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 قرعة خليجي ٢٥ لألندية األبطال اليوم 

 مبارك الخالدي
  جتري ظهر اليوم فــــي العاصمة البحرينية املنامــــة قرعة البطولة 
اخلليجية الـ ٢٥ لالندية ابطال الدوري والكأس بحضور االمني العام للجنة 
التنظيمية ميرزا احمد وممثلي الفرق. وسيمثل ناديي الكويت والعربي كل 
من عادل عقلة وعبدالعزيز املطوع بعد قرار الناديني املشاركة في البطولة 
بوصفهما بطلي الدوري والكأس للموسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨. وتعاني النسخة 
احلالية من مشــــاكل عديدة في ظل تردد معظم الفرق في املشاركة فيها 
واعالن السعودية عدم جدوى مشاركتها النشغال العبي فرقها باستعدادات 

املنتخب خلوض مباراتي امللحق اآلسيوي املؤهل لكأس العالم.

 أكد أن روغ كان متشددًا ولم نحصل على التمديد بسهولة األبيض يخوض ٥ مباريات ودية في معسكر سويسرا 

 العفاسي: مجلس الوزراء سيتعهد رسميًا  المرزوق: تعاقد الكويت مع كاريكا سيُعلن في حينه 
  الجلسة المقبلة بإجراء التعديالت

 مبارك الخالدي
  اكــــد رئيس مجلس ادارة نــــادي الكويت 
عبدالعزيز املرزوق ان تعاقد ناديه مع الالعب 
البرازيلي كاريكا سوف يعلن في حينه، مشيرا 
الى ان ادارته تنطلق من اسس قانونية واضحة 
في جميــــع خطواتها للتعاقــــد مع محترفي 
الفريــــق. ولفت الى ان اتباع االصول املرعية 
في التفاوض مع الالعبني مبدأ رئيسي الدارته 
ونهج سارت عليه ادارة االبيض منذ سنوات. 
اجلدير بالذكر ان االبيض ينتظر استحقاقني 
مهمني خالل الشــــهرين املقبلني وهما خوض 
مباريات دور الثمانية لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي واملشــــاركة في البطولة اخلليجية 
لالندية ابطال الدوري والكأس في نســــختها 

الـ ٢٥.
  وعمــــدت ادارة الفريق الى وضع برنامج 
اعــــدادي متكامل للفريق يبــــدأ في الـ ٢٠ من 
الشهر اجلاري كتجمع اولي لالعبني املتواجدين 

في البالد قبل ان تبدأ احلصة الرسمية االولى 
لتمرين في الـ ٢٥ منه، والتي سوف يحضرها 
جميع عناصــــر الفريق مبن فيهم من هم في 
اجازات خارجية. وســــتكون املرحلة االولى 
فــــي الكويت هي الظهور االول ملدرب الفريق 
االرجنتيني اورتيغا الذي تعاقدت معه االدارة 
مؤخرا خلفا للفرنسي لوران بانيد قبل ان تغادر 
بعثة الفريق الى مدينة نيون السويسرية ٣١ 
اجلاري، القامة املرحلة الثانية من البرنامج 
االعدادي. ومن املتوقع ان يصل عدد افراد البعثة 
املغادرة الى سويسرا الى ٤٠ فردا برئاسة مدير 
الكرة عادل عقلة على ان ينضم الى املعسكر 
الحقا رئيس مجلس االدارة عبدالعزيز املرزوق 

ورئيس جهاز الكرة م.مرزوق الغامن.
  ومن املقــــرر ان يخــــوض االبيض خالل 
معسكره ٥ مباريات ودية مع فرق سويسرية 
وهي نيوشاتل وشودي نيو وفريق آخر يتم 

االتفاق معه هناك وفريقني قطريني. 

 البرازيلي كاريكا محل اهتمام ادارة االبيض 

 د. محمد العفاسي يتحدث إلى وسائل االعالم في املطار لدى عودته إلى البالد مساء أمس 

 حجي مدرباً لسلة كاظمة 

 تعاقد نادي كاظمة ممثال برئيس النادي أسعد 
البنوان مع البحريني  سلمان حجي لتدريب  الفريق 
االول لكرة السلة استعدادا للموسم اجلديد بحضور 
امني السر حسني بوسكندر وعضو مجلس االدارة 
جهــــاد الغربلي وذلك في ظل التعاقدات التي يقوم 
بها النادي. ويعتبر ســــلمان حجــــي  من املدربني 
االكفاء الذين قادوا فريق املنامة للحصول على عدة 

بطوالت ســــواء على الصعيد احمللي او اخلليجي، 
وقد أثنى حجي على ادارة نادي كاظمة في تعاملها 
الراقي واملفاوضات التي متت مع صالح امليال - عضو 
مجلس االدارة واملدير االداري لفرق كرة السلة  قبل 
توقيع العقد من اجل محاولة تقدمي صورة جيدة 
عن فريق النــــادي حيث يعتبر من الفرق العريقة 

في مجال كرة السلة. 

