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دهب: نفكر في رعاية الدوري الممتاز

عبدالرضا: مهرجان اعتزالي »الصار.. وال استوى«
مبارك الخالدي

الس���املية  اعلن العب نادي 
عل���ى  الوطن���ي  واملنتخ���ب 
عبدالرض���ا ان مهرجان اعتزاله 
الذي سيقام االربعاء املقبل امام 
منتخب االم���ارات برعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير التنمية الشيخ 
احمد الفهد سيكون حتت شعار 
»الصار.. وال استوى.. اعتزالي 

غير«.
وكشف عبدالرضا، في املؤمتر 
الصحاف���ي ال���ذي اداره الزميل 
عبداهلل املتلق���م بنجاح والذي 
عقدته اللجنة املنظمة للمهرجان 
في قاعة املؤمترات بنادي الكويت 
ظهر امس، ع���ن برنامج احلفل 
والذي سينطلق بدأ من الساعة 
ال� 2 ظهرا. وشكر مجلس ادارة 
نادي الكوي���ت لتفضلهم مبنح 
امللعب للتحضيرات الالزمة، كما 
شكر مجلس ادارة نادي الساملية 
الذي ساهم في تذليل الصعاب 
وكذلك اللجنة االنتقالية ملخاطبتها 
االمارات وتوجيهها الدعوات الى 
الكرة  رؤساء مجالس احتادات 

اخلليجية حلضور املباراة.
واضاف عبدالرضا ان املباراة 
فرصة مواتيه لالزرق الذي يستعد 
ملواجهة استراليا ضمن التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس 
آس���يا 2011، السيما ان املنتخب 
االماراتي تف���وق علينا باالداء 
والنتائج في السنوات املاضية، 
وفوزن���ا عليهم في هذه املباراة 
الدولية الودي���ة هو مبنزلة رد 
اعتبار للكرة الكويتية. وكشف 
انه لم يكن يرغ���ب باللعب في 
مباراة تكرميه الفس���اح املجال 
امام املنتخب لكنه سيلعب ل� 5 

دقائق فقط.
دهب لرعاية الدوري

من جهته، قال مدير البحوث 
والتطوير في شركة »جاينكس« 
الراعية للمهرجان احمد دهب ان 

الشركة تعمدت اظهار هذا املهرجان 
بشكل مختلف لرغبتنا في احداث 
تغيي���ر نوعي ف���ي مهرجانات 
التكرمي ونقلها من مجرد مباراة 
رتيبة الى حدث رياضي يشارك 

فيه كل احلضور.
واعل���ن ده���ب ان الش���ركة 
املمتاز  الدوري  تفكر في رعاية 
املواسم املقبلة، وبني ان املهرجان 
سيتضمن 4 فقرات رئيسية هي: 
لعبة احلصن اليابانية الشهيرة 
واحلفل املمي���ز لتكرمي الالعب 
املعت���زل وانط���الق املباراة بني 
املنتخبني ثم لعبة التحدي الكبير 
بني الشوطني والتي سيشارك فيها 
الالعب املعتزل عبر تس���ديد 10 
ركالت جزاء على 10 من اجلمهور 

سيختارون بحسب القرعة.

