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رفع اإليقاف عن فهد الفهد مقابل 3 آالف دينار

حافظ: موسى يعود لتدريبات العربي 
عبداهلل العنزي

العربي  قال مش����رف فري����ق 
عبدالنبي حافظ ان الالعب احمد 
الى تدريبات  موس����ى س����يعود 
االخضر اليوم بعد مباراة الكويت 
بكأس االحتاد بعد ان كان قد اعتذر 
عن عدم حضور التدريبات خالل 
اليومني املاضيني لظروف خاصة، 
مرحبا بعودت����ه مع زمالئه حتى 
يشكل اضافة قوية للفريق ملا ميلكه 

من خبرة ومهارة كبيرة.
واضاف حافظ ان املدافع مبارك 

البلوشي يغيب ايضا عن التدريبات 
لظروف خاصة قام اجلهاز االداري 
بشرحها للجهاز الفني ويبقى القرار 
االول واالخير مبشاركته بيد املدرب 
وعن الالعبني املصابني اوضح حافظ 
ان االصابات متفاوتة بني الرباعي 
املصاب خالد عبدالقدوس وخالد 
خلف وحس����ني املوسوي وجراح 
الزهير، فعبدالقدوس لم يتشاف 
خالل فترة الراحة من التمزق الذي 
اصاب����ه والفحوصات اظهرت انه 
متزق عميق وسنرى االسبوع املقبل 

مدى حاجته ال����ى تدخل جراحي 
بأجراء عملية ام سيصبح بوضع 
جيد من خالل الراحة، وبالنسبة 
الى خالد خلف فهو مصاب بشرخ 
قوي وهذا النوع من االصابات قد 
يكون اخطر من الكس����ر البسيط 
لذا س����يحتاج لوقت قبل العودة 

الى التدريبات.
وعن الالعبني حسني املوسوي 
وجراح الزهير قال حافظ انهما االن 
في مرحلة التقوية واالعداد البدني 
وسيكونان حتت تصرف اجلهاز 

الفني خالل االسبوع املقبل.
واشار حافظ الى ان كثرة وجود 
الالعب����ني احملترف����ني اخلاضعني 
للتجربة في صفوف العربي مؤخرا 
الكرواتي  املدرب  الى رغبة  يعود 
دراغان سكوس����يتش في جتربة 
اكبر عدد ممكن منهم حتى يختار 
االنسب، متمنيا ان يوفق العربي 
في التعاقد مع مهاجم جيد خالل 
املرحلة املقبلة بعد ان عانينا كثيرا 
من كثرة االصابات خصوصا على 

صعيد املهاجمني مؤخرا.

عبدالعزيز جاسم
رفعت اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة شؤون 
احتاد كرة القدم االيقاف املفروض على مهاجم 
كاظمة فه���د الفهد بعد ان اس���توفى املطالب 
والش���روط التي اقرتها جلنة املسابقات بدفع 
3 آالف دينار، بعد ان عوقب بااليقاف ملدة عام 
على خلفية عدم خروجه من ارض امللعب بعد 
ان اشهر احلكم ناصر العنزي بحقه البطاقة 
احلمراء امام القادسية في الدوري املمتاز واتخذ 

قرار ايقافه 7 ابريل املاضي.
م���ن جانبه، قال رئيس جلنة املس���ابقات 
وش���ؤون الالعبني عماد الغربللي ل� »األنباء« 
ان جلنة املس���ابقات وافقت على طلب نادي 
كاظمة برفع باقي م���دة العقوبة املقررة على 
الفهد وفقا للوائح املعتمدة استنادا للمادة 118 
من الئحة املسابقات وشؤون الالعبني والتي 
تقضي برفع العقوبة بحق الالعب املذكور نظير 
دفع الغرامة املالية البالغة 3 آالف دينار وخصم 

عدد 8 نقاط من املعيار االنضباطي.
وقال ان القرار جاء بعد تنفيذ كاظمة للوائح 
والنظم التي تقضي ان الالعب املوقوف ملدة عام 
يحق له ان يدفع ضريبة مالية لقاء عودته مرة 
اخرى بشرط انقضاء ربع املدة من االيقاف على 
االقل وهي احد التعديالت الكثيرة التي طرأت 
على الئحة جلنة املس���ابقات، ومنها ايضا ما 
يخص الدوري املمتاز انه يحق لالعب املطرود 
اختيار املباراة التي لن يشارك فيها بشرط ان 
يتوقف في املباراة التي تليها مباشرة، كما ان 
هناك نقاطا ستحتس���ب لالعب تصل الى 20 
نقطة من خالل االيق���اف واالنذارات وحاالت 
الطرد والالعب الذي يصل الى 20 ال يحق له 

اختيار املباراة التي سيوقف فيها.

