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العفاسي ينفي اطالع أي نائب

على الرسالة الموجهة إلى »األولمبية الدولية«

المالك بحث االستعداد لدورة المشاري
استقبل وكيل وزارة اإلعالم الشيخ فيصل املالك 
في مكتبه امس رئيس احتاد الشرطة باإلنابة العميد 
س���ند الرومي يرافقه عضو مجلس االدارة املقدم 
وليد الغامن واملقدم عبداحملسن املشاري ومن ادارة 

اإلعالم االمني املالزم أول عبداهلل بهمن.
ومت خ���الل اللقاء بحث جميع األمور االعالمية 
املتعلقة بإقامة بطولة الشهيد يوسف املشاري لكرة 

الصاالت والتي ستقام في شهر رمضان املبارك.
وأكد املالك دعمه الكامل لهذه البطولة وتسخير 

جميع امكانات وزارة اإلعالم خاصة انها حتمل اسم 
احد القيادات االمنية البارزة والعزيزة على قلبه 
والذي كان له دور ايضا ف���ي املجاالت الرياضية 

املختلفة.
ومن جانبه أعرب العميد الرومي عن ش���كره 
وتقديره لوكيل وزارة اإلعالم على دعمه ومساندته 
لهذه البطولة، مؤكدا انها منذ اقامتها وهي حتظى 
باهتم���ام القيادات األمني���ة، وبتواجد جماهيري 

كبير.

اكد وزير الش���ؤون االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي انه لم 
يطلب احد من اعضاء مجلس االمة االطالع على الرسالة التي وجهها 
الى رئيس اللجنة االوملبية الدولية جاك روغ املتعلقة برفع احلظر 

عن الرياضة الكويتية.
ونفى العفاسي ل� )كونا( امس االخبار التي ترددت حول عرضه 
لتلك الرسالة على اي من اعضاء مجلس االمة من اجل االطالع عليها 

او تعديل مضمونها قبل ارسالها.
واش���ار الى ان الرسالة لم تكن س���رية، موضحا انه مت نشرها 
في بعض الصحف احمللية بعد ارس�����الها ال���ى اللجنة الدولي�������ة 

مباشرة.
وكان العفاسي قد بعث برسالة في 26 يوليو املاضي الى اللجنة 
االوملبية الدولية اش���ار فيها الى قرار مجلس الوزراء في 20 يوليو 
املاضي بشأن مراجعة القوانني الرياضية مبا يتفق وميثاق اللجنة 

د.محمد العفاسياالوملبية الدولية.

أحمد حيدر يشرف على تدريب العبي أزرق الشباب

عصام سكني وفواز بخيت وجهاد الغربللي وعبيد الدوسري في استقبال الثالثي البرازيلي
 العبو اجلهراء في أول تدريب استعدادا للموسم اجلديد

»أزرق الشباب« يغادر إلى تركيا فجر غد إلقامة معسكر تدريبي

حيدر: مشاركتنا في تصفيات آسيا مرهونة بموافقة »االنتقالية«

م����ن عدمها الن ذلك م����ن األمور 
االدارية فنحن نؤدي مهمة وطنية 
وأمر توجيهنا يعود للمسؤولني 
في مثل هذه األحوال وان كنا نأمل 
جتاوب االحتاد اآلسيوي معنا ونقل 

هذه التصفيات الى الكويت.

طلبت رسميا من االحتاد اآلسيوي 
التصفيات ولكن لم  اس����تضافة 
الطلب،  يصلنا شيء بخصوص 
األمر الذي يجعل مشاركتنا في تلك 
التصفيات مرهونة مبوافقة اللجنة 
االنتقالية، إذ ال منلك قرار املشاركة 

ال� 12:30 ظهر اليوم مبقر النادي 
مؤمترا صحافي����ا يتطرق خالله 
للحديث عن اجلهاز الفني اجلديد 
ومحترفي����ه باإلضافة إلى تقدمي 
مدرب ومحترف الطائرة واملدير 
الفن����ي لكرة الس����لة وكذلك عن 
استعدادات النادي للموسم اجلديد 

ملختلف األلعاب.

