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9 ميداليات للدراجات المائية 

خسارة »الصاالت« أمام األردن

الجهراء يرفض اإلساءة لجطلي

»الجودو« يشارك في اجتماعات 
المكتب التنفيذي لالتحاد العربي

حقق املنتخب الوطني للدراجات املائية 9 ميداليات »ست ذهبيات 
وفضيتني وبرونزية« ضمن منافسات بطولة نهائيات العالم للدراجات 
املائية املقامة حاليا ف����ي والية أريزونا بالواليات املتحدة األميركية، 
واس����تطاع بطل العالم للموسم املاضي وبطل الكويت محمد بوربيع 
وفي نتائج غير مسبوقة أبهرت اجلماهير حتقيق 4 ميداليات ذهبية، 
وحقق خالد بوربيع ذهبية وأخرى فضية كما فاز محمد الباز مبيدالية 
ذهبي����ة وأخرى برونزية، فيما حقق بط����ل رئيس جمهورية صربيا 

والبطل العاملي السابق علي الشمالي ميدالية فضية.

الدوحة ـ عبدالرضا السماك ـ موفد جمعية الصحافيين
خسر منتخبنا الوطني لكرة القدم للصاالت امام منتخب االردن 
1-2 في اجلولة األولى من تصفيات غرب آس���يا املقامة حاليا في 
العاصم���ة القطرية )الدوحة( في نادي الغرافة، وس���جل لألزرق 
س���الم املكيمي في الشوط الثاني، بينما سجل هدفي االردن احمد 

عبدالرحمن وسامر سامح.
واهدر العب األزرق حمد العثمان ركلة جزاء في الشوط الثاني 
احتسبها الدولي البحريني علي عبداهلل تصدى لها احلارس االردني 
صالح أبوجفير الذي لعب دورا كبيرا في ترجيح كفة منتخب بالده 

بعد تصديه الهداف محققة.
وبذلك حصل املنتخب االردني عل���ى نقاط املباراة الثالث من 
مباراتي���ه، وانهى مبارياته في املجموعة، غير انه لم يعلن تأهله 
الى الدور قبل النهائي قبل معرفة نتيجة األزرق مع العراق. وكان 
املنتخب القطري قد حقق فوزا مثيرا على البحرين 4-3 ليصعد 
العنابي الى قبل النهائي، وتضاءل امل البحرين بعد حصولها على 
نقطة واحدة بع���د مباراتني بينما نال املنتخب القطري اول ثالث 
نقاط ولعب امس امام املنتخب اللبناني في ساعة متأخرة، بحثا 

عن صدارة املجموعة.
واعرب مدرب املنتخب الوطني عيسى فالح عن اسفه لضياع 
الفوز، الفتا الى ان الالعبني لم يوفقوا في ترجمة العديد من الفرص 
على مدار الش���وطني، اضافة الى اهدارهم ركلة جزاء، متمنيا من 
الالعبني تعويض هذه اخلس���ارة امام املنتخب العراقي، وقال ان 
هدف���ا واحدا على العراق من املمك���ن ان يصعد بنا الى الدور قبل 

النهائي.
 وكان احلكم الدولي للصاالت املغلقة محمد احلداد قد ادار لقاء 
قط���ر والبحرين وجنح في مهمته رغم صعوبة وقوة املباراة بني 

الطرفني وعبر عن ارتياحه لنجاح مهمته.

اصدر نادي نادي اجلهراء بيانا رفض فيه ما يوجه للحكم 
عطاهلل جطلي وجاء في البيان: يستنكر نادي اجلهراء الرياضي 
والعاملون فيه ما يحدث بالساحة الرياضية من تبادل االتهامات 
وتوجيه التهم ملن خدم الكويت واحلركة الرياضية العبا وحكما 
دوليا مبا جاء على لس���ان احد اعضاء جلنة التحكيم بإساءة 
احلكم الدولي عطاهلل جطلي لسمعة الكويت في احملافل الدولية 
وان ه���ذا االهتمام يرفضه مجلس االدارة والعاملون فيه جتاه 
ابن النادي املخلص الذي قدم للنادي طوال الس���نوات كالعب 
وش���رف النادي والكويت كالعب محليا ودوليا وحكما ولذلك 
س���تكون لنادي اجلهراء الرياضي وقفة جادة جتاه من يحاول 
املساس بأي من الرياضيني املخلصني بشكل عام وابناء النادي 

بشكل خاص.
ولذا نطالب القائمني على احلركة الرياضية بالكويت بتشكيل 
جلنة حتقيق بهذا األمر قبل توجيه االتهامات التي متس سمعة 
الرياضيني املخلصني وما يقومون به من تضحيات حتت مظلة 

صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد واحلركة الرياضية.

