
رياضةاالحد   8   نوفمبر   2009   52

عصام البصارة متحدثا خالل سحب القرعة

برشلونة بطل اسبانيا وأوروبا يحل ضيفا على كاظمة في مباراة تاريخية

الشيخة فادية السعد تتوسط املكرمني

بوسكندر: كاظمة يستضيف برشلونة 21 ديسمبر مقابل مليوني يورو

اللجنة المنظمة كرّمت المتميزين في »إسكواش العالم«

بطولة المحافظات بلغت المراحل النهائية
تأهل فريق ديوانية البراك لنهائي 
زعامة بط���ل مبارك الكبي���ر لبطولة 
احملافظ���ات الرابعة بعد ف���وزه على 
بوعب���اس 3 � 0 عل���ى س���احة مبارك 
الكبير الرياضية التابعة للهيئة العامة 
للش���باب والرياضة، وحلق به فريق 
بكر على حاس����ب الش���هيد عبداهلل 
االنصاري بركالت الترجيح بعد مب��اراة 

مث���يرة.
وفي محافظة حول���ي تأهل فريقا 
جريدة السياس���ة وبنك اخلليج بعد 
تغلبهما على فريقي ابناء النيل ونظاراتي 

حس���ن للنهائي، وتأهل فريق الشهيد 
جيرمان املطيري وفريق شيرمان بعد 
فوزهما على فريقي الس���اهر وعوض 
احلربي ليت���قابل الش���هيد جي���رمان 
املطيري مع شي��رمان على زعامة بطل 
محافظ���ة االح���مدي، وادار املباري���ات 
طاقم حكام من االحت���اد الكويتي لك���رة 

الق���دم.
وشكر نائب رئيس اللجنة املنظمة 
عصام البصارة وزير شؤون الديوان 
االميري الشيخ ناصر صباح االحمد على 
الرابعة للمحافظات  رعايته للبطولة 

والبطولة الثانية للبراعم لكرة القدم، 
كما شكر مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف للتسهيالت 
الت���ي قدم���ت للبطولة م���ن مالعب 

وجتهيزات الجناح هذه البطولة.
الف���رق املش���اركة  وح���ث جميع 
بالبطولة على التحلي بالروح الرياضية 
واالس���تفادة من االمكانيات املتوافرة 
في املالعب س���واء مراكز للشباب أو 

الساحات الرياضية.
وتوجه البصارة بالشكر للمحافظني 
ملساندتهم للجنة املنظمة وتشجيعهم 

الدائم لشباب احملافظات وكذلك مديرو 
األمن في احملافظ���ات حلفظهم النظام 
القطاع���ات اخلدمية املوجودة  وكافة 
في احملافظات بتس���هيل عمل اللجان 

املنظمة.
ومت�نى مشارك�ة أكبر لف��رق الب��راعم 
في هذه البطولة وفيما يخص خ��تام 
البطولة ذكر أن اللجن��ة تع��مل على 
قدم وساق لتجهي��ز برنامج اخلت��ام 
ونحن بانت�ظار التوج�يهات من الش�يخ 
ن��اصر صب����اح األحمد لتح�ديد ي�وم 

ال��ختام.

فادية السعد تشيد بمبادرة التكريم ورد الجميل لمن دعم اللعبة

مبارك الخالدي
اكد امني الس���ر العام في نادي كاظمة حسني بوسكندر ان 
مجلس ادارة النادي، تلقى تأكيدا بوصول فريق برشلونة بطل 
الدوري االسباني وبطل دوري ابطال اوروبا بكامل جنومه، الى 
البالد يوم 20 ديس���مبر املقبل ليخوض مباراة ودية تاريخية 
امام كاظمة يوم الس���بت 21 منه، مشيرا الى ان االدارة بصدد 

اعداد برنامج مميز الستقبال النادي الكبير.
واضاف بوسكندر في تصريح ل� »األنباء« ان جميع املفاوضات 
مع النادي »الكاتالون���ي« جتري وفق ما هو مخطط لها، دون 
عوائق خصوصا فيم���ا يتعلق بحضور الفريق بكامل جنومه 
العامليني، ليتسنى للجماهير الكويتية متابعة ابطال اوروبا عن 
قرب، السيما وان ادارة برشلونة تعلم ان ان للفريق االسباني 
مش���جعني كثرا في الكويت، ويحرصون على متابعة الفريق 

