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الطاهر:  نأسف لمّس نزاهة آل خليفة

عبدالرضا يوّقع عقد رعاية مهرجان اعتزاله

اعرب سكرتير اللجنة املؤقتة الحتاد كرة القدم 
وعضو اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول مجلس 
التعاون ناصر الطاهر عن جزيل الشكر والتقدير 
للشيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة رئيس اللجنة 
التنظيمي���ة ملا بذله من جهود متواصلة من اجل 
توفير كل االمكانيات لدعم اللجنة التنظيمية وتذليل 
الصعوبات امام االعضاء لتطوير الكرة اخلليجية 
واش���اد مبا يقوم به آل خليفة من عمل متواصل 
ومتابعة مستمرة لتطوير اعمالها والتعاون مع 
االمانة العام���ة للجنة التنظيمية لتحقيق االمال 

والطموحات التي يتطلع اليها اجلميع.
وحول ما اثير من اتهامات وتشكيك في نزاهة 

الشيخ س���لمان من استخدام مبالغ مالية تخص 
اللجنة خ���ال احلملة االنتخابي���ة التي خاضها 
لتمثيل القارة اآلسيوية في عضوية »فيفا« اوضح 
الطاهر ان هذه االتهامات والشكوك ال اساس لها 
من الصحة، معربا عن اس���فه بان هذه االدعاءات 
والته���م الباطلة امنا تأتي الث���ارة الفتنة وزرع 
بذور الشقاق بني االشقاء، داعيا اجلميع للوقوف 
صفا واحدا والتاحم مع االشقاء لتحقيق االهداف 
واالمال املنوطة باللجنة، مؤكدا على سامة وصحة 
جميع االجراءات املالي���ة التي متت وفقا للوائح 
والنظم احملاس���بية املعتم���دة للجنة التنظيمية 

لدول مجلس التعاون.

وقع العب نادي الس���املية واملنتخب الوطني 
لكرة القدم الس���ابق علي عبدالرضا يوم السبت 
املاضي مع احدى الش���ركات الكبرى عقد رعاية 
ملهرجان اعتزاله الذي س���يقام يوم 16 ديس���مبر 
املقبل، يلتقي خاله االزرق مع نظيره االماراتي، 
على ان تتكفل هذه الش���ركة )جاينكس( بكل ما 

يكفل جناح املهرجان.
وبهذه اخلطوة يكون عبدالرضا وضع اسس 
جديدة لكيفية ما سيكون عليه مهرجان االعتزال 
بصورة كرمية، وارست هذه الشركة التي يترأس 
مجلس ادارتها رجل االعمال هيثم الكاظمي مضمونا 
جديدا في اطار الفائدة املش���تركة ما بني الاعب 
والشركة. وقال الكاظمي في مؤمتر صحافي انه مت 
تخصيص فريق عمل الجناز كل كبيرة وصغيرة 

ملهرجان اعتزال علي عبدالرضا لكي يظهر بالشكل 
الذي يليق مبكانة الاعب.

واعلن انه سيعقد خال االسابيع املقبلة مؤمترا 
صحافيا آخر لاعان عن املفاجأت الكبرى التي 

تخصص للجماهير التي ستحضر اللقاء.
من جهته، اش���اد عبدالرضا بالشركة الراعية 
واثنى على دعم رئيسها هيثم الكاظمي الامحدود 
له شخصيا، متمنيا له ولشركته النجاح والتوفيق. 
وتقدم عبدالرضا بالش���كر واالمتنان الي رئيس 
اعضاء اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة ش���ؤون 
احتاد كرة القدم والهيئة العامة للشباب والرياضة 
وعلى رأس���ها فيصل اجلزاف ولرئيس واعضاء 
مجل���س ادارة ناديه الس���املية على ما بذلوه من 

جهد القامة مهرجان اعتزاله.

فريق الشامية بطل الدورة مع كبار احلضور

الشيخ أحمد بن حشر متحدثا والى جانبه الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي

علي عبدالرضا يوقع العقد مع هيثم الكاظمي

العربي سيشارك في »اآلسيوية« من جيبه الخاص

الصليبخات خطف »عباس التضامن«

»الهيئة« تجري صيانة اللوحات 
اإللكترونية في 3 أندية

العنزي يغيب عن كأس السوبر

جمعية عمومية  أللعاب القوى اليوم

الشامية يتوج بلقب بطولة اتحاد الجمعيات التعاونية

حامد العمران
خطف الصليبخات العب التضامن لكرة اليد فواز عباس للعب 
معه في املوسم اجلديد الى جانب املشاركة في البطولة اآلسيوية 

