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»الكويت« يتوّجه إلى أربيل في زيارة تاريخية اليوم
مبارك الخالدي

يتوجه ف���ي الواحدة ظهر اليوم فريق 
نادي الكويت في رحل���ة رياضية حتمل 
طابعا تاريخيا على منت طائرة خاصة الى 
مدينة اربيل العراقي���ة الواقعة في اقليم 
كردستان شمال العراق، وذلك ملالقاة فريق 
اربيل في اياب الدور ربع النهائى لبطولة 
كأس االحتاد اآلسيوى لكرة القدم بعد غد، 
وكان لقاء الذهاب ف���ي الكويت قد انتهى 

بالتعادل 1-1.
من جانبه، رف���ع رئيس مجلس ادارة 
نادي الكويت عبدالعزيز املرزوق اس���مى 
آيات الشكر والعرفان لسمو رئيس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد على مبادرته الكرمية 
بتخصيص طائرة خاصة لنقل بعثة الفريق 

الى اربيل.
وقال املرزوق في تصريح ل� »األنباء« 
ان االوامر التي صدرت من سموه باتخاذ 
االجراءات الالزمة لتوفير الطائرة اخلاصة 
لنقل بعثة الفريق هي وسام على صدر جميع 
الرياضيني، خصوصا اعضاء ومنتس���بي 
نادي الكويت ومبادرة كرمية ليست غريبة 
على س���موه ومكرمة تضاف الى مناقبه 

العديدة الداعمة للرياضة والرياضيني.
وأضاف املرزوق ان هذه املبادرة تعكس 
مدى االهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع 
الرياضي لدى سموه ومتابعته املستمرة 
ألبنائه الرياضيني والوقوف الى جانبهم 

لتحقيق أفضل النتائح لبلدنا احلبيب.
الرحلة خصوصية جعلتها  وتكتسب 

مختلفة بش���كل تام عن الزيارات املعتادة 
بني الفرق إلجراء اللقاءات الرسمية والودية 
بينها ألسباب عديدة في مقدمتها: انها االولى 
بعد آخر مواجه���ة كويتية - عراقية منذ 
1988، وثانيها للعالقات غير املستقرة بني 
البلدين منذ قيام القوات العراقية باحتالل 
الكويت في 2 اغس���طس 1990، اذ شهدت 
الفترات املتالحقة مدا وجزرا في العالقات بني 
البلدين طالت كل جوانب العالقات املتعارف 
عليها بني الدول مبا فيها التبادل الرياضي، 
وثالث هذه االسباب التي جعلت من الزيارة 
تاريخية االوضاع غير املستقرة امنيا في 
الع���راق منذ زوال نظام حكم الطاغية في 

عام 2003 وحتى الوقت الراهن.
ورابع هذه األسباب صدور قرار االحتاد 
اآلسيوى اخيرا وبصورة مفاجئة بالسماح 
للع���راق باللعب على ارض���ه بعد اجراء 
املس���وحات اخلاصة باملالعب والظروف 
االمني���ة املصاحبة املعتمدة على تأكيدات 
مس���ؤولي النادي العراقي باتخاذهم كل 
التدابير التي طلبها االحتاد اآلسيوى لضمان 
سالمة ملعب فرانسوا حريري الذي ستقام 

عليه املباراة فنيا وأمنيا.
ومن االسباب التي تكسب اللقاء الطابع 
التاريخي هو انه اذا ما قدر للكويت التأهل 
الى الدور نصف النهائي فسيكون بالفعل 
قد حقق اخلطوة األصعب في طريقه نحو 

لقب البطولة وعبر البوابة العراقية.
ومن املقرر ان يرأس البعثة رئيس النادي 
عبدالعزيز املرزوق وعضوية كل من رئيس 

جهاز الكرة النائب مرزوق الغامن ونائب 
رئيس النادي خالد الغامن وامني الصندوق 
فهد الغامن وامني السر العام وليد الراشد 
ومدير النادي ثامر عبدالعال ومدير الفريق 
عادل عقلة واملشرف محمد الهاجري، اضافة 
الى عدد كبير من العالقات العامة بالنادي 
ووفد اعالمي واجله���از الفني املكون من 
املدرب محمد عبداهلل ومساعده راشد بديح 
ومدرب حراس املرمى خالد الشمري واجلهاز 
الطبي املساعد والالعبني مصعب الكندري 
وبدر العازمي وسامر املرطة وفهد عوض 
وعبداهلل املرزوقي وحسني حاكم وجراح 
العتيقي ووليد علي ويعقوب الطاهر وناصر 
القحطاني وابراهيم ش���هاب وعبدالهادي 
خميس واسماعيل العجمي وروجيريو دي 
اسيس سيلفا وعبداهلل نهار وعبدالرحمن 