 أسعد البنوان وسلمان حجي أثناء توقيع العقد 

 بو نواف يتوج بدورة الرومي 

 ختام بطولة السالم للرماية اليوم 

 توج فريق ديوانية بو نواف 
بطال لدورة املرحوم احمد الرومي 
الرابعة لكرة القدم بعد فوزه في 
املباراة النهائية على فريق املرحوم 
خالد املســـباح ١-٠ على صالة 
الشهيد فهد االحمد لكرة اليد في 
الدعية بحضور جماهيري كبير 
الرومي  النائب عبداهللا  تقدمهم 
والنواب صالح املال ومحمد حسن 

الكنـــدري ود.عبداهللا الطريجي 
الساملية وسليمان  رئيس نادي 
العدســـاني رئيس نادي كاظمة 
الرومي مختار  السابق وحسني 

منطقة الدعية.
الفرق  الـــدورة    وتوج راعي 
الفائزة حيث تسلم فريق ديوانية 
بو نواف كأس البطولة، وفريق 
املرحوم خالد املســـباح مكافأت 

املركـــز الثانـــي، كمـــا مت تكرمي 
جنمي الكرة بشار عبداهللا واحمد 

عجب.
  وحصل العب فريق املرحوم 
خالد املسباح فيصل الرفاعي على 
جائزة افضل العب ونال حارس 
فريق ديوانية بو نواف الســـيد 
موســـوي جائزة افضل حارس، 
كما حصل فريـــق عالبركة على 

جائزة الفريق املميز.
  ومت تكرمي احلـــكام محمود 
املتروك وعبدالعزيز امان ومحمد 
املنيع،  العنزي وخليفة  فرحان 
وسبق اللقاء فقرات غنائية شعبية 
لفرقتي السيف وبالل الشامي حيث 
قامتا بتقدمي الفولكلور الشعبي 
وسط اعجاب من اجلماهير التي 

حضرت املباراة النهائية. 

 تختتم اليوم على مجمع ميادين 
الشـــيخ صباح األحمد االوملبي 
للرماية بطولة الشـــيخ صباح 
الســـالم بإقامة حفلها اخلتامي 
وتوزيع اجلوائز والهدايا املقدمة 
من راعي البطولة الشيخ سلمان 
احلمود، وقد استمرت البطولة 
على مدي ثالثة ايام وشارك فيها 
اكادميية الشيخ  رماة وراميات 

سعد للرماية االوملبية، واشتملت 
على مسابقات رماية الرصاص 
االوملبية (البندقية ضغط الهواء 
املســـدس ضغط الهـــواء ١٠ م) 
للجنسني بالرماية على ٣٠ هدفا، 
ورماية االطباق الطائرة ملسابقات 
(السكيت والتراب) لفئة الشباب 
بالرماية على ٢٥ هدفا متهيديا 

و٢٥ هدفا ألفضل ستة رماة.

  وقد حظيت البطولة مبشاركة 
فعالة من قبــــل رماة وراميات 
أكادميية الشيخ سعد للرماية 
االوملبية بعد أن أمتوا برنامج 
الــــذي اشــــتمل على  الــــدورة 
محاضــــرات األمن والســــالمة، 
ثــــم كيفيــــة اســــتخدام  ومن 
الســــالح االوملبي داخل مجمع 
ميادين الشــــيخ صباح األحمد 

بنجــــاح كبير حتت إشــــراف 
نخبة متميــــزة من قبل اجلهاز 
الفني الذي حرص على التواجد 
خالل فتــــرة التدريبات وأثناء 
الواعدين  البطولــــة الختيــــار 
الشــــباب  الى منتخب  لضمهم 
متهيدا ملشاركاتهم في البطوالت 
والــــدورات احملليــــة والدولية 

املقبلة. 

