
االحد 25 ابريل 2010   55رياضة

يش���هد مضمار كيفان اليوم 
انطالقة منافسات بطولة الكويت 
القوى  الدولية االول���ى اللعاب 
للمعاق���ن للميدان ف���ي العاب 
دف���ع اجللة والرم���ح والقرص 
والصوجلان لفئات الشلل الدماغي 
واحلركي واملكفوفن مبشاركة 
اكثر من 150 العبا والعبة ميثلون 

11 دولة.
وميث���ل الكوي���ت ف���ي هذه 
املنافسات التي تستمر على مدى 
ثالثة ايام 33 العبا وهم جاسم 
ابراهيم وعادل الشهري، وحمد 
حجي وعادل محمد وعبدالرحمن 
الكندري، وفهد حامد وناصر صالح 
وعبداهلل الصالح وعادل العجمي 
وماج���د حج���اب وعبدالرحمن 
القالف واحمد املطيري وعاطف 
الدوس���ري وض���اري نص���ار 
واحمد كايد وعبداهلل الس���يف 
وعبدالعزيز املس���عود وطالل 
املطيري وحامد وبران ويوسف 
الوايل ووليد الشمري وفيصل 
داود وعبداللطي���ف الظفي���ري 
وعبداهلل الدريع وفهد املويزري 
وعبداللطيف السعيد وضاحي 
حمود، وحسن بو مجداد وخمسة 
العبات هن مها الشريعان وخلود 
املطيري ومعالي خليفة وشيخة 

الفودري وعائشة مبارك.
ويتخلل اليوم االول منافسات 
للرجال والسيدات في العاب الرمح 

والصوجلان واجللة.
ويترأس وفد الكويت ناصر 
العجمي، وفهد الهاجري اداريا، 

اجواء رياضية مميزة.

اجتماع اتحاد غرب آسيا

وعقد املجلس التنفيذي الثالث 
الحتاد االلعاب البارأوملبية ملنطقة 
غرب آس����يا ظهر ام����س اجتماعا 
برئاس����ة ناص����ر العجمي رئيس 
البارأوملبية عضو  احتاد االلعاب 
مجل����س إدارة الن����ادي الكويتي 
الرياضي للمعاقن، وبحضور فاخر 
اجلمالي من العراق النائب األول 
ود.عبدالرزاق رشيد من االمارات 
الثاني، وسعد االزمع من  النائب 
الكويت س����كرتير ع����ام االحتاد، 
ووفاء البريدي من سورية رئيس 
جلنة الرياضة والتطوير ود.بسام 
قصراوي رئي����س اللجنة الطبية 
وعقيل حمي����د من العراق رئيس 
جلنة احلكام، وعل����ي القامي من 
السعودية رئيس جلنة التسويق 
والدعم، ونبيل صليبة من لبنان 
رئيس جلن����ة العالق����ات العامة 
وصب����اح الذواوي م����ن البحرين 
وحسن االنصاري من قطر عضوي 

املجلس التنفيذي.
وكان مدير البطولة ش���افي 
الهاجري قد رحب باعضاء االحتاد، 
حيث استقبلهم في النادي واعرب 
عن تقديره جلهودهم في االحتاد 
وجتاه رياضة املعاقن حتديدا.

ومن جهته، فقد ذكر رئيس 
االجتم���اع ناص���ر العجمي ان 
االجتماع كان مثمرا بن االعضاء 
واتخذت فيه عدة قرارات تصب 

في مصلحة رياضة املعاقن.

وانور زعناه مدربا اللعاب القوى 
للرمي واجليب بن شمسه مدربا 
اللعاب القوى جري وسنية هادف 

مدربة العاب القوى للسيدات.
وتشارك تونس بالبطلة يسرا 
التي حققت امليدالية الذهبية في 
بطولة العال���م بالرمح لفئة 34 
حيث س���تنافس بقوة في هذه 
اللعبة ومرشحة لنيل الذهبية.