سببا لعدم بقاء اجلهراء في فرق 
الدرجة األولى فاإلدارة  دوري 
الفريق  لم تقص���ر في دع���م 
وتدعيم صفوف���ه بالالعبي�ن 
التأهل  املميزين والق���رار في 
املمتاز ه���و بأيديكم  للدوري 

انتم كالعبني.

وقع على عقود مبدئية للنادي 
خالل وجوده مع منتخب بالده 
للمش���اركة ف���ي بطولة مصر 

الدولية الودية.
يذكر ان هذه الصفقة كادت 
تفشل بعدما رفض رئيس بعثة 
نيجيريا اس���تمرار الالعب في 
القاه���رة لالختب���ار بالقلعة 
البيض���اء، ولكن ج���اء اقتناع 
السويسري ميشيل دي كاستال 
املدير الفني للفريق االول لكرة 
القدم بالزمالك بقدرات الالعب 
البدنية  الفني���ة وإمكانيات���ه 
باإلضافة لصغر سنه ما جعله 
يطلب م���ن اإلدارة التعاقد مع 

الالعب.
وفى هذا اإلطار أرسل الزمالك 
دعوة رسمية لالعب ستصله 
اليوم وسيتم قيده في صفوف 
الناشئني، وبالتالي فإن إغالق 
باب القيد غدا ل���ن يؤثر على 

تعاقده مع الزمالك.

نجوم اإلسماعيلي الجدد 

أم���وال صفق���ة عبد  ومن 
الفضيل أمت رئيس االسماعيلي 
نصر ابو احلس���ن اتفاقه مع 
عصام احلضري، والذي وقع 
عقده وينتظر بطاقته الدولية 
املؤقتة من نادي س���يون بعد 
الرياضية  اس���تئذان احملكمة 
الدولي���ة التي علق���ت عقوبة 
االيقاف للحضري، حتى يكون 
انتقاله صحيحا غير مطعون 
فيه، وباألمس احتفل مجلس 
ادارة االسماعيلي وجماهيره 
باحلض���ري وكل الصفق���ات 
اجلديدة، مبا فيها احمد صديق 
العب االهلي الذي وقع لثالثة 
مواس���م. وذلك خ���الل مؤمتر 

صحافي موسع.

الكويت أبدا لكنه يعرفها جيدا من 
خالل سمعتها وكذلك عن طريق 
املدرب السابق الروماني ملنتخب 
الساملية مواطنه  الكويت ونادي 
ميهاي ستويكيتا مضيفا انه جاء 

لتحقيق األلقاب.
م����ن جهة أخ����رى، يعقد أمني 
النادي حسني بوسكندر في  سر 

االنتقالية الحتاد الكرة بتحديد 
قائمة الالعبني في الفريق ب� 30 
العبا الفتا الى ان اجلهاز الفني 
لن يجامل في اختيار الالعبني 
على حس���اب س���معة ومكانة 

الفريق.
وقال عبدالكرمي انني لم اجد 

القاهرة حت����ى يتمكن من احلكم 
على الالعبني عن طريق مشاهدتهم 
وليس عن طريق اسمهم او شهرتهم 
مع الفريق، الفتا في الوقت ذاته الى 
انه يفضل اللعب الهجومي لكنه 
سيلعب بامكانات الفريق والطريقة 

التي ستمنحه الفوز.
وبني انه لم يسبق له العمل في 

التمارين وتعليمات  بحضور 
اجلهاز الفني.

وب���ني ان اجله���از الفن���ي 
يتوقع منافس���ة ش���ديدة من 
الالعب���ني الحت���الل مركز في 
الفري���ق خصوص���ا بعد قرار 
اللجنة  جلنة املس���ابقات في 

أغلق نهائيا، ألن الالعب لم يكن 
أمينا وفضل اللعب لالهلي، بينما 
يرفض عضو املجلس ابراهيم 
يوسف إغالق هذا امللف وتقدمي 
شكوى رسمية الى كل اجلهات 
املعنية ملعاقبة الالعب الذي خدع 

الزمالك وجماهيره.

