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بدأ العد التنازلي الس����تضافة 
الكويت للبطولة العربية الثانية 
للجمب����از الفني للرج����ال )كأس 
التي ستقام  الشهيد فهد االحمد( 
بصالة النادي العربي باملنصورية 
ويشارك فيها اكثر من دولة عربية 
واع����رب رئيس االحت����اد العربي 
ابوع����دل مدير  للجمباز س����يف 
البطولة عن سعادته لتجمع االشقاء 
العرب على ارض الصداقة والسالم 
خالل الفترة م����ن 27 الى 30 من 
الشهر اجلاري للتنافس على بطولة 
الشهيد الثانية التي تقام برعاية 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

الدولة لشؤون االس����كان، ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي ورئيس 
اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد ضمن اجندة االحتاد العربي واضاف 
ابوعدل ان الكويت ستستضيف اجتماع املكتب التنفيذي لالحتاد العربي 
للجمباز واللجان العاملة خالل ايام البطولة وان االحتاد العربي سيكرم 
مؤسس����ي رياضة اجلمباز في الدول العربية واس����رة املرحوم محمود 
عبدالعال االب الروحي لرياضة اجلمباز في مصر والكويت، كما سيتم 
تكرمي االردني علي العاصي بطل العالم والعرب واحلاصل على امليدالية 
الذهبية في جهاز احللق باالضافة الى رؤساء االحتاد الكويتي السابقني 
وبطل اخلليج والعرب د.جواد عس����كر واضاف ابوعدل انه مت تشكيل 
اللجنة املنظمة العليا برئاس����ة الشيخ طالل الفهد ود.يوسف بوعباس 
نائبا لرئيس اللجنة وس����يف ابوعدل مديرا للبطولة واعضاء االحتاد 
الكويتي في رئاس����ة اللجان املختلفة باالضافة الى االمني العام لالحتاد 
العربي محمد االسيحم واشار ابوعدل الى ان بطل سورية البهلوان حصد 
بطولة الش����هيد االولى للجمباز العربي وانه يتوقع منافسة قوية على 
لقب البطولة الثانية ومتنى لالش����قاء من ابطال العرب النجاح وشكر 
الهيئة العامة للش����باب والرياضة بقيادة د.فؤاد الفالح على الدعم من 

اجل اجناح البطولة.

إخالء مبنى اتحاد الكرة
إدارة شؤون الكرة من »غرب آسيا«

عبداهلل العنزي
أخلت الهيئة العامة للشباب والرياضة صباح 
أمس مبنى احتاد كرة القدم في العديلية من جميع 
موظفيه، وقام مسؤولو الهيئة بإغالق أبواب االحتاد 
بالسالس���ل، وذلك تنفيذا لقرار وزير الش���ؤون 

االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي. 
وبقي الباب اخللف���ي لالحتاد من جهة ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البك���ر والديوانية االحتاد 
مفتوحا وذلك للس���ماح للمنتخ���ب األوملبي في 

التدريب على ملعب االحتاد. 
وعلمت »األنب���اء« ان اعض���اء مجلس ادارة 

وموظفي احتاد الكرة قد انتقلوا الى مبنى احتاد 
غرب آس���يا في اجلابرية، إلدارة شؤون االحتاد 
م���ن هناك، بعد اغالق املبن���ى من جهة مجهولة. 
وكان د.العفاس���ي قد صرح لوسائل اإلعالم في 
وقت س���ابق بأن مبنى احتاد الكرة سيغلق اول 
من امس األحد بيد ان ذلك لم يحدث، الى ان اغلق 

صباح امس. 
اجلدير بالذكر ان رئيس احتاد الكرة الش���يخ 
طالل الفهد كان قد عاد في ساعة متأخرة من مساء 
امس الى البالد بعد مشاركته في اجتماع اجلمعية 

العمومية لالحتاد اآلسيوي لكرة السلة.

