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مفاوضات بين »االنتقالية« وقناة عربية

تألق »قوى المعاقين« 
في أميركا

حقق العبو منتخب املعاقني 
اجنازا الفتا ف���ي بطولة العالم 
الهدف وألعاب  أميركا لكرة  في 
الق���وى واجل���ودو، بإحرازهم 
ميداليت���ني ذهبيتني عن طريق 
وليد الشمري ذهبية في الرمح 
)ب3(، وعبداللطيف الظفيري في 
اجلودو لوزن 40 كيلو. وفضية 
واحدة عن طريق خالد اللوفان 
في اجلودو لوزن حتت 40 كيلو، 
وبرونزية لوليد الشمري في دفع 
اجللة، ومثلها لعبدالعزيز رجا 
في رمي الرمح، ليصبح املجموع 

5 ميداليات.
وقد ش���ارك في البطولة 26 
دولة، ومثل الكويت فيها 10 العبني 

من نادي املعاقني.

عودة »شباب السلة«
يحيى حميدان

عادت بعثة منتخب الشباب 
لكرة الس���لة الى البالد عصر 
امس بعدما أنهت مش���اركتها 
ف���ي البطولة العربي���ة ال� 19 
اليوم  التي تختتم منافساتها 

في مدينة الرباط املغربية.
وكان منتخبنا قد خرج من 
دور الثمانية بعد هزميته امام 
تون���س 57 � 99. هذا ويدرس 
احتاد الس���لة اقامة معس���كر 
آخر للمنتخب تقرر ان يكون 
بالقاه���رة اس���تعدادا لبطولة 
دول مجلس التعاون للشباب 
التي س���تقام في البحرين من 
29 أغسطس وحتى 3 سبتمبر 
املقبلني. وسيقوم اجلهاز الفني 
باستدعاء الالعبني ال� 4 الذين 
مت استبعادهم قبل املشاركة في 
البطولة العربية وذلك إلجراء 
بعض التغييرات على التشكيلة 

التي خاضت البطولة.

»الطائرة« يفوز على العراق
 في البطولة العربية للناشئين

جترى حاليا مفاوضات بني مس���ؤول باللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة ش���ؤون احتاد كرة القدم واحدى القنوات العربية الفضائية 
»art« للحصول على حق إذاعة مباريات الدوري في موسمه اجلديد 

.2010/2009
وأكدت مصادر انه لم يتم بعد اتخاذ قرار في هذا الشأن وجتري 

دراسة عدد من العروض من القنوات االخرى.
وكانت اللجنة االنتقالية ق���د أعلنت يوم 21 اجلاري عن مزايدة 
لبيع حقوق بث الدوري والكأس لشركات ذات خبرة عاملية في هذا 

الشأن.

بيروت ـ ناجي شربل
استهل أزرق الطائرة مشواره 
في البطولة العربية العاش����رة 
للناش����ئني التي ينظمها االحتاد 
اللبناني للكرة الطائرة في قاعة 
النادي الرياضي غزير حتى االول 
من أغسطس املقبل، بفوز كبير على 
العراق 3 – 0 )25 – 20، 25 – 16، 
25 – 20( في املباراة التي جرت 
بينهما صباح أمس في املجموعة 
الثاني����ة. وكان����ت ادارة البعثة 
الكويتية طلب����ت تأجيل املباراة 
الى الثانية بعد الظهر، اال ان الوفد 
العراقي لم يوافق، رمبا الستغالل 
تع����ب الالعب����ني. اال ان امل����درب 
س����عد يعقوب ومساعده مشعل 
احلس����يني وضعا خطة محكمة 
إلنهاء املباراة بشكل سريع، وهذا 
ما حصل بسيطرة ميدانية كاملة 
على مجرياتها. ولعب علي فاضل 
واملعد عبداهلل العنزي وعبدالعزيز 
العنزي ومحمد سياف ومساعد 
احملمد وفهد أنور وعبداهلل فارس 
في مركز »اللبرو«. وقال رئيس 
الوفد محمد االنصاري ل� »االنباء«: 