العوضي واحمد الصبيح وبدر الرفاعي.
وم���ن املتوقع ان يتخل���ف عن البعثة 
حارس املرمى خالد الفضلي في حال عدم 
ثبوت شفائه متاما من االصابة التي حلقت 
به منذ االيام االخيرة ملعسكر الفريق في 

سويسرا.
ورش���حت املعلومات ان يرافق البعثة 
رئي���س اللجنة االنتقالي���ة الحتاد الكرة 
الش���يخ احمد اليوس���ف وعضو اللجنة 

ناصر الطاهر.
اجلدير بالذكر ان مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف قد اعتذر 
عن عدم السفر مع البعثة حلضوره افتتاح 
دورة األلعاب الفرانكوفونية في بيروت.

المرزوق يشكر رئيس الوزراء على تخصيصه طائرة لنقل الوفد

ولدزاميرز سياساللواء الشيخ أحمد النواف

أجواء من التفاؤل تسيطر على وفد الكويت قبل املغادرة إلى أربيل

فرص محمد جراغ للمشاركة أمام الكرامة زادت بعد العفو املتوقع عنه

محمد الفيلكاوي

الفهد: نثق بقدرة أنشيون الكورية مؤتمر صحافي لبطولة االسكواش
على إنجاح آسياد 2014

السالمية يلتقي المقاولون العرب

الجهراء يتعادل مع التضامن

أعلنت اللجنة العليا املنظمة لبطولة العالم لالسكواش للرجال 
2009 )بطولة األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل يرحمه اهلل( عن 
عقد مؤمتر صحافي في السادس���ة والنصف من مساء اليوم بفندق 
ساس في قاعة الهاشمي بحضور الشيخة فادية السعد رئيسة اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة ونائب رئيس اللجنة جاهنغير خان ومحمود 
اجلزاف مدير البطولة وذلك لإلعالن عن جتهيزات واستعدادات اللجنة 
للبطولة التي ستقام في الكويت مطلع نوفمبر املقبل والتي يشارك 

فيها 64 العبا من أبطال وجنوم اللعبة على مستوى العالم.

عبر رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد عن ثقته 
بقدرة مدينة انش���يون الكورية على اجناح تنظيم اآلسياد في عام 

2014 ومحافظتها على هوية االرث الرياضي اآلسيوي.
وقال في بيان صحافي ام���س ان املجلس ملتزم بضمان تنظيم 

املهرجان الرياضي املصاحب للدورات اآلسيوية.
وهنأ الفهد اللجنة املنظمة لدورة األلعاب اآلسيوية املقبلة مبناسبة 
مبادرتها املتمثلة في اس���تضافة املنت���دى الدولي اخلاص بحصول 
»انشيون« على شرف اس���تضافة هذه الدورة الرياضية اآلسيوية 

السابعة عشرة.
واض���اف ان هذه هي املرة األولى الت���ي يتم فيها توجيه الدعوة 
الرسمية من مدينة انش���يون الى قادة الرياضة اآلسيوية احلاليني 

حلضور املهرجان الدولي اخلاص بالعاب الدورة.
وثمن الفهد تلك اخلطوة مشيرا الى اهمية املشاركة في مثل هذا 

التجمع الرياضي الدولي لتبادل املعرفة واخلبرة.

عبدالعزيز جاسم 
يخوض الس���املية اليوم اخر مبارياته الودية في معسكره املقام 
بالقاهرة امام فريق املقاولون العرب احد فرق الدوري املمتاز املصري، 
وكان السماوي قد خاض مباراتني وديتني االولى فاز فيها على فريق 
انبي حتت 21 س���نة 1-0 والثانية خس���ر فيها من النصر احد فرق 