غياب 4 العبين في التدريب األول لألولمبي
عبداهلل العنزي

ادى املنتخب االوملبي تدريبه 
االول مساء امس االول على ملعب 
البكر في  املرحوم عبدالرحمن 
احتاد الكرة وذلك بحضور 20 
العبا وذلك اس���تعدادا لبطولة 
اخلليج للمنتخب���ات االوملبية 
الفترة  اقامتها خ���الل  املق���رر 
من 28 يوليو الى 7 اغس���طس 
املقبل���ني وذلك ف���ي العاصمة 
الدوح���ة، والالعبون  القطرية 
الذين حض���روا التدريب االول 
وه���م عبداهلل احلرب���ي، عادل 
الضويحي، عمر بوحمد، سعود 
احلويل، محمد القطان، يوسف 
ناصر، حسني كنكوني، ناصر 
فرج، ط���الل فاض���ل، عبداهلل 
الرفاع���ي، عبدالهادي خنيس، 
فهد حم���ود، فه���د االنصاري، 
احمد ابراهيم، فهد احلش���اش، 
حمد امان، عبداهلل صالح، احمد 
الرشيدي، فيصل مبارك، احمد 
اخلالدي، سعد سرور، عبداهلل 
ناصر، محمد دهش، بدر ناصر، 

عبدالوهاب العنزي.
وقد تغيب عن التدريبات 4 
العبني وهم ناص����ر القحطاني 
وجابر جازع النشغالهما وعلي 
طالب وغازي القهيدي لتواجدهما 
خارج البالد، ومن املقرر ان يلتحق 

الرباعي بتدريبات اليوم.

وقد ح���رص كل من مدير 
املنتخب امين احلسيني واملدرب 
ماهر الشمري على إلقاء كلمة 
ترحيبية بالالعبني مؤكدين ان 
املرحلة املقبل���ة تتطلب منهم 
تق���دمي كل ما لديه���م من اجل 
مواصلة االستمرار في تشكيلة 
املنتخب، فالباب مازال مفتوحا 
للجميع والبقاء سيكون لألجدر 

فقط.

وبع���د ذل���ك ادى االزرق 
تدريباته التي ركز من خاللها 
اجله���از الفني عل���ى اجلانب 
اللياقي بش���كل كبير كون ان 
فترة التجمع ه���ذه تأتي بعد 

انتهاء املوسم.
ومن جانبه قال مدير املنتخب 
امين احلس���يني ان تدريبات 
املنتخ���ب االوملبي ستس���تمر 
لغاية يوم 3 يوليو املقبل حيث 

الى املعسكر  املغادرة  ستكون 
اخلارجي للفريق في النمس���ا 
والذي سيرأس���ه عضو احتاد 
الكرة مانع احليان وسيضم 24 
الى اجلهازين  العبا باالضافة 
الفن���ي واالداري، مضيف���ا ان 
املعسكر سيتخلله اقامة من 4 
الى 5 مباريات جتريبية وبعدها 
سيتوجه املنتخب مباشرة الى 
البطولة  قطر خلوض غم���ار 

اخلليجية.
واشار احلسيني الى ان باب 
اختيار الالعبني ال يزال مفتوحا 
للجميع خصوصا وانه ال احد 
يعلم الظروف التي سيواجهها 
الفريق في املرحلة املقبلة لذلك 
على جمي���ع الالعبني االلتزام 
بالتدريب���ات وتقدمي افضل ما 
لديهم لضمان البقاء في تشكيلة 

االزرق.

الحسيني: المغادرة إلى معسكر النمسا 3 يوليو المقبل 

سيف أبوعدل

أبواب احتاد الكرة كما بدت أمس مغلقة

)قاسم باشا(الشيخ أحمد الداود مترئسا اجلمعية العمومية أمس األول 

مشاركات خارجية كثيرة بانتظار منتخباتنا الوطنية في كرة السلة

العبو األوملبي يستمعون لتوجيهات املدرب ماهر الشمري قبل تدريب سابق

الداود: إطالق اسم الفقيد باسل الصباح
على أول مضمار جديد لنادي السيارات

االستعداد النطالق بطولة كأس 
الشهيد الثانية للجمباز

الش���يخ باس���ل الصباح رائد 
رياضة السيارات.

