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وقع اتفاقية توأمة مع الجزيرة

الكويت خسر من االتفاق
بركالت الترجيح

في الجولة الثالثة من بطولة الخليج

»الناشئين« في مهمة صعبة أمام األخضر

الرومي يتخطى الجوازات
بصعوبة في »الوطنية«

مبارك الخالدي
خسر الكويت مباراته الثالثة واالخيرة امام االتفاق السعودي 
ضمن البطولة الودية التي نظمها اجلزيرة االماراتي 1ـ  4 بركالت 

الترجيح، بعد ان انتهى الوقت االصلي بالتعادل 2 ـ 2.
وتقدم االتفاق بهدف فـــي الدقيقة الرابعة، ثم تعادل الكويت 
عبر عبدالرحمن العوضي )23(، واضاف خالد عجب الهدف الثاني 
)44(، اال ان االبيض الذي قدم عرضا مقنعا لم يستطع احملافظة 
على تقدمه، اذ تلقى مرماه هدف التعادل عبر حمد احلمد )85(.

ومن جهة اخرى، وقع الكويت اتفاقية توأمة وتعاون مع نادي 
اجلزيرة لتوطيد العالقات الثنائية، وتطوير سبل التعاون بينهما 
وتبادل الزيارات، ووقع االتفاقية عن الكويت مدير الكرة عادل عقله، 

ومن اجلانب االماراتي عضو مجلس االدارة حمد السعيدي.
وقـــد عاد وفد الكويت الى البالد في الـ 3 فجر اليوم االربعاء، 
بعد ان حقق االبيض فوزا وحيـــدا على العروبة العماني 2 ـ 0، 

وخسر من اجلزيرة 0 ـ 2، ومن االتفاق.

مبارك الخالدي
يخوض منتخب الناشئني مهمة صعبة امام نظيره السعودي 
في الـ 8:30 مساء اليوم االربعاء على ستاد محمد بن طحنون في 
مدينة العني االماراتية في املجموعة الثانية ضمن اجلولة الثالثة 
من بطولة اخلليج لكرة القدم. ويتوجب على االزرق الفوز بأكثر 
من هدف اذا ما اراد التأهل الى الدور نصف النهائي، اذ يتســـاوى 
املنتخبان الســـعودي والعماني برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما 
اليزال رصيد االزرق خاليا من النقاط، بعد خســـارته في املباراة 
االولـــى من نظيره العماني 1 ـ 2. والشـــك فـــي ان املهمة صعبة، 
لكنها ليست مستحيلة، وال توجد هناك فوارق بدنية او فنية بني 
املنتخبـــني، والدافع املعنوي لالزرق لتحقيق الفوز اكبر، باعتبار 

ان اخلسارة ستعيده إلى البالد سريعا.

وافق االحتاد األردني لكرة القدم واجلهاز الفني للمنتخب على 
خوض مباراتـــني دوليتني وديتني مع منتخبي الكويت واالمارات 
في القاهرة ودبي فـــي 10 و14 أكتوبر على التوالي.وتأتي موافقة 
األردن ضمن استعدادات منتخبه ملواجهة ايران في طهران وعمان 
فـــي 14 و22 نوفمبر ضمن التصفيـــات املؤهلة الى نهائيات كأس 

آسيا في الدوحة عام 2011.

حامد العمران
تعاقد نادي الكويت مع مدرب حراس كرة اليد خالد أنس ليتولى 

تدريب حراس جميع املراحل السنية في النادي.
ويعتبر انس مكســـبا للقلعة البيضاء ملا يتمتع به من خبرة 
في تدريب حراس املرمى حيث سبق له ان درب في الكويت قبل 3 
مواسم وجنح في تطوير مستوى احلراس ومنهم حارسان حتت 
)16 سنة( مشعل الشطي وعبدالعزيز الدخيل وحارس حتت )18 
سنة( حســـن الرشدان وحراس حتت )14 ســـنة( فيصل الراشد 

وعبداهلل الفودري وعبداهلل اخلليفة.

يحيى حميدان
يصل الى البالد خالل اليومني املقبلني احملترف اجلديد لفريق كرة 
السلة في القادسية االميركي كني ذاكري الذي وقع عقدا مع االصفر 
مطلع االســـبوع احلالي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم 
اجلديد. ويتمتع ذاكري الذي يلعب في مركزي 2 و3 مبستوى فني 
جيد وسبق له ان خاض جتربة االحتراف في الدوري اللبناني. من 
جانب آخر، عاد سليمان الطبيخ الى التدريب مع االصفر بعد شفائه 

من االصابة في يده ابعدته عن صفوف فريقه املوسم املاضي.