دوري الدرجة االولى بنفس النتيجة.
من جانبه قال مدير الفريق عل���ي عبدالرضا ان الالعبني ظهروا 
مبس���توى جيد في املباراتني امام انبي والنصر رغم اخلس���ارة في 
املباراة الثانية اال ان املدرب البلجيكي وليم توماس لعب في املباراة 
الثانية بتش���كيلة مختلفة عن تشكيلة املباراة االولى وبذلك يكون 
اش���رك جميع الالعبني، مشيرا الى ان مس���توى الالعبني في تطور 
مستمر من مباراة الى اخرى ما يعني ان خطة االعداد التي وضعت 
من قبل اتت ثمارها وان كأس االحتاد سيكون خير برهان للوقوف 

على مستوى الساملية.
واشار الى ان هناك العبا برازيليا سيتم التعاقد معه فور الوصول 
الى الكويت ليكون رابع محترف ينضم لصفوف السماوي بعد النيجيري 

اميانويل والفرنسي عبدالفتاح سافي والعماني سعد السعد. 

مبارك الخالدي
تع���ادل فريقا اجلهراء والتضام���ن  2 – 2 في ختام املباريات 

الودية للفريقني استعدادا للموسم اجلديد.
وسجل للجه���راء س���ع���د ن���زال وع���ادل حم���ود من ركلة 
جزاء فيما س���جل للتضام���ن احملت���رف البرازيلي روفائيل دي 

سيلفا.
اجلدير بالذكر ان اجلهراء سيلتقي كاظمة اجلمعة املقبل في اطار 
منافسات املجموعة االولى لكأس االحتاد بينما يواجه التضامن 

الفحيحيل السبت في املجموعة الثانية.

العربي يدخل معسكره المغلق ويعفو عن جراغ وخلف
مبارك الخالدي

الس���اعة  البالد  الى  يصل 
12:30 ظهر اليوم فريق الكرامة 
الس���وري وذلك ملالقاة فريق 
الن���ادي العربي بع���د غد في 
اياب الدور ربع النهائي لكأس 
االحتاد اآلسيوي، وسيجري 
الكرامة تدريبه االول مس���اء 
اليوم على امللعب رقم 2 بستاد 
صباح السالم بالنادي العربي. 
وكان الفريقان قد تعادال ذهابا 

في حمص دون اهداف.
ويدخل االخضر معسكره 
املغلق بفندق الراية فور االنتهاء 
من تدريب اليوم. ومن املتوقع 
ان يصدر قرار رسمي من مجلس 
ادارة النادي مساء اليوم لالعالن 
عن االكتفاء مبا فات من العقوبة 
االدارية املفروضة على العبيه 
محمد جراغ وخالد خلف، االمر 
الذي يكشف عن رغبة اجلهاز 
الفني للفريق باشراك الالعبني 
عند احلاجة، السيما ان معدل 
لياقتهما يسمح بذلك كونهما 
خضعا لبرنامج اعدادي خاص 
حتت اش���راف مدرب الفريق 

دراغان سكوسيتش.

الكرامة يصل اليوم ويتدرب مساًء

النواف وسياس بحثا آخر االستعدادات 
لبطولة الشرطة الدولية للرماية

»المبارزة« يشارك في بطولة العالم بتركيا
يتوج����ه وفد املنتخب الوطن����ي للمبارزة اليوم 
ال����ى مدينة انطاليا التركية للمش����اركة في بطولة 
العالم للعمومي التي ستنطلق 30 اجلاري وتستمر 
ملدة س����تة أيام. وقال رئي����س الوفد ورئيس احتاد 
املبارزة عبداحلميد الس����عيد ل�»كونا« ان 4 العبني 
سيمثلون املنتحب هم قيصر الزامل وخالد الشمري 
)االبييه( وفهد الظفيري )السابر( وعماد عبدالكرمي 
في )الفلوريه( يرافقه����م مدرب الفريق عبداحلميد 
حسني. وأضاف السعيد ان الفريق استعد خالل الفترة 
املاضية للبطولة حيث انتظم الالعبون بالتدريبات 

مع انديتهم ومن ثم م����ع املنتخب معتبرا ذلك غير 
كاف للبطولة االهم على مس����توى العالم لظروف 

خارجة عن ارادة االحتاد.
وذكر ان املنافسة على حصد مراكز متقدمة في 
البطولة صعبة جدا في ظل وجود افضل العبي العالم 
اال ان طموح الالعبني يتمثل في تقدمي مس����تويات 
رفيعة وتش����ريف بلدهم في اكبر محفل عاملي لهذه 
الرياض����ة اضافة حملاولة حصد بعض النقاط التي 
قد متكنهم من االشتراك في االوملبياد املقبل والذي 

سيقام في لندن عام 2012.