وتبدأ املنافسات في اخلامسة 
الثامنة مس���اء  والنصف حتى 

وتنتهي الثالثاء، حيث س���يتم 
تتويج الفائزي���ن في كل لعبة 
بامليدالية الذهبية، واعالن اسماء 
الفائزي���ن الى بطولة العالم في 
نيوزيلندا والذين حققوا ارقاما 
تأهيلية مباشرة من خالل بطولة 

الكويت الدولية.
وق���ال مدي���ر املنتخبات في 
نادي املعاقن محس���ن العجمي 
الكويت  ان العب���ي والعب���ات 
قادرون على الصعود ملنصات 

التتويج وس���يحققون طموح 
الن���ادي ومنتس���بيه ف���ي هذه 
البطولة التي تعد من البطوالت 
الكبيرة واملتميزة التي حتتضنها 

الكويت.
ومن جهته اكد رئيس جلنة 
العالقات العامة منصور السرهيد 
ان جلنة العالقات بذلت جهدا 
كبيرا في ي���وم وصول جميع 
الوفود املشاركة ومرافقتها الى 
النخيل  اقامتها في فندق  مقر 

دون كلل او ملل البراز الوجه 
احلضاري للكويت، مش���يرا 
الى ان اجلميع اش���اد بحسن 
االستقبال من اللجنة املختصة 
واملتطوعن وعددهم 100 متطوع 
ومتطوعة س���اهموا في جناح 
عملية نق���ل الوفود من املطار 

الى الفندق.
من جانبه، أكد مقرر اللجنة 
الفنية في احت���اد العاب القوى 
سعد الدوسري جاهزية مضمار 

كيفان ملنافسات البطولة بوضع 
جتهيزات خاصة تصدى لها النادي 
بالتنسيق مع االحتاد إلجناح هذا 
احلدث الكبي���ر، متمنيا النجاح 
للبطول���ة، ومؤكدا ف���ي الوقت 
ذاته دعم االحتاد للبطولة بهدف 

اجناحها.

الشريعان تتمنى ذهبية

كش���فت الالعبة املتألقة مها 
الشريعان عن رغبتها القوية في 

احراز ميدالي���ة ذهبية للكويت 
في البطولة وأنها تتطلع بالفعل 
الى هذا االجناز، وبطموح كبير 

وعزمية قوية.
وقالت ان الالعبات يتطلعن 
الى استثمار املعسكر التدريبي 
بصورة ايجابية والذي ش���هد 
تدريبات مكثفة، استمرت طويال 
الن���ادي واملضمار اخلاص  في 
للبطولة وانها سعيدة باملشاركة 
في هذه البطولة التي سيكون لها 

بمشاركة 150 العبًا والعبة

انطالق منافسات بطولة المعاقين الدولية للقوى اليوم

العب األهلي أحمد حسن يتعرض للعرقلة من العب االحتاد الليبي مروان مبروك  )أ.ف.پ(

عماد بهبهاني يسلم كأس البطولة للفريق البطل

الوفد الكازاخستاني في نادي املعاقني جانب من اجتماع املكتب التنفيذي الحتاد غرب آسيا

اعتذار األولمبي المصري 
عن مواجهة األزرق رسميًا

»اإلدارية« تنظر إسقاط 
مجلس إدارة العربي اليوم

»أزرق الصاالت« يواجه 
محترفي األندية

كاظمة إلى بيروت لمالقاة العهد

العربي والقادسية إلى نهائي 
كأس االتحاد للشباب

تشرشل يصل غدًا

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية إلدراة احتاد الكره رسميا اعتذار االحتاد 
املص���ري عن إقامة املباراة الودي���ة املقررة في 22 مايو املقبل بن 

األزرق االوملبي ونظيره املصري.
وكانت املباراة أقرت على هامش زيارة رئيس احتاد الكره املصري 
سمير زاهر الى الكويت اوائل الشهر اجلاري، ويأتي االعتذار بعد 
ان رغب اجله���از الفني لألزرق في تقدمي أو ترحيل موعد املباراة 
أيام���ا لتجنب مواعيد االختبارات الدراس���ية لالعبن اال ان إدارة 
املنتخب املصري فضلت التمسك باملوعد احملدد او تأجيل املباراة 

الى يناير من العام املقبل.