الغربللي: الالعب المطرود يحق له اختيار المباراة التي لن يشارك فيها

األزرق يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا للصين

حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين
يب����دأ املنتخب الوطني لكرة القدم ف����ي الثالثة والنصف عصر 
اليوم أول تدريب له على ملعب املرحوم عبدالرحمن البكر باحتاد 
كرة القدم في مرحلة اإلعداد االخيرة ملباراة اندونيسيا 14 اجلاري 
ضمن التصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آس����يا 2011 التي س����تقام 

في قطر.
وكان األزرق قد عاد الى البالد مساء امس قادما من القاهرة بعد 
ان أقام معسكرا استمر 9 أيام خاض خالله مباراة ودية مع منتخب 
كينيا وفاز عليه 5 � 0، ومن املقرر ان يلتقي األحد املقبل مع منتخب 

الصني في آخر مبارياته الودية قبل لقاء اندونيسيا.
وأوض����ح املدرب غوران انه س����عيد وراض ع����ن أداء الالعبني 
طوال فترة املعس����كر فقد كانوا ملتزم����ني مبواعيد التدريبات كما 
انهم يطبقون كل ما يطلبه منهم ما ساهم في رفع لياقتهم البدنية 
والفنية التي وصلت الى درجة عالية وسيركز خالل املرحلة املقبلة 

على األمور الفنية فقط.
وأشار غوران الى ان العبيه استفادوا من املباريات الودية التي 
خاضها األزرق خالل الفترة املاضية مع ليبيا واألردن وس����ورية 
وكينيا ولم يكن ينظر الى النتائج بقدر نظره ألداء العبيه وتطبيقهم 
اخلطط املطلوبة منهم، فقد كانت جميع اخلطوط منظمة س����واء 
في الدفاع أو الوس����ط أو الهجوم كما ان البدالء كانوا موفقني عند 

مش����اركتهم، وهذه داللة على ان لدينا ب����دالء ال يقلون مكانة عن 
الالعبني األساسيني.

وأش����ار غوران الى ان هناك 3 مباريات ودية س����جلنا فيها في 
الدقائ����ق االخيرة وهذه أيضا تدل على ان اللياقة البدنية بصورة 
عام����ة ال تدعو للقلق واملنتخب بأكمله جاه����ز واآلن ننتظر فقط 

انضمام العبي الكويت والعربي.
وعن مباراة الص����ني املقبلة قال غوران س����تكون مختلفة عن 
اللقاءات السابقة فالفريق الصيني قوي جدا وطريقة أدائه تختلف 
عن الفرق األخرى ولكننا سنكون جاهزين للعب واالستفادة ولن 
ننظر كما قلت في السابق للنتيجة فالطريقة التي سنلعب بها هي 

األهم قبل مباراة اندونيسيا.
وش����كر غوران اعضاء اللجنة االنتقالي����ة واجلهاز اإلداري مع 
املنتخب لتعاونهم املثمر معه طوال الفترة املاضية فقد كانوا يلبون 
كافة االحتياجات التي تنقص الالعبني او الفريق بصورة عامة كما 
شكر أيضا مساعديه عبدالعزيز حمادة ومارسيليو مدرب احلراس 

لتفانيهم في العمل.
ومن جهته، أكد د.عبداملجيد البناي على جهوزية جميع الالعبني 
مبن فيهم املصابان خالد علي ويوسف ناصر للمشاركة في تدريبات 
اليوم، واضاف ان كل ما هنالك فقط كدمات بس����يطة كانت آخرها 

لالعب بدر املطوع ولكنه اآلن جاهز وقد شارك في تدريب امس.