بحث رئيس مجلس إدارة احتاد 
الشرطة اللواء الشيخ احمد النواف 
مع األمني الع����ام لالحتاد الدولي 
للشرطة ولدزاميرز سياس والوفد 
املرافق آخر االستعدادات التي متت 
الدولية  لتنظيم بطولة الشرطة 
للرماية التي تستضيفها الكويت 
خالل ش����هر فبراير املقبل حتت 
رعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد. كما بحثا جميع التفاصيل 
املتعلقة بها باإلضافة الى اعتماد 
البرنامج الزمني وتوجيه الدعوات 
للدول األعضاء في االحتاد الدولي 
البطولة. وتأتي  للمش����اركة في 
التنسيق  زيارة سياس في إطار 
والتشاور بني االحتادين الكويتي 
والدولي للشرطة لتنظيم البطولة 
وقد تطرق النقاش الى االنتخابات 
التي ستقام في الكويت على هامش 
اجتماعات اجلمعية العمومية التي 
تعق����د في الكوي����ت بالتزامن مع 
الدولية للرماية وأعياد  البطولة 
الى  الكويت الوطني����ة باإلضافة 

تشاوري مع وفد احتاد الشرطة 
املكون من العقيد عبدالرحمن احلقان 
واملقدم وليد الغامن واملقدم د.نضال 
العاصم وأعلن خالله اعتماد بطولة 
الرماي����ة الدولية وإدراجها ضمن 
رزنامة االحتاد الدولي للش����رطة 
وحث ال����دول العربية واألجنبية 
على املش����اركة فيها، إضافة الى 
وضع اللمسات والترتيبات األخيرة 

لضمان جناحها. 

ترشيح الشيخ احمد النواف ملنصب 
رئيس االحتاد. 

كما التقى سياس رئيس نادي 
الرماية الشيخ س����لمان احلمود 
الفنية  وبحث معه جميع األمور 
املتعلقة بالبطولة واس����تعدادات 
ميادين نادي الرماية الس����تقبال 

هذا احلدث الدولي. 
وخت����م األمني الع����ام لالحتاد 
الدول����ي زيارته بعق����د اجتماع 

خسارة »يد« كاظمة 
من األهلي البحريني

الحسيني يشارك 
في لقاء المؤسسين 
اآلسيويين للصحافة

خسر فريق كاظمة لكرة اليد 
امام االهل���ي البحريني 28-39 
املقام  التدريبي  ضمن معسكره 
حاليا باملنامة في اطار استعداداته 
للدوري العام، وكان الشوط األول 
انتهى لصالح االهلي 12-19  قد 
وسيلعب الفريق ثالث مباريات 
اخ���رى أوالها غدا م���ع االتفاق 
واخلميس مع النجمة ثم مع باربار 

على صالة نادي باربار.
ه���ذا ويت���درب الفريق على 
فترتني يوميا صباحية بصالة 
االحت���اد وفي الفترة املس���ائية 

بصالة نادي النجمة.

 يحيى حميدان
يدرس احتاد الس����لة 
في الوقت احلالي امكانية 
اش����راك منتخب الشباب 
املتوج اخيرا ببطولة كأس 
اخلليج التي اختتمت في 
البحري����ن في 5 الش����هر 
اجلاري، في بطولة دوري 
الدرجة االولى للسن العامة 
وذلك العداده بالش����كل 
املطلوب قبل املش����اركة 
ف����ي بطولة آس����يا التي 
ستقام في الصيف املقبل 
اقامتها.  ولم يحدد مكان 
القرار  وبال شك سيكون 
ان صدر مهم����ا للحفاظ 
على ه����ذا املنتخب الذي 
يعتبر مستقبل كرة السلة 
الكويتية وجتميعه بصفة 
دورية ومستمرة يعتبر 
امرا جيدا وسيساهم في 
تقويته بش����كل اكبر. من 
جهة اخ����رى، قاد املدرب 
الوطن����ي احمد اجلالوي 
اول تدريب����ات منتخبنا 
للصاالت املغلقة اول من 
امس بحض����ور 6 العبني 
هم: عب����داهلل الصراف، 
ش����ايع مهنا، عبدالعزيز 
ضاري، فهاد الس����بيعي، 
احم����د س����عود وصالح 
يوسف، وذلك استعدادا 
البطولة  للمش����اركة في 
اآلسيوية لكرة السلة في 
الصاالت املزمع اقامتها في 
ڤيتنام خالل الفترة من 29 
اكتوبر وحتى 8 نوفمبر 

املقبلني.