واخبار جنومه بشكل دائم.
ولفت بوسكندر الى ان برنامجا مميزا سيتم وضعه للحدث 
الكبير، يبدأ قبل وصول الفريق االسباني، ببث االعالنات اخلاصة 
بالتنويه ع���ن املباراة التاريخية، وتغطية الوصول واالنتقال 
الى مقر االقامة، اخذين في االعتبار احلشد اجلماهيري املتوقع 
لالستقبال. وقال ان املقابل املادي حلضور النادي االسباني يصل 
الى مليوني يورو، علما ان العقد االصلي يبلغ مليونا و700 الف 
يورو تضاف اليها املصاريف االخرى املصاحبة لالس���تضافة. 
وكان نادي برشلونة قد اعلن عبر موقعه الرسمي مشاركته في 
مباراة ودية ستقام في الكويت في 21 ديسمبر املقبل امام كاظمة 
مقابل مليون و700 الف يورو، بعد ان ينهي برشلونة مبارياته 
ضم���ن بطولة كأس العالم لالندية والتي س���تقام في ابوظبي 
باالم���ارات من 9 الى 19 ديس���مبر. واضاف البيان انه في حال 
شملت القائمة النهائية جلوائز فيفا الفضل العبي العالم 2009 
العبني من برشلونة فان هؤالء الالعبني لن يستطيعوا املشاركة 
في املباراة الودية املقامة في الكويت كما ان الالعبني الدوليني 
املستدعني للمشاركة مع منتخب اسبانيا في مباراته املقامة في 
22 من الشهر املقبل لن يستطيعوا املشاركة في الكويت. ويضم 
برشلونة في صفوفه نخبة من النجوم العامليني في مقدمتهم 
االرجنتيني ليونيل ميسي املرشح لنيل جائزة افضل العب في 
العالم، والسويدي زالتان ابراهيموڤيتش، والفرنسي تييري 
هنري، وشافي، واندرياس انيسيتا، وكارليس بويول، واملالي 
س���يدو كيتا، والبرازيلي دانيال الفيس، والعاجي يايا توريه، 

واحلارس فيكتور فالديز.

»يد« العربي تواجه أصفهان »آسيويًا«
يلتق����ي العربي مع اصفهان االيراني ف����ي املجموعة الثالثة ضمن 
منافسات بطولة االندية اآلسيوية ال� 12 لكرة اليد والتي تستمر حتى 

22 من الشهر اجلاري في عمان مبشاركة 18 فريقا آسيويا.

ر أفغانستان أزرق الشباب يدمِّ
رفع أزرق الش���باب رصيده الى 4 نقاط في املنافس���ات املؤهلة الى 
نهائيات كأس آس���يا بعد ان فاز على أفغانس���تان امس في اربيل 4 � 1، 
وسجل األهداف، فهد احلربي وعلي عبداهلل وعمر قمبر وفهد الهاجري 

من ركلة جزاء.

»الوطنية لالتصاالت« ترعى »كأس السوبر«
أعلنت ش����ركة الوطنية لالتصاالت عن مؤمتر صحافي يعقد في 
الس����اعة ال� 12 ظهر اليوم في قاع����ة االجتماعات في مقر احتاد الكرة 
بالعديلية تعلن خالله ع����ن تفاصيل رعايتها ملباراة »كأس الوطنية 
للسوبر« لكرة القدم بني القادسية والكويت على ملعب نادي كاظمة 

في 24 اجلاري.