مبارك الخالدي
تنظر الدائرة اإلدارية باحملكمة 
الكلي���ة صباح الي���وم الدعوى 
املرفوعة من رئيس مجلس إدارة 
الس���ابق جمال  العربي  النادي 
الكاظم���ي بصفته وآخرين ضد 
مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بصفته طعنا على قرار 
الهيئة الصادر بتاريخ 20 فبراير 
املاضي واملتعلق بإسقاط مجلس 
ادارة النادي اس���تنادا الى املادة 
النظام األساسي املوحد  22 من 

لألندية واالحتادات الرياضية.

الثامنة  الس����اعة  ف����ي  يلتقي 
من مساء اليوم على صالة نادي 
اليرم����وك منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت م����ع محترف����ي األندية 
الكويتية ضمن إطار استعدادات 
األزرق لنهائيات كأس آسيا التي 

ستقام في شهر يونيو املقبل.
وقال مدرب األزرق عيسى فالح 
ان املنتخب س����يتوجه الى لبنان 
ملواجهة صاحب األرض والضيافة 
على ان يتوجه بعدها الى معسكره 
التدريبي في أوكرانيا الذي سيقام 
خالل الفترة من 1 وحتى 20 مايو 
املقبل، مشيدا بدعم رئيس جلنة 

الصاالت اسد تقي.

عبداهلل العنزي
يغادر في الس���اعة الواحدة ظهر اليوم وف���د نادي كاظمة 
متوجه���ا الى العاصمة اللبنانية بيروت ملالقاة العهد اللبناني 
ي���وم االربعاء املقبل في اجلولة اخلتامي���ة للمجموعة الثالثة 

لكأس االحتاد اآلسيوي.
ويرأس الوفد رئيس النادي أسعد البنوان ويضم 20 العبا 
واجلهازين الفني واالداري بقيادة املدرب اجلديد القدمي جمال 
يعقوب الذي تسلم املهمة بعد اقالة املدرب الروماني ايلي بالتشي 

بسبب سوء النتائج في الفترة املاضية.
ويتصدر البرتقالي ترتيب فرق مجموعته برصيد 10 نقاط 
يليه ناساف االوزبكي بنفس الرصيد ومن ثم اجليش السوري 

ثالثاو ب�7 نقاط والعهد رابعا بنقطة وحيدة.
ويس���عى كاظمة الذي ضمن التأهل الى ال���دور الثاني الى 
الفوز لضمان صدارته للمجموعة وبالتالي اللعب على ارضه 
في مباراة ال���دور الثاني من البطولة، فيما س���يكون الصراع 
على أش���ده بن اجليش وضيفه ناس���اف حلسم بطاقة التأهل 

الى الدور الثاني.

مبارك الخالدي
تأهل الغرميان التقليديان العربي والقادسية الى املباراة النهائية 
لكأس االحتاد لكرة القدم للش���باب لتحت 19 س���نة بعد ان جنح 
األخضر في تخطي الكويت بضرب���ات الترجيح 4-2 بعد انتهاء 
الوق���ت األصلي بالتعادل 1-1. وجاءت املباراة مثيره بن الفريقن 
اذ كان األبي���ض متقدما بالنتيجة عبر مهاجمه احمد بودريد حتى 
الربع س���اعة األولى من الشوط األول ليدرك األخضر التعادل في 
الدقيقة 80 عبر العبه عبدالعزيز الس���ليمي ليلعب الفريقان وقتا 
إضافي���ا لم يتمكن اي منهما من احراز هدف ليحتكم الفريقان الى 
ضربات الترجيح حيث جنح العبو األخضر في إحراز أربعة أهداف 

بينما لم يتمكن العبو األبيض من تسجيل سوى هدفن.
وفي املباراة األخرى، متكن القادسية من تخطي الشباب بهدف 
بعد مباراة سيطر فيها األصفر على معظم أوقاتها، وسيلتقي األخضر 

واألصفر اخلميس املقبل على ستاد الصداقة والسالم.