املزمعة  اقامتها في االردن، مبشاركة 18 فريقا.
وبذلك يكون الصليبخات قد دعم صفوفه مبجموعة جيدة من 
الاعبني احملليني امثال: احمد الكندري وفهد املذن الى جانب محمد 

الغربللي الذي سيلعب في البطولة اآلسيوية فقط.
ويعتبر عباس مكسبا كبيرا للصليبخات ملا يتمتع به الاعب من 
مستوى فني مميز حيث يلعب في اخلط اخللفي، وسبق لاندية 
احمللية الكبيرة في اللعبة ان طلبت ضمه في املواس���م الس���ابقة 

ولكن لم يكتب الي من الصفقات النجاح.
ويذكر ان الاعب انخرط في تدريبات الفريق اعتبارا من امس 
الثاثاء وظهر مبستوى طيب في التدريب الى جانب الاعبني اجلدد. 
ومن جانب آخر رفضت الهيئة العامة للش���باب والرياضة توفير 
مبلغ من امليزانية ملش���اركة العربي في البطولة اآلسيوية البطال 
الدوري على اعتبار ان االخضر كان الوصيف. علمت »األنباء« من 
مصدر مسؤول في النادي العربي ان االخضر سيشارك في البطولة 
حتى في حال عدم توفير ميزانية، وسيتم توفير ميزانية املشاركة 

من بعض الشخصيات الداعمة للقلعة اخلضراء.
وافقت جلنة املناقصات املركزية على عدد من الطلبات واملمارسات 
التي تقدمت بها الهيئة العامة للش����باب والرياضة، اخلاصة بأعمال 
اإلنشاءات والصيانة والتجهيز لعدد من الهيئات الشبابية والرياضية، 
حيث وافقت اللجنة على طرح ممارسات القيام بأعمال توسعة مركز 
التدريب التجوالي باجلهراء ومتديد عقد أعمال صيانة لوحات النتائج 
اإللكتروني����ة مباعب كرة القدم بأندية العربي والقادس����ية وكاظمة 
ولوحات النتائج اإللكترونية بالصاالت الداخلية لبعض األندية وأعمال 
تش����غيل وصيانة وإصاح وتوريد معدات أحواض السباحة مبراكز 
الشباب والفتيات وكذلك املوافقة على طلبات طرح ممارسات صيانة 
أرضية ملعب التنس في كاظمة وتركيب أثاث لستاد ومدرجات نادي 
التضامن وشراء وتوريد وتركيب أدوات ومستلزمات رياضية ملدينة 
جاب����ر الرياضية وكذلك املوافقة على طلب جتديد عقد اعمال صيانة 
لوحات النتائج اإللكترونية في نادي الكويت. من جانب آخر، أعلنت 
الهيئة عن طرح املمارسة اخلاصة بأعمال صيانة أرضية صالة التنس 
في نادي كاظمة، وكذلك ممارس����ة ش����راء وتوريد اجهزة حاسب آلي 

وطابعات وآالت تصوير الحتاد اجلودو والتايكوندو.

عبدالعزيز جاسم
يغيب مهاجم القادسية حمد العنزي عن مباراة كأس السوبر امام الكويت 
بسبب االيقاف حلصوله على 3 انذارات في املوسم املاضي، وسينضم 
الى زميله محمد راشد الذي يغيب ايضا عن املباراة بعد تعرضه الصابة 
بالركبة وسيعود الى التدريب خال االسبوعني املقبلني، كما سيغيب 
العاجي ابراهيما كيتا خلوضه جتربة احترافية مع ڤالنسيا االسباني 
ملدة 10 ايام. الى ذلك، اعطى اجلهازان الفني واالداري يوم الثاثاء املاضي 
راحة لاعبني بس����بب املباراة التي جرت بني العبي القادسية، وانتهت 
بفوز االصفر على االسود 4 - 0، سجل االهداف فراس اخلطيب وسعود 
املجمد وبدر املطوع ونواف املطيري. ومن احملتمل ان تشهد تدريبات 
اليوم عودة الس����وري جهاد احلسني الذي تعرض الى اصابة بالركبة، 

وخلف السامة الذي غاب عن التدريب لظروف شخصية.

