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الفهد: الرياضيون جسد واحد إلنجاح »عروس األولمبياد«
أكد رئيس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة العربية الثانية للجمباز 
الفني للفردي الرجال الشيخ طالل 
الفهد ان اقامة البطولة التي تنطلق 
في 27 اجلاري وتستمر أربعة أيام 
للمرة الثانية هي اجناز يحس����ب 

للرياضة الكويتية.
وق����ال ان اقامة هذه التظاهرة 
الرياضية العربية والتي حتمل اسم 
الشهيد فهد األحمد وينظمها احتاد 
اجلمباز مبشاركة 12 دولة عربية 
تعزز املكانة الطيبة للكويت في هذه 
الرياضة وحرصها على تطور هذه 
الرياضة السيما ان الكويت تتبوأ 

رئاسة االحتاد العربي للجمباز.
وأضاف ان الكويت واجلماهير 
الرياضي����ة احملبة له����ذه اللعبة 
التي تلقب ب� »عروس األوملبياد« 
تسعد بإقامة بطولة عربية كبرى 
حتمل اسم رمز من رموز الرياضة 
الكويتية وواحد ممن وضع وأرسى 
اللبنات األساسية للحركة الرياضية 
الش����املة مبا فيها لعبة اجلمباز 
الفني، مش����يرا الى ان املش����اركة 
العربية في هذه البطولة جتس����د 
احملبة والتقدير والعرفان للكويت 

والسم الشهيد.
وعبر الفهد عن شكره وتقديره 
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدولة لش����ؤون اإلسكان ووزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ أحمد 
الفهد لرعايته الكرمية لهذه البطولة 
التي تقام على صالة عبدالعزيز 

اخلطيب بالنادي العربي.
اللجن����ة املنظمة  ان  وأوضح 
أنهت جمي����ع الترتيبات للبطولة 
من أم����ور تنظيمي����ة وفنية وان 
جمي����ع االس����تعدادات اكتمل����ت 
سواء إلقامة املنتخبات او مالعب 
وأماكن التدريب، متوقعا ان حتظى 
البطولة مبتابعة جميع املهتمني 
بهذه الرياضة وان تظهر البطولة 
مبستوى فني عال نظرا ملشاركة 
أفضل العبي اجلمباز في املنطقة 

العربية.
وش����كر الفهد رئيس وأعضاء 
مجلس ادارة احتاد اجلمباز على 
اجلهود التي يبذلونها للتحضير 
لهذه البطولة املهمة على النطاق 
العربي، مش����ددا على ان األسرة 
الرياضية ف����ي الكويت تقف الى 
صف احتاد اجلمباز وتس����خر له 

اللجنة د.يوسف بوعباس ان لعبة 
اجلمباز هي أم األلعاب احلقيقية 
وان اإلنسان مارسها قبل ان يولد 
وهو في بطن أمه وطبق الدحرجة 
والتكور والش����قلبة في طفولته 
واخلفة واملهارة والرشاقة والقوة 
والتوازن ف����ي املراحل التعليمية 
املختلفة، وأضاف ان اجلمباز صقلت 
مهارات الالعبني في مختلف األلعاب 
وساهمت في حمايتهم من االصابات، 
مشيرا الى ان بطل اجلمباز ميكنه 
رفع علم بالده 6 مرات في بطوالت 
العالم وحصاد ست ميداليات ذهبية 
اللعبات اجلماعية  والتفوق على 
في حص����اد امليداليات وهذا يؤكد 
ان لعبة اجلمب����از هي أم األلعاب 
احلقيقية وتستحق املزيد من الدعم 

واالهتمام.
من جهة أخرى، أعرب رئيس 
الهتمي عن  القطري علي  االحتاد 
س����عادته ملش����اركة قطر في لقاء 
األش����قاء بالبطولة وقال ان قطر 
حريصة عل����ى التواجد مع ابطال 
العرب لتحقيق األهداف املرجوة 
واكتس����اب الالعب����ني االحت����كاك 

واخلبرة واالرتقاء باللعبة.

