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في انطالقها على صالة فجحان هالل المطيري

الخالد: دورة المشاري تخليد لشهداء الكويت

برعاية وزير الداخلية الفريق الركن 
م.الشيخ جابر اخلالد وبحضور وكيل 
وزارة الداخلي���ة الفريق احمد الرجيب 
الوزارة،  والوكالء املساعدين وقيادات 
انطلقت على صالة فجحان هالل املطيري 
في نادي القادسية دورة الشهيد يوسف 
ثنيان املشاري الرمضانية االولى لكرة 

القدم للصاالت.
وقد ب���دأ برنام���ج حف���ل االفتتاح 
بدخول طابور الع���رض تتقدمه اعالم 
الدولة ووزارة الداخلية واحتاد الشرطة 
الرياضي، ومن خالل شاشة العرض نعت 
وزارة الداخلية شهداء حريق اجلهراء، 
ثم مت عرض بع���ض اللقطات اخلاصة 
الفريق املشاري واستعراض  مبسيرة 

بعض اعمال القطاعات االمنية املختلفة، 
ثم نزل الفريق���ان املتباريان الى ارض 
امللعب حاملني لوحة عزاء لشهداء حريق 

اجلهراء.
وعق���ب ذلك، اعلن وزي���ر الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد عن بدء انش���طة 
الدورة في كلمة اكد فيها ان تخليد ذكرى 
الفريق يوسف املشاري تخليد لكل شهداء 
الكويت الذين ضحوا بالغالي والنفيس 
من اجل كرامتها وعزتها ونيل حريتها، 
فهي اغلى من الوجود كله، مشيرا بذلك 
الى ان الفريق املشاري كانت له بصمات 
واضحة في الكثير من القطاعات االمنية 
وكذلك الرياضة الش���رطية، ويستحق 
الكثير، فقد كان صادقا مع ربه ونفسه 

فرزقه اهلل الش���هادة، كما اعرب اخلالد 
عن جزيل شكره لكل من ساهم واعان 
على اقامة هذه الدورة، متمنيا ان حتقق 
اهدافها وتكون انطالقة حقيقية لدورات 

مقبلة.
ومن جانبه، قال رئيس مجلس ادارة 
احتاد الشرطة اللواء الشيخ احمد النواف 
ان لقاء اليوم في دورة الشهيد املشاري 
الرمضانية االولى لكرة القدم للصاالت، 
يأت���ي صورة من ص���ور التقدير ألحد 
رجاالت الكويت، الذي���ن تركوا ميراثا 
وافرا من الفضائل والتضحيات اجلسام، 
وكانت حياته بحق عالمة مضيئة وملحمة 

من مالحم املجد والكبرياء.
وقال النواف: انه ال يفوتني ان أتقدم 

باسم املشاركني في هذه البطولة جميعا، 
وباألصالة عن نفس���ي بخالص العزاء 
إلخواننا أسر ضحايا حادثة اجلهراء، 
داعيا املولى عز وجل ان يتغمدهم بواسع 
رحمته ومغفرته وان يلهم ذويهم الصبر 

والسلوان.
على صعي���د آخر، تنظ���م جمعية 
احملاسبني واملراجعني الكويتية بطولة 
س���باعيات ك���رة الق���دم الرمضاني���ة 

الثانية.
وصرح احمد الفارس امني سر اجلمعية 
بأن البطول���ة تقام للمرة الثانية حتت 
رعاية النائب السابق مشاري العنجري 
مؤس���س وعضو اجلمعية وذلك يومي 
األحد واالثنني املوافق 6 و7 سبتمبر املقبل 

املوافق 16 و17 رمضان على ملعب مركز 
شباب السرة الساعة 9 مساء مبشاركة 16 
فريقا وسيتضمن اليوم االول تصفيات 
بني الفرق املشاركة، وتقام اليوم الثاني 
مباريات الدور نصف النهائي واملباراة 
النهائية، ومن ثم توزيع اجلوائز على 
الفرق الفائزة بحضور راعي البطولة.

