القدم في العالم إلى اجلمهور 
في الكويت، ما يجعل بطولة 
الروضان  عبداهلل مشاري 

حدثا رياضيا ال ينسى.

وجعلني مطالبا ببذل أقصى 
املجهودات في املستقبل«. 

ل���� »كونا« ان  وأضاف 
نيله للقب أعطى لكرة اليد 
الكويتية ما تس���تحقه من 
صيت بني أفضل املنتخبات 

للقب« الذي ما كان ليتحقق 
لوال تكاتف اجلهود من قبل 
اجلميع من إداريني ومدربني 

والعبني. 
الالعب األعس���ر  وتقدم 
بالشكر الى رئيس وأعضاء 

ف���ي العالم وأثب���ت تطور 
مستوى اللعبة وما وصلت 
اليه وقدرتها على املنافسة 
وانه »ال ميكن جتاهل دور 
اجلهازي���ن الفني واإلداري 
وكذل���ك الالعبون في نيلي 

نادي الكويت على دعم اللعبة 
بصورة عامة ودعمه شخصيا 
بالصورة املطلوبة، مشيدا 
بجهود االحتاد الكويتي لكرة 
اليد في دعم اللعبة بالشكل 

الذي ينشده اجلميع.

رعايتن����ا مج����ددا لبطولة 
الروضان  عبداهلل مشاري 
الص����االت 2013  لكرة قدم 
والتزامن����ا وحرصنا على 
املش����اركة والتع����اون مع 
املب����ادرات املجتمعية التي 

ق���ال الع���ب ازرق اليد 
الغربللي  للشباب عبداهلل 
ان فوزه بلقب هداف العالم 
برصيد 65 هدفا خالل بطولة 
التي اختتمت أخيرا  العالم 
»حملني مس���ؤولية كبيرة 

أعلنت شركة اخلطوط 
اجلوي����ة التركي����ة، الناقل 
الوطن����ي لتركيا واحلائزة 
على جائزة أفضل ناقل في 
أوروبا، أنها ستكون الناقل 
الرسمي للدورة 34 من بطولة 
عبد اهلل مشاري الروضان 
لكرة قدم الصاالت 2013 التي 
تقام طوال ش����هر رمضان 
الشهيد  املبارك على صالة 
فهد األحمد في الدعية. وتقام 
العام وللمرة  البطولة هذا 
األولى حتت رعاية صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسيستفيد العديد من 
الدوليني  الالعبني  مشاهير 
من شبكة اخلطوط اجلوية 
التركية الواسعة بالسفر إلى 
البطولة.  الكويت حلضور 
وق����ال مدي����ر عام ش����ركة 
اخلط����وط اجلوية التركية 
في الكويت آدم جيالن: »نؤكد 

 آدم جيالن مدير عام شركة اخلطوط اجلوية التركية في الكويت


