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سلمان بن إبراهيم: األمير يهتم بمجمل قضايا الرياضة

أع����رب رئي����س االحتاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ 
سلمان بن ابراهيم آل خليفة 
عن تقديره واعتزازه الكبيرين 
لصاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد الهتمامه مبجمل 
الرياضة وعلى كافة  قضايا 

املستويات.
وقال الشيخ سلمان عقب 
ل�  القصي����رة للبالد  زيارته 
»كونا« انه تشرف خاللها بلقاء 
صاحب السمو األمير واستمع 
ال����ى نصائح����ه وتوجيهاته 
السديدة والتي ستكون مبثابة 

نبراس ينير له الطريق واصفا اللقاء بأنه »لقاء األب 
مع أبنائه«. وأعرب بن ابراهيم عن شكره وتقديره 
لرئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد 

الفهد لدوره الفاعل واملميز في 
دعم الرياضة والرياضيني في 
دول اخلليج العربي مهنئا إياه 
بحصوله على جائزة الشيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم ألفضل 
شخصية رياضية عربية في 

دورتها األولى.
وأكد أن هذه اجلائزة جاءت 
تقديرا من القائمني على اجلائزة 
جلهود الفهد الكبيرة في تطوير 
الرياضة العربية واآلسيوية.

وشدد على أهمية العمل 
املشترك بني البلدين الشقيقني 
الرياضة  السيما في قضايا 
التي تهم قطاعا كبيرا من الش���باب، مش���يرا 
الى وجود تنس���يق كامل ومميز بني القيادات 

الرياضية في البلدين.

الخرافي يهنئ الفهد الختياره أفضل شخصية رياضية عربية
بعث رئيس مجلس االمة جاس���م اخلرافي ببرقية تهنئة الى 
عضو اللجنة االوملبية الدولية ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
ورئيس اللجنة االوملبية الكويتية الش���يخ أحمد الفهد الختياره 

شخصية العام الرياضية.
وقال اخلرافي في برقيته »يس���عدني ان اعرب لكم عن اطيب 
التمنيات بالتوفيق والنجاح مبناسبة اختياركم شخصية العام 
الرياضية العربية وحصولكم على جائزة الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم لالبداع الرياضي«.
واضاف اخلرافي ان »ذلك ما كان ليتحقق اال بفضل جهودكم 
الكبيرة الداعمة للحركة الرياضية العربية واآلسيوية والدولية 
وحرصك���م الدؤوب عل���ى تعزيز مكانة الكويت على الس���احة 

الدولية«.
ودعا اخلراف���ي املولى عز وجل ان ميد الفهد »بعون من لدنه 
لتحقيق ما يتطلع اليه وطننا العزيز من دوام الرفعة والسؤدد 
والرقي واالزدهار في كنف رعاية صاحب الس���مو األمير وسمو 

الشيخ أحمد الفهدولي عهده األمني«. جاسم اخلرافي

الفهد: رابطة القادسية ستؤازر البحرين
في جنوب أفريقيا إذا تأهل للمونديال

استقبل رئيس مجلس إدارة 
نادي القادسية الشيخ طالل الفهد 
أعضاء املجالس البحرينية خالل 
الزيارة التي قاموا بها مساء أول 
من امس الى مقر النادي في وفد 

جتاوز ال� 40 عضوا.
وأك���د الفهد ان فكرة تكوين 
رابطة ملجالس مملكة البحرين 
تعتبر فكرة رائدة ومميزة ومتنى 
لها النجاح والتوسع بحيث تشمل 
مجالس جميع أبناء دول مجلس 
التعاون اخلليجي خاصة ان أوجه 
التشابه بني املجتمعات اخلليجية 
التطابق في  كثيرة وتصل حد 
العادات والتقاليد مما  مختلف 
يجعل فكرة إقامة رابطة ملجالس 

دول التعاون قابلة للتطبيق.