كما تعتزم اجلمعي���ة اقامة الغبقة 
الرمضانية مس���اء االثن���ني 31 اجلاري 
لتبادل التهاني بالشهر الفضيل ولاللتقاء 
بني االعضاء، كما تتخلل امسية الغبقة 
مسابقات ثقافية بني االعضاء واحلضور، 
هذا باالضافة الى اقامة قرقيعان اجلمعية 
يوم اخلميس 3 سبتمبر ويتخلله فقرات 

متنوعة لألعضاء وأسرهم.

أكد أن الرسالة لالستفسار عن أوجه التعارض

الجزاف: رد »األولمبية« األسبوع الجاري
مبارك الخالدي 

اكد رئيس مجل���س اإلدارة املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة فيصل اجلزاف أن اللجنة الفنية لبحث اوجه التعارض 
بني القانون احمللي 2007/5 امليثاق االوملبي الدولي، خاطبت اللجنة 
االوملبية الدولية رسميا األس���بوع املاضي عبر القنوات الرسمية، 
وطالبت األخيرة بتزويد الكويت بالنقاط التي تراها متعارضة مع 
امليثاق االوملبي الدولي ليتسنى للجانب الكويتي بحث بنود التعارض 
ان وجدت. واضاف اجلزاف في تصريح ل� »األنباء« ان اللجنة الفنية 
برئاسة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة عبدالوهاب البناي وعضوية 
كل من د.جواد خلف وطليان الطليان وجمال الدوسري واحمد عايش 
وسليمان العدساني، قد عقدت سلسلة من االجتماعات ذات الطابع 
الفني والقانوني واملقارن بني القانون احمللي وامليثاق االوملبي الدولي 
وقد خلصت الى انه ال تعارض بني ما لدينا من قوانني ونظم وتلك 
ال���واردة ضمن امليثاق االوملبي الدولي وعليه فالبد من األخيرة من 
حتديد أوجه التعارض التي تراها ليتسنى لنا بحثها باعتبارها هي 

اجلهة التي قالت ان كان هناك تعارض.
وأوض���ح اجلزاف انه من املتوقع ان يصل الرد خالل األس���بوع 
اجل���اري لتقوم اللجنة الفنية ببحثه وتقييمه، مش���يرا الى انه من 
احملتمل ان يكون هناك اجتماع موس���ع مع اجلانب االوملبي الدولي 
في املرحلة املقبلة كخطوة مهمة نحو إغالق هذا امللف بشكل نهائي 
وبالتوافق بني اجلانبني، ملا فيه مصلحة الرياضة الكويتية، وابعادها 

عن شبح التهديد باإليقاف مستقبال.

عمال النادي دون رواتب منذ يونيو

توجه لتغيير الجهاز اإلداري بالعربي
عبداهلل العنزي

يعقد مجلس إدارة العربي اليوم اجتماعا مهما ملناقش���ة أحوال 
النادي التي تأرجحت في الفترة املاضية سواء كان ذلك ماليا لعدم 
وجود ميزانية او فنيا لتراجع مستوى الفريق األول، وسيتم خالل 
االجتماع االطالع على التقريرين الفني واإلداري ملعس���كر القاهرة 
إضافة الى تقرير آخر عن تخلف محمد جراغ وخالد خلف عن عدم 
املغ���ادرة مع الفريق الى القاهرة، ومن املتوقع ان يتم فرض عقوبة 

اإليقاف واخلصم على جراغ وخلف.
وعلم���ت »األنب���اء« ان مجلس االدارة س���يناقش أحوال الفريق 
إداريا في عهد مدير الكرة احلالي احمد الناصر، وان هذه املناقش���ة 
التي اتفق عليها بعض أعضاء مجلس اإلدارة ستكون مبنزلة شرح 
النقاط الس���لبية التي ارتكبها اجلهاز اإلداري خالل الفترة املاضية 
وما اذا كانت األمور تتطلب تغيير إدارة الفريق من عدمها. الى ذلك 
اشتكى عدد من العاملني من اجلنسية اآلسيوية في العربي من عدم 
صرف رواتبهم منذ ش���هرين وان االدارة وعدتهم خيرا منذ يونيو 

املاضي وحتى االن.