 فريق بو نواف الفائز بالكأس 

 برونزية جديدة للمعاقين في سويسرا 

 العربي بطالً لدوري كرة الماء 

 التايكوندو يواصل استعداداته للخليجية 

 اضاف الالعب محمد الغريب ميدالية برونزية الى رصيد املنتخب 
الوطني للمعاقني في ألعاب القوى في بطولة العالم بسويسرا رافعا 
رصيد الكويت الى ثالث ميداليات منذ انطالق البطولة، وحقق الغريب 
البرونزية في سباق ١٠٠ متر جري على الكراسي املتحركة بعد جهد 
كبير خاصة انه يعتبر من الالعبني الشباب وعمره ١٧ سنة، بعد ان قرر 
مجلس ادارة النادي االعتماد على الشباب والوجوه اجلديدة في اكثر 
من رياضة في النادي. واعتبر امني سر النادي شافي الهاجري ان ما 
حتقق في البطولة ميثل اجنازا لهؤالء الشباب الصغار الذين استعدوا 
بامكانيات عادية في الكويت، وجنحوا في حتقيق ثالث ميداليات منها 

ذهبية واحدة عن طريق الالعب عبدالرحمن القالف.

 توج فريق النادي العربي بطال للدوري العام لكرة املاء للمرة 
الثانية على التوالي بجدارة واســـتحقاق قبل نهاية القسم الثالث 
واألخير من الدوري بعد فوزه الكاسح على كاظمة ١١-٥ في املباراة 
التي جمعت الفريقني مساء أمس على مجمع أحواض نادي الكويت، 
ويتبقى له مباراة أخيرة يوم ٢٤ من الشـــهر اجلاري أمام الكويت 

والتي لن يكون لها تأثير على الترتيب النهائي للفرق.
  وهنأ أمني الســـر العام املساعد واملدير اإلداري لأللعاب املائية 
خالد عبدالصمد الالعبني واجلهاز الفني للفريق على هذا االجناز 
الكبيـــر، مؤكدا أن ذلك لم يأت من فـــراغ، حيث كان احراز اللقب 
للمرة الثانية على التوالي نتاج الروح القتالية التي بذلها الالعبون 

وتفانيهم وتعاونهم مع اجلهاز الفني واإلداري. 

 اكد امني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الشراد ان اداء 
العبي التايكونـــدو امام املنتخب املصري واالندية املصرية خالل 
اللقاءات الودية ضمن معســـكر القاهرة التدريبي يبشـــر بنتائج 

طيبة في بطولة اخلليج املقبلة.
  واثنى على ما ملســـه خالل هذه اللقاءات من مســـتوى متميز 
لالعبي املنتخب معربا عن امله في ان يؤتي املعســـكر ثماره وان 
يترجم هذا املستوى املتميز لالعبني الى نتائج متقدمة في بطولة 
اخلليج للتايكوندو للشباب والناشئني التي ستقام في دبي يومي 

٢٨ و٢٩ اجلاري.
   ومن ناحية اخرى اوضح الشـــراد ان فريق الناشئني في لعبة 
اجلودو املشارك باملعسكر غادر الى اليمن حيث شارك في بطولة 
غرب اسيا التي اقيمت يومي ١٤ و١٥ يوليو اجلاري وسيعود غدا 

الستئناف املعسكر التدريبي.
  واضاف ان فريق الناشـــئني للجودو جنـــح في تصدر بطولة 
غرب اســـيا بثالث ميداليات ذهبية وواحـــدة فضية وميداليتني 

برونزيتني. 

 القادسية يفاوض 
أوروبيًا بدًال 

  من رينغو
 مبارك الخالدي

  يجري اجلهـــاز االداري 
القادسية مفاوضات  لنادي 
مع أحد الالعبني االوروبيني 
بدال مـــن البحريني محمود 
عبدالرحمن «رينغو» الذي لم 
يتخذ النادي قرارا بالتجديد 

له.
  اجلدير بالذكر ان مسؤولي 
االصفر رفضوا الكشف عن 
هوية الالعبني بداعي سرية 
املفاوضات على ان يتم االعالن 
بصفة رسمية عن صفقات 
النادي خالل مؤمتر صحافي 
يعقد على االرجح االسبوع 
اجلاري والذي سيتم التطرق 
خالله الى البرنامج االعدادي 
للفريق الستحقاقات املوسم 
املقبل وموعد بدء التمارين 

بصفة رسمية. 

