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مبارك الخالدي
 ه����دد رئيس مجلس إدارة نادي النصر المنحل فالح 
غان����م، باللجوء إلى القض����اء مختصما الهيئ����ة العامة 
للشباب والرياضة ومسؤوليها، في حال موافقة الهيئة 
ومصادقته����ا على انتقال العب الفري����ق طالل نايف الى 

العربي او الكويت.
 جاء ذلك خالل اجتماع غانم مع نائب مدير عام الهيئة 
لشؤون الرياضة د.حمود فليطح صباح أمس، وقال غانم 
بع����د االجتماع: ان موافقة المجالس المؤقتة على انتقال 
العب����ي األندية المميزين الى أندي����ة أخرى، هو محاولة 
إلضعاف هذه الفرق م����ن الناحية الفنية، فضال على ان 
الموافق����ة على انتقال الالعبين، ليس����ت من اختصاص 

اللجان المؤقتة.
 وش����دد غانم على ان دور اللجان المؤقتة، كما أعلن 

مسؤولو الهيئة في أكثر من مناسبة، هو تصريف العاجل من األمور سواء 
كانت إدارية او مالية، بما يكفل سير األمور في النادي، ولكن ليس من بينها 

اعارة وبيع الالعبين، وهو ما يخرج عن الهدف الذي رسم لهذه اللجان.

 وكان نايف قد أعلن في تصريح ل� »األنباء« نشر أمس، 
أنه تلقى عرضين شفهيين من العربي والكويت لالستفادة 
من خدماته على سبيل اإلعارة في الموسم المقبل، إال ان 
التطور األخير بزيارة الرئيس السابق للنصر الى الهيئة، 
قد يعيق ليس انتق����ال نايف فقط، وانما يعيق االنتقال 

عدد غير قليل من الالعبين.

 الهيئة تبحث عن مخرج 

 من جه���ة أخرى، علم���ت »األنب���اء« ان قطاع 
الرياضة في الهيئة، يعكف حاليا على إيجاد صيغة 
 توافقية للخروج من هذا المأزق، الن القطاع مهتم 
بدعم الالعبين وتحسين مستوياتهم من الناحيتين 
الفنية والمالية، ش���ريطة موافق���ة طرفي االنتقال 
من األندية، إال انه يواج���ه ضغوطات من مجالس 
 إدارات األندي���ة المنحلة، والت���ي تحاول المحافظ���ة على العبيها، 
فضال عن اتهامها ألندية أخرى بجذب العبيها، بتقديم عروض مغرية 

لهم.

فالح غامن

انتقال طالل نايف إلى الكويت أو العربي قد يتعثر

ختام رائع لبطولة سمو األمير للرماية 

ج في »تراب« والديحاني في »دبل تراب« المطيري أول »سكيت« والمقلد توِّ

اختتمت في ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبية للرماية 
بطول���ة صاحب الس���مو امير 
البالد الش���يخ صب���اح األحمد 
للرماية التي اس���تمرت 4 ايام، 
مبشاركة كبيرة من رماة وراميات 
النادي ورماة وراميات االحتادات 
الرياضية العسكرية، وشملت 
الرماي���ة األوملبية  منافس���ات 
السكيت والتراب والدبل تراب 
واملسدس والبندقية ضغط الهواء 
والبندقية 50م واملسدس 50م 
والبندقية 25م سيدات ورماية 

القوس والسهم االوملبية. وقد 
حضر حفل اخلت���ام ممثال عن 
صاحب السمو، وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 
العفاسي، وحضر ايضا رئيس 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
للرماية الشيخ سلمان احلمود، 
ونائ���ب املدير العام لش���ؤون 
العامة  الهيئ���ة  ف���ي  الرياضة 
للش���باب والرياض���ة د.حمود 
ادارة  فليطح، واعضاء مجلس 
الن���ادي، وعدد كبير من محبي 

الرماية.