وحركتها الرياضية، مش����يرا الى 
ان اجلميع يعتبر جزءا واحدا من 
اجلسد الرياضي الكويتي ويعمل 
اجلميع حتت مظلة صاحب السمو 
األمير وس����مو ولي العهد وسمو 

رئيس مجلس الوزراء.
من جهته، ق����ال نائب رئيس 

جميع الكوادر الفنية والبش����رية 
الجناح هذه البطولة السنوية.

وأبدى الفهد رضاه التام عن هذه 
التحضيرات، مشيرا الى انه يتابع 
االمر عن كثب ويقف اجلميع قلبا 
وقالبا مع البطولة لتخرج بالشكل 
الكويت  الالئق واملناس����ب السم 

أشاد باستضافة الكويت للبطولة العربية الثانية للجمباز

الشيخ طالل الفهد

عبيد العنزي

الشيخ علي اجلابر يتسلم درعا من الشيخ جابر البندر

طائرة ورقية على شكل كرة قدم وحذاء شاركت في »ريد بل فلوغتاغ«

 العنزي: »خليجي20« يتقرر مصيره 
السبت المقبل في الكويت

 واكد العنزي الذي سيترأس االجتماع، أن 
االجتماع سيس���فر عن نتائج تخدم الرياضة 
اخلليجية والتي حتظى برعاية سامية واهتمام 
كبير من اصحاب الس���مو واجلاللة قادة دول 

مجلس التعاون اخلليجي.

اكد امني سر اللجنة األوملبية عبيد العنزي أن 
مصير اقامة بطولة كأس اخلليج ال� 20 لكرة القدم 
املقررة في اليمن في ديسمبر املقبل، سيتقرر 
السبت املقبل في اجتماع رياضي خليجي في 

الكويت.
 وقال العنزي ل���� »كونا« ان هذا املوضوع 
س���يكون بندا رئيس���يا في االجتماع املشترك 
الذي يجمع املكتب التنفيذي ملجلس رؤس���اء 
اللجان األوملبية ملجلس التعاون اخلليجي وامناء 
س���ر احتادات كرة القدم في الدول اخلليجية 
الست واملقرر عقده في الكويت مبشاركة ممثلي 
دول مجلس التعاون اخلليجي واالمانة العامة 

للمجلس.
 وأضاف أن القرار املرتقب الذي سيتم االتفاق 
عليه سيرفع الى رؤساء اللجان األوملبية بدول 
املجلس متهيدا العتماده بشكل رسمي ونهائي.  
واوضح العنزي أن القرار لن يخرج عن 3 خيارات 
هي اما تثبيت اقامة البطولة في اليمن الشقيق 
مبوعدها احملدد سلفا او ان يتم التأجيل لفترة 

زمنية معينة او يتم نقلها الى دولة اخرى.
 واعرب ع���ن ثقته الكبيرة في أن االجتماع 
س���يخرج بالقرار األفضل للرياضة اخلليجية 
عموما وك���رة القدم خصوص���ا ومبا يضمن 
استمرار هذه البطولة العزيزة على قلوب كل 

ابناء وشعوب املنطقة اخلليجية.

 يترأس اجتماع المكتب التنفيذي للجان األولمبية الخليجية 

محافظ العاصمة يستقبل وفد لجنة هوكي الجليد

وفي اخلتام، قدم الش���يخ 
جابر البندر درعا الى الشيخ 
علي اجلابر تقدي���را لرعايته 
للبطولة اخلليجي���ة، ودرعا 
أخرى من رئيس جلنة هوكي 

اجلليد فهد العجمي.

من جهته، متنى فهد العجمي 
من مسؤولي وأصحاب األيادي 
البيض���اء االحتف���اء بفريق 
هوكي اجلليد لتشجيعه على 
النهوض مبستوى هذه اللعبة 

اجلديدة.

وق���ال: لق���د ح���ان الوقت 
للمطالبة بإنش���اء ناد لهوكي 
التصاميم  اجللي���د بأح���دث 
واملعدات العاملية، لكي يتمكن 
الفريق من متثيل الكويت دوليا 

وعامليا أحسن متثيل.

واحلكومة الرشيدة واجلماهير 
على تش���جيعهم ومؤازرتهم 
للفريق أثناء البطولة، وشكر 
الش���يخ علي اجلابر الهتمامه 
ورعايته بطولة اخلليج األولى 

لهوكي اجلليد.