ختام بطولة الكيوكوشن 
الكويت  اختتم����ت بطول����ة 
اخلامس����ة للكيوكوشن كاراتيه 
للناش����ئني واألشبال على صالة 
احت����اد اجل����ودو والتايكوندو 
التي نظمته����ا اللجنة الكويتية 
للكيوكوش����ن كاراتيه املنبثقة 
من اللجنة االوملبية  مبش����اركة 
90 العبا والعبة ميثلون 10 أندية 
وهي: أكادميية الشن كيوكوشن 

وأكادميية محاربي التنني ونادي 
الهالل الصحي ونادي فتيات القرين 
ونادي شاطئ النخيل واألكادميية 
االجنليزية وأكادميية احملاربني 
واألكادميية اليابانية ونادي شركة 
نفط الكويت واألكادميية اليابانية. 
وفاز باملركز األول فيصل الطاهر 
واملركز الثاني طارق جهاد والثالث 

عمر رشاد.

قدمت اللجنة املنظمة العليا 
لبطولة األمير الوالد املغفور له 
الشيخ سعد العبداهلل لالسكواش 
»بطولة العالم رجال 2009« التي 
اختتمت أمس، ملسة وفاء من خالل 
الذين  تكرمي اجلنود املجهولني 
بذل���وا مجهودا كبيرا في إجناح 
البطولة احلالية إلى جانب تكرمي 
رواد اللعبة الذين تركوا بصمات 
ال متحى، كما مت تكرمي الوجوه 
الش���خصيات  اجلديدة وبعض 

البارزة في تاريخ االسكواش.
التكرمي ش���عار  ورفع حفل 
الوفاء وتسليط الضوء على كل 
من عمل ف���ي الظل خلدمة لعبة 
االسكواش على وجه اخلصوص 
والرياضة بش���كل عام، وقامت 
الش���يخة فادية السعد رئيسة 
العليا بتقدمي  املنظم���ة  اللجنة 
الى املكرمني، بحضور  اجلوائز 
األمير املاليزي تانكو عمران بن 
جعفر عض���و اللجنة االوملبية 

الدولية ضيف شرف البطولة.
ونالت الشيخة نعيمة األحمد 
جائزة أفضل شخصية رياضية 
نسائية، وتسلمتها عنها الشيخة 
فادية لتواجد الش���يخة نعيمة 

خارج البالد.
وحصل رئي���س االحتادين 
السعودي والدولي لالسكواش 
زياد التركي على جائزة أفضل 
متعهد واالجنليزي جولي ويلس 
أفضل متطوع، والثنائي التوأم 
خالد ماجد جمعة كأفضل خدمات 
في البطولة، واإلعالمي االجنليزي 
ريتشارد أفضل خدمات صحافية، 
ونالت االجنليزية شيلة جائزة 
إداري، وحصل اسطورة  أفضل 
االسكواش جاهنكيز خان على 
جائزة الرواد، وجاء االجنليزي 

مايك كأفضل حكم.
وتوج جنم االسكواش الكويتي 
السابق طارق العويش بجائزة 
أفضل اجناز رياضي، وعبداهلل 
املزي���ن أفضل الع���ب كويتي، 
واملصرية نور الشربيني أفضل 
العبة في فئة الشباب، وأفضل 

العب من فئة الش���باب املصري 
محم���د الش���وربجي، فيما نال 
االجنليزي الستر ويكي جائزة 
أفضل العب متط���ور، ونيكول 
ديڤيد أفضل العبة من فئة الكبار، 
واالجنليزي نيك ماثيو املصنف 
سادس���ا عامليا أفض���ل العب، 
واملصري عمرو ش���بانة أفضل 
العب شاب، واالسترالي ديڤيد 
باملر أفضل اجناز مدى احلياة، 
الفني للبطولة روبرت  واملدير 
ادوارد أفضل اجناز رياضي مدى 

احلياة.