محاولة لالنطالق بالكرةوزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد يعلن افتتاح البطولة

الخطيب سجل أول أهدافه مع األصفر

خالد الغانم: خاطبنا »فيفا« بشأن تسجيل العيدان

القادسية يكتسح التضامن بخماسية نظيفة

الكويت يتغلب على النصر ودياً

بورسلي اختار 12 العبًا لشباب السلة

عبدالعزيز جاسم
حقق القادسية فوزا كاسحا 
على التضامن بخماسية نظيفة 
في املباراة الودية لكرة القدم التي 
اقيمت على ستاد محمد احلمد 

مساء امس االول االثنني.
وتناوب على تسجيل االهداف 
السوري فراس اخلطيب )45( 
وحمد العنزي )55 و60( وفهد 
االنص���اري )75( وبدر املطوع 

.)82(
املباراة مشاركة  وش���هدت 
محترفي »االصفر« للمرة االولى 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد 
احلسني منذ البداية، وقد فرض 
»االصفر« سيطرته عليها مع 
بعض الهجمات للتضامن الذي 
جرب العبني اثنني محترفني هما 
الفرنسي ديديه واملغربي يزيد 

قيسي.
وقبل اطالق صافرة نهاية 

انبرى اخلطيب  الشوط االول 
الى ركلة حرة مباشرة سددها 
قوية ارتطمت مبدافع التضامن 
وحتول���ت الى داخ���ل املرمى 
على يس���ار احل���ارس نواف 

املنصور.
وفي الشوط الثاني، اجرى 
مدرب القادسية محمد ابراهيم 
عدة تبديالت فاخرج اخلطيب 
واحلس���ني، وكان البدالء عند 
حس���ن الظن حيث متكن حمد 
العنزي من تس���جيل الهدفني 
الثان���ي والثالث من متريرتني 
عرضيتني من املطوع، وسجل 
اله���دف الراب���ع البدي���ل فهد 
االنصاري اثر متريرة من جنم 
اللق���اء املطوع على مش���ارف 
ال���� 6 امتار لم يجد االنصاري 
صعوبة في ايداعها املرمى. ومن 
مجهود ف���ردي رائع للمطوع 
الكرة  انفرد باملرم���ى ووضع 

على يسار املنصور.
التضام���ن  م���درب  وكان 
الروماني كوس���تيكا قد اجرى 
عدة تغييرات في جميع املراكز 
لم تفلح في تقليص النتيجة.

اللقاء احلكم يوس���ف  أدار 
الثويني وعاونه ياس���ر احمد 

وفيصل الشطي.
املب���اراة، قال مدرب  وبعد 
انه  ابراهيم  القادس���ية محمد 
ال ميكن احلكم على مس���توى 
الفريق من مباراة ودية واحدة 
بعد معس���كر القاهرة، وهناك 
عدد م���ن املباريات التجريبية 
يجب ان نخوضها، ومنها دورة 
الفرصة جلميع  العني واعطاء 
الدخ���ول في  الالعب���ني، قبل 
الرسمية واملتمثلة  املنافسات 
في انطالق ال���دوري املمتاز 2 
ديسمبر املقبل، لذلك هناك وقت 
كاف العداد »االصفر«، والوقوف 

على االخطاء ومعاجلتها، وهذا 
ما نسعى اليه خالل املباريات 

الودية.

كوستيكا يطالب بمهاجمين

من جهته، قال مدرب التضامن 
الروماني استيفانسكو كوستيكا 
ان الفريق بدأ املباراة بصورة 
جيدة في الشوط االول، ودافع 
وهاجم في صورة ممتازة، ولكن 
في الشوط الثاني ال يعرف ما 
الذي حدث في الدفاع وحاولت 
اجراء بعض التبديالت لكنها لم 
تفلح، مشيرا الى انه سيحاول 
اص���الح االخط���اء م���ن خالل 
الودية،  التدريبات واملباريات 
مطالبا في الوقت ذاته بسرعة 
التعاقد مع مهاجمني محترفني 
كي يتمكن من استغالل الفرص 
ألنه من غير املعقول ان يدافع 

الفريق طيلة املباراة.