يشارك احتاد اجلودو في اجتماعات املكتب التنفيذي لالحتاد 
العربي اليوم في بيروت على هامش البطولة العربية للناشئني 

التي تنطلق منافساتها هناك االحد املقبل.
وقال امني صندوق االحتاد وامني الس���ر املساعد في االحتاد 
العربي بدر الشراد ل� »كونا« ان االجتماعات ستتناول مناقشة 
خطط وبرامج االحتاد العربي للجودو للعام املقبل 2010 واعتماد 
البطوالت للفئات الس���نية واختيار الدول التي تس���تضيفها 

ومواعيد اقامتها.
واضاف انه سيتم االطالع على اللوائح املالية والفنية واحلكام 
الى جانب مناقش���ة االقتراحات املتعلق���ة بتطور اللعبة على 

الصعيد العربي.
وأوضح انه س���يمثل الكويت في االجتماع اضافة الى نائب 
رئيس االحتاد العربي وامني س���ر االحت���اد برغش اجلنفاوي 
ورئي���س جلنة العالق���ات العامة في االحت���اد العربي وعضو 

االحتاد عيد سعد.

عبدالقدوس: إدارة األخضر ما قصرت وعودتي قريبة

تعادل أزرق الناشئين مع ماليزيا العجمي: لماذا أخفت »االنتقالية« كتاب »فيفا«؟

فهد الدوسري
اع����رب مهاجم فريق العربي 
خالد عبدالقدوس عن ش����كره 
ملجلس ادارة النادي على وقفتهم 
التي تعرض  ازاء االصابة  معه 
لها في املعسكر اخلارجي الذي 
اقامه األخضر في القاهرة والتي 
كانت نتيج����ة تراكمات الصابة 
قدمية عبارة عن متزق بالعضلة 

الضامة.
وقال انه شعر اثناء التدريبات 
باملعسكر بآالم االصابة واضطررت 
للع����ودة وتوجه����ت للبحرين 
ال����الزم وتكفل مجلس  الجراء 
االدارة مشكورا بتكاليف العالج 
ولدي موعد مع د. محمد سالم 
غدا الج����راء بعض الفحوصات 

الستكمال العالج.
واضاف عبدالقدوس ان عودته 
للمالعب ستكون قريبة حسب 
املعالج،  الطبيب  ما كشف عنه 
مشيرا الى انه يتشوق للعودة 
من جديد للمس����تطيل االخضر 
الالعبني  للمساهمة مع اخوانه 
في حتقيق اجناز جديد، الفتا اال 
ان جميع الالعبني لديهم الرغبة 
الكبيرة في حتقيق نتائج ايجابية 
للفريق. وعن رأيه في مستوى 
محترفي االخضر لهذا املوسم، 
قال: نحن كالعبني ال نتدخل في 
امور فنية وادارية بحتة، حيث 
يعتب����ر ذلك م����ن اختصاصات 
مس����ؤولي النادي م����ع اجلهاز 
الفني، مش����ددا على ان اجلميع 
في العربي يسعى دوما الظهار 
الفريق بص����ورة وحلة جديدة 

تعادل أزرق الناش����ئني 3 - 3 
مع املنتخ����ب املاليزي في املباراة 
الودية التي خاضها امس على ملعب 
»بوكت جالل« ضمن استعداداته 
ملواجه����ة منتخب اوزبكس����تان 
21 الش����هر اجلاري في منافسات 
املجموعة الثالثة لتصفيات كأس 
آسيا، وقد سجل نواف جديد الهدف 
االول ف����ي الدقيقة )21(، واضاف 
عبدالعزيز املطيري الهدف الثاني 
في الدقيقة )35( واختتم االهداف 
عبداهلل السبيعي في الدقيقة )81( 

من عمر اللقاء.
بدأ املنتخب الوطني بتشكيلة 
مكون����ة م����ن احمد عب����داهلل في 
حراس����ة املرمى ون����ادر العنزي 
وعبداهلل املس����بحي كقلبي دفاع 
وعبدالعزيز مصلح كظهير أيسر 
الرشيدي كظهير امين  وعبداهلل 
القبندي ون����واف جازع  ومحمد 
كمحورين وس����عود اديلم وسط 
ايسر ونواف العنزي وسط أمين 
ومتعب الشمري ومحمد الفهد في 

خط الهجوم.
وكان أداء املنتخب في الشوط 
االول جيدا حيث استحوذ الالعبون 
على الكرة معظم الفترات وسنحت 
بعض الفرص احلقيقية التي سجل 
من احداها نواف جديد الهدف االول 
بعدها فرض االزرق اسلوبه بعض 
املاليزي  املنتخب  الوقت ليحاول 

ادراك التعادل.