»نتطلع بتفاؤل الى مباراة اليوم مع 
السعودية في الرابعة بعد الظهر 
بتوقيت بيروت والكويت، وال شك 
في ان هذه املباراة ستحدد هوية 
أحد الصاعدين لنصف النهائي. وقد 
بذل العبونا جهدا كبيرا أمس وقد 
استيقظوا باكرا وغادروا الفندق الى 
امللعب الساعة السابعة والنصف 
صباح����ا، وس����يخلدون للراحة 

حتضيرا ملباراة السعودية«.
وعن ظروف االقامة في الفندق 
قال االنصاري: »بحثت املوضوع 
مع رئيس االحتاد اللبناني للكرة 
الطائرة جان هم����ام الذي تدخل 
ش����خصيا، وقد جنحت مساعيه 
في تبديل نوعية الطعام. اال اننا 
نتطلع الى استبدال الفندق، ذلك 
ان قس����ما كبيرا من الغرف غير 
مجهزة بوحدات للتكييف. ومع ذلك 
نحن نسعى مع االشقاء اللبنانيني 
الى اجناح البطولة، متجاوزين 
كل ما ميكن ان يعرقلتها«. وشكر 
األنصاري احت����اد الكرة الطائرة 
الدقيقة  على اهتمامه ومتابعته 

لشؤون الالعبني.

الجولة الرابعة لسباق الدراجات المائية
تسدل اللجنة البحرية في النادي البحري 
عصر اليوم الس���تار على سباقات الدراجات 
املائية للموسم احلالي من خالل اقامة سباق 
اجلولة الرابعة اخلتامية في املنطقة البحرية 
احملاذية للبالجات الذي سيقام بنظام املضمار 
في فئة الستوك 1600 وفئة الستوك مبتدئني 

1600 وفئة االشبال.
وكانت نتائ���ج اجلولة األولى التي اقيمت 
18 ابري���ل املاضي قد اس���فرت عن فوز محمد 
بوربيع من ش���ركة ابيات وفريق برو رايدر 
باملرك���ز االول في فئة الس���توك 1600، وجاء 
ثانيا عبداهلل الفاضل م���ن فريق برو رايدر، 
فيما جاء ثالثا خضر حسني، وفي فئة الستوك 
1600 للمبتدئني حقق محمد البراز املركز األول، 

وجاء ثانيا راش���د الراشد وثالثا عبدالرحمن 
العمر، فيما حقق محمد القبندي املركز االول 
في فئة االشبال وجاء ثانيا سليمان اخلضر، 

وثالثا عبداهلل اخلياط.
وفي سباق اجلولة الثانية الذي اقيم يوم 
2 مايو املاضي واصل محمد بوربيع احتكاره 
وفوزه باملركز االول في فئة الستوك 1600 وجاء 
ثانيا عبداهلل الفاض���ل وثالثا خالد بوربيع، 
وفي فئة الستوك 1600 للمبتدئني واصل محمد 
الباز احتكاره للمركز االول، وجاء ثانيا علي 
بوربيع وثالثا محمد املال، فيما حقق حس���ني 
اخلض���ر املركز االول في فئة االش���بال وجاء 
ثانيا مساعد عبدالعزيز العروج وثالثا محمد 

عباس القبندي.