وقبل بدء احلفل قام احلضور 
بجول���ة تفقدي���ة لالطالع على 
ميادين رماية اخلرطوش واسلحة 
الرصاص، والقاع���ات واملباني 
الرئيس���ية، وقد أثنى احلضور 
عل���ى ه���ذا الص���رح الرياضي 
الكبير وما يحتويه من امكانيات 
رياضية متمي���زة. ثم بدأ حفل 
اخلتام بالسالم الوطني، وآيات 
من القرآن الكرمي، وكلمة للشيخ 
سلمان احلمود اكد فيها أن الرماية 
الكويتية تشرفت برعاية صاحب 
الس���مو االمير بتنظيم بطولة 

الرماة  سنوية تشجيعا ألبنائه 
والراميات وهي من أغلي وأهم 
البط���والت التي ينظمها النادي 

سنويا.
وقال: ان م���ن دواعي فخرنا 
واعتزازنا بالرماية، انها حظيت 
باهتمام ومس���اندة وتش���جيع 
سموه، فمنحها الدعم والرعاية 
الدائمة وش���يد لها احدث صرح 
رياضي في العالم، ليكون شاهدا 
الكرمية لس���موه  الرعاية  على 

البنائه الرماة.
وتابع احلم���ود: متكن رماة 

الكويت خالل املوسم احلالي من 
حتقيق 83 ميدالية في البطوالت 
الدولية واآلس���يوية والعربية، 
باإلضافة إلى 6 ميداليات ذهبية 
و3 فضيات وبرونزية واحدة في 
البطولة اآلسيوية لرماية األطباق 
أقيمت في تايلند  التي  الطائرة 

في ابريل املاضي.
وفيما يلي نتائج االوائل في 

البطولة: 
الرجال: صالح املطيري في 
سكيت فردي، وناصر املقلد في 
تراب فردي، وفهي���د الديحاني 

في دبل تراب فردي، ومش���عل 
العسعوسي في فردي البندقية 50 
مترا، وزيد الظفيري في املسدس 
50م حرة، وخالد السبيعي في 
الهواء فردي،  مس���دس ضغط 
وخالد السبيعي في بندقية ضغط 

الهواء فردي.
السيدات: شيخة الرشيدي في 
فردي سكيت، وشهد احلوال في 
تراب فردي، وعائشة قاسم في 
بندقية ضغط اله���واء 10 امتار 
ف���ردي، وعواط���ف القالف في 

مسدس 25 مترا فردي.

د.محمد العفاسي والشيخ سلمان احلمود ود.حمود فليطح مع الراميات الفائزات

هاني الصقر يعتزل أمام سورية

أمان في العربي

»المعاقين« يكّرم لجان البطولة 
الدولية أللعاب القوى غدًا

 برانديللي يخلف ليپي 

 اإلمارات تسقط مولداڤيا

مبارك الخالدي
أبدى احتاد كرة القدم موافقته املبدئية على تخصيص الدقائق 
اخلم���س االولى ملباراة االزرق امام املنتخب الس���وري املقررة 
في 10 اكتوبر املقبل العتزال العب نادي القادس���ية واملنتخب 
الوطني السابق هاني الصقر تقديرا من االحتاد لعطاء الالعب 

مع االزرق في فترة سابقة.
وكانت مباراة تكرمي الصقر قد مت تأجيلها عدة مرات السباب 
متفاوتة، من بينها عدم استقرار االحتاد الذي كانت تديره جلان 
مؤقتة، علم���ا ان الالعب اعلن اعتزاله منذ حوالي 5 مواس���م 

بسبب االصابة.

مبارك الخالدي
جنحت مفاوضات ادارة الن���ادي العربي في احلصول على 
خدمات العب نادي التضامن واملنتخب االوملبي حمد امان رسميا 

للعب في صفوف االخضر ملدة موسم واحد قابل للتجديد.
ولم يكش���ف النقاب عن قيمة الصفق���ة التي تتحفظ عليها 

االدارة العرباوية.
يشار الى ان العبي الساحل خالد القحطاني وعبيد منور من 
االسماء املرش���حة الختيار احدهم، بيد ان ذلك مرتبط مبوقف 

ادارة الساحل.

برعاية الشيخ صباح اجلابر يقيم نادي املعاقني حفل تكرمي 
اللجان العاملة في البطولة الدولية األولى أللعاب القوى للميدان 
التي اس���تضافها النادي مؤخرا، وحق���ق خاللها املراكز األولى 

بجدارة.
وس���يقام حفل التكرمي مس���اء غد الثالثاء بالنادي، وثمن 
امني س���ر النادي شافي الهاجري مبادرة الشيخ صباح اجلابر 
ورعايته لهذا احلفل من منطلق حرصه على دعم مسيرة النادي 
الرياضية وم���ن خالل اتصاالته بإدارة النادي لالطمئنان على 
الالعبني وإزال���ة كل العوائق التي تعت���رض آمال وطموحات 

النادي ومنتسبيه.