العاصمة  استقبل محافظ 
الشيخ علي اجلابر، وفد جلنة 
هوكي اجلليد، وضم الرئيس 
الفخري للجنة الش���يخ جابر 
البندر وفه���د العجمي رئيس 
اللجن���ة وعددا م���ن اإلداريني 

والالعبني.
وحث محافظ العاصمة الوفد 
على أن يكون طموحهم الوحيد 
هو الفوز، وقال: هذا ال يتم إال 
باجلهد والعمل اجليد ويجب 
أن يك���ون الطموح بالتنافس 
الشريف على املراكز األولى دائما 

لرفع علم الكويت عاليا.
وأشاد بنجاح بطولة اخلليج 
األولى لهوكي اجلليد التي أقيمت 
في الكوي���ت، رغم قلة األعداد 
البطولة،  واإلمكانيات له���ذه 
ورأى ان حصول الفريق على 
املركز الثاني كان له أثر كبير، 
وأعرب ع���ن فخره بأن تكون 
الكوي���ت عضوا ف���ي االحتاد 
الدول���ي لهوكي اجلليد، قائال: 
هذا يدل على املجهود الطيب من 

أبناء الكويت املخلصني.
ثم حتدث الشيخ جابر البندر 
شاكرا س���مو رئيس مجلس 
الوزراء الش���يخ ناصر احملمد 

األنصاري: إدارة الكويت وقعت في خطأ حسابي
قال امني السر العام بنادي القادسية وليد 
االنصاري أن القادسية هو بطل كأس التفوق 
العام بعد ان حقق 285.844 نقطة وهذا الرقم 
يجعل����ه متربعا على الئحة الترتيب في كأس 
التف����وق العام للموس����م الرياض����ي املنتهي 

.2010/2009
وش����دد االنص����اري في بي����ان وزعه على 
وس����ائل االعالم امس عل����ى ان النتيجة التي 
مت اعالنه����ا من قبل النادي بتاريخ 17 اجلاري 
هي نتيجة مستمدة من النتائج الرسمية من 
االحتادات الرياضية واملرسلة الى كل االندية 

الرياضية.
واما فيما يتعلق باعالن نادي الكويت عن 
حصوله على كأس التف����وق فهو امر مخالف 
متاما للحقيقة وذلك وفقا للمستندات والنتائج 
الرسمية التي اعتمد عليها القادسية في احتساب 
نتائجه، حيث وق����ع الكويت في خطأين عند 
احتس����اب نقاطه في كأس التفوق، االول عند 
حسابه لنتائجه في لعبة كرة اليد حيث تدل 
النتائج الصادرة من احتاد كرة اليد على حصوله 
على 26 نقطة وليس 27 نقطة كما اعلن نادي 
الكويت، اما اخلطأ الثاني فيتعلق باحتساب 
نقاط االلعاب املائية حيث تدل النتائج الصادرة 
من احتاد السباحة على حصول الكويت على 
24 نقطة بينما اعلن الكويت عن حصوله على 

25 نقطة، وبالتالي يصبح االجمالي العام لنقاط 
كأس التفوق العام لنادي الكويت 285.298، مما 
يجعل نادي القادسية يتربع مجددا على عرش 

كأس التفوق الرياضي منذ انطالقه.
وطالب االنصاري الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة بس����رعة اصدار النتائج الرسمية 
لنتائج كأس التفوق العام مع التش����ديد على 
ضرورة تطبيق جميع النظم واللوائح املعتمدة 
الحتساب نقاط كأس التفوق، مؤكدا ان القادسية 
لن يتوانى في الدفاع عن حقوقه التي كفلتها 
له النظم واللوائ����ح والقوانني ولن يفرط في 
مجهود االجهزة االداري����ة والفنية والالعبني 
خالل هذا املوسم االس����تثنائي الذي تعرض 
فيه القادسية للكثير من الصعوبات مما جعل 
احلفاظ على كأس التفوق العام امر يستحق 

الفخر واالعتزاز.
واكد االنصاري ان مجلس ادارة القادسية 
برئاسة طارق احلس����ون قد اخذ على عاتقه 
منذ تسلم مهام ادارة النادي احلفاظ على كأس 
التف����وق العام والذي يعد مصدر فخر للقلعة 
الصفراء وجميع منتسبيها من مجالس ادارات 
س����ابقة وألعضاء اجلمعية العمومية للنادي 
وجلميع االجه����زة االدارية والفنية والالعبني 
باالضافة الى جميع محبي وعش����اق النادي 

داخل وخارج الكويت.