محمد بوربيع يسعى للحفاظ على ألقابه في سباق اليوم

9 ميداليات لـ »قوى الناشئين« 
في البطولة العربية

الصليبخات إلى اإلسكندرية

ارتفعت حصيلة امليداليات التي أحرزها املنتخب الوطني للناشئني 
ف����ي البطولة العربية الثالثة أللعاب الق����وى املقامة حاليا في مدينة 
حلب الى تس����ع ميداليات. وأكد مدير املنتخب فهد العازمي ل� »كونا« 
»ان املنتخب ش����كل حضورا الفتا وسط منافسات قوية مع العبي 15 
دولة مشاركة في البطولة، حيث جنح في حصد املزيد من امليداليات 

وبواقع ذهبية وفضيتني في اليوم الثاني للبطولة«.
وأحرز الذهبية حسني مراد في مسابقة اطاحة املطرقة ملسافة 66.99 
مترا وكانت الفضية من نصيب فرج صالح في مسابقة الوثب العالي 
مسجال رقما قدره 2.8 متر، أما امليدالية الفضية الثانية فقد حصل عليها 
عيسى الزنكوي مسجال رقما كويتيا جديدا قدره 56.69 مترا محطما 

الرقم السابق املسجل باسم ابراهيم الفودري وقدره 56.46 مترا.
وفي ض����وء نتائج اليوم الثاني يصبح مجم����وع امليداليات التي 
توج بها املنتخب الوطني ثالث ذهبيات واربع فضيات وبرونزيتني. 

ويشارك املنتخب في البطولة ب� 23 العبا.
وأشاد امني سر االحتاد خليفة ابو شيبة باملدربني الوطنيني ناصر 
اجلاراهلل )املطرقة( ومحمد شاكر )الوثب( على جهودهما التي بذالها 

في اعداد الالعبني ما كفل حتقيق هذه النتائج الباهرة في البطولة.
وامت����دح اجلهود التي بذلها رئيس مجلس االحتاد بالوكالة محمد 
خلفان »حيث كان له دور واضح في تنظيم العمل بالتعاون مع امني 
الس����ر وامني السر املساعد في جميع املجاالت التي من شأنها تطوير 

اللعبة في الكويت«.
وتقدم بالش����كر الى األندية الرياضية الت����ي تعاونت مع االحتاد 
بالص����ورة املثلى، ولم تبخل على منتخبات االحتاد بأي من الالعبني 
كما خص بالشكر القائمني على الهيئة العامة للشباب والرياضة على 
دعمهم املتواصل ألنش����طة احتاد القوى وخاصة في مجال املشاركات 

اخلارجية. 

مبارك الخالدي
تغادر البالد في ال���� 11 صباح اليوم بعثة الفريق االول لنادي 
الصليبخات متوجهة الى االسكندرية القامة معسكر اعدادي ملدة 
ثالثة اس���ابيع. ويرأس البعثة مدير الكرة طالب حسني واملشرف 
ماجد عناد واجلهاز الفني املكون من املدرب ثامر عناد ومس���اعده 
الصربي بوب���ان ومدير الفريق فالح عتيق ومدرب حراس املرمى 
خليفة منصور و28 العبا باستثناء حمود ماجد املرتبط باختبارات 
دراسية وعادل توفيق الذي اعتذر لظروف خاصة بعمله على ان 

ينضما الى الفريق حال عودتهما.

نيناد يقود التدريب األول 
للقادسية اليوم

مبارك الخالدي
تعود عجلة الكرة القدس���اوية للدوران مساء اليوم 
اذ يدخل الفريق االول تدريبه في السابعة مساء بقيادة 
مس���اعد املدرب الصربي نيناد ومدرب اللياقة البدنية 

ماركوس.
وقال مدير الفريق جمال مبارك في تصريح ل� »األنباء«: 
يدخل العبونا مرانهم االول مساء اليوم باملجموعة املتواجدة 
في البالد ريثما يكتمل عقد الفريق بالتدرج االسبوع اجلاري 
اذ نأمل ان تكون البداية موفقة لكرتنا في ظل سعي اجلميع 

ادارة والعبني الى احملافظة على ألقاب املوسم املاضي.
واضاف مبارك ان اب���رز املتواجدين في مترين اليوم 
هم بدر املطوع ومساعد ندا ونواف اخلالدي وعلي النمش 
وحس���ني فاضل وط���الل العامر وصالح الش���يخ وعامر 
املعتوق وعبدالعزيز املشعان ومجموعة من العبي حتت 