رياضتنا حصة تربية بدنية
حلظة من فضلكم، نحن في ديسمبر 2009 وما هي 
اال أيام قليلة وندخل في حسابات العام اجلديد 2010، 
هل تعلمون يا مسؤولون أننا بال احتاد رسمي لكرة 
القدم، هل تعلمون ان رياضتنا قاطبة مهددة باإليقاف 
من قبل اللجنة األوملبية الدولية في أول يناير 2010 
فالعالم كله يحتفل بالع����ام اجلديد ونحن نحتفل 
بتجدد املشاكل، حلظة من فضلكم يا مسؤولون ماذا 
قدمتم لرياضتنا؟ هل أنشأمت مالعب جديدة، مراكز 
تدريب، صاالت مغلقة؟ هل س����معتم باالحتراف أم 
مازالت الرياضة في نظركم حتى اآلن »طمباخية«، 
حلظة من فضلكم فلن نرضى بهذا التجاهل لرياضتنا 
فقد سئمنا وعودكم ومللنا تصرفاتكم، يا مسؤولون 
يا أصحاب الق����رار نحن اآلن على أعتاب عام 2010 
وحالنا كما هي عليها »ش����يل جلنة وحط جلنة«، 
صراعات متجددة والضحية رياضتنا التي تسمع 
فقط عن االجنازات واملنشآت واملكافآت والتفرغات، 
يا مسؤولون يا أصحاب القرار ماذا تريدون منا فعله 
كي تلتفتوا إلى رياضتنا املتدهورة، أال يكفيكم هذا 
»التكاثر«في املش����اكل، أال يكفيكم كل هذه الرسائل 
التي تهدد رياضتنا، أال يكفيكم أننا ال منلك قرارنا، 
فكرتنا ورياضتنا أصحبت بأيدي اآلخرين في اخلارج 

»اعملوا هكذا وتصرفوا حسب توجهنا«.
حلظة من فضلكم فهذه رسالتنا اليكم يا مسؤولون 
ويا أصحاب القرار رياضتنا ليس����ت بخير وبلغت 
حال����ة التذمر أعلى درجة لها وتذك����روا رجاء اننا 
س����ندخل عام 2010 بعد أيام ومازلنا حتى اآلن بال 
مقومات الرياضة املعاصرة الناجحة وما منارس����ه 
حاليا يعتبر قياس����ا ملفاهي�������م االحت���راف حصة 

تربي���ة بدني��ة.
< عادة ما تنظم االستفتاءات بعد نهاية كل سنة 
ونرى ان عام 2009 ال يحمل أشياء جميلة في كرتنا 
ونراه ايضا من أس���رع األعوام التي انقضت، ولكن 
أبرز ما حتقق في هذه السنة هو فوز فريق الكويت 
بكأس االحتاد اآلسيوي واحملاوالت احلثيثة واجلادة 
ملنتخبنا األزرق للتأهل إلى نهائيات كأس آسيا 2011، 
وميكن القول ان عام 2009 ش���هد »هوسا« إعالميا 
متناثرا في الفضائيات وتنوع ما بني املمتاز واجليد 
والرديء ولكن التقليد كان السمة البارزة فيما بينهم، 
فمثلما انتشرت ظاهرة »ناشط سياسي« في احلوارات 

الفضائية أصبح لدينا أيضا »ناشط رياضي«!
ناصر العنزي

 األزرق يتدرب اليوم بغياب وليد علي
عبداهلل العنزي

ي���ؤدي االزرق في ال� 3:30 عصر اليوم على س���تاد نادي 
الكويت تدريبه االول استعدادا للمباراة مع املنتخب االماراتي 
ف���ي اعتزال علي عبد الرضا االربعاء املقبل، ولم يضم اجلهاز 
الفن���ي لالزرق بقيادة الصربي غ���وران توفاريتش، أي العب 
جديد، واكتفى بالالعبني ال� 21 الذين اختيروا ملباراتي اندونيسيا 
االخرتني في تصفيات كاس آس���يا 2011 في قطر، باس���تثناء 
استبعاد وليد علي إليقافه ملباراة واحدة بسبب حصوله على 

انذارين في التصفيات.
م���ن جهته، قال غوران ان املباراة مع االمارات تفيد اجلهاز 
الفني كثيرا، فمثل هذه املباريات مع منتخبات املنطقة تطغى 

عليها االثارة مما س���يعود بالفائدة على االزرق، مش���يرا الى 
ان املب���اراة الودية التي حددها لالزرق في 29 اجلاري مع احد 

املنتخبات االوروبية ليست مؤكدة حتى اآلن.
وبني غوران انه من الصعب مراقبة املنتخب االس���ترالي، 
فاملنتخب في تغيير دائم ومن املمكن ان يخوض مباراة ودية 
بتش���كيلة، ويلعب مع االزرق بتشكيلة اخرى، خصوصا ان 

املباراة معه ليست ضمن ايام »فيفا«.
الى ذلك، تقيم اللجنة االنتقالية ظهر اليوم حفل تكرمي ألسد 
تقي، ورئيس نادي الساملية عبداهلل الطريجي، الختيار االول 
ضمن اللجنة التنظيمية لكاس آس���يا 2011، والثاني الختياره 

عضوا في جلنة االنضباط في االحتاد اآلسيوي. 