تتواصل في الثالثة والنصف عصر اليوم منافسات بطولة 
الوطنية لالتصاالت العاشرة خلماسيات كرة القدم داخل الصاالت 
في يومها الثالث والتي تســـتـــضيفها صـــالة عبـــــدالعزيز 
اخلطيب بالنـــادي العربي وتنقلها على الهواء مباشـــرة قناة 

»العدالة«.
وتقام اليوم 3 لقاءات ضمن منافسات املجموعة األولى يجمع 
األول بـــني فريقي بدر الهدهود ومارينـــا اف ام، ويليه مباراة 
النظاراتي حســـن ومشـــاريع اخلير، وتختتم مباريات اليوم 
بـــأول لقاءات الدور الثاني للبطولـــة والذي يجمع بني فريقي 

الوطنيه أ وأشرفي.
وكانت منافسات أمس االول قد شهدت فوز كل من فريق احمد 
بن حسني الرومي على اجلوازات 2-1 بينما فاز فريق فونو على 
ديوانية خالد الغامن بثالثة أهداف لالشـــيء بانسحاب األخير 

وجنح الرميثية في تخطي البنك الصناعي بهدفني دون رد.
وفي أول لقاءات اليوم الثالث النطالق البطولة جنح فريق 
أحمد بن حسني الرومي في تخطي عقبة اجلوازات بعدما خطف 
فوزا هاما منه 2-1 بعد مباراة اتسمت بالندية واالثارة من قبل 

العبي الفريقني.
أما ثاني اللقاءات فقد أسفر عن فوز فونو على ديوانية خالد 
الغامن بثالثة أهداف لالشيء باالنســـحاب نظرا لتأخر العبي 
الغامن فـــي احلضور الى صالة عبدالعزيـــز اخلطيب بالنادي 
العربي ليصعد بذلك فونو الى الـــدور الثاني للبطولة ليبقى 
على موعد مع لقاء الفائز من فريقي الرميثية والبنك الصناعي 

والذي أعقب اقامة اللقاء.
وفي اخر لقاءات اليوم الثالث للبطولة جنح فريق الرميثية 

في تخطي عقبة البنك الصناعي وذلك بفوزه 1-2.

األردن يلتقي الكويت واإلمارات

»يد« الكويت يتعاقد مع أنس

الطبيخ يعود إلى التدريب

 حملة نصير إلى نصف نهائي »يد« الشحومي
بلسم ولولوة األيوب مكرمتني من الوزير د.محمد العفاسي تكرمي حسني غضنفري خالد احلربان مكرما

وزير الشؤون مكرما جاسم يعقوب الوزير د.محمد العفاسي يتسلم درعا تذكارية من فيصل اجلزاف

عبداهلل حسني يسلم جائزة أفضل العب

ناصر صرخوه العب فريق علي الغامن يصوب على مرمى اإلطفاء

وطالل فيروز وهـــادي نصير 
واحلارس ســـلمان مزعل فيما 
مثل فريق سالم انس نخبة من 
العبي الفحيحيل والصليبخات 
منهم سالم انس واحمد سرحان 
ومبارك سلطان وباقر خريبط 
وحسني حبيب ومشاري صيوان 

وعبداهلل الغربللي.
الدور  فـــي  هذا وســـيلعب 
نصف النهائي فريق شركة علي 
ثنيان الغـــامن مع حملة نصير 
وفريـــق عبدالقـــدوس )أ( مع 
فريق املرحوم عبداهلل نشمي. 
وســـيمثل فريـــق عبدالقدوس 
)أ( عبداخلالـــق عبدالقـــدوس 
واسماعيل عبدالقدوس وفواز 
عباس وحسني صيوان وسامح 
الهاجري وحسن الهاجري فيما 
سيمثل فريق املرحوم عبداهلل 
نشمي فيصل العازمي وفيصل 
صيوان وسعد ســـالم وتركي 
اخلالـــدي ومشـــاري عبـــاس 
واسامة يالوس ومشعل نشمي 

وعبدالرحمن نشمي.

تأهـــل فريق حملـــة نصير 
إلى الدور نصـــف النهائي من 
بطولة احملامي أحمد الشحومي 
الرمضانية األولـــى لكرة اليد، 
كما تأهل كذلـــك كل من فريق 
شركة علي ثنيان الغامن وفريق 
املرحوم عبداهلل نشمي وفريق 