يعقد في الساعة التاسعة من مساء اليوم )األربعاء( اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية السنوية الحتاد ألعاب القوى مبقر االحتاد بكيفان 

ملناقشة جدول األعمال الذي يتضمن البنود التالية:
مناقشة تقرير مجلس االدارة عن أعمال االحتاد خال السنة املنتهية 
في 2009/6/30، مناقش����ة امليزانية العمومية والبيانات اخلتامية عن 
السنة املالية املنتهية في 2009/6/30، مناقشة خطة عمل االحتاد للسنة 
املقبلة 2010/2009، مناقشة مشروع املوازنة التقديرية للسنة املالية 
املقبلة 2010/2009، مناقشة االقتراحات املقدمة من األندية، تعيني مراقب 
حلسابات االحتاد للسنة املالية 2010/2009، وحتديد مكافآته، وانتخاب 

نائب رئيس مجلس االدارة وأمني الصندوق املساعد.

توج فريق جمعية الشامية بلقب البطولة 
الرمضانية السادسة لكرة القدم التي ينظمها 
احتاد اجلمعيات التعاونية، بعد فوزه على 
فريق جمعية اليرموك 2 � 1 بركات الترجيح 
بعد التعادل 1 � 1 في الوقت األصلي للمباراة 
النهائية التي أقيمت برعاية وحضور وكيل 
وزارة الش���ؤون االجتماعية والعمل محمد 
الكندري ورئيس احتاد اجلمعيات التعاونية 
د.حسني الدويهيس وعدد من رؤساء اجلمعيات 

التعاونية.
وفي اخلتام، ق���ام راعي املباراة بتتويج 
الفريق البطل ووصيفه، وتكرمي مجلس ادارة 
نادي التضامن ورؤساء اجلمعيات التعاونية 

ملساهمتهم في إجناح الدورة.
وشهدت املباراة النهائية إثارة كبيرة في 
مجرياتها على الرغم من التحفظ الكبير في 
الدقائق االولى، الذي كان السمة الغالبة على 

أداء الفريقني، إال انه ومع مرور الوقت وبعد 
تسجيل فريق جمعية الشامية هدف التقدم، 
بدأ كل فريق بالتخلي عن حذره وقام بفتح 

اللعب لتحقيق الفوز والظفر باللقب.
وقبل انطاق صافرة النهاية بثوان قليلة، 
سجل فريق جمعية اليرموك هدف التعادل، 
فلجأ الفريقان ال���ى الركات الترجيح التي 

ابتسمت جلمعية الشامية.
وسبق النهائي، مباراة استعراضية جمعت 
إدارات اجلمعيات  فريقي اعضاء مجال���س 
التعاونية واالعاميني، انتهت بفوز االعاميني 
بالقرعة بعد التعادل 2 � 2 في الوقت االصلي 

و3 � 3 في ركات الترجيح.
وعبر وكيل وزارة الشؤون االجتماعية 
والعمل محمد الكندري عن سعادته برعاية 
وحضور املباراة النهائية للدورة، مؤكدا على 
أهمي���ة إقامة مثل هذه التجمعات الرياضية 

التي تهدف الى التقارب، وتوطيد العاقات 
خال هذا الشهر الفضيل، بعيدا عن حسابات 
الفوز والهزمية.وهنأ فريق جمعية الشامية 
باللقب، كما هنأ فريق جمعية اليرموك على 

املستوى الذي قدمه.
بدوره، أعرب رئي���س احتاد اجلمعيات 
التعاونية د.حسني الدويهيس عن سعادته 
الرمضانية  الكروية  الدورة  البالغة بنجاح 
والتي ش���هدت ارتفاعا كبيرا في املستوى، 
وقدم شكره جلميع اللجان العاملة وكل من 

ساهم في إجناح البطولة.
من جهته، قدم مشرف عام البطولة بدر 
الردعان شكره جلميع الفرق التي شاركت في 
البطولة وعددها 31 فريقا، ميثلون اجلمعيات 
التعاوني���ة، لتحليهم باألخ���اق الرياضية 
وااللتزام مبواعيد احلضور، مما ساهم بشكل 

كبير في إجناح الدورة.