19 سنة.
وعن محترف���ي الفريق قال مب���ارك ان امللف اخلاص 
باحملترفني واالعالن عنهم يعود الى رئيس مجلس االدارة 
الشيخ طالل الفهد ومدير الكرة فواز احلساوي وهما من 
سيقوم باالعالن بصفة رس���مية عن تعاقدات االدارة في 

الوقت احملدد لذلك.
واشار مبارك الى ان مدرب الفريق محمد ابراهيم اليزال 
خارج البالد في اج���ازة خاصة اذ من املقرر ان يعود الى 
البالد نهاية الشهر اجلاري على ان يقود التمرين اعتبارا 
من األول من اغسطس ليبحث مع اجلهاز االداري برنامج 

بدر املطوع يشارك في تدريبات القادسية اليوماالعداد ورحلة املعسكر وكذلك مناقشة ملف احملترفني.

أكد أنه لم يوقع لناد آخر غير الكويت

كاريكا: أسعى للمحافظة على لقبي كهداف للدوري
مبارك الخالدي

قال مهاجم نادي الكويت احملترف البرازيلي كاريكا: انني 
وقع���ت مع االبيض ع���ن  قناعة ورغبة ملدة ثالث س���نوات 
وحض���وري الى الكويت مرة اخرى وانضمامي الى تدريبات 

الفريق تأكيد على ذلك.
واستغرب كاريكا ما يثار حوله عن تعاقده مع اندية اخرى، 
وقال: لس���ت معنيا مبن يروج تلك االحاديث فأنا كرجل قبل 
ان اكون العبا املك حرية االختيار والعبرة في التعاقدات هي 
اصول التواقيع وليس شيئا آخر ولم يتحدث معي احد بصورة 
مباشرة سوى ادارة نادي الكويت والتي اعرفها منذ املوسم 
الفائت عبر تواجدي مع نادي السابق النصر وهي ادارة تعرف 

ما تريد والتعامل معها يتسم بالشفافية والوضوح.
ول��م يكشف كاريكا بدقة عن قيمة الصفقة والتي رجحها 
البعض مبليوني دوالر وقال اعتقد ان القيمة ال تهم احدا اال 
طرف���ني هما انا وادارة الن���ادي وال اظن ان االعالن عن مبلغ 
االتفاق مفيد الحد ويبقى الالعب بعطائه ومتيزه يفرض سعره 
في ظل عالم االحتراف خصوصا ان الكشف عن االمور املالية 
في التعاقدات م���ع الالعبني ليس محببا في املنطقة العربية 

واخلليج كما هو معمول به في اوروبا.
واوضح كاريكا ان هدفه احملافظة على لقبه كهداف للدوري 
وقال: لقد حققت لقب الهداف ملوس���م 2009/2008 بالرغم من 
ندرة الفرص املتاحة للتسجيل واعتقد انني مع فريقي احلالي 
س���أمتكن من تخطي رقم ال� 13 هدفا بالقياس الى مجهودات 
زمالئي اآلخرين الذي يشاركونني ذلك من خالل توفير الفرص 
وصنعها وال انسى ايضا عاملي حسن التوفيق واحلظ النهما 

مهمان للمهاجم.
وتوقع ان يكون املوسم املقبل اكثر اثارة وقال: ملست منذ 
وصولي عبر االصدقاء ان استعدادات االندية االخرى كبيرة 
سواء على صعيد االجهزة الفنية او التعاقد مع محترفني مثلما 
حدث مع كاظمة الذي علمت ان���ه تعاقد مع ثالثة برازيليني 
وكذلك النصر كما ان العربي بصدد اعادة ترتيب اوراقه وكل 

ذلك مؤشرات الى ان املستوى سيكون مرتفعا. )سعود سالم(هجوم األبيض ينتظر حلوال على يد البرازيلي كاريكا