عبدالقدوس )أ(.
وكان فريق حملة نصير قد 
الدور نصف  بلـــوغ  متكن من 
النهائي بعد أن فاز على فريق 
العامة لإلطفاء برميات  اإلدارة 
الترجيـــح 6 ـ 5 بعد أن انتهت 
املباراة 12ـ  12 )6ـ  5( بعد مباراة 
قويـــة بني الفريقـــني بأفضلية 
نســـبية لفريـــق شـــركة علي 
ثنيان الغامن الذي مثله في هذا 
اللقاء املخضرم وليد احلجرف 
واحلارس احمد فيصل ومشاري 
العتيبي وعلي املذن وفهد املذن 
وصالح اجليماز وناصر بوخضرة 
وعبدالرحمن البالول فيما مثل 
فريق اإلطفاء ياسر األمير ومحمد 
جاسم وعبداهلل الفريح واحمد 

أقوى الفرق املرشحة للبطولة 
فريق سالم انس 14 ـ 13 )8 ـ 7( 
بعد مباراة مليئة بالندية واإلثارة 
وقد مثـــل فريق نصير في هذا 
اللقاء مطلق الدوسري وصالح 
النوبي  املوســـوي ومشـــاري 
وعبداهلل نصير وهادي نصير 

الدويســـان وعبداهلل السنافي 
وبخيت جميل وسالم عبد السالم 
التراك ويعقوب  وعبدالعزيـــز 

األمير وإسماعيل خزعل.
وفي اللقاء الثاني متكن فريق 
حملة نصير مـــن بلوغ الدور 
نصف النهائي بعد أن أقصى احد 

ناب عن سمو رئيس مجلس الوزراء في حفل الهيئة لتكريم الرياضيين المتميزين والمعتزلين واإلعالميين للموسم 2008 ـ 2009

العفاسي: وفد من لجنة التعارض يجتمع مع »األولمبية الدولية« بعد العيد في لوزان
مبارك الخالدي

اكد وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ان وفدا 
من جلنة التعــــارض بني امليثاق 
األوملبي والقانون احمللي ستغادر 
الى لوزان لالجتماع مع اعضاء من 
اللجنة األوملبية الدولية بعد عيد 
الفطر، لالتفاق على النقاط النهائية 
النهاء االزمة الرياضية بني الكويت 
واملنظمات الدولية، على ان تقدم 
تقريرا الى الوزارة فور عودتها من 
مهمتها، مبديا تفاؤله بايجاد حل 

سريع لألزمة.
وقال العفاســــي اول من امس 
خالل حفل تكرمي الالعبني املتميزين 
واملعتزلني واالعالميني للموســــم 
2009/2008 الذي أقيم حتت رعاية 
سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد على مسرح جامعة 
الكويت في اخلالدية، ان الشــــيخ 
ناصر احملمد حريــــص على حل 
املشــــكلة بني الكويت واملنظمات 
الدولية، ورفع االيقــــاف نهائيا، 
مشيرا الى ان توجيهاته وتوصياته 
بضرورة عودة الكويت واجنازاتها 
الــــى احملافــــل الدوليــــة مطلــــب 

أساسي.
وعبر العفاسي الذي ناب عن 
احملمد في حضور احلفل عن ثقته 
بأعضاء جلنة التعارض وقدرتهم 
علــــى ايجــــاد احللول املناســــبة 
لهذه األزمة التي ســــببت صداعا 
للرياضة والرياضيني وكفاءتهم في 
هذا املجال، السيما انهم يعملون 

الرحالة  التكرمي ايضا  وشمل 
العالم حســــني اشــــكناني  حول 
البورميي ومهند السلطان  وعلي 
ود.راشد الشطي ورؤساء روابط 
املشــــجعني في االندية والالعبني 
املعتزلني وعددهــــم 25 العبا في 

االلعاب املختلفة.
كما مت تكرمي 18 العبا للجمباز 
و34 العبا للجودو والتايكوندو 
و45 العبا للســــباحة و22 العبا 
للكراتية و26 العبا للتنس و55 من 
اعضاء اللجنة االوملبية و28 العبا 
لالسكواش و17 العبا لكرة السلة 
و25 العبا من العاب القوى و28 
العبا من كرة اليد و23 للمبارزة 
و66 العبا من نادي املعاقني و14 
العبا من نادي الصيد والفروسية 
و15 العبا من النادي البحري و6 
العبني مــــن البولينغ و9 العبني 
من نــــادي الصــــم و18 العبا من 
نادي الهجن و19 العبا من فريق 
الكراتيه في الشــــباب و3 العبني 
من فريــــق اليرموك للكراتيه و5 
العبني من فريق الســــاملية لكرة 
الطاولة و4 العبني من فريق كاظمة 
لالســــكواش و25 العبا من فريق 
الكويت لكرة الســــلة و34 العبا 
من القادســــية اللعاب كرة السلة 
وكرة اليد واالسكواش و21 العبا 
من احتــــاد رفع االثقال و16 العبا 
من الصليبخات. كما شمل التكرمي 
املرئي واملسموع  وسائل االعالم 
الرياضية في  واملقروء واالقسام 

الصحف احمللية.