مهاجم نيجيري
من ناحية اخرى من املقرر 
ان يحضر »س���المي« املهاجم 
النيجي���ري والع���ب منتخب 
الشباب إلى القاهرة غدا إلنهاء 
اتفاقه رسميا بشأن انضمامه 
لصفوف الزمالك بعد أن سبق ان 

ملعب حلمي زمورا مبيت عقبة، 
وذلك من أجل تواجد أكبر عدد 
من اجلماهير الستقباله وهو ما 

وافق عليه مسؤولو الزمالك.
وفى شأن آخر حدث انقسام 
داخل مجلس ادارة الزمالك بعد 
قيام األهلي بقيد مدافع الفريق 
اجلديد ش���ريف عبد الفضيل 
الس���ابق  العب اإلس���ماعيلي 
ضمن قائمة الفريق للموس���م 
اجلديد، لتقدمي شكوى رسمية 
ضد الالعب باالحتادين املصري 
والدولي لكرة القدم »فيفا«، رغم 
ان املتحدث الرس���مي للزمالك 
صبري سراج أكد ان هذا امللف قد 

عبدالعزيز جاسم
أكد أمني س����ر كاظمة حس����ني 
بوسكندر ان احملترف البرازيلي 
جيرو سيلفا لم يصل مع مواطنيه 
البرازيلي����ني املنضم����ني حديثا 
لصف����وف البرتقالي وهم تياغو 
سانتوس وس����اندرو دي سوزا 
وماريسيو ساالس الذين وصلوا 
فجر امس، مؤك����دا انه ال يعرف 
الظروف التي حالت دون مجيئه، 
وبالتالي سنقوم مبراسلة ناديه 
ومعرفة األسباب احلقيقية وراء 

عدم قدومه.
وأشار بوسكندر إلى ان املدرب 
الروماني ايلي بالتشي قد وصل 
ايضا في نف����س توقيت وصول 
احملترفني وسيقود تدريب الفريق 

اليوم.
الالعبني  وكان في اس����تقبال 
واملدرب عضو مجلس اإلدارة جهاد 
الغربللي ومدير الكرة فواز بخيت 
واإلداري عصام سكني واملشرف 

عبداهلل الدوسري.
وقال بالتشي فور وصوله انه 
لن يسمح الحد بالتدخل في عمله 
وانه يفض����ل الالعب املجتهد في 
التدريبات وداخل امللعب اكثر من 
الالعب املهاري، مش����يرا الى انه 
يريد خوض ع����دد من املباريات 
التجريبية مع الفريق خالل معسكر 

مبارك الخالدي
خاض الفريق األول لكرة القدم 
في نادي اجلهراء تدريبه األول 
مساء اول من امس بستاد مبارك 
العيار بقيادة مس���اعد املدرب 
احمد عبدالكرمي وبحضور 20 
العبا تقدمهم صالح ندا ومحمد 
العجمي ومحمد دهش ونواف 
فايز واحمد حس���ن وعدد من 
العبي فريق 19 سنة الصاعدين 
الى الفري���ق األول اعتبارا من 

املوسم املقبل.
وقد تغيب عن التدريب بعذر 
كل من ع���ادل حمود واورنس 
محم���د وس���عود عبدالرحمن 
الس���ربل وعبداهلل الظفيري 
القادس���ية. كما  املنتقل م���ن 
لم يش���ارك اي من احملترفني 
لتأخره���م عن الوص���ول الى 
البالد اذ كان من املقرر تواجد 
كل م���ن البرازيليني انطونيو 
الشباب سابقا  توبانغو العب 
ومهاجم نادي جنران السعودي 