وأضاف الفه���د ان العالقة 
األخوية التي تربط أبناء اخلليج 
فيما بينهم تأتي جتسيدا ملعنى 
األخ���وة التي تربط قادة دول 
التع���اون اخلليجي،  مجلس 
متمنيا التوفي���ق لألزرق في 
مباراته مع املنتخب اإلندونيسي 
التصفيات املؤهلة لكأس  في 
األمم اآلسيوية ومنتخب مملكة 
الرابع عشر من  البحرين في 
نوفمب���ر املقبل ف���ي مباراته 
م���ع نيوزيلن���دا والتي على 
ضوئها يتحدد املنتخب املتأهل 
لكأس العالم ووعد الفهد بأن 
اجلماهير القدساوية ستكون 
ف���ي جنوب أفريقي���ا ملؤازرة 
املنتخ���ب البحريني في حالة 

تأهله للنهائيات.
من جانبه، شكر رئيس وفد 
مجالس البحرين جاسم بوطنبة 
الفهد وأعضاء القادس���ية على 
حفاوة االستقبال وعلى البادرة 
الكرمية من الفهد والتي أسعدت 
جميع أه���ل البحرين من خالل 
م���ؤازرة جماهي���ر القادس���ية 
للمنتخب البحريني في مباراته 
األخي���رة وهي واح���دة ضمن 
مبادرات كثي���رة للفهد ومتنى 
بوطنبة ان تش���مل فكرة إقامة 
رابطة للمجال���س جميع دول 
مجلس التعاون وذلك لترسيخ 
الوشائج األخوية بني األشقاء في 
املنطقة وتقوية أواصر احملبة 

التي تربط أبناء اخلليج.

الشيخ طالل الفهد مستقبال وفد أعضاء املجالس البحرينية

العب القفز بالزانة فهد املرشاد

لقطة من مباراة الكويت وتايلند

خسارة »هوكي الجليد« أمام حامل لقب البطولة اآلسيوية
بانكوك ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء« 

خسر املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد املباراة الثالثة امام املنتخب 
التايلن���دي االول حام���ل اللقب 
1-6 امس على صال���ة امبريال 
العاملية، ضمن املجموعة االولى 
من منافسات البطولة االسيوية 
التاسعة التي تستضيفها العاصمة 
التايلندية حتى االول من نوفمبر 
املقبل مبشاركة 32 منتخبا حتت 
اش���راف االحتادين اآلس���يوي 

والدولي.
وظهر فارق االعداد واالمكانيات 
واضحا بني املنتخبني، حيث مت 
تأم���ني كل املتطلب���ات ملنتخب 
تايلن���د، وفي مقدمته���ا صالة 
للتدري���ب وتعي���ني اجلهازين 
الفني واالداري للمنتخب، وهذا 
ما يفتقده منتخب الهوكي على امل 
ان تتحسن اوضاعه قبل املشاركة 
ف���ي دورة األلعاب اآلس���يوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 

كازاخستان في يناير 2011.
ول���م تك���ن اح���داث املباراة 
باشواطها الثالثة ملصلحة املنتخب 
الوطني، لتلقيه الهدف االول بعد 
مضي دقيقتني، مما اربك الالعبني 
قليال لكنهم حافظوا على تركيزهم، 
وكان لهم ما أرادوا بفضل حتركات 
اخلط االول والكابنت محمد العجمي 
رغم االصابة التي تعرض لها في 
التمارين االحمائية قبل املباراة 
بس���اعات، باالضافة الى وجود 
العبي اخلبرة في الدفاع مشعل 
العجمي وعبداهلل الزيدان، وحاوال 
كثيرا منع االهداف الس���تة التي 

كونغ برصيد 3نقاط، والكويت 
رابعا بنف���س الرصيد مع فارق 

االهداف.
وبعد املباراة، اجمع كل من 
محمد العجمي وسالم العجمي 
على ضرورة االهتمام بالالعبني 
الكويت،  الهوكي في  وانصاف 
وضرورة االس���راع في توفير 
الصالة واملدرب الثابت والكوادر 
االخرى، وه���ذا لن يحصل في 
ظل الدعم العادي والقليل الذي 
يتلق���اه الالعب���ون او اللجنة 

احلالية.

الفوارق  املب���اراة  وكش���فت 
الكبيرة بني االعداد واالستقرار، 
التايلندي  املنتخب  حيث يلعب 
اس���بوعيا ويت���درب 3 م���رات، 
باالضافة الى وجود دوري قوي، 
ووضع جمي���ع االمكانيات كي 

يصلوا الى ما هم عليه اآلن.
الراية  الالعب���ون  ولم يرفع 
البيضاء مبكرا، بل حاولوا مجاراة 
اخلصم، وقام املدرب السلوفاكي 
مايكل اندراسك باستبدال حارس 
املرم���ى الص���راف باملخض���رم 
عبدالعزيز الزلزلة، وقدم اداء طيبا 

لكنه لم ينج���ح في منع دخول 
الهدفني في الشوط الثالث.