مبارك الخالدي
الكوي���ت على  فاز فري���ق 
النصر 2-1 في املباراة الودية 
التي اقيمت على ستاد الكويت 
مساء امس االول االثنني، وانتهى 
الش���وط االول بتقدم االبيض 
بهدف���ني أحرزهم���ا البحريني 
عبداهلل املرزوقي )23( وجراح 
العتيق���ي )44(، بينم���ا احرز 
الوحيد احملترف  النصر  هدف 
البرازيلي جونسون )64(. جاءت 
املباراة متوسطة املستوى وكان 
الكويت هو االفضل خالل الشوط 
االول منوعا  طلعاته الهجومية 
عبر االطراف ومن العمق، اذ ظهر 
بشكل الفت البرازيلي روجيريو 
الذي قدم شوطا رائعا وأهدى 
املهاجمني  مبراوغته املجدي���ة 
خالد عجب والعماني اسماعيل 

العجمي فرصا باجلملة.
وتقدم االبيض بالهدف االول 
برأسية عبداهلل املرزوقي الذي 

ارتقى لركنية نفذها حسني حاكم 
أودعها على شمال حارس النصر 
سلمان املطيري، واضاف جراح 
العتيقي الهدف الثاني من ضربة 
جزاء بعد تع���رض روجيريو 
الى اعاقة داخ���ل املنطقة، ولم 
يقدم النصر عرضا مرضيا في 
الشوط االول، وبدت خطوطه 
متباعدة، وفي الشوط الثاني، 
نشط العنابي بفضل حتركات 
بات���رك  البرازيل���ي  الثالث���ي 
ورودريغ���و وجونس���ن الذي 
أحسن استغالل احدى الكرات 
املرتدة ليسكنها شباك مصعب 

الكندري مبهارة.
بينما مال الكويت الى الهدوء 
ضمان���ا لعدم اصاب���ة العبيه 
الس���يما وان الفريق يس���تعد 
للمغادرة ال���ى مدينة دبي في 
االمارات العربية املتحدة في 30 
اجلاري للمشاركة في دورة ودية 
اربيل  استعدادا للمباراتني مع 

العراقي 15 و30 الش���هر املقبل 
في الدور ربع النهائي لبطولة 

كأس االحتاد اآلسيوي.

مخاطبة »فيفا«

من جهته، أكد نائب رئيس 
نادي الكوي���ت خالد الغامن أن 
الدولي  النادي خاطب االحتاد 
لكرة القدم »فيفا« لالستفسار 
القانوني  عن س���المة املوقف 
لناديه بش���أن تس���جيل العب 
نادي الساملية سابقا والكويت 
حاليا أحمد العيدان السيما وأن 
هذا االنتقال هو من االنتقاالت 
احمللية، واضاف: اننا أردنا بذلك 
اتباع الش���كل القانوني جلهة 
تسجيل الالعبني آخذين باالعتبار 
الس���ابق بشأن  تنويه »فيفا« 
حرية النادي في قيد الالعبني 
احملترفني األجانب اعتبارا من 
يناير املقب���ل، وهذا ما ينطبق 
على البرازيلي كاريكا املنتقل الى 

األبيض من النصر، وأما خطابنا 
ل� »فيفا« بش���أن العيدان فهو 
اليضاح ان انتقاله على سبيل 

االعارة كالعب محلي.

الشمري: تجربة ممتازة

من ناحيته، اعتبر مس���اعد 
م���درب النصر علي الش���مري 
ان املباراة هي جتربة ممتازة، 
وقال لم نلعب بالشكل املطلوب 
خ���الل الش���وط االول، ولكن 
ظهر الالعبون أكثر انس���جاما 
الثان���ي. ونحن  الش���وط  في 
املقبلة  األي���ام  نس���عى خالل 
القامة مباراتني وديتني لتوفير 
االنسجام املطلوب بني العناصر 
اجلديدة والالعبني األساسيني، 
ما يس���هل األمر عل���ى الفريق 
باس���تيعاب تعليمات اجلهاز 
الفني، وعموما ف���ان التجربة 
التي  أظهرت بعض املالحظات 

سنأخذها باالعتبار.