ويلسون.
واك���د عبدالك���رمي لالعبني 
قبل انطالق التمارين ان البقاء 
في الفريق ه���و لالعب االكثر 
جاهزية من حيث اللياقة البدنية 
الى  الفني مشيرا  واالستعداد 
ان ذلك لن يتأتى دون االلتزام 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
كسب رئيس نادي الزمالك 
ممدوح عب���اس جولة جديدة 
في صراعه اخل���اص واخلفي 
مع مرتضى منصور الذي قدم 
طعنا في شرعية مجلس االدارة 
احلالي، االسبوع املاضي، وذلك 
بإمتام صفقة انضمام احمد حسام 
»ميدو« لصفوف الزمالك، وكان 
منصور قد أعلن أنه سيسحب 
دعواه اذا جنح عباس في حتقيق 
صفقة كبرى لدعم الفريق . وقد 
جنح عباس بالفعل في حتقيق 
هذه الصفقة، ولكن يبقى تقدير 
مرتضى اذا ما كانت هذه صفقة 
كبرى أم ال، وتأتى هذه الصفقة 
قبل ساعات من عودة ممدوح 
عباس الى القاهرة عقب قضائه 

إلجازته في اسبانيا.
وباألم���س اس���تقبل ميدو 
استقباال رائعا في تدريب الزمالك 
الذي عاد الى ستاد زامورا مؤقتا. 
وقام حازم امام عضو مجلس 
االدارة بإهداء الفانيلة رقم 14 الى 
ميدو تقديرا منه للنجم الكبير 
الذي وافق على العودة الى ناديه 
الذي رعاه في نشأته قبل ان يبدأ 
رحلته االحترافية في اوروبا قبل 
10 سنوات. وهذه الفانيلة كانت 
مثار خالف بني العبي الزمالك 
اجلدد، حت���ى قرر جهاز الكرة 
تعليقها تقديرا لعضو املجلس 
حازم امام، ولكنها ذهبت اخيرا 
الى ميدو، الذي سيوقع اليوم 
عقده اخلاص مع الزمالك »إعارة 

ملدة عام«.
وحرص ميدو على حضور 
تدريب الفري���ق باألمس عقب 
وصوله من املطار مباشرة وكان 
قد طلب نقل تدريبات الفريق 
من ملعب الهدف ب� 6 أكتوبر إلى 

واالداري لالزرق سيعمالن على 
إعداده االعداد االمثل للمش����اركة 
في التصفيات املؤهلة لكأس آسيا 
والتي قرر االحتاد اآلسيوي اقامتها 
بنظ����ام التجمع في منطقة اربيل 
العراقية، علما بأن اللجنة االنتقالية 

ثالث مباري����ات ودية مع فريقني 
من دوري الدرجة األولى حتت 19 
سنة واملباراة االخيرة مع فريق 
من الدوري املمتاز لنفس املرحلة 

السنية.
واشار الى ان اجلهازين الفني 

مبارك الخالدي
تغادر البالد فجر غد الثالثاء 
بعثة ازرق الشباب متوجهة الى 
تركيا القامة معسكر تدريبي ملدة 
15 يوما اس����تعدادا للمشاركة في 
التصفيات املؤهلة لكأس آس����يا 
2010 والتي تس����تضيفها مدينة 
اربيل العراقية في الفترة من اول 
وحتى 15 نوفمبر املقبل مبشاركة 
منتخبات السعودية والهند وعمان 

وافغانستان والعراق.
وي����رأس الوفد مدير املنتخب 
الفني  العجم����ي واجلهاز  مبارك 
بقيادة املدرب احمد حيدر ويضم 
24 العبا هم عبداهلل سامي وطالل 
الهاجري ومحمد  مصطفى وفهد 
املاص وبسام املطيري وفهد بودريد 
وفهد املجمد وس����عود االنصاري 
وعبدالعزيز كميل وعبدالرحمن 
احلسينان وسامي الصانع وتركي 
املطيري وعادل مطر وعمر خليفوه 
وعمر قمبر وعبدالعزيز السليمي 
وعل����ي العلي وحامد الرش����يدي 
البديوي ويوس����ف  وعب����داهلل 
يعقوب وحمد احلربي وعبداهلل 
العجمي وعبدالعزيز احمد وزبن 