ذكرت وكالة االنباء االيطالية امس ان مدرب فيورنتينا تشيزاري 
برانديللي سيخلف مدرب املنتخب مارتشيلو ليپي بعد انتهاء املونديال 

الذي تستضيفه جنوب افريقيا من 11 يونيو الى 11 يوليو املقبل.
واش����ارت الوكالة الى اجتماع بني برانديلل����ي ورئيس االحتاد 
االيطالي جانكارلو ابيتي في سيس����تريري خالل معسكر املنتخب 

استعدادا للمونديال.
وسيوقع برانديللي )52 عاما( عقدا ملدة 4 سنوات وسيقدم رسميا 
من قبل االحتاد بعد انتهاء منافسات كأس العالم، واشارت الوكالة 
الى انه س����يتم بحث بعض التفاصيل الحقا.وكان برانديللي، العب 
وس����ط يوڤنتوس سابقا، امضى 5 س����نوات في تدريب فيورنتينا 
قاده خاللها مرتني الى خوض منافس����ات دوري ابطال اوروبا بعد 

ان اشرف لفترة قصيرة على فريقي بارما وروما.

تعادلت ڤنزويال مع كندا 1-1 في مباراة دولية ودية في كرة 
القدم أقيمت في ميريدا ف���ي جنوب غرب ڤنزويال ضمن جولة 
كندا في قارة أميركا اجلنوبية. وسجل لڤنزويال أنخل تشوريو 

)44( ولكندا العب الوسط غايفني ماكالوم )93(.
وخس���ر منتخب اذربيج���ان امام نظي���ره املقدوني 1-3 في 
سالزبورغ النمسوية. وسجل الفني ماميدوف )90( هدف اذربيجان، 
وتريسكوفسكي )8( ورشاد صادقوف )66( وغوروفسكي )88( 
اه���داف مقدونيا. وفاز منتخب ايس���لندا على نظيره االندوري 
4-0 في ريكيافيك.وسجل هيدار هيلغوسون )32 و51( وبيورن 
غوتارس���ون )87 من ركلة جزاء( وراغتار سيغوردسون )88( 
االهداف.وتعادل املنتخب الپولن���دي مع نظيره الفنلندي 0-0 
في كوتني. كما ف���از املنتخب االميركي على نظيره التركي 1-2 
في فيالدلفيا. وس���جل خوسيه التيدور )59( وكلينت دميبسي 
)76( هدفي الواليات املتحدة، واردا توران )26( هدف تركيا. وفاز 
املنتخب السويدي على نظيره البوسني 4-2. وسجل تويفونن 
)44( واولسون )68 و82( وماركوس بيرغ )90( اهداف السويد، 
وسيد صاحلوفيتش )47( وزيتش )90( هدفي البوسنة. وفاز 
املنتخب االوكراني على نظيره الروماني 3-2 في كييڤ. وسجل 
علييف )15( وكونوبليانكا )75( وغابرييل تاماس )79 خطأ في 
مرماه( اهداف اوكرانيا، وتامس )54( ودانيال نيكوالي )63( هدفي 
رومانيا. وفاز املنتخب االماراتي على نظيره املولداڤي 3-2 على 
ستاد مركز سالزبورغ الرياضي في النمسا. وسجل فارس جمعة 
)26( ومحمد الشحي )31( خليل )89( اهداف االمارات، وايغور 

تيغيرالس )14( وسيمون بولغارو )80( هدفي مولداڤيا.
كما فاز منتخب النرويج على نظيره املونتينيغري 1-2 .

»أكاديمية برشلونة« تختتم موسمها الديكان ثالث بطولة الشرطة الدولية للجودو

ليكرز إلى نهائي السلة األميركية
تف���وح رائح���ة الث���أر من 
املواجه���ة بني لوس اجنيليس 
ليكرز حامل اللقب وبطل املنطقة 
الغربية وبوسطن سلتيكس بطل 
املنطقة الشرقية في نهائي دوري 
كرة السلة االميركي للمحترفني 
الذي تنطلق منافساته اخلميس 
املقبل.وتأهل ليكرز للعام الثالث 
على التوالي بعد ان هزم مضيفه 
فينيكس صنز 111-103، وانهى 
سلسلة نهائي املنطقة الغربية 
4-2، فيما انهى بوسطن سلسلة 