الحمود اعتبر أنه وضع قواعد جديدة لشكل البندقية

بن حشر: اللقب األولمبي يحتاج إلى تضحية كبيرة
عبدالعزيز جاسم

أعرب رئيس نادي الرماية الشيخ 
سلمان احلمود عن سعادته بتلبية 
الش����يخ احمد بن حشر آل مكتوم 
الدعوة، وحلوله ضيفا على نادي 
الرماية لاس����تفادة م����ن خبرته 
الواسعة ونقل جتربته إلى الرماة 
الكويتيني من خال تنظيم محاضرة 
للرماة والراميات مع بن حشر خال 
األيام املقبلة خصوصا أنه يعتبر 
أفضل رام عربي من خال حتقيقه 
إجنازا فريدا بحصوله على ذهبية 
أوملبياد أثينا 2004 في مس����ابقة 
»الدبل تراب«. وأشار احلمود في 
املؤمتر الصحافي الذي عقده النادي 
في مجمع ميادين الش����يخ صباح 
األحمد األوملبي للرماية أول من أمس 
االثنني، بحضور نائب رئيس النادي 
دعيج العتيبي وأمني الس����ر عبيد 
العصيمي ومجموعة من الرماة، الى 
أن آل مكتوم استطاع عبر خبرته 
الطويلة تأسيس قواعد جديدة لشكل 
بندقية الرماية استفادت منها الكثير 
من الشركات املصنعة لهذه األسلحة، 
باإلضافة إلى تكليفه باالش����راف 
على رماة اإلمارات، واالس����تفادة 
من جتربت����ه الطويلة في ميادين 
الرماية، مؤكدا أن االحتاد يأمل في 
مد أواصر التعاون مع األشقاء في 
االمارات لتبادل اخلبرات املشتركة 
من أجل أن تعم الفائدة على رماة 
البلدين. من جانبه، قال الش����يخ 

االوملبية وكيفي����ة حصوله على 
امليدالي����ة الذهبية ع����ام 2004 في 
أوملبياد أثينا فذكر انه بدأ ممارسة 
اللعبة في مسابقة »التراب« وقرر 
قبل عامني من االوملبياد االجتاه إلى 
مسابقة »الدبل تراب« وقال:  »في 
البداية وضعت الهدف ومن ثم رسمت 
اخلطة التي ستقودني لتحقيق هذا 
الهدف وقررت انني س����ألتزم بكل 
تفاصيلها التي أبعدتني عن احلياة 
العامة واألقارب ووضعتني على 
مدى أكثر م����ن عامني في مواجهة 

احمد بن حش����ر ان����ه يدعو نادي 
الرماية لتبادل املعسكرات املشتركة 
ب����ني البلدين خال الفترة املقبلة، 
باإلضافة إلى االس����تفادة اإلدارية 
من خبرة احلمود املميزة في إدارة 
االحتاد، والتي أسفرت عن الكثير من 
اإلجنازات للرماية الكويتية خليجيا 
وعربيا وعامليا، حيث ال ينقصها 
سوى حتقيق امليدالية الذهبية في 
االوملبياد، والتي من املمكن حتقيقها 
في ظل وجود هذه العناصر املميزة 
من الرماة. وحت����دث عن جتربته 

تدريبات اللياقة والرماية باإلضافة 
إلى تدريبات التركيز التي حتتاج إلى 
تقنيات خاصة«، مؤكدا أن حتقيق 
اإلجناز يحتاج إلى تضحية كبيرة 
متتد لتط����ول جميع أوجه احلياة 
حيث يدخل االحتراف في صميم 
احلياة االجتماعية للرياضي فمن 
يريد حتقيق اإلجنازات يجب عليه 
أن يبدأ في تغيير نظام حياته واتباع 
نظام خاص تنصب كل تفاصيله 
على التمارين البدنية وتدريبات 

الرماية.

األهلي في مواجهة المصري
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يواصل قطار الدوري العام انطاقته اليوم االربعاء 
ب� 4 مواجهات مهمة ضمن منافسات االسبوع الرابع، 
وتقام جميع�ا ملباري���ات ف��ي توقي��ت واح�د، ه��و 
ال� 10:30مساء بتوقيت الكويت، حيث يتقابل املصري 
مع االهلي بس���تاد بور سعيد واالحتاد السكندري 
مع االسماعيلي بستاد االسكندرية واملنصورة مع 
احتاد الشرطة بستاد املنصورة واملقاولون العرب 
مع اجلونة على ملعب عثمان احمد عثمان باجلبل 
االخضر. في حني مت تأجيل مباراتي بترول اسيوط مع 
حرس احلدود وانبي مع غزل احمللة بسبب ارتباطات 

احلرس وانبي في كاس االحتاد االفريقي.
على ستاد بورسعيد يستضيف املصري فريق 
االهل���ي في لقاء االثارة والقوة والندية وهى عادة 
لقاءات الفريقني دائما، الس���يما بعد ان تولى مهمة 
القيادة الفنية للفريق البورسعيدي املخضرم انور 
سامة املدير الفني السابق النبي، والذي سبق له ان 
تولى منصب املدير الفني لاهلي، في املقابل يضع 

حسام البدري املدير الفني لاهلي للمباراة استعدادات 
خاصة بهدف حصد النقاط الثاث واستكمال مشوار 
الدوري واحلف���اظ على القمة التي يحتلها الفريق 
االحمر برصيد 10 نق���اط. كما يدخل االهلي اللقاء 
بكامل جنومه وقوته الضاربة عدا محمد ابو تريكة 
بعد ان اطمأن البدري على مجموعة العبيه املصابني 
وفى مقدمتهم محمد بركات وحسام عاشور ومحمد 