العنزي.
وقال مدرب االزرق احمد حيدر 
ان املنتخب سيلعب في معسكره 

غياب المحترفين عن أول تدريب للفريق

عباس حسم الصفقة مع ميدلزبره قبل العودة للقاهرة

مؤتمر صحافي اليوم للكشف عن آخر صفقات كاظمة وجيرو لم يصل

عبدالكريم: إدارة الجهراء لن تجامل في اختيار الالعبين

»ميدو« شارك في أول تدريب مع الزمالك

بالتشي: لن أسمح ألحد بالتدخل في عملي

خسارة حرس الحدود من أول أغسطس
خسر فريق حرس احلدود أمام فريق أول أغسطس 
األنغول���ي 0-1 في اللقاء ال���ذي جمع بينهما اول من 
امس مبلع���ب األخير في إطار لقاءات اجلولة الثانية 
للمجموع���ة الثانية م���ن دور الثمانية لبطولة كاس 
االحتاد االفريقي ليرتفع رصيد أول أغس���طس إلى 4 
نقاط يحتل بها املركز األول بينما توقف رصيد حرس 

احلدود عند 3 نقاط في املركز الثاني.
وشهدت بداية املباراة سيطرة تامة وهجوما متواصال 
من العبي فريق أول أغسطس، وحاول العبو احلدود 
السيطرة على مجريات اللقاء، وتبادل الفريقان الهجوم 
وانحص���ر اللعب في منطقة وس���ط امللعب، وحصل 
أحمد عصام مدافع حرس احلدود على اإلنذار األول في 
الدقيقة 24 بعد عرقلة كامنجوال، وكثف العبو احلدود 
هجومهم في محاولة إلحراز هدف التقدم ولكن دون 
خط���ورة حقيقية، وفى الدقيق���ة األخيرة من أحداث 
الشوط األول احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح 
فريق أول أغسطس عن طريق عرقلة إسالم الشاطر 
الذي حصل على انذار، فسددها الالعب كامنجوال معلنا 

هدف اللقاء ألول أغسطس.

»األولمبي« يبدأ تنفيذ أول مشروع لتطوير الرياضيين

انطالق الدورة اآلسيوية لأللعاب القتالية
أزرق السلة يغادر إلى تياجين

انطلقت رسميا امس في العاصمة التايلندية بانكوك 
منافسات الدورة اآلس����يوية االولى لاللع��اب القت����الية 
التي تست����مر حت����ى 9 اجلاري ويشرف على تنظيمها 
املجلس االوملبي اآلسيوي مبشاركة آسيوية واسعة في 9 
العاب رياضية قتالية تنتشر في صاالت ومالعب رئيسية 

بالعاصمة بانكوك وخارجها.
 ومع بداية املنافسات الرياضية خرج الالعب عجيمان 
العجيم����ان مبكرا من مس����ابقة التايكوندو بعد ان حقق 
انتص����اره االول في جولته االولى في الدورة بوزن )اقل 
من 54 كلغ( على الع����ب قطري لكنه اخفق في الصمود 
امام االردني ابو عابد الذي كان اكثر سرعة وخفة حركة 
وقوة. ولقيت طيبة القاس����م نفس املصير وخرجت من 
اول جولة عندما خسرت في وزن 47 كلغ امام العبة من 
الهند بنتيجة ثقيلة كما خرج الالعب مش����عل الشعيبي 
من تصفيات وزن حتت 81 كلغ مبكرا ومعه زميلته فرح 
السالم التي تشارك في منافسات وزن حتت 48 كلغ الول 

مرة في منافسات اجلودو.
وكانت الدورة اآلس����يوية االولى لاللعاب القتالية قد 
افتتحت رسميا امس برعاية وحضور ولي العهد التايلندي 
وعدد من كبار الش����خصيات السياسية والرياضية في 
مختلف دول القارة اآلسيوية واملجلس االوملبي اآلسيوي 
تقدمهم ممثل رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي ورؤساء 