انني اشكر  الداود  واضاف 
اعضاء اجلمعية على تواصلهم 
التواصل  ونعاهده���م عل���ى 
لتحقي���ق االجنازات باس���م 
الكوي���ت وتقدمها في احملافل 

الدولية.
الداود عزم مجلس  واعلن 
االدارة على اطالق اسم املرحوم 
الشيخ باسل على أول مضمار 
جديد يتم انشاؤه لقطاع رياضة 

السيارات.
وشكر الداود الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على دعمها 
النادي  املس���تمر لنش���اطات 
املختلفة، وكان قد حضر اعمال 
اجلمعية كل من نائب الرئيس 
مناور الرش���يدي وامني السر 
الع���ام فيصل الذكي���ر وامني 
الصندوق حامد الفجي واعضاء 
مجلس االدارة وعدد كبير كما 
حضرها من الهيئة رئيس قسم 
االندية املتخصصة علي بشير 
وجمال فرغلي وعادل منصور 

وعبداهلل الدابي.

بطولة جابر األحمد.
وتقدم الداود: باسم اعضاء 
اجلمعية الى القيادة السياسة 
بالتعازي لوفاة فقيد الرياضة 

االس���تعراض التي تستوعب 
املئات من املش���اركني الشباب 
ش���هريا وكذلك بطولة الرالي 
الكويتي للموسم 2010 وايضا 

وقال ان ما حتقق هو دعم كبير 
ملجلس االدارة حيث مت ايضاح 
اجنازات مجلس االدارة العضاء 
اجلمعية والتي منها انشاء حلبة 

مبارك الخالدي
عقد مساء امس االول مبقر 
نادي السيارات والدراجات اآللية 
العمومية  اجتماع اجلمعي���ة 
العادية السنوية بحضور جمع 
كبير من االعضاء العاملني حيث 
التقريرين االداري  مت اعتماد 
واملال���ي للفت���رة املنتهية في 
2010/3/31 باالجم���اع وبوقت 
قياسي، كما مت اعتماد مشروع 
امليزانية املقترحة للموس���م 
2011/2010، كم���ا مت تفويض 
مجلس االدارة في اختيار مكتب 
التدقيق احملاسبي ولم يتجاوز 
عقد اعمال اجلمعية مدة العشر 

دقائق.
وفي بداية االجتماع رحب 
رئيس مجل���س ادارة النادي 
الشيخ أحمد الداود باحلضور 
مثنيا عل���ى جهودهم للفترة 
املاضي���ة وبعد ت���الوة بنود 
محض���ر االجتم���اع ص���ادق 
اعضاء اجلمعية باالجماع على 
التقريرين املالي واالداري واثنى 
الداود على الثقة العالية التي 
منحتها اجلمعية ملجلس االدارة، 

اعتماد التقريرين المالي واإلداري للنادي

اتحاد السلة »يغربل« اللجنة الفنية.. ويجدد للجالوي 
يحيى حميدان

ابقى احتاد الس����لة على نفس تش����كيل جلانه السابقة 
باستثناء اللجنة الفنية التي »نفضها« االحتاد وقرر االبقاء 
على خليل ابراهيم رئيسا لها، الى جانب عبدالرحمن أمني 
مقررا وبتواجد عضوين فقط هما سالم الهزاع ومشاعل العبيد 
وهما من األسماء اجلديدة التي يأمل االحتاد من خاللها في 

ضخ دماء جديدة لتحسني اوضاع اللجنة.
ويأتي القرار هذا بعد أن واجه����ت اللجنة الفنية حملة 
اعتراضات عديدة على ادائها في املواس����م املاضية ما جعل 
االحتاد يزيح بعض االس����ماء التي كانت مصدرا رئيس����يا 

للمشاكل.
ومن جهة اخرى، قرر احتاد الس����لة جتديد عقد املدرب 
الوطني أحمد اجلالوي لعام آخر رس����ميا بعد أن حاز ثقة 
غالبية أعضاء مجلس االدارة، وأسند له االحتاد قيادة منتخب 
الناشئني في بطولة اخلليج املقرر اقامتها في األسبوع الثاني 
من رمضان في السعودية، وكذلك سيتولى القيادة الفنية 
ملنتخب الشباب في البطولة اآلسيوية في اليمن خالل الفترة 