فهد الدوسري
أكد أمني س���ر نادي خيطان 
ناصر العجمي ل���� »األنباء« ان 
رغبة صاحب الس���مو االمير في 
ان يتكون احتاد كرة القدم من 14 
عضوا أوامر، وال نريد ان يزايد 
احد على والئن���ا وحبنا الكبير 
لصاحب السمو االمير الذي أعطى 
الكثير من اجل رفعة الكويت في 
جميع احملافل الدولية، الفتا الى 
ان هناك من يصطاد في املاء العكر 
هذه األيام ويوجه أصابع االتهام 
الى أندي���ة األغلبية متهما إياها 
بأنها السبب فيما يحدث للرياضة 
الكويتي���ة، مؤكدا ان ذلك ال يعد 
سوى ترويج لكالم »مأخوذ خيره« 
وال يردده سوى أصحاب النفوس 
الضعيفة التي تس���عى ملصالح 
شخصية ضيقة ضاربني مبصلحة 

الوطن عرض احلائط.
وطالب العجمي بضرورة منح 
اجلمعية العمومية الحتاد الكرة 
حريتها كامل���ة الختيار النظام 
األساس���ي مب���ا ال يتعارض مع 
القوان���ني الدولية الننا في دولة 
مؤسس���ات واالحت���اد الكويتي 
ينض���وي حتت مظل���ة االحتاد 

الدولي )فيفا(.
وتس���اءل: اذا كان���ت اللجنة 
االنتقالية تسعى ملصلحة الرياضة 
الكويتية فلماذا مت إخفاء الكتاب 
ال���وارد من »فيف���ا« بتاريخ 26 

اغس���طس املاض���ي؟ والذي أكد 
وجوب إج���راء تعديالت معينة 
باالضاف���ة الى إلغاء مواد اخرى 
كانت واضحة ومبينة بالكتاب، 
مبين���ا أن الكت���اب ال يصب في 
مصلحة من يسعى لبقاء الكويت 

في دائرة اخلطر.
وأشار العجمي الى ان من حق 
اعضاء اجلمعية العمومية االطالع 
عل���ى جميع مراس���الت اللجنة 
االنتقالية برئاسة الشيخ احمد 
اليوسف لالحتاد الدولي والتأكد 
من جميع االجراءات لضمان سالمة 
الكويت���ي، ألننا اعضاء  املوقف 
جمعية عمومية ومسؤولون امام 
الشارع الرياضي ألي تطور يطرأ 
على الساحة بش���أن هذا امللف، 
مشددا على ان تناقض تصريحات 

رئيس االنتقالية امر يثير الريبة، 
حيث اكد في تصريح اننا ال منلك 
نظاما أساسيا وفي تصريح آخر 
يطالب بإجراء تعديل على املادة 
32، والسؤال اآلن: اذا لم يكن لدينا 
نظام فعلى ماذا يستند منذ تسلمه 
مهام اللجنة؟ وملاذا لم يتم انشاء 
نظام اساس���ي جديد؟ مؤكدا ان 
ع���دم وضوح اعضاء اللجنة مع 
اعضاء اجلمعية العمومية تسبب 

في فقدان الثقة فيما بينهما.
ومتنى العجمي إجراء حتقيق 
فيما أشارت إليه إحدى الصحف 
ف���ي بعض  من وج���ود تزوير 
مخاطبات اللجنة ل� »فيفا«، مشيرا 
الى انه اذا كان���ت اللجنة تعمل 
بشفافية فالبد من إطالع اعضاء 
العمومية على جميع املخاطبات 

ذات الصلة.
وحول ما جاء على لسان رئيس 
»االنتقالية« في املؤمتر الصحافي 
الذي عقده امس االول باننا غير 
ملزمون بإجراء التعديالت على 
النظام األساسي قال العجمي ان 
هذا الكالم غير صحيح فاالحتادان 
الدولي واآلسيوي طالبا في أكثر 
من مناس���بة بإجراء التعديالت 
الالزمة وكانت موضحة بش���كل 
قاطع في الكتاب الوارد من »فيفا« 
سالف الذكر، متسائال: ملاذا بقي 
هذا الكت���اب داخل االدراج بينما 