الهوكي )3  وينتظر منتخب 
نقاط(، نتيجة املباريات االخرى 
في املجموعة ذاتها، ليتحدد ترتيبه 
وتبقى له فرصة املنافس���ة على 
اللقب، في ح���ال فاز في املباراة 
بالدور نصف النهائي، الس���يما 
ان االمارات ف���ازت على تايلند 
»ب« 6-1 وعلى سنغافورة 0-3. 
ويتصدر املنتخب التايلندي االول 
برصيد 4 نقاط، يليه االمارات 4 
نقاط بفارق االهداف، وثالثا هونغ 

اال ان احلارس  املرم���ى،  دخلت 
جاسم الصراف لم يكن في وضعه 
التألق والتركيز  الطبيعي م���ن 
مما سمح للتايلنديني بتسجيل 
هدفني على التوالي من تسديدتني 
بعيدتني يتحمل مسؤوليتهما في 
العبء  الثاني، وازداد  الش���وط 
على الالعبني النهم لم يتوقعوا 
الس���رعة في التسجيل واهتزاز 
حارس املرمى الصراف.وتلقيه 
هدفني ايضا لتصبح النتيجة 1-4، 
قبل ان يسجل احمد العجمي هدفا 

يتيما.

الطريجي: السالمية سيسّخر إمكاناته  
إلنجاح بطولة العالم لإلسكواش

صاب يمنع عمومية العربي من االنعقاد النِّ

»الصحافة« بطالً لدورة الكليات

قال مس���اعد العميد للنشاط الرياضي بالهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب طه اجلاسر ان عمادة النشاط والرعاية الطالبية 
بالهيئة نظمت بطولة سباعيات كرة القدم لكليات ومعاهد الهيئة 
بنني حتت رعاية عميد النشاط والرعاية الطالبية د.أحمد الفيلكاوي 

على ملعب كلية التربية األساسية بنني بالعديلية.
وقد ش���ارك في البطولة 16 فريقا مت توزيعهم على مجموعتني 
وقد بلغ عدد الطلبة املش���اركني في هذه البطولة 144. والتقى في 
املباراة النهائية فريق الصحافة »أ« وفريق سكن الطلبة »ب« حيث 
فاز فريق الصحافة »أ« 4 � 3. هذا وقد أش���رف على هذه البطولة 
فريق من طلبة الهيئة م���ن حيث اإلدارة والتنظيم والتحكيم من 

بدايتها وحتى نهايتها.

استعد لهذه البطولة جيدا وجاهز 
لها بالرغم من وجود منافس���ني 

أقوياء وعلى مستوى عاملي.
أقام املجل���س األوملبي  وقد 
اآلس���يوي مختب���را لفح���ص 
الرياضي���ني م���ن اجلنس���ني 
الختبارات فحص املنش���طات 
يت���م االختيار عش���وائيا وذلك 
مبوجب قانون املجلس االوملبي 
اآلسيوي الذي يشرف على هذا 
املركز على ان ترسل نتائجه الى 
رئيس اللجنة الطبية باملجلس 

االوملبي اآلسيوي.

هي لتحقيق اللقب ورفع اس���م 
الكويت على الرغم من وجود فرق 
آسيوية قوية كاملنتخب الصيني 
لكن انا وزمالئي فهاد السبيعي 
وعبدالعزيز ضاري وشايع مهنا 
لدينا احلم���اس الكامل لتحقيق 

الفوز.
واكد العب الزانة فهد املرشاد 
انه يس���عي بقوة نحو حتقيق 
امليدالية الذهبية وتسجيل رقم 
آسيوي داخل الصاالت حيث حقق 
خالل البطولة العربية األخيرة 
رقما قياسيا وهو 5.25 أمتار وقد 

رجال ونساء وباشرت منتخباتنا 
تدريباتها اليومية حسب اجلدول 
اللجنة  املقرر لها حي���ث بذلت 
االوملبية الكويتية جهدا كبير في 
استقبال وفود األزرق وإرشادهم 
الى أماكن إقامتهم ومكان الصاالت 
املخصصة لهم للتدريبات وخوض 

املنافسات.