من 22 سبتمبر وحتى 1 أكتوبر املقبلني.
في غضون ذلك، قام االحتاد بتعيني املدرب خالد الوهيب 
مساعدا ملدرب املنتخب االول الذي يرتبط بعقد مع االحتاد 
وميتلك »كودة« عروض من أندية خليجية تصل الى تسعة 
عروض، بخالف عرضني آخرين من االحتاد االيراني وأحد 
الفرق االميركية وهو املدرب الوحيد في العالم الذي ميتلك 

هذا الكم من العروض بصفة مستمرة.
وم����ن ناحية أخرى، ش����كل االحتاد رؤس����اء وفوده في 
املشاركات اخلارجية املقبلة، بحيث سيتولى نائب الرئيس 
خليل ابراهيم رئاسة وفد منتخبنا الوطني االول في البطولة 
العربية املزمع اقامته����ا في بيروت ابتداء من 14 وحتى 24 
سبتمبر املقبل، وسعد العجمي رئيسا لوفد منتخب الناشئني 
في بطولة اخلليج، وعواد الشمري لرئاسة وفد منتخب الشباب 
في بطولة آسيا في اليمن ووفد منتخب الشباب في البطولة 
العربية بالقاهرة والتي لم يحدد موعدها رسميا، وعبداهلل 
الكندري رئيسا لوفد املنتخب االول في بطولة اخلليج في 
دبي من 25 سبتمبر وحتى 1 اكتوبر املقبلني، وضاري برجس 
لوفد املنتخب االول في دورة االلعاب اآلس����يوية في الصني 

ابتداء من 12 وحتى 27 نوفمبر املقبل.

قرر تشكيل رؤساء وفود منتخباته في البطوالت المقبلة العصيمي: الرماية ستكّرم 
الديحاني والحوال

السهو: نظام جديد 
لتسجيل الالعبين

يعقوب يشيد بدعم راعي البطولة

الهزاع والشهيد يتنافسان 
على لقب بطل المحافظات

تشهد ساحة بيان الرياضية التابعة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بعد غد اخلميس ختام البطولة الرابعة للمحافظات 
لكرة القدم للكبار والبراعم والتي تقام للعام الرابع على التوالي 
حتت رعاية وزير الديوان األميري الشيخ ناصر صباح األحمد، 
حيث يلتقي فريقا ديوانية الهزاع ممثل محافظة الفروانية مع 
الشهيد فهد االحمد ممثل محافظة اجلهراء على كأس السوبر 
للكبار، فيما يلتقي فريقا مركز شباب القادسية ممثل محافظة 
العاصمة مع مركز شباب الصباحية أ ممثل محافظة االحمدي 

على كأس البراعم.
واملباراتان توافرت لهما عناص��ر القوة واملتعة بني ندية 
الفرق املتباينة والرغبة اجلامحة في الفوز بشرف ولقب زعامة 
احملافظات من جهة، وللتشرف بنيل الكأس التي حتمل اسم 
وزير الديوان األميري وراعي البطولة، وذلك في ظل حضور 
جماهيري كبير متوقع قياس��ا باحلضور الذي ش��هدته كل 
مراحل هذه البطولة، وسيتقدم احلضور راعي البطولة وكبار 
املسؤولني والرياضيني. وقد أعدت اللجنة املنظمة للبطولة برنامجا 
متكامال لليوم اخلتامي سيشمل فقرات تسعد اجلماهير، من 
بينها اس��تعراضات مهارية لبعض الالعبني، اضافة للسحب 
على جوائز قيمة للجماهير، ولن يخلو احلفل من فقرات فنية 

شيقة وفقرة استعراضية من تراث الكويت االصيل.
وأكد نائب مدير عام الهيئة ورئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
جاس��م يعقوب ان اللجنة قد اس��تعدت بشكل كامل ليخرج 
املهرجان اخلتامي بالش��كل املطلوب، مشيرا لتعاون اجلميع 