عبداهلل الثويني

الزميل عبداهلل املتلقم يدير املؤمتر الصحافي لعلي عبدالرضا ومدير »جاينكس« أحمد دهب

عاشور كرم 7 من أبطال المعاقين
أعرب عن أسفه للتجاذب بين الرياضيين

الثويني يحطم رقم سباحة 100م ظهر في »المدارس«
حطم الس����باح عبداهلل الثويني رقم 
العالم للمدارس ملسابقة 100م ظهر بزمن 
قدره 55.82 ثانية متخطيا الرقم العربي 
السابق املسجل باسم املصري احمد مصطفى 
والبالغ 56.65 في بطولة العالم للمدارس 

املقامة حاليا في قطر.
وقال الثوين����ي، في اتصال هاتفي مع 
»كونا«، انه يهدي هذا الفوز الى صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد وسمو 
ولي العهد الش����يخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 

والى الكويت ورياضييها.
من جهته، صرح امني السر العام املساعد 
في احتاد العاب القوى محمد العتيبي انه 
مت حتقيق اجناز عاملي في مسابقات العاب 
القوى املدرسية على مستوى العالم، حيث 
سجل الالعب الناشئ عيسى الزنكوي في 
مس����ابقة رمي القرص 56.28 مترا وحقق 

امليدالية الفضية.
كم����ا حقق الالعب يوس����ف ظاهر في 
مس����ابقة 400م بزمن 54.18 ثانية املركز 
اخلامس، هذا وسيش����ارك الالعبون فهد 
العازمي في س����باق 110م وفرج سالم في 
مس����ابقة الوثب العالي واحمد عباس في 

مسابقة دفع اجللة.

األهلي البحريني يشكو العربي لـ »فيفا«
عبداهلل العنزي

علمت »األنباء« ان نادي االهلي البحريني بصدد تقدمي شكوى الى 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ضد العربي الذي لم يس���دد حتى 
االن اجلزء االخير في صفقة انتقال العب الفريق البحريني السابق 
والقادسية السعودي احلالي محمد حبيل. وكان حبيل قد شارك مع 
االخضر في املوسمني املاضيني، من دون ان يتسلم االهلي مقابل انتقاله 
كامال من العربي، وسبق للنادي البحريني ان تقدم بأكثر من كتاب الى 
ادارة العربي يطالبها بسداد املبلغ املستحق من دون جدوى. اجلدير 
بالذكر ان مهاجم العربي السابق السوري فراس اخلطيب املنتقل الى 
القادسية، سبق ان صرح لوسائل االعالم بانه لم يتسلم حتى االن، 

بقية رواتبه املستحقة من العربي في املوسم املاضي.

الجولة الثامنة لدوري الشباب اليوم
مبارك الخالدي

تقام في ال� 4 مساء اليوم اجلولة الثامنة لدوري الشباب لكرة القدم 
حتت 19 سنة باقامة 7 مباريات حيث يلتقي الكويت )21( مع التضامن 
)12( على ستاد علي صباح السالم ويلعب اجلهراء )16( مع الفحيحيل 
)8( على ستاد ثامر بنادي الساملية والعربي )15( مع الصليبخات )1( 
نقطة على س���تاد نادي الكويت والقادسية )14( مع الشباب )5( على 
ملعب الس���احل والنصر )14( مع اليرموك )3( نقاط على ستاد محمد 
احلمد والساملية )10( مع خيطان )9( على ملعب التضامن وكاظمة )5( 

مع الساحل )5( على ستاد صباح السالم بالنادي العربي.