مبارك الخالدي
يصل عصر الغد فريق اخوة تشرشل الهندي ملواجهة الكويت 
االربعاء املقبل في ختام ال���دور التمهيدي للمجموعة الثانية من 

بطولة كأس االحتاد اآلسيوي.
وكان الفريقان قد اعلنا تأهلهما رس���ميا الى دور ال�16 بعد ان 
جمع تشرشل 7 نقاط والكويت 5 نقاط وخروج الهالل اليمني من 

املنافسة والذي جتمد رصيده عند نقطة واحدة.
وكانت ادارة الكويت قد تلقت صباح امس كتابا من ادارة الفريق 
الهندي متضمنا رغبة الفريق بالقدوم الى الكويت اليوم اال ان ادارة 
االبيض ردت باملوافقة شريطة ان يتحمل الفريق الضيف تكاليف 
اقامته ليوم واحد قبل ان يتحمل االبيض مصاريف االقامة اعتبارا 
من يوم غد وفق اللوائح املقررة لذلك االمر الذي اجبر ادارة تشرشل 

على تغيير موقفها واالبقاء على موعد حضور الفريق غدا.

الشباب بطل أشبال الكراتيه

توج فريق نادي الشباب بلقب بطولة الكويت 
الثالثة للكراتيه ف���ئة االش��بال والتي نظمها 
احتاد اللعب���ة مبش���اركة 180 الع��با ميثلون 
14 ناديا، وخطف العبو الش���باب املركز االول 
بعد تصدرهم الترتيب العام برصيد 21 نقطة 
وتالهم في املركز الثاني اليرموك ب� 17 نقطة ثم 
الكويت في املركز الثالث ب� 15 نقطة، كما جنح 
فريق العربي في الف���وز بلقب الفريق املثالي 

للبطولة.
في هذا الس���ياق، اشاد نائب رئيس مجلس 
ادارة احتاد الكراتيه عماد بهبهاني باملستوى 
العالي الذي ظهرت به البطولة والتي ش���هدت 

فيه منافسة قوية بن الالعبن.
وقال بهبهاني ان البطولة قدمت مستويات 

راقية لالعبن الصغار الذين اثبتوا أنهم مشروع 
ابطال للمستقبل.

وأضاف بهبهان���ي: أثبتت بطوالت االحتاد 
التي نظمها هذا املوسم جناحا باهرا، حيث برز 
العديد من الوج���وه الواعدة في جميع الفئات 
السنية وكانت املنافسة بن جميع األندية قوية، 
وارتفع من خاللها املستوى العام للعبة وهو 

األمر الذي كنا نطالب به.
وبارك بهبهاني لفريق الشباب الذي خطف 
كأس البطولة، وأثنى على املستوى الرائع الذي 
قدمه فريق الش���باب ال���ذي يعتبر العبوه من 
الركائز األساسية للمنتخبات الوطنية، مشيدا 
باجلهود الكبي���رة التي تبذلها االجهزة الفنية 

لفرق االندية املشاركة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الليبي شوطا  قطع االحتاد 
كبي���را نحو التأه���ل إلى دور 
الثمانية ببطولة دوري أبطال 
أفريقيا لكرة القدم بعدما تغلب 
عل���ى ضيفه األهل���ي املصري 
2-0 ف���ي ذه���اب دور ال���� 16 

بالبطولة.
وأصبح لزاما على األهلي ان 
يفوز بفارق 3 أهداف نظيفة في 
لقاء اإلياب بالقاهرة )7 أو 8 أو 