غوران: سنركز على األمور الفنية بعد اطمئناننا على لياقة الالعبين

ميدالية ثالثة للكويت في »آسياد الصاالت«

رئيس الوفد وامني الس����ر العام 
العنزي  للجنة االوملبية عبي����د 
والفرق املش����اركة بالدورة وبعد 
حفل العشاء أهدى العنزي درعا 
تذكارية للسفير تقديرا له وعرفانا 
باهتمامه ومتابعته للفرق الكويتية 

طيلة فترة الدورة.

سرور رابعا

وقال الالعب مش����اري سرور 
الذي احتل املركز الرابع في نهائي 
مسابقة دفع اجللة ضمن منافسات 
العاب القوى انه سعيد بتحقيق 
رقم شخصي جديد في هذا احملفل 
الرياضي الذي يشارك به للمرة 
الثانية. واضاف مشاري الذي سجل 
18.43 مترا ان املستوى الفني العام 
كان مرتفعا في جميع منافسات 
العاب القوى مبا فيها منافسات دفع 
اجللة وكانت املنافسة على اشدها. 
ومن املقرر ان يتوجه امني صندوق 
اللجنة االوملبية علي حسني الى 
غوان����زو الصينية غ����دا لتمثيل 
الكويت في االجتماع املخصص 
ملمثلي الدول اآلسيوية املشاركة في 
دورة االلعاب اآلسيوية السادسة 
عشرة التي ستقام هناك في العام 
املقبل 2010. وسيقوم علي يوسف 
باالطالع على آخر االستعدادات 
الصينية الس����تضافة االس����ياد 

املقبل.

اثرها الى املستش����فى متأثرا من 
اإلصابة اال انه خرج سليما.

كم����ا جنح الس����باح عبداهلل 
الثويني في كس����ر رقم الكويت 
ورقمه الشخصي في نهائي سباق 
50مترا ظهرا بعد ان احتل املرتبة 
اخلامسة في نهائي السباق بزمن 
ق����دره 25.37 ثانية مبا يقل 1.31 
ثانية عن الرقم الكويتي املسجل 
باس����مه. كما مني منتخبا السلة 
للرجال والسيدات بخسارتني في 
اخ����ر مبارياتهما بالدورة فاالول 
خسر امام تايلند 33-27 والثاني 
امام منتخب سيدات الهند 35- 10. 
وشارك سباحنا احمد الطيار في 
منافسات التصفية االولى لسباق 
50 م صدر واحتل املرتبة السادسة 
بزمن 31.40 ثانية فيما جاء محمد 
الثوين����ي في املرك����ز الثالث في 
التصفية التمديدية الثالثة لسباق 

50 م ظهر بزمن 26.15 ثانية.
ومن جان����ب اخر أقام قنصل 
عام الكويت في مدينة هوشي منه 
البدر  الڤيتنامية السفير جنيب 
حفل عش����اء على ش����رف الوفد 
الرياضي املش����ارك ف����ي الدورة 
واملتواجد في هوشي منه العاصمة 

الرئيسية الثانية لڤيتنام.
 حضر احلفل الشيخة نعيمة 
املرأة  األحم����د رئيس����ة جلن����ة 
والرياضة باللجنة االوملبية ونائب 

وفد جمعية الصحافيين- سطام 
السهلي و مشعل العبكل

اثبت املجلس االوملبي اآلسيوي 
برئاسة الشيخ احمد الفهد بكل ثقة 
وجدارة انه يعمل ككيان رياضي 
من اجل خدمة الرياضة في قارة 
آس����يا واحملافظة عل����ى هويتها 
التاريخية وجنح بالتنسيق مع 
اللجنة الڤيتنامية املنظمة لدورة 
االلعاب اآلس����يوية الثالثة داخل 
الصاالت املغلقة بدرجة امتياز في 

تنظيم هذه الدورة الرياضية.
فقد ابتس����م احلظ الدارة هذه 
املنظمة الرياضية اآلسيوية بقيادة 
الفه����د وتعاون رؤس����اء اللجان 
الطبية واالعالمية والفنية واللجنة 
املنظمة للبطولة التابعة ووزارة 
الثقاف����ة والرياضة والس����ياحة 
بڤيتنام لتحقيق جناح جديد يتمثل 
بنجاح هذه الدورة التي تقام للمرة 

الثالثة بعد تايلند ومكاو.