لضمان جناح البطولة في عامها الرابع.
كما وجه الشكر للشيخ ناصر صباح االحمد راعي البطولة 
عل��ى دعمه املتواصل والذي أثمر ع��ن جناح منقطع النظير 
للبطولة جعل الشباب ينتظرونها كل عام ليمارسوا هواياتهم 
احملببة وليعرضوا امكانياتهم احلقيقية لعلها تتيح لهم االنتقال 

ألندية كبرى.
وأكد يعقوب ان الدعم املادي واملعنوي الذي يقدمه الشيخ 
ناص��ر قد منح البطولة زخما حقيقي��ا وجعلها محل اهتمام 
اعالمي كبير.كما وجه يعقوب الشكر للمحافظني ومسؤولي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة على الدعم الكبير وحرصهم 

على تسخير كل االمكانيات لهذه البطولة.

»الجوية« والحرس األميري 
في ختام موسم الجيش

اعلن امني الس���ر العام بنادي 
الرماية عبيد العصيمي أن مجلس 
ادارة النادي قرر في اجتماعه مؤخرا 
مكافأة وتكرمي الرامي االوملبي فهيد 
الديحاني الذي متكن من رفع اسم 
وعلم الكويت ف���ي بطولة كأس 
العالم لرماي���ة االطباق الطائرة 
الت���ي اقيمت ف���ي مدينة لوناتو 
االيطالية خالل الفترة من 7 الى 
16 اجلاري بتحقيقه املركز الثالث 
وامليدالية البرونزية، واملركز االول 
في بطول���ة مالطا، وكذلك تكرمي 
الرامية البطلة شهد احلوال التي 
متكنت من املشاركة في التصفيات 
النهائية في رماية التراب ضمن 
افضل ستة راميات على مستوى 
العال���م وحتقيقها للمركز الرابع 
ف���ي بطولة لوناتو والتي تعتبر 
من اكبر البطوالت العاملية التي 
حترص جمي���ع احتادات الرماية 
الدولية على املش���اركة فيها من 

خالل افضل رماتها ورامياتها.

اعلن سكرتير عام احتاد الكرة 
سهو السهو بدء الدورة التدريبية 
ملوظفي االحتاد للتعرف على نظام 
»فيفا« ملراقبة انتقاالت الالعبني 
احملترفني من احتاد وطني آلخر 
 »TMS« وه��و ما يعرف بنظ��ام
املعتمد من االحتاد الدولي لكرة 

القدم.
وقال السهو ان دورة تدريب 
األندي��ة عل��ى النظ��ام املذكور 
تس��تمر ملدة يومني اعتبارا من 
صباح اليوم ف��ي مركز عبداهلل 
السالم إلعداد القادة حتت اشراف 
اخلبير الدولي احمد س��الم من 
احتاد دول��ة االمارات الذي عقد 
اجتماعا قصيرا صباح امس مع 
كل من نائب رئيس مجلس اإلدارة 
هايف املطيري ومدير التطوير بدر 
عبداجلليل تطرق فيه احلديث الى 
اهمية هذا النظام امللزم واالجباري 
من قبل »فيفا« ب��دءا من األول 
من أكتوبر املقبل اذ يجب ادخال 
بيانات الالعب املطلوب انتقاله من 
خالل الناديني واالحتادين املعنيني 
مبراقبة »فيفا« وسيتم التوقف عن 
اصدار البطاقات الورقية لالعبني 
احملترفني عند االنتقال من احتاد 
وطني آلخر، علما بأنه قد تقرر 
وقف تسجيل الالعبني احملترفني 
اجلدد للموس��م اجلديد ألي ناد 
محلي، ال يستخدم نظام انتقال 

الالعبني االلكتروني.

برعاي����ة النائب االول لرئيس 
مجل����س الوزراء ووزي����ر الدفاع 
اناب  املبارك والذي  الشيخ جابر 
عنه رئيس االركان العامة للجيش 
تقام ف����ي الرابعة عصر الغد على 
صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة 
املباراة النهائية لقدم الصاالت بني 
الق����وة اجلوية واحلرس  فريقي 
االميري في ختام املوسم الرياضي 

العسكري.