أكد أن القادسية هو بطل كأس التفوق

فليطح يعتذر عن رئاسة 
لجنة ستاد جابر

 يعرض االستعدادات الستضافة بطولة الناشئين

السهو يحضر اجتماعات »التنظيمية« 

الفالح يهنئ الفهد وآل ثاني الدعيع يعتزل نهائيًا

الشباب يتعاقد مع المدرب كارينو

 مبارك الخالدي
قدم نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.حمود 
فليطح اس���تقالته من رئاس���ة فريق العمل لستاد جابر امس، 
ال���ى مدير عام الهيئة د.فؤاد الفالح، ويب���دأ اعتبارا من اليوم 

اجازة.
وقال فليطح ل� »األنباء«: لقد فضلت االعتذار عن عدم رئاسة 
اللجنة املذكورة في هذه الفترة افساحا للمجال الى ادارة الهيئة 
احلالية، الختيار من تراه مناس���با لرئاسة اللجنة السيما اننا 
كلجنة سابقة قد عملنا طوال الفترة املاضية، وفق رؤى محددة 
وبرنامج ثابت س���عينا من خالله لتحديد موعد محدد الفتتاح 
الستاد، بعد االنتهاء من املالحظات الفنية والهندسية اخلاصة 

ببعض امللحقات في الستاد.
واض���اف: انني حاليا في اجازة، اال انني امتنى االس���تقرار 
لالوضاع الرياضية واالنتهاء من كل املش���اكل العالقة، ويبدأ 
الرياضيون في االلتفات الى التخطيط والبناء لالرتقاء بالرياضة 

في كل القطاعات.
اجلدي���ر بالذكر ان فليطح كان يش���غل منصب نائب املدير 
العام للهيئة لشؤون الرياضة، قبل جتميده، بعيد عودة الفالح 
الى رئاسة الهيئة بحكم قضائي، استتبعه قرار لوزير الشؤون 

مطلع الشهر اجلاري.

عبداهلل العنزي 
اكد سكرتير احتاد الكرة سهو 
السهو ان اجتماع اللجنة الفنية 
للجنة التنظيمية لدول مجلس 
التع���اون اخلليجي املقرر عقده 
اليوم ف���ي العاصمة البحرينية 
املنامة سيناقش فيه استعدادت 
الكويت الستضافة بطولة اخلليج 
للناش���ئني حتت 17 سنة املقرر 
اقامتها في سبتمبر املقبل وكذلك 
مناقشة استعدادت اقامة البطولة 
السادس���ة والعش���رين لدوري 
ابطال اخللي���ج لالندية االبطال 
والتي سيمثل الكويت فيها ناديا 
النصر والعربي وذلك حس���ب 
الئحة املس���ابقات التي اعتمدت 
بالنسبة للمشاركات اخلارجية 

لالندية املوسم املقبل.
وقال السهو ل� »األنباء« قبل 

مغادرته البالد امس انه سيعرض 
خالل االجتماع اخر استعدادات 
الكويت الستضافة بطولة اخلليج 
للناش���ئني ومدى اهتمام احتاد 
الكرة باجناح هذا احلدث اخلليجي 
الشبابي خصوصا ان رئيس احتاد 
الكرة الش���يخ طالل الفهد ابلغ 
مجلس االدارة بضرورة جتهيز 

كل االمور لالشقاء اخلليجيني 
وبني السهو انه سيتم وضع 
خط���ة اع���داد جي���دة ملنتخب 
الناشئني بعد ان يجتمع اجلهاز 
البرتغالي  املدرب  الفني بقيادة 
انطوني���و فيوالنتي مع اللجنة 
الفنية والتطوير حيث ان احتاد 
الكرة يس���عى العداد منتخبات 
املراحل الس���نية جي���دا كونها 
مس���تقبل الكرة الكويتية والبد 

من االهتمام بها.