الشطي يتصدر »بولينغ عدس«
تختتم مساء اليوم في صالة كوزمو بكيفان بطولة املرحوم اللواء 
عبداهلل عدس الرابعة للبولينغ التي نظمها احتاد الشرطة وتصدر 
األدوار التمهيدية يعقوب الشطي العب احتاد الشرطة الى ذلك، تقام 
اليوم منافس���ات دور الستة عش���ر حيث يصعد األربعة إلى املربع 

الذهبي إلى التنافس على لقب النسخة الرابعة للبطولة.

الفهد يشيد بمشوار اديلم
استقبل رئيس نادي القادسية السابق الشيخ طالل الفهد مدافع 
الفريق االول لكرة القدم بنادي التضامن حسني اديلم حيث اشاد الفهد 
باديلم وما قدمة لنادية طوال مشواره الرياضي، ووجه اديلم الدعوة 
للفهد حلضور مهرجان تكرميه في 20 اجلاري، في مباراة التضامن 
مع العربي في الدوري املمتاز حتت رعاية الش���يخ احمد اليوس���ف 

رئيس اللجنة االنتقالية وقدم اديلم درعا للفهد باملناسبة.

رشدي كّرم رئيس اتحاد الرماية

مؤتمر صحافي للحمود الثالثاء
يعقد رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي للرماية الشيخ سلمان 
احلمود مؤمترا صحافيا بعد غد الثالثاء في الس���اعة ال� 5:30 مساء 
في قاعة املؤمترات مبجمع ميادين الرماية االوملبي، وذلك مبناسبة 
تنظيم احتاد الرماية للبطولة العربية ال� 9 التي تستضيفها الكويت 

في 4 لغاية 11 يناير 2010.
من جهة اخرى قام احلكم القاري لرماية القوس والسهم املصري 
احمد رش���دي املرشح لالنضمام الى نخبة احلكام الدوليني الشباب 
باالحتاد الدولي للقوس والسهم بتكرمي رئيس االحتاد اآلسيوي للرماية 
ورئيس نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود وذلك تقديرا جلهوده 
الطيبة وبصماته الواضحة لالرتق���اء بالرماية الكويتية والعربية 
واآلس���يوية واالوملبية وايضا مبناسبة جناح بطوالت الكويت في 
القوس والسهم وانضمامها الى الرماية التي برع فيها ابطال الكويت 
وحصدوا بطوالت عاملية وآس���يوية وعربية وأول ميدالية اوملبية 

للكويت، واعرب احلمود عن سعادته ملبادرة رشدي الطيبة.

الخرافي والمضاحكة بطال قفز المسيلة
للمرة الثانية على التوالي جنح الفارس علي اخلرافي باجلواد 
ناوفلوس في الفوز ببطولة فئة املتقدمني على ارتفاع 135-140 بزمن 
31/07ث في بطولة نادي املسيلة املميزة، وكانت كل الترشيحات 
تتجه إلى الف����ارس بندر جمعة بعد تص����دره املرحلة األولى من 
التصفيات بزمن 70/66ث دون اخطاء يليه الفارس علي اخلرافي 
بزمن 72/68ث، ثم الفارس����ة نوف العيس����ى باجلواد امنية بزمن 
76/81ث واحتل الفارس عبدالرحمن الفزيع املركز الرابع باجلواد 

لينارو بزمن 80/49ث.
وقام رئيس نادي املسيلة طارق امليلم وخالد اخلرافي بتكرمي 

الفارسني الفائزين.
وفي املس����ابقة الثانية على ارتفاع 125/115سم التي شارك فيها 
34 فارسا وفارسة تألق الكثير منهم وفي مقدمتهم الفارس أحمد 
املضاحكة باجلواد أنورث أدوكس ال����ذي احتل املركز األول دون 
اخطاء وج����اء حمد النعمة باجلواد فامينا ف����ي املركز الثاني، ثم 
الفارس����ة املتألقة داليا الزاحم في املركز الثالث وفجر الصباح في 

املركز الرابع وخالد املرزوق في املركز اخلامس.