ظهرت ووزعت كتب اخرى؟

ورأى العجمي ان انفراج األزمة 
سيأتي بانتخاب مجلس ادارة من 5 
اعضاء ميثلون اندية الكويت على 
اختالف انتماءاتهم وإغالق ملف 
األزمة الكويتية لدي االحتاد الدولي 
وهذا لن يأتي إال من خالل العودة 
من جدي���د إلحياء دور اجلمعية 
العمومية والتي متلك احلق في 
إجراء ما تراه مناسبا وفق النظام 
األساس���ي والذي كفل لها احلق 
في ان تقول كلمتها في مثل هذه 
الظروف الصعبة، وإذا ما حدث 
ذلك فإننا نكفل للجميع استعادة 
االحتاد الكويتي شرعيته وإنهاء 
هذه القضية متاما ولكن بعد ان 

متنحنا »االنتقالية« احلرية.
ن���ادي خيطان  وعن موقف 
من دعوة »االنتقالية« للجمعية 
العمومية غير العادية 12 نوفمبر 
ق���ال: لم نح���دد موقفنا  املقبل 
اللحظة وس���يعقد  حتى ه���ذه 
اجتماع ملجلس اإلدارة للبت في 
هذا املوض���وع وحتديد موقف 
الن���ادي مع ضرورة التنس���يق 
مع األندية التس���عة الباقية في 
أندية التكتل للوقوف على آخر 
تداعيات املوقف ومراعاة مصلحة 
الرياضة الكويتية أوال وتقدميها 
على جميع م���ا دونها، الفتا الى 
ان املوضوع س���يخضع لنقاش 
مستفيض للوصول لقرار نهائي 

يخدم املصلحة العامة.

يستطيع من خاللها مقارعة الفرق 
احمللية واالقليمية، الفتا الى ان 
اجلهازين االداري والفني يسعيان 
ملزج عناص����ر اخلبرة بعدد من 

العبي الشباب.
وحول رأيه في استعدادات 

االزرق خل����وض م����ا تبقى من 
مباريات في التصفيات املؤهلة 
لنهائيات كأس آسيا 2011 في قطر 
قال ان العبينا عقدوا العزم على 
تخطي عقبة اندونيسيا والدليل 
احلماس الكبير الذي اظهروه في 

معس����كر القاهرة، الفتا الى ان 
اإلعداد املبكر للمباراة يساعد في 
تهيئة االجواء املناسبة لالعبني 
خلوض مباراة مهمة بهذا احلجم، 
مش����يدا بعزمية واصرار العبي 

االزرق.

وفي الش����وط الثان����ي اجرى 
عبدالعزيز الهاجري مدرب املنتخب 
تغيرات عديدة على دفعات، حيث 
اشرك سعود اجلناعي وثامر العنزي 
ومحمد السرهيد ومرزوق العجمي 
وعبداهلل السبيعي واستمر االداء 
بنفس الوتيرة. من ناحيته، ابدى 
ابراهيم الش����مري مساعد املدرب 
رضاه التام عن االداء العام ونتيجة 
املباراة. وقال ان اجلهاز الفني حاول 
االطمئنان على املستويات الفنية 
والبدنية لالعبني، السيما اجلدد 
وذل����ك من خالل مش����اركتهم في 

مباراة قوية.

واكد ان املنتخب املاليزي ال يقل 
شأنا عن املنتخبات املشاركة في 

التصفيات اآلسيوية.
مطالبا العبي االزرق مبضاعفة 
جهودهم بااليام املقبلة للوصول 
ألفضل حاالته����م الفنية قبل لقاء 
املنتخب االوزبكي حيث ان الفوز 
عليه في اجلول����ة االولى يعتبر 
خطوة ايجابية نحو حجز احدى 
بطاقتي التأهل. بدوره، وصف علي 
املباراة  املنتخ����ب  املطيري مدير 
الت����ي خاضها العبو  التجريبية 
االزرق بأنها فرصة جيدة للوقوف 
على املستوى الفني العام. حيث 

اس����تفاد منها منتخبنا للناشئني 
ضم����ن حتضيرات����ه للتصفيات 
املباريات  ان  اآلس����يوية. وق����ال 
التجريبية تعود بالفائدة والنفع 
الكبير على الفريق، حيث يستطيع 
اجلهاز الفني معرفة نقاط الضعف 
والق����وة بالفريق لك����ي يتداركها 
ومعاجلتها قبل انطالق التصفيات. 
وقد عرض اجلهاز الفني ش����ريط 
ڤيديو مباراة املنتخب الوطني مع 
نظيره السعودي في دورة اخلليج، 
حيث شرح املدرب بعض النقاط 
املهمة واالخطاء الفنية التي يجب 

تفاديها في املباريات املقبلة.