اإلدارة  بعث رئيس مجل����س 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
الفالح ببرقية  والرياضة د.فؤاد 
تهنئ����ة لنائ����ب رئي����س اللجنة 
األوملبية القطري الش����يخ سعود 
آل ثاني، مبناسبة فوزه برئاسة 
االحتاد اآلسيوي لكرة السلة ونيل 
ثقة اجلمعي����ة العمومية لالحتاد 
واالحتفاظ بالرئاسة للمرة الثالثة 
عل����ى التوالي. كما هن����أ الفالح 
الش����يخ طالل الفهد على تزكيته 
من قبل اجلمعية العمومية لالحتاد 
اآلسيوي لكرة السلة ملنصب النائب 
األول لرئيس االحتاد. وقال الفالح: 
ال شك في ان هذه الثقة تدل داللة 
قاطعة على تقدير أعضاء اجلمعية 
العمومية ملا حتقق من إجنازات 
على أيدي كل من الش����يخ سعود 
والشيخ طالل وأياديهما البيضاء في 
متثيل االحتاد اآلسيوي في احملافل 

وامليادين القارية والدولية.
كما عبر الفالح عن أمله وتطلعه 

ملواصلة مسيرة اإلجنازات على 
املقبلة.  القاري للدورة  املستوى 
من جهة اخرى، هنأ الفالح أعضاء 
مجلس احتاد ألعاب القوى مبناسبة 
فوز منتخبنا الوطني ب� 6 ميداليات 
ال�  متنوعة في منافسات امللتقى 
13 أللعاب القوى التي استضافتها 
التونس����ية،  مؤخرا اجلمهورية 
مش����يرا الى ان هذا اإلجناز الذي 
س����طره أبطال الكويت يدل على 
حسن التخطيط واملتابعة من قبل 
مجلس اإلدارة وأعضاء اجلهازين 
الفني واإلداري باالحتاد. كما هنأ 
الفالح رئي����س وأعضاء مجلس 
إدارة نادي الصم مبناس����بة فوز 
املنتخب باملركز األول في البطولة 
العربي����ة الثانية لك����رة الطاولة 
للصم والت����ي أقيمت بجمهورية 
العربية، متمنيا املزيد من  مصر 
النجاح واإلجناز لالرتقاء مبستوى 
الرياضة الكويتية في جميع احملافل 

العربية والعاملية.

أعلن الدولي السابق محمد الدعيع حارس نادي الهالل واملنتخب 
الس���عودي لكرة القدم اعتزاله اللعب رسميا بعد اجتماعه مع 
رئيس مجلس إدارة نادي الهالل األمير عبدالرحمن بن مساعد 

الذي سيتكفل بإقامة حفل اعتزال كبير له في يناير املقبل.
وأكد الدعيع انه أصر على قرار االعتزال رغم رغبة وحرص 
األمير عبدالرحمن ومحاولته إقناعه باللعب للموس���م املقبل، 
وقال: »اجتمعت مع األمير عبدالرحمن وحاول إقناعي باالستمرار 
للموس���م املقبل لكنني أصررت على قرار االعتزال بعد مشوار 

طويل«.

أكد نادي الش���باب السعودي لكرة القدم رسميا انه تعاقد 
م���ع املدرب األوروغوياني دانيال كارينو )48 عاما( ملوس���م 

واحد.
ولم يكشف النادي القيمة املالية مكتفيا باإلشارة الى ان العقد 
قابل للتجديد وان االتفاق شمل أيضا مساعدي املدرب ال� 3 وهم 

مساعد اول ومساعد ثان )مراقب( ومدرب لياقة بدنية.