يعقد في بانكوك يومي 10 و11 
املقبل اجتماع ملؤسسي  اكتوبر 
االحت���ادات اآلس���يوية الجراء 
تقييم ش���امل حول االحتادات 
منذ انطالقتها التأسيسية وحتى 
اليوم، وقد وجهت الدعوة للزميل 
عبداحملس���ن احلسيني بصفته 
الرئي���س املؤس���س لالحت���اد 
اآلس���يوي للصحافة الرياضية 
الذي انطلق عام 1986 في دورة 
االلعاب اآلسيوية في بانكوك، وقد 
الزميل احلسيني رئاسة  تولى 
االحتاد لس���نوات طويلة حتى 
ع���ام 1990، كذلك تولى منصب 
نائب رئيس االحتاد الدولي عن 
قارة آسيا ويش���غل احلسيني 
الفخري  الرئيس  حاليا منصب 
لالحتاد اآلسيوي، كما انه عضو 
شرف باالحتاد الدولي للصحافة 

الرياضية.

»السلة« يدرس 
مشاركة »الشباب« 

بالدوري
الفيلكاوي: تلقيت عروضًا من العربي والصليبخات

فهد الدوسري
اكد العب خط وس����ط فريق الساحل واملنتخب 
الوطني السابق محمد الفيلكاوي تلقيه ثالثة عروض 
من اندية العربي والصليبخات والشباب لالنتقال 
الى احدهم مع مطلع املوسم اجلديد بعد ان علموا 
بشطبه من ناديه الس����احل وعدم تسجيله ضمن 
سجالت الفريق في احتاد الكرة استعدادا للمشاركات 

احمللية املقبلة للموسم اجلديد.
واعرب الفيلكاوي في تصريح ل� »األنباء« عن 
اسفه الشديد للطريقة التي شطب بها من الساحل 
دون علمه باملوض����وع اطالقا، الفتا الى ان النادي 
يعتبر مبنزلة بيته الثاني حيث ترعرع ونشأ فيه 
منذ املراحل الس����نية االولى في ك����رة القدم حتى 
متكنت بفضل اهلل من متثيل املنتخب في اكثر من 

15 مباراة دولية.
وعن وجود خالفات مع مجلس االدارة نفى ذلك 
بش����دة قائال: ان عالقتي اكثر من جيدة مع مجلس 
االدارة باستثناء مدير الكرة عبداهلل العتيبي الذي 
ح����اول اكثر من مرة اثارتي وع����دم احترامي امام 
زمالئي الالعبني ولكنني ل����م اكن اتوقع ان يصل 

االمر للشطب نهائيا من النادي والمياني املطلق بأن 
اخلالف ال يفسد للود قضية ولكن يبدو ان بعض 
املفاهي����م تغيرت عند البعض متس����ائال اذا كانت 
لدى النادي النية لشطبي في املوسم اجلديد فلماذا 
االنتظار والتستر على املوضوع حتى آخر اغسطس 
املاضي. واضاف الفيلكاوي انه رغم اندهاش����ه من 
الطريقة التي ش����طب بها من ناديه الساحل اال انه 
سعيد جدا النه سيصبح العبا حرا بامكانه اختيار 
وجهته املقبلة بعد تلقيه اكثر من عرض، مش����يرا 
ال����ى انه يكن كل االحت����رام والتقدير لهذه االندية 
لرغبته����ا في ضمه لصفوفها ولكنني لم احدد بعد 
اين ستكون احملطة املقبلة، مشددا على ان االمور 
املادية في العق����د ال تهمه اطالقا النه العب يبحث 
عن حتقيق ذاته من جديد رغم تقدمي االندية الثالثة 
لضمانات مالية مغرية اال ان القرار النهائي حول 
هذا املوضوع سيكون بعد عودتي من رحلة العالج 
لوالدتي في العاصمة البريطانية لندن، والتي قد 
تستغرق شهرا، متمنيا ان توفق الرحلة العالجية 
لتكون مبنزلة الدفعة املعنوية الكبيرة له لدخول 

املوسم اجلديد بقميص جديد.

أعرب عن أسفه للطريقة التي شطب بها من الساحل