اللجان االوملبية اآلسيوية.
وبلغ عدد املشاركني في مراسم حفل االفتتاح 21 دولة من 
اصل 45 دولة تتمتع بعضوية املجلس االوملبي اآلسيوي. 
وحضر عن اجلانب الكويتي سفيرنا لدى تايلند حفيظ 
العجمي ورئيس واعضاء البعثة التي متثل الكويت في 
7 العاب هي »كيك بوكس����ينغ« و»موتاي« و»ووش����و« 
و»كونغ فو« و»جوجيتس����و« و»جودو« و»تايكوندو« 

للرجال والسيدات و»الكراتيه«. 
وعقدت جلنتان رياضيتان تابعتان للمجلس االوملبي 
اآلسيوي امس اجتماعني منفصلني ملناقشة عدة امور تتعلق 
باملبادرات واالفكار الرياضية املمكن تنفيذها لتعزيز دور 

وقدرات املجلس.
وقال مصدر في املجلس االوملبي اآلس����يوي ان جلنة 
الرياضة للجميع باملجلس التي يترأسها اللبناني سهيل 
اخل����وري عقدت اجتماعها الثاني منذ تأسيس����ها لبحث 
الط����رق واالفكار املتعددة التي من املمكن ان تس����هم في 

تطوير وتفعيل نشاط الرياضة للجميع.

تغادر اليوم بعثة املنتخب الوطني األول لكرة السلة العاصمة 
الفلبينية مانيال متوجها إلى مدينة تياجني الصينية للمش���اركة 
في بطولة أمم أسيا املؤهلة الى نهائيات كأس العالم والتي ستقام 

في الفترة من 6 إلى 16 اجلاري.
يذك���ر ان منتخبنا ق���د وقع في املجموع���ة الثانية إلى جانب 
منتخبات أوزبكس���تان وتايوان وإيران، وسيلعب مباراته األولى 
أمام أوزبكستان في 6 اجلاري، كما سيكتفي مدرب منتخبنا الصربي 
زوران بالتدريبات عل���ى التصويب من خارج وداخل القوس في 

اليومني املقبلني.
من جانب آخر، خسر املنتخب الوطني للناشئني حتت 16 سنة 
امام منتخب ايسلندا للشباب حتت 18 سنة 59-82 ضمن معسكره 
التدريبي في سراييڤو استعدادا للمشاركة في بطولة دول مجلس 

التعاون اخلليجي التي ستقام من 14 الى 19 اجلاري في قطر.
وه���ي املباراة السادس���ة ملنتخبنا في املعس���كر والثانية مع 

ايسلندا.

محليةمتفرقات
اعل���ن مدير عام املجلس االوملبي اآلس���يوي  

حس���ني املس���لم ان االحتاد الدولي للسباحة 
منحه الوس���ام الذهبي للخدمات التي قدمها خالل 41 

عاما قضاها في هذا املجال.
اس��تقبل د.برغ��ش اجلنفاوي امني س��ر احتاد 
اجلودو والتايكوندو وعض��و املكتب التنفيذي 
لالحتاد اآلس��يوي للعبة املنتخب الوطني للتايكوندو بعد 
ان حق��ق اجنازا كبي��را بحصوله على املرك��ز االول في 
بطولة اخلليج اخلامسة للش��باب والرابعة للناشئني التي 

اقيمت باالمارات.
< فاز الع���ب الفحيحيل عبدالرزاق اخلالدي 
بلقب البطولة املفتوحة للدراجات التي اختتمت 

اول من امس بتسجيله 32.06.5 دقيقة.
< يشارك الالعبان احمد ابل وشاهني الشاهني في 
بطولة العالم للسنوكر املقرر ان تنطلق منافساتها 
اليوم في جزيرة كيش االيرانية وتستمر 12 يوما. 
وقال مقرر جلنة البلياردو والسنوكر محمد السليمان ل� 
»كونا« انه يتطلع الى ان يحرز ابل وش��اهني احد املراكز 
املتقدمة في البطولة التي يش��ارك فيه��ا نخبة من ابطال 

العالم.