 الصراف: البطولة هدفنا

الوطني  وقال جنم منتخبنا 
الس���لة عبداهلل الصراف  لكرة 
ان مش���اركتهم به���ذه البطولة 

ڤيتنام ـ وفد جمعية الصحافيين ـ 
سطام السهلي ومشعل العبكل

تفتتح الي���وم دورة األلعاب 
اآلسيوية الثالثة داخل الصاالت 
والتي تس���تضيفها جمهورية 
ڤيتنام وتستمر حتى 8 نوفمبر 
املقبل مبشاركة 45 دولة وأكثر 
من 4200 العب والعبة و30 لعبة 
وواحدة استعراضية ويحضر 
افتتاح ال���دورة رئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي ورئيس اللجنة 
األوملبية الش���يخ أحم���د الفهد، 
ومن املق���رر ان يصل اليوم الى 
العاصم���ة الڤيتنامي���ة هانوي 
م���ع الوفد املرافق له من اللجنة 
االوملبية الكويتية وتقام انشطة 
االفتتاح على ستاد ماي دنه الذي 
يتسع ألكثر من 50 ألف متفرج 
وقد قامت اللجنة املنظمة بإعداد 
برنامج احلفل االفتتاحي وستقدم 
خالل احلف���ل عروض ولوحات 
تعرض مدى االلتزام باملثل والقيم 
األوملبية واأللع���اب والثقافات 
اآلسيوية، كما أقيم مساء أمس 
األول مراس���م رفع أعالم الدول 
املشاركة بالدورة، وأشار مدير 
بعثة منتخباتنا املشاركة بالدورة 
يوسف بوسكندر الى أن اللجنة 
األوملبية قد انته���ت من جميع 
الترتيبات اخلاصة مبنتخباتنا من 
حيث السكن واملواصالت واماكن 
التدريبات وجداول املنافس���ات 
اخلاصة بالدورة، مشيرا الى أنه 
يتمنى التوفي���ق ألبطالنا بهذه 
املشاركة وحتقيق امليداليات كما 

عودونا في السابق.
من جهة أخرى اكتمل وصول 
منتخباتنا املش���اركة بالدورة 
الى ڤيتنام حيث انقس���مت إلى 
مجموعتني احداهما مبدينة هانوي 
وهي ألعاب القوى )رجال ونساء( 
السباحة، بينما توجهت بقيت 
املنتخبات الى مدينة هوش���يه 
العاصمة اجلديدة لڤيتنام وهي 
البولينغ والبلياردو والسنوكر 
وكرة قدم الصاالت وال موتاي 
والكيك بوكس���ينغ وكرة السلة 

استنكر أمني الس���ر العام جلمعية الصحافيني فيصل القناعي 
حادث االعتداء وتوجيه عبارات الس���ب والش���تم واإلهانات التي 
تعرض له���ا الزميل عبداهلل البالول احملرر الرياضي في صحيفة 
»عالم اليوم« من مس���ؤول النظام ورجل ش���رطة أثناء محاولته 
دخول ستاد صباح السالم بالنادي العربي الثالثاء املاضي لتغطية 

مباراة العربي واحملرق البحريني.
وق���ال القناعي ان ما تعرض له البالول يعتبر إهانة للصحافة 
الرياضية ال نقبلها ونرفضها ونطالب املسؤولني بالنادي العربي 
واحتاد كرة الق���دم ووزارة الداخلية بالتحقيق فيها ومحاس���بة 
املخطئني ورد االعتبار للزميل البالول الذي لم يتم احترام الهوية 
الصحافية التي كان يحملها وتعرض لإلهانة وعدم تقدير للمهمة 

املكلف بها.
وطالب القناعي املس���ؤولني في جميع جهات الدولة بضرورة 
احترام رجال الصحافة والعمل على تسهيل مهامهم وعدم التعامل 
معهم بأسلوب غير مقبول ألننا في جمعية الصحافيني لن نسكت 
او نته���اون أمام أي جت���اوز او اعتداء او إهان���ة يتعرض لها أي 
صحافي حتى لو لم يكن عضوا في اجلمعية ألن واجبنا هو حماية 