9 مايو املقبل(.
يذك���ر ان األهلي ودع نفس 
البطولة السابقة من الدور نفسه، 
وكان امل���درب وقته���ا مانويل 
جوزيه ال���ذي ينوي احلضور 
الى القاهرة خالل األيام املقبلة 
ملشاركة األهلي وجماهيره الفوز 
ببطولة ال���دوري، ولكن يبدو 
انه سيشهد ايضا خروجه من 
بطولة افريقيا، ما لم ينتفض 
األهلي ويحقق الصعب جدا أمام 
االحتاد الليبي الذي ال يستهان 
به عل���ى اإلطالق، والغريب ان 
شباك األهلي تلقت هدفي االحتاد 
في الوقت الذي كان األهلي هو 
األفضل واألقرب للتهديف، اال ان 
املهاجمن عجزوا متاما عن ترجمة 
السيطرة األهالوية إلى أهداف 

يوم 29 ابريل النشغال األهلي 
مبباراته أمام االحتاد الليبي في 

دوري أبطال أفريقيا. 
وأضاف املدير الفني البرتغالي 
»حضوري ملصر حتى اآلن غير 
مؤكد، ولو حضرت فسأكون في 
القاهرة قبل يوم أو يومن من 

لقاء املنصورة«. 
وفس���ر صاحب اجن���از ال� 
19 بطولة مع األهلي حضوره 
للقاهرة في هذا التوقيت، حيث 
قال »حض���وري للقاهرة يأتي 
لرغبتي في االحتفال ببطولة 
األهلي كأي مشجع يعشق هذا 
النادي، باإلضافة لرغبتي في 
تهنئة أصدقائي واجلهاز الفني 

ببطولتهم اخلاصة«. 
وتابع »أشتاق ملصر كثيرا 
ول���كل أصدقائي فيها، وأمتنى 
ان أمت ه���ذه الزيارة في املوعد 

احملدد«. 
وعن األنباء التي مت تداولها 
بأن قدومه ملص���ر رمبا تكون 
للعودة مج���ددا لقيادة األهلي 
أو ناد مصري آخر، علق بشكل 
واضح »حسمت من قبل وقلت 
انني لن أعود للتدريب في مصر 
مجددا، وحبي لألهلي هو حب 

مشجع منتم لناديه«. 

وقال جوزيه »حضوري ملصر 
جاء بناء على دعوة من صديقي 
أحمد ناجي، وكان من املفترض 
حضوري قبل يوم 20 ابريل اال 
ان تأجي���ل لقاء املنصورة إلى 
يوم 29 من الشهر نفسه قد أجل 

حضوري إلى القاهرة«. 
وكان���ت جلنة املس���ابقات 
باحتاد الكرة قد قررت تأجيل 
لق���اء األهل���ي واملنصورة إلى 

في الدقيقة 73، ليسهل الفريق 
مهمته في لقاء اإلياب.

ق���د رفض  وكان جوزي���ه 
االتهامات اإلعالمية بأن حضوره 
املنتظ���ر إلى مص���ر قبل لقاء 
املنصورة واملتوقع ان يحسم 
فيه الفريق األحمر رسميا بطولة 
الدوري ترجع لرغبته في سرقة 
فرحة اجلماهير بحسام البدري 

املدير الفني احلالي للفريق. 

رغم تعدد الفرص، بينما أصيبت 
شباك احمد عادل بخطأين من 
املدافعن، وهي ظاهرة خطيرة 
في دف���اع األهلي، ال���ذي بات 
مستباحا من كل منافسيه في 

الفترة األخيرة.
الش���يباني  وافتتح يونس 
التس���جيل للفريق الليبي في 
الدقيقة 14 ثم أضاف زميله أحمد 
الزوي اله���دف الثاني للفريق 

شـرطية يمنية تقف على مدرجات 
صنعاء  مدينة  في  القدم  لكرة  ملعب 
تراقب أنشـطة الرالـي الذي جرى 
تنظيمـه بمناسـبة ذكـرى توحيد 
مـع  »الشـمال  واندمـاج  اليمـن 
)رويترز( الجنوب«  

وتعليق صورة أخطاء الدفاع تتكرر والهجوم عاجز عن التسجيل 

ٍ لألهلي أمام االتحاد في »أبطال أفريقيا« سقوط مدو