للصالح العام، مؤكدا ان املجلس 
واحلكومــــة متفقان على مصلحة 
الكويت املتمثلة في ايجاد حل سريع 

ومرض لهذه األزمة.
وحضر احلفل وكيــــل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التدريب 
ورئيس احتاد الشرطة الشيخ احمد 
النواف ورئيس مجلس ادارة الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلــــزاف ونائب رئيــــس الهيئة 
للشؤون الرياضية جاسم يعقوب 
ورئيس الهيئة األسبق الشيخ فهد 
اجلابر ورئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود ورئيس احتاد املالكمة ورفع 

االثقال الشيخ فهد اجلابر ورئيس 
احتاد التنس الشيخ احمد اجلابر 
ورئيس احتاد الســــباحة الشيخ 
خالد البدر ورئيسة جلنة رياضة 
املرأة في اللجنة االوملبية الشيخة 
نعيمــــة االحمد ورؤســــاء وأمناء 
سر االحتادات واالندية الرياضية 

وأولياء امور الالعبني املكرمني.
وبدأ احلفل بالســــالم الوطني 
ثم آيات مــــن الذكر احلكيم تالها 
القارئ فهد الكندري، القى بعدها 
اجلزاف كلمة شكر فيها سمو رئيس 
الوزراء على رعايته الكرمية البنائه 

الرياضيني.
وقال اجلزاف: أتقدم بالتهنئة 

الى الالعبني الفائزين في االلعاب 
الفرديــــة واجلماعية، وكذلك الى 
املدربني واالداريني، واطلب منهم 
جميعا العمل على حتقيق املزيد 
من االجنازات بروح الفريق الواحد، 
وحث جميع الرياضيني على تصفية 
الى مصلحة  خالفاتهم وااللتفات 

الكويت باجلد واملثابرة.
واستعرض اجنازات الهيئة في 
الفترة القصيرة االخيرة واملشاريع 
املزمع تفعيلها في املرحلة املقبلة 
لدفع عجلــــة الرياضة الى االمام، 
وفي مقدمتها تفعيل واجناز خطة 
املشاريع الرياضية املتضمنة 83 
مشروعا تخدم االندية الرياضية 

الشاملة واملتخصصة واالحتادات 
الرياضية ومجمع سعد العبداهلل 
الشــــباب واســــتغالل  ومراكــــز 
الســــاحات الرياضية ومشــــروع 

البطل االوملبي.
واضاف اجلــــزاف: ان الكويت 
ال تبخل على ابنائها الرياضيني، 
فصاحب السمو االمير هو الداعم 
الكثير  االول للرياضيــــني، وقدم 
للمساهمة في حتقيق الرياضيني 
اجنازاتهــــم، داعيا الى التســــامح 
والتعاون والتوافق في الرأي بني 
اجلميع، قائــــال: نحن امة متحابة 
على مدار التاريخ فال صوت يعلو 

فوق صوت الكويت.

ثم توالت فقرات احلفل بتقدمي 
فيلم سينمائي يتضمن اجنازات 
الرياضيني املختلفة، تالها اغنية 
رياضية بعنوان »االجناز الكبير« 

بصوت الفنان نبيل شعيل.

تكريم الرياضيين

بعدها كرم العفاسي واجلزاف 
الرياضية  ويعقوب الشخصيات 
الذيــــن مت تتويجهم  الكويتيــــة 
بجائزة اخلدمة الذهبية اآلسيوية 
وهم الشيخ احمد الفهد واسد تقي 
الدخيل  وجاسم يعقوب وفيصل 
وسعد احلوطي واحلكمان حسني 
غضنفري وسعد كميل والشيخة 

نعيمة االحمد.
تال ذلك تكــــرمي حارس مرمى 
الســــابق سمير  االزرق والعربي 
ســــعيد حلصولــــه علــــى جائزة 
افضل حارس مرمى يحافظ على 
نظافة شباكه، كما مت تكرمي طارق 
القالف والالعبتني لولوة وبلسم 
االيوب،. كما مت تكرمي االعالميني 
خالد احلربان ومحمد املسند وحمد 
بوحمد واملرحوم فيصل معرفي، 
وامني سر جمعية الصحافيني فيصل 
القناعي وصادق بدر وعدنان السيد 
وجاسم اشكناني ومرزوق العجمي 
العربية  لفوزه بجائزة الصحافة 

لعام 2008.

الجزاف: خطة الهيئة تتضمن 83 مش�روعًا رياضيًا تخدم األندية الش�املة والمتخصصة واالتحادات ومجمع سعد العبداهلل ومشروع البطل األولمبي
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