 محافظ الجهراء يرعى اعتزال طراد
يرعى محافظ اجلهراء الش���يخ مبارك احلم���ود مهرجان اعتزال 
العب النصر واجلهراء واملنتخب الوطني السابق حكيم طراد املزمع 
إقامته في ال� 29 من يناير املقبل في مباراة الدوري املمتاز التي جتمع 
النصر والقادسية، ورحب احلمود برعاية املهرجان، مشيرا الى ان 
دعم الالعبني ممن خدموا الكويت في املجال الرياضي يعد من قبيل 

الواجب الذي يقدمه البناء الوطن.

مركزا شباب القادسية والعارضية
في »سوبر« المحافظات

حسني عاشور مع املكرمني

أحد الفرق املشاركة في البطولة

أبدى رئيس مهرجان تكرمي أفضل الالعبني 
حس���ني عاشور أسفه واستياءه الشديدين ملا 
متر به الس���احة الرياضية م���ن جتاذب بني 
الرياضيني أثر س���لبا على سمعة الرياضية 
الكويتي���ة خارجيا، وأضاف في حفل التكرمي 
ال���ذي أقامه على ش���رف املتفوقني من أبطال 
الكويت املعاقني في بطولة العالم األخيرة التي 
جرت منافس���اتها في الهند أن الرياضة رائدة 

بإجنازاتها اخلالدة.
م���ن جهته، أعرب أمني الس���ر العام لنادي 
املعاقني شافي الهاجري عن تقديره للمبادرة 
الكرمية من عاش���ور ألصحاب امليداليات في 

بطولة العالم األخيرة.
كما قدم عضو اجلمعية العمومية بالنادي 
العربي حسني عاشور درعا تذكارية للشيخة 
شيخة العبداهلل، الرئيس الفخري لنادي املعاقني 
أناب عنها في تسلمه الهاجري، وشمل بالتكرمي 
كال م���ن حامد وبدان احلاص���ل على امليدالية 
الذهبية في بطولة العالم، نزار رمضان )برونزية 
� كرة طاولة(، ماجد حجاب )برونزية � ألعاب 
القوى(، حسن بومجداد )فضية � كرة طاولة(، 
عوض احلرب���ي )فضية � كرة طاولة(، خلود 
املطيري )ثالثة ميداليات برونزية في ألعاب 

القوى( وناصر العازمي.

صعد فريق مركز شباب القادسية ل� »سوبر« 
احملافظات التي تقام حتت رعاية وزير ش���ؤون 
الديوان االميري الش���يخ ناص���ر صباح االحمد، 
وذلك بعد تغلبه على نظيره القادس���ية بنتيجة 
2-0 في محافظة العاصمة، جاءت املباراة مثيرة 
وقوية من كال الطرفني واحرز هدفي الفوز الالعب 
جاسم الربيعة واقيمت املباراة على ملعب ساحة 
النزهة الرياضية التابعة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة، وادار املب���اراة طاقم حكام من احتاد 
الك���رة وبحضور رئيس اللجن���ة املنظمة العليا 

جاسم يعقوب.
وفي نهائي محافظة الفروانية جنح فريق مركز 
ش���باب العارضية في الف���وز باملركز االول على 
خصمه ريال مدري���د بنتيجة 3-1 ليصعد مركز 

شباب العارضية لنهائي السوبر للبراعم.
وأبدت اجلماهير احلاضرة رأيها حيث اكدت ان 
املباريات النهائية للبراعم في بطولة احملافظات 
ممتعة وقوية وبها روح التنافس الش���ريف بني 
الفرق وقد برزت فيها مواهب كثيرة من الالعبني 
االشبال ومن الفنيات واملهارات العالية وسرعة األداء 
طوال فترة الشوطني وهذه البطولة اسعدت الكثير 
من الفرق املشاركة للبراعم من جميع احملافظات 

الست ملمارسة هوايتهم للعبة كرة القدم.
ونتمنى من راعي البطولة الشيخ ناصر صباح 
االحمد االستمرارية لهذه البطوالت والدعم الدائم 
لرفع مستوى االداء الفني لهؤالء البراعم وجلميع 
الفرق من االشبال والذين ينتظرون كل سنة هذه 

البطولة لالستعداد لها.

)متين غوزال(