الصين في المقدمة

وتتصدر الصني القائمة برصيد 
51 ميدالية متنوعة من بينها 26 
ميدالية ذهبية فيما حتتل ڤيتنام 
القادم اآلس����يوي اجلديد املرتبة 
امليداليات  الثانية بنفس رصيد 
ولكن لديها 21 ميدالية ذهبية ثم 
تاتي كازخستان برصيد 29 ميدالية 
متنوعة من بينها 12 ميدالية ذهبية 
فيما تأتي كوريا اجلنوبية وايران 
وتايلند واوزبكستان في املراكز 

من 4 � 7.
وتنفرد السعودية التي حتتل 
املرتبة الثامنة في الترتيب العام 
بقائمة الترتيب العربي برصيد 8 
ميداليات 4 منها ذهبية واثنتان 
فضيتان ومثلهما برونزيتان بينما 
حتتل الكويت املرتبة 26 في القائمة 
الرئيسية برصيد ميداليتني، االولى 
فضية كانت م����ن نصيب العداء 
املتألق في اآلونة االخيرة محمد 
العازمي واالخرى برونزية حققها 
العب البولينغ جاس����م درويش 

عباس.

منافسات الكيك بوكسينغ

واضاف العب املنتخب الوطني 
للكيك بوكس����ينغ محمد املذكور 
الكويت  الثالثة لرصيد  امليدالية 
وه����ي ميدالي����ة برونزية جنح 
في حتقيقها رغم خس����ارته امام 
التايلن����دي ديريك ثونغنون في 
دور االربعة ملنافسات وزن 63 كغم 
بعد منازلة مثيرة وقوية انتهت 
بإصابة املذكور في الفك نقل على 

الغانم ضيفاألولمبي اآلسيوي يحقق نجاحًا جديدًا بڤيتنام
سهرة الثالثة

مسيرة لألبيض
في لندن

الغامن  النائب مرزوق  يحل 
ضيفا عل����ى برنامج »س����هرة 
الثالثة« اليوم الساعة 12 منتصف 
الليل على القناة الثالثة للحديث 
حول اجن����از الكويت بتحقيقه 
كأس االحتاد اآلسيوي باالضافة 
الى مواضيع وقضايا رياضية 
الرياضي اضافة  الش����ارع  تهم 
الى البحث ف����ي جوانب اخرى 

من حياته. 
البرنامج من اعداد يوس����ف 
الكندري وحمد الديحاني وسعد 
املطيري وتقدمي نادر كرم واخراج 

محمد الطني واحمد كرم.

نّظم بعض الطلبة الكويتيني 
العاصم���ة  الدارس���ني ف���ي 
البريطانية )لندن( مس���يرة 
احتفالية في احلديقة الشهيرة 
»هايد بارك« وذلك احتفاال بفوز 
الكويت بكأس االحتاد اآلسيوي 
الكرامة  بعد ان تغلب عل���ى 
السوري في املباراة النهائية 

بهدفني مقابل هدف. 
وقد ش���ارك بع���ض ابناء 
العربية في املسيرة  اجلالية 
التي قام على تنظيمها الطالب 
جري املطيري وسالم الغوينم 

وخالد السبعان. 
وقال املطيري في اتصال 
هاتفي مع »األنباء« ان املسيرة 
ج���اءت تعبيرا ع���ن الفرحة 
الكرة  الغامرة بع���د حتقيق 
الكويتية اول انتصار لها منذ 
فترة طويلة، متمنيا ان تتواصل 
االنتصارات وان يحقق املنتخب 
الفوز في تصفيات كأس آسيا 
امام منتخب اندونيسيا في 14 

و18 اجلاري. 
وش���كر املطي���ري ابن���اء 
اجلالية العربية على مشاعرهم 
اجلميلة مع الكويت وخروجهم 
لالحتفال بعد تتويج االبيض 

باللقب.
مؤكدا أنه ملس فرحة كبيرة 
وعارم���ة من أبن���اء اجلالية 
العربية الذين تفاعلوا كثيرا 
مع هذا االجن���از الذي يعتبر 
االول لالندية الكويتية متمنيا 
ان يوفق املنتخب الوطني في 
مبارياته املقبلة في تصفيات 
كأس آسيا ويعود إلى سابق 

عهده.

العبو املنتخب الوطني في أحد التدريبات مبعسكر القاهرة

مشاري سرور احتل املركز الرابع في دفع اجللة

فهد الفهد يعود للمشاركة في صفوف كاظمة