فضل واسامة حسني والليبري فرنسيس دو.
وعلى ستاد االسكندرية يستضيف االحتاد فريق 
االس���ماعيلي في مباراة يتوق���ع ان تكون قمة في 
االثارة نظرا حلاجة الفريقني لنقاط املباراة لتعديل 
موقفه بجدول ترتيب الدوري. فاالحتاد مير بظروف 
فنية سيئة حيث لعب الفريق ثاث مباريات خسر 
اثنتني منها وتعادل في واحدة. اما االسماعيلى فقد 
دخل حتت قيادة عماد سليمان املدير الفني للفريق 
في معسكر مغلق استعدادا للمباراة اليوم، حيث 
يسعى اجلهاز الفني إليجاد حل سريع ألزمة خط 

الهجوم بعد رحيل العراقي مصطفى كرمي.

حارس االمارات يبعد الكرة عن العبي األزرق

يلتقيان مرة ثانية اليوم استعدادًا لتصفيات كأس آسيا

خسارة أزرق الشباب أمام اإلمارات برباعية
عبداهلل العنزي

لقي ازرق الشباب خسارة ثقيلة امام نظيره 
االماراتي 1 � 4 في املباراة الودية التي أقيمت مساء 
امس االول االثنني على ستاد صباح السالم في 
النادي العربي استعدادا للمشاركة في تصفيات 

كأس آسيا املقررة في نوفمبر املقبل.
ويلتق���ي املنتخبان مرة ثانية مس���اء اليوم 

االربعاء على ستاد نادي الكويت.
قدم األزرق الصغير مستوى جيدا في الشوط 
االول، وتقدم بهدف مبكر عبر حامد الرشيدي )11 
من ركلة جزاء(، فيم���ا أدرك املنتخب اإلماراتي 
التعادل في الدقيقة االخيرة من الش���وط االول 

بواسطة جمال ابراهيم.
ويحسب لألزرق الصغير التنظيم اجليد الذي 
ظهر عليه في هذا الشوط، والتوازن بني الدفاع 

والهجوم.
وفي الشوط الثاني، كشر املنتخب االماراتي 
عن أنيابه وس���جل هدف التقدم في الدقيقة 48 
عبر املميز عبداهلل الشحي، واضاف جمال ابراهيم 
الهدف الثاني له والثالث لامارات في الدقيقة 59 
من ركلة جزاء، قبل ان يختتم راشد محمد أهداف 

االمارات في الدقيقة 62 من مجهود فردي.
وفي هذا الشوط كان التباعد كبيرا في صفوف 
األزرق الصغير، ولم يحسن العبو الوسط التسلم 
والتسليم جيدا، مما أدى الى فقدان الكرة مرارا، 
وقد تكون التغي���رات التي أجراها املدرب احمد 

حيدر سببا في تراجع املستوى.

اقترب من التعاقد مع السنغالي فودي

 خيطان خسر أمام السالمية 
عبدالعزيز جاسم

  فاز الس���املية من الفوز على خيطان 3-2 في املباراة الودية التي 
اقيمت على ستاد ثامر ضمن اس���تعدادات الفريقني للموسم اجلديد، 
وسجل للس���ماوي فرج لهيب والفرنسي عبدالفتاح سافي وسليمان 

عبدالرضا، وسجل خليطان البرازيلي لويس.
ويخوض الساملية مباراة اخيرة اجلمعة املقبل امام الفحيحيل قبل 
املغادرة الى معسكر القاهرة في 22 اجلاري. وقال مدير فريق الساملية 
علي عبدالرضا ان الفريق سيعسكر في مدينة 6 اكتوبر، يخوض خاله 
3 مباريات جتريبية مع فريقني من الدوري املمتاز، ومباراة اخرى مع 
فريق من دوري الدرجة الثانية، قبل العودة الى الكويت في 30 اجلاري، 
مشيرا الى ان املعسكر ضروري لتجميع الاعبني لزيادة التفاهم فيما 
بينهم. واضاف: ان الس���ماوي لم يظهر مبستواه امام خيطان، مثلما 
كان في املباريات االخيرة، ولكن يجب عدم االستعجال في احلكم على 
املس���توى الن الفريق مازال في فترة اعداد. م���ن جهة اخرى، اقترب 
خيطان من التعاقد مع املدافع الس���نغالي فودي )28 عاما( الذي سبق 
ل���ه اللعب في الدوري املغربي، ومن احملتمل وصوله الى الباد خال 

اليومني املقبلني.