مثال في الوفاء

من جانبها، أشادت الشيخة 
فادية الس���عد مببادرة التكرمي 
وقالت ان اللجنة املنظمة ضربت 
مثاال في الوفاء ورد اجلميل لكل 

املقبلة، لتسليط  البطوالت  في 
الض���وء عل���ى الداعم���ني لتلك 
اللعب���ة الذين ال يبخلون بجهد 
او عطاء لتطوير االسكواش في 
ش���تى أنحاء العالم. ولم تخف 
رئيسة اللجنة املنظمة سعادتها 
بتأهل الثنائي املصري الى نهائي 
البطولة، مؤكدة ان التألق املصري 
- العربي في االسكواش خير دليل 
على تطور الرياضة في الوطن 
العربي، مناشدة جميع االحتادات 
العربية تطبيق التجربة املصرية 
في اللعبة. أما األمير املاليزي بن 
جعفر فشكر اللجنة املنظمة التي 
حرصت على التواجد في أهم حدث 
رياضي تشهده منطقة اخلليج 
في الوقت الراه���ن، والتواصل 
مع واحدة من أهم البطوالت في 

مسيرة االسكواش.

من ساهم او يساهم في تطوير 
او دعم لعبة االسكواش.

وكش���فت ان مبادرة التكرمي 

س���تكون احدث الصيحات في 
العالم لالس���كواش،  بط���والت 
داعية الى تك���رار تلك املبادرة 

أبدى جنم االسكواش عبداهلل املزين سعادته بتكرميه 
م��ن اللجنة املنظمة الى جانب منح فرصة املش��اركة 
له لكي يتواجد وس��ط كوكبة م��ن جنوم اللعبة على 
مستوى العالم. وكشف املزين عن استعداده لالحتراف 
ف��ي صفوف األهلي املصري ال��ذي يفاوضه، مؤكدا 
ان لديه النية الس��تكمال دراسته في مصر، وهو ما 
س��يمكنه من االنضمام لألهلي والتواجد مع أبطاله 

عمرو شبانة ووائل حامت.

المزين: أرغب في االنتقال لألهلي
»معك«  تنظم 
ندوة رياضية

تقيم مظلة العمل الكويتي 
)معك( ندوتها األسبوعية حتت 
عنوان »قراءة في واقع الرياضة 
الكويتي���ة«، يحاضر فيها كل 
من عبدالرضا عباس ورئيس 
السابق سليمان  نادي كاظمة 
العدس���اني اليوم في الساعة 
ال� 7:30 مساء مبقر املظلة، في 
منطقة الشهداء ق 2، ش 201، 

منزل 71.

يوم رياضي 
لنادي المعاقين

ينظم نادي املعاقني يوما 
رياضيا وترفيهيا حتت رعاية 
محافظ حولي الفريق عبداهلل 
الفارسي وذلك في الساعة ال� 
4 مساء اليوم في مقر النادي 
بحولي تضامنا مع املعاقني في 

اليوم الوطني اخلامس.

القادسية بطل فردي 
الجودو للرجال

أح���رز القادس���ية املركز 
األول في بطولة فردي األندية 
للرجال للجودو وحل الساملية 
ثانيا والكويت ثالثا وذلك في 
ختام البطول���ة التي أقيمت 
على صالة االحتاد بضاحية 
صب���اح الس���الم حيث اقيم 
احلف���ل اخلتام���ي بحضور 
هاني املرشاد أمني الصندوق 
املساعد وأحمد العتيبي أمني 
السر املساعد ورئيس اللجنة 
الفنية للجودو باالضافةإلى 
د.وليد سراب عضو مجلس 
اإلدارة ونائب رئيس اللجنة 

الفنية للتايكوندو.
وقام اعضاء مجلس االدارة 
بتوزيع امليداليات للحاصلني 
على املراكز األولى في البطولة 
اعاله وللنادي احلاصل على 

املركز االول.

قدم رئيس االحتاد البحريني لكرة القدم الشيخ سلمان 
بن ابراهيم استقالته من اللجنة التأديبية )جلنة االنضباط( 
في االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« وذلك بعد ان تلقى 
االحتاد البحريني كتابا رسميا من »فيفا« يعرب فيه عن 
أسفه الستقالة بن ابراهيم، وقال فيه »نعبر عن عميق 
امتنانا اللتزامك���م احلقيقي الدؤوب وجهودكم اجلبارة 
في الس���نوات املاضية، ونتمنى ان نلقاكم شخصيا في 

اجتماع قريب في زيوريخ«.

استقالة بن إبراهيم من »تأديبية فيفا«