نهائي املنطقة الش���رقية 2-4 
ايضا على حس���اب اورالندو 
ماجيك وصيف بطل املوس���م 
املاض���ي، وتأهل ال���ى النهائي 
للمرة الثانية في املواسم الثالثة 
االخيرة حيث توج عام 2008 
بطال بفوزه على ليكرز بالذات 

.)2-4(
 ويفوح عطر الثأر من جانب 
ليكرز الذي خس���ر عام 2008، 
وكان فوزه السهل على اورالندو 
4-1 وتتويجه بطال في 2009 

اولى خطوات االنبعاث من جديد 
فدقت االن ساعة مسح العار الذي 

حلق بالعبيه قبل عامني.
وال ينسى العبو ليكرز وقد 
ال تبارح ذاكرتهم ابدا اخلسارة 
القاس���ية التي حلقت بهم في 
املب���اراة السادس���ة االخي���رة 
)92-131( بع���د ان قضى دفاع 
بوسطن على حماس الشباب 
لديهم وحيد متاما كوبي براينت، 
افضل العب في الدور االول في 

ذلك املوسم.

أقامت أكادميية نادي برشلونة � الكويت املهرجان 
اخلتامي ملوسمها احلالي اجلمعة املاضي، والذي 
تخللته أنش���طة متعددة وترفيهية حتت إشراف 
املدير الفني اإلسباني جوزيب باالدا ورئيس املدربني 
عبدالعزيز العوضي باإلضافة إلى طاقم املدربني.

ومت تسليم الالعبني التقييم وميداليات التخرج 
في موسم 2010/2009 بحضور السفير اإلسباني، 
وحضر املهرجان عدد كبير م���ن األهالي، وقامت 
إدارة األكادميية بتوزيع الهدايا على حراس املرمى 

والالعبني املميزين.

أحرز غنام الديكان املركز الثالث وحصل على 
امليدالية البرونزية في بطولة الشرطة الدولية 
للجودو والتي أقيمت في منغوليا التي انطلقت 

في 26 اجلاري وتختتم اليوم.
جاء فوز الديكان بعد تغلبه على بطل تركيا 
بجدارة في مباراة مثيرة وقوية لتحديد املركز 
الثالث بعد أن شارك في البطولة نخبة من العبي 
اجلودو املنتسبني الى رجال الشرطة في اليابان 
وكوريا اجلنوبية ومنغولي���ا والصني وتركيا 
وروسيا وكازاخستان باإلضافة الى منتخب شرطة 
الكويت الذي شارك بخمسة العبني هم: النقيب 
غنام الديكان واملالزم أول عبداهلل النجدي ورقيب 

اول صالح احمليميد وعريف ناصر عبداهلل.
وشهدت البطولة منافسة كبيرة بني املشاركني 
ورغم صعوب���ة املواجهات في االوزان املختلفة 
وصل العبو وزارة الداخلية اخلمسة الى الدور 

قبل النهائي واصطدموا بابطال لهم خبرة طويلة 
ف���ي املجال الدولي وقدموا مس���توى جيدا نال 

اعجاب املتابعني واحلضور.
من جانبه، أكد رئيس الوفد املش���ارك عماد 
بهبهان���ي ان احلصول عل���ى ميدالية واحدة ال 
يعن���ي عدم التوفيق ولكن���ه يعتبر اجنازا في 
أول مشاركة في بطولة بهذا احلجم تضم أبطاال 
لهم حضور بارز في البطوالت الدولية وخبرة 

طويلة في املشاركة.
وأشار بهبهاني الى ان وصول جميع العبي 
منتخب الشرطة الى الدور نصف النهائي يدل 
داللة قاطعة على القدرات البدنية والفنية التي 
يتمتعون بها ويشير الى امكانية وصولهم الى 
منصات التتويج في البطوالت املقبلة اذا حصلوا 
على جرعات التدريب الكافية وتوفر لهم االحتكاك 

واملشاركات اخلارجية.

أطفال أكادميية برشلونة خالل املهرجان

النقيب غنام الديكان في بطولة سابقة

اعتبر أن الموافقة على انتقال الالعبين ليست من اختصاص اللجان المؤقتة

غانم يهدد باللجوء إلى القضاء في حال انضمام نايف للعربي أو الكويت 