الصحافيني والدفاع عن حقوقهم وعن حرية الصحافة.
اكد رئيس نادي الس����املية عبداهلل الطريجي ان النادي سيسخر 
جميع إمكاناته إلجناح بطولة املغفور له األمير الوالد الش����يخ سعد 
العبداهلل لالسكواش )كأس العالم للرجال 2009( التي تنطلق االحد 
املقبل وتستمر 7 ايام. وقال ان أسرة النادي فخورة بثقة رئيسة اللجنة 
املنظمة للبطولة الشيخة فادية سعد ملنحها الفرصة لنادي الساملية 
لنيل شرف استضافة هذه البطولة التي حتمل اسما عزيزا على جميع 
اهل الكويت. واضاف الطريجي أن ادارة النادي ستقف بكل قوة خلف 
البطولة لتكليل جهود الشيخة فادية وأعضاء اللجان العاملة بالنجاح 
واظهار هذا احلدث الرياضي املهم بالش����كل الذي يليق باسم الكويت. 
واش����اد بدعم الشيخة فادية ملمثل الكويت الوحيد في البطولة العب 
املنتخب ونادي الس����املية عبداهلل املزين الذي أهله للوصول الى هذا 
املس����توى الطيب، متمنيا ان يحقق املزين نتائج مشرفة ورفع اسم 

الكويت عاليا في لعبة االسكواش امام ابطال وجنوم العالم.
من جانبه قال مدير البطولة محمود اجلزاف ان امللعب الزجاجي 
الكائن في اجلزيرة اخلضراء الذي ستقام عليه مباريات البطولة بات 
جاهزا الستضافة ابطال العالم حسب املواصفات العاملية، مضيفا انه 
مت االنتهاء من إعداد املدرجات بعد جتديدها لتستوعب اكثر من 800 

متفرج اضافة الى اماكن كبار الشخصيات.
واض����اف ان اللجنة املنظمة حرصت عل����ى اقامة جميع املباريات 
في يوم واحد وعلى فترات متباعدة بحيث تتاح الفرصة امام عشاق 
اللعبة ملتابعة أبطال العالم الذين س����يأتون الى الكويت من أجل نيل 

اللقب األغلى ثمنا واألعلى قيمة في عالم االسكواش.

عبدالعزيز العنزي
امتنع اعضاء اجلمعية العمومية للنادي العربي عن حضور اجلمعية 
العمومي����ة غير العادية التي عقدت امس بصالة عبدالعزيز اخلطيب 
بالن����ادي وبذلك يرفع االمر الى مجلس ادارة الهيئة العامة للش����باب 
والرياض����ة العتماد التقريرين املال����ي واالداري للنادي لعدم انعقاد 

اجلمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني.
وعلى ضوء ذلك فإن املشرع كف يد الهيئة العامة للشباب والرياضة 
وفقا للقانون 2007/5 والنظام األساسي النموذجي وحجب عنها اتخاذ 
قرار بحل مجلس ادارة العربي كون الهيئة وفقا لقانون رقم 93/43 هي 
الرقيب املالي واالداري للنادي وقد اعطيت براءة ذمة ملجلس االدارة 

لعقد اجلمعية العمومية.

مرادي يقود نهائي االتحاد اآلسيوي
أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم حكام املباراة النهائية بني الكويت 
والكرامة الس���وري في كأس االحتاد اآلس���يوي، حيث سيدير املباراة 
طاقم حتكيمي من إيران بقيادة حكم الساحة اإليراني مسعود مرادي 
ويعاونه حس���ان قمرا نيفار ورضا س���وخاندان، وأكبر باكشي حكما 
رابعا، بينما يراقب املباراة السنغافوري مزامل محمد كما عني اإلماراتي 

سالم راشد مراقبا للحكام.

كابنت فريق الصحافة محمد مرداس يتسلم كأس البطولة

القناعي يستنكر االعتداء على البالول
األلعاب اآلسيوية تفتتح اليوم بمشاركة 45 دولة

الفهد يحضر حفل االفتتاح ووفد الكويت انقسم إلى مدينتين

الشيخ سلمان بن ابراهيم