يحيى حميدان
اختار اجلهاز الفني ملنتخب الشباب لكرة السلة القائمة النهائية 
التي ستخوض غمار بطولة منتخبات شباب دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي س���تنطلق في 28 اجلاري وتستمر حتى 3 سبتمبر 

املقبل في مملكة البحرين.
وضمت التشكيلة النهائية املؤلفة من 12 العبا التي اختارها املدرب 
فيصل بورس���لي ومساعده احمد اجلالوي كال من احمد البلوشي، 
حس���ني علي، محمد ماجد، سعود ش���عيب، خالد الغيص، سلمان 

الرميح، صالح يوس���ف، فواز الدخيل، عبدالعزيز الريحان، سالم 
القفيلي، عبدالوهاب السهول وعبدالرزاق البلوشي، ومت استبعاد 
4 العبني من القائمة االولية وهم محمد العصفور، احمد بوطيبان، 

حمد جمعة وخالد ملاس.
ويختتم ازرق شباب الس���لة تدريباته اليوم في صالة ثانوية 
كيفان قبل املغادرة عصر غد الى البحرين اس���تعدادا للمش���اركة 
في البطولة اخلليجية حيث سيفتتح مبارياته فيها امام املنتخب 

العماني يوم السبت املقبل.

األصفر إلى العين اليوم
يغادر اليوم القادس���ية الى االمارات للمش���اركة في

بطولة العني الدولية الودية التي تنطلق في 28 اجلاري، 
وسيلتقي االصفر على التوالي الشباب العماني والرفاع 
البحرين���ي والعني االماراتي قبل ان يعود الى البالد في 
4 س���بتمبر املقبل. ويضم وف���د االصفر 30 العبا، علما 
ان اللجنة املظمة اشترطت تسجيل 20 العبا لكل فريق 
في الدورة، بيد ان ادارة القادسية ارتأت مغاردة جميع 
الالعبني الذين سيش���اركون املوسم احلالي، وسيكون 
على املدرب محمد ابراهيم استبعاد 5 العبني، الن القائمة 

احلالية تضم 35 العبا.
وتأكد غياب 5 العبني عن البطولة هم نهير الشمري 
وفايز بندر العادة تأهيلهما بدنيا، ونواف اخلالدي لظروف 
دراسية، وعلي الشمالي لالصابة، وعبدالعزيز املشعان 

الذي لم يلتحق بتدريبات الفريق حتى اآلن.

عدهان: تعاقدنا مع مهاجم برازيلي
اكد مدي���ر الكرة في نادي التضامن حربي عدهان ان

ادارة النادي تعاقدت رسميا مع مهاجم برازيلي يلعب 
في دوري الدرجة الثانية بايطاليا ليكون احملترف الثاني 

بعد املدافع البرازيلي داسيلفا.
وقال انه حتى االن لم يوقع النادي رسميا مع املهاجم 
املغربي يزيد قيس���ي الذي لعب 3 مواسم مع ام صالل 
القطري، وانه سيأخذ فرصته في املباريات الودية املقبلة، 
واحلال نفسه ينطبق على الفرنسي ديديه للوقوف على 

مستواهما.
واش���ار عدهان الى ان احلكم كان س���ببا مباشرا في 
اخلسارة الكبيرة من القادس���ية بعدم احتسابه ركلتي 
جزاء للتضامن، مش���يرا ال���ى ان الفريق وضع جدوال 
زمنيا للمباريات الودية، وسيلتقي مع خيطان وكاظمة 

والعربي واليرموك.

)محمد ماهر(مهاجم القادسية فراس اخلطيب يتألم بعد تعرضه لإلعاقة من مدافع التضامن

)عادل يعقوب(طالل نايف ينطلق بالكرة حتت أنظار حسني حاكم