بعد إصابته في معسكر العربي بالقاهرة

في معسكر كوااللمبور استعدادًا للتصفيات اآلسيوية أكد أنه من حق أعضاء الجمعية العمومية االطالع على جميع المراسالت

ناصر العجمي

)هاني الشمري(الصربي غوران توفاريتش مع الالعبني أثناء التدريب

خالد عبدالقدوس يتطلع لتقدمي مستوى جيد مع العربي

عبدالعزيز الهاجري خالل التدريب

األزرق يعسكر في »6 أكتوبر« ويواجه كينيا وديًا.. وخلف يغيب عن لقاء سورية 
عبدالعزيز جاسم

يس���تعد األزرق ملرحلة جديدة من استعداداته 
للتصفي���ات املؤهلة الى نهائيات كأس آس���يا في 
الدوحة 2011، حيث تقرر خوض معسكر خارجي 
في القاهرة في مدينة 6 اكتوبر بدءا من 28 اجلاري 
حتى 5 نوفمبر املقبل على ان يلعب األزرق مباراة 

ودية امام كينيا.
وكان االزرق واصل تدريباته امس على ملعب 
علي صباح الس���الم في نادي النصر بغياب خالد 
خلف الذي اصيب بش���رخ في قدمه مما استدعى 
وضعها باجلبس بحسب رأي الطبيب عبد املجيد 
البناي ومنحه راحة ملدة اسبوعني مما يعني غيابه 
عن مباراة االزرق وس���ورية ف���ي 26 اجلاري في 
اعتزال دبشة، كما غاب محمد جراغ بسبب وعكة 

صحية ويوسف ناصر لالصابة.
الى ذل���ك يواصل االزرق تدريباته اليوم وذلك 

على ستاد نادي الكويت.

نهاية التصفيات

من جهته قال مدرب املنتخب الوطني الصربي 
غوران توفاريتش انه كان يأمل ان تنتهي مباراة 
اس���تراليا وعمان التي أقيم���ت اول من امس في 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة الى كأس آسيا 2011 
بقطر بالتعادل النها تعتبر افضل نتيجة لألزرق، 
لكن ال احد يعلم فرمبا يكون فوز اس���تراليا على 
عمان 1-0 مفيدا لألزرق في نهاية التصفيات النه ال 
احد يعلم ما الذي سيحدث في اجلولتني األخيرتني، 
مشيرا الى ان فوز اس���تراليا جاء ايضا ملصلحة 

اندونيسيا الذي ميلك نقطتني، لذلك سيكون لديه 
أمل كبير حتى في حالة خسارته من األزرق ذهابا، 
وبالتالي سيدخل املواجهة معنا بتفكير آخر وبطريقة 

لعب اخرى. 
وأكد غوران ل� »األنباء« انه ال ينظر في الوقت 
احلالي الى نتيجة املنتخبات االخرى بقدر ما يتطلع 
الى حتقيقه مع الالعبني من نتائج ايجابية وأوالها 
الفوز على اندونيس����يا ذهابا ومن ثم التفكير في 
اخلروج بنتيجة ايجابية اياب����ا، ولكن اذا انتهت 
بالتعادل فانها تعتبر جيدة وس����يصبح االمر بيد 
الالعبني للتأهل من خالل مواجهتي عمان واستراليا 
والتي ان فزنا في احداهما ضمنا التأهل، مبينا انه 
في حال الفوز ايابا على اندونيسيا فسيضمن األزرق 
التأهل بص����ورة كبيرة، ولكن في النهاية نريد ان 
نق���دم كل ما لدي���نا والظ���هور مبست���وى جيد.

طريقة هجومية

وأضاف ان الك���رة الكويتية في الوقت احلالي 
وباألخص املنتخب األول يجب ان يلعب بطريقة 
هجومية اكثر منها دفاعيا مع االلتزام بالتأمني في 
جميع املراكز الن الالعب الكويتي موهوب ويحتاج 
الى نوع من احلرية في ادائه وعندها سيظهر كل 
العب مبستواه احلقيقي، الفتا الى ان هناك عددا 
كبي���را من الالعبني يرغب ف���ي ضمهم في الفترة 
املقبلة ولكن ضيق الوقت وأهمية احلدث اآلسيوي 
أجبرتنا على اختيار عدد معني ولكن ذلك ال يعني 
انه سينسى اآلخرين بل سيقوم بتجربتهم وضمهم 

الى قائمة األزرق في اقرب فرصة.

غوران: تعادل أستراليا وعمان ربما يكون في مصلحة األزرق