 حلم الطيران مع »ريد بل فلوغتاغ« في الكويت

الرجاء ربط األحزمة! »ريد بل فلوغتاغ« 
س���تقلع من املارينا كريسنت يوم اجلمعة 5 
نوفمبر 2010. بعد النجاح الكبير الذي حققته 
»ريد بل فلوغتاغ« عام 2007 بحضور جمهور 
غفير ناهز عدده 20 الف متفرج ومشاركة 30 

ؤعلى املوقع اجلديد في املارينا كريسنت.
ريد بل فلوغتاغ أو »يوم الطيران« باألملانية 
هي مسابقة يحاول املشتركون فيها أن يحلقوا 
مبركباتهم الطائرة التي سيصنعونها بأنفسهم 
من منص���ة تعلو 6 أمتار قبل أن يحطوا في 
املي���اه. وتتمثل املرحلة األول���ى من ريد بل 
فلوغتاغ باالش���تراك حيث يتوجب على كل 
فريق أن يقدم رسما تخطيطيا مميزا للمركبة 
الطائرة التي ين���وي فريقه التحليق بها في 
سماء الكويت. وإلى جانب الرسم التخطيطي 
يتوجب على كل فريق أن يقدم قصة ما قبل 
اإلقالع ومدتها 90 ثانية والتي سيتم تنفيذها 

على املدرج أي قبل حتليق الطائرة.

وخالل منتصف شهر يوليو ستقوم جلنة 
مختصة من ريد ب���ل فلوغتاغ بالتعاون مع 
مهندس صيانة الطائرات في اخلطوط اجلوية 
الكويتية عماد أبو رزق الذي سيشغل منصب 
املستش���ار التقني بتقييم الطلبات واختيار 
أفضل الرسومات ليتم اإلعالن عن الفرق الفائزة 
في 11 يوليو. بعد ذلك سيتسنى للفرق البدء 
مبرحلة بناء املركبات الطائرة والتي ستمتد 

حوالي 4 أشهر. 
ويقول أبو رزق: »لقد اتصل بي القيمون 
على حدث ريد بل فلوغتاغ وشرحوا لي طبيعة 
العمل حيث سيتوجب علي اإلشراف وإعطاء 
النصائح للفرق عن كيفي���ة بناء مركباتهم 
الطائرة. لقد أعجبتني الفكرة وأنا مس���تعد 
لوض���ع خبراتي حتت تصرف املش���تركني. 
سنقوم في منتصف شهر يوليو 2010 باختيار 
أفضل التصاميم وأكثرها واقعية من ناحية 

التنفيذ«.

الخالدي مدربًا 
لـ »يد« القادسية 

 اعتماد التقريرين المالي 
واإلداري للسالمية

التضامن يستقبل 
جدد المالكمة

حامد العمران
علمت »األنب���اء« ان ادارة نادي 
القادسية أقالت مدرب كرة اليد للفريق 
األول اجلزائري عبدالرحمن حمو، 
وعينت بدال منه املدرب الوطني غامن 
اخلالدي، لس���وء نتائج األصفر في 
دوري الدمج، واحتالله املركز العاشر 
وهو ما يعتبر مركزا متأخرا نسبيا، 
علما ان القادس���ية كان بطال لكأس 
االحتاد في املوسم املاضي. ويتسلم 

اخلالدي مهامه اعتبارا من اليوم.

عقد مجلس إدارة نادي الس����املية 
مس����اء اول من امس االجتماع العادي 
للجمعية العمومية للسنة املنتهية في 
2010/3/31، ومت����ت املوافقة باالجماع 
على التقريرين املالي واإلداري، وعلى 
تزكية جمعان العازمي وعلي س����بت 
لشغل مقعدي العضوين الشاغرين في 
املجلس، بدال من العضوين املستقيلني 
واعتبارهما عضوي����ن جديدين طبقا 
للمادة 19 من النظام األساسي املوحد 

لألندية واالحتادات الرياضية.

أعلن مجلس ادارة نادي التضامن 
عن فتح باب استقبال الالعبني اجلدد 
ف����ي املالكمة للموس����م 2011/2010 من 
الكويتيني وموالي����د الكويت من غير 
محددي اجلنسية والوافدين في املراحل 
السنية من األعمار 14 حتى 25 سنة، 
وس����يخضع املتقدمون الى اختبارات 
العناصر  مدربي املالكمة قبل اختيار 

املناسبة.
وقال مجلس االدارة ان ادارة اللعبة 
ستوفر وسائل النقل لالعبني مع صرف 

رواتب شهرية ملن يحقق االجنازات.