 أزرق السلة يهزم اليمن في «العربية» 

 يخوض لقاء مهماً اليوم أمام مصر 

 حقق منتخب شـــباب الســـلة بداية جيدة في البطولة 
العربية الـ ١٩ بعد فوزه على املنتخب اليمني االول ٦٤ـ  ٥٩ 
في املجموعة الثانية للبطولة التي تقام منافساتها حاليا 

في صالة بن ياسني في مدينة الرباط املغربية.
  وجاءت نتائج األرباع: ١٤ ـ ١٢ ألزرق، ثم قلب املنتخب 
اليمني الكفة في الربع الثاني ٣٣ـ  ٢٩، وكان للبداية القوية 
التي ظهر عليها الالعبون في الربع الثالث أثر كبير حلسم 
نتيجة الربع الثالث ٤٦ـ  ٤٣، وحافظ الالعبون على تقدمهم 

حتى نهاية املباراة.
  وقدم أزرق الســـلة مباراة أكثر من رائعة ومتكنوا من 
التفوق على املنتخب اليمني الذي يشـــارك بالفريق األول 
اضافة الى وجود العب أميركي مجنس، إال ان التألق الالفت 
الذي ظهر عليه الالعبون خاصة من صالح يوسف وسعود 
شعيب واحمد البلوشي ساهم في حتقيق الفوز الذي يعتبر 
ثمينا في انطالق مباريات األزرق مما سينعكس باإليجاب 
على العناصر الشـــابة التي اغلبها تخوض مباريات على 

الصعيد اخلارجي للمرة االولى.
  وفي باقي نتائج مباريات امس االول، تغلبت االمارات 
على لبنان ٧١ ـ ٦٨، ومصر على املغرب ٥٩ ـ ٥٤، وتونس 

على سورية ٨٦ ـ ٧١.
  ويخوض األزرق مواجهة صعبة أمام مصر ١١ مســـاء 
اليوم، في حني تقام مباراتان أخريان جتمعان سورية مع 
لبنان في الـ ٧، وتليها مواجهة اخرى بني تونس واإلمارات 

في الـ ٩. 

 مبارك الخالدي
  عاد إلى البالد مســــاء أمس مبعوثا 
ســــمو رئيس الوزراء، وزير الشؤون 
العفاسي  االجتماعية والعمل د.محمد 
ومدير عــــام الهيئة العامة للشــــباب 
والرياضــــة فيصل اجلــــزاف والوفد 
املرافــــق لهما بعــــد مقابلتهما لرئيس 
اللجنــــة األوملبية الدولية د.جاك روغ 
األربعاء املاضي، والتي أســــفرت عن 
منح الكويت مهلة أخــــرى تنتهي في 
نهاية ديسمبر املقبل لتسوية أوضاعها 
الرياضية املتعارضة مع امليثاق األوملبي 
وقال العفاسي لدى وصوله انه سيتقدم 
بإيجاز إلى مجلس الوزراء خالل جلسته 
املقبلة إلطالع املجلس على نتائج الزيارة 
وطلب إصدار تعهد رسمي بالعمل على 
القوانني  الالزمة في  التعديالت  إجراء 
احمللية لتتواءم مع نظيراتها الدولية على 
أن يرسل هذا التعهد قبل نهاية الشهر 
اجلاري إلــــى اللجنة األوملبية الدولية 

لبدء سريان مدة التمديد اجلديدة.
  وأكد العفاســــي أن املفاوضات مع 
روغ كانــــت صعبة، إذ إن األخير أبدى 
تصلبا في مواقفه رافضا فكرة التمديد 
باعتبــــار أن الكويت فوتت العديد من 
الفــــرص املمنوحة لهــــا، إال أننا متكنا 
من اقناع مســــؤولي اللجنة األوملبية 
الدولية بأن الكويت دولة دميوقراطية 
ودستورية ومرت بأزمات سياسية كانت 
هي الســــبب وراء التأخير في معاجلة 

الوضع الرياضي وأخيرا متكنا من اقناع 
اجلانب اآلخــــر وحصلنا على التمديد 

الالزم.
  وشــــكر العفاســــي اهتمام صاحب 
السمو وسمو نائب األمير وسمو رئيس 
الوزراء ومتابعتهم وقال إننا نشــــعر 
بالسعادة النفراج األزمة ولو بصورة 
مؤقتة ألن الشــــعب الكويتي يستحق 
هذه الفرحة. وناشد العفاسي اجلميع 
التعاون والتكاتف في املرحلة املقبلة 
ألن اجلميع في مركب واحد. وأشــــار 

العفاســــي إلى أن اللجنة املنبثقة عن 
االجتماع والتي تضم خبراء من الكويت 
واللجنة األوملبية الدولية سيتم اإلعالن 
عنها األسبوع اجلاري لتبدأ مهام عملها 

بصورة رسمية.
  من جانبه أثنى مديــــر عام الهيئة 
فيصل اجلزاف على اجلهد الذي بذله 
الوزير وقــــال إن املرحلة املقبلة مهمة 
وحاســــمة وتتطلب تعــــاون اجلميع 
لتحقيق ما هو فــــي مصلحة الكويت 

ورياضييها. 


