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 عادل الخرافي يتحدث عن االقتصاد

في المونديال على الـ»بي.بي.سي« اليوم

م. عادل اخلرافي

الشيخ أحمد الفهد

)هاني الشمري(عبدالعزيز املرزوق يتحدث وإلى جانبه فهد وخالد الغامن ووليد الراشدفهد األنصاري يسعى إلى العودة بقوة

)سعود سالم(الفريق الشيخ أحمد اخلالد يسلم الكأس لكابنت احلرس األميري

عماد متعب يسعى إلثبات قدرته في بلجيكا 

عالقة بالبطولة.
يذك���ر ان ال�خراف���ي ه����و 
الرئي����س الفخ���ري لجمعية 
الكويتية ورئيس  المهندسين 
اللجن���ة الفنية ف���ي المجلس 

البلدي االسبق.

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة 
لشؤون االسكان ووزير الدولة لشؤون التنمية 
الش���يخ احمد الفهد ان لعب���ة اجلمباز الكويتية 
حققت اجنازات مهمة عبر مسيرة احلركة الرياضية 

الكويتية.
وقال الفهد في تصريح صحافي مبناسبة رعايته 
للبطول���ة العربية الثانية للجمباز الفني لفردي 
الرج���ال والتي تنطلق بعد غد االحد مبش���اركة 
12 دولة ان اس���تضافة البطولة التي حتمل اسم 
الشهيد فهد االحمد دليل على ان احلركة الرياضية 
في الكويت لن تقف عند حد معني بل ستشهد في 
مراحلها املقبلة متغيرات ملموس���ة ومتسارعة 
تأتي استجابة المال وتطلعات وطموحات الشباب 

الرياضي الكويتي.
ورحب بجميع الوفود املشاركة في هذا »العرس 
العربي الرياضي على ارض الكويت والتي ستعيش 
حالة من االفراح باحتضان االشقاء العرب ممثلي 
احت���ادات اجلمباز العربية«، متمنيا ان تتس���م 

املنافس���ات بالروح الرياضية العالية من جميع 
الفرق وان نرى العبني عرب مميزين قادرين على 

حتقيق التفوق في هذه الرياضة اجلميلة.
واشاد الفهد باجلهود التي تبذلها اللجنة املنظمة 
لهذه البطولة ودورها املميز في التجهيز واالعداد 
لها في وقت قياسي ما يضع الكويت في مصاف 
الدول التي تس���عى دائما الس���تضافة مثل هذه 

البطوالت النوعية.
من جانبه، تقدم نائب رئيس احتاد اجلمباز 
فهد الصولة بخالص التقدير والثناء للشيخ أحمد 
الفهد »ملوافقته الكرمية على رعاية البطولة ودعمه 
الالمحدود لالسرة الرياضية الكويتية«، مؤكدا ان 
هذه الرعاية ساهمت في منح البطولة زخما اكبر. 
وقال ان اللجنة املنظمة تعمل بروح الفريق الواحد، 
وهي مصممة على تنظيم احدى افضل البطوالت من 
الناحية التنظيمية، متمنيا ان تفرز هذه البطولة 
العديد من االبطال العرب ليساهموا بدورهم في 

رفع اعالم بلدانهم في البطوالت الدولية.

واكد ان العبي املنتخب الكويتي مس���تعدون 
متاما لتحقيق اجنازات جديدة لرياضة اجلمباز 
الكويتية، متوقعا ان تتسم البطولة والتي يشارك 
فيها نخبة من االبطال العرب بالقوة واالثارة في 

الفردي العام او فردي االجهزة.
ب���دوره، اكد رئيس اللجن���ة الفنية للبطولة 
محمد عبد الرسول استعداد الكويت الستضافة 
البطولة العربية، واستكمال كل التجهيزات الالزمة 
لها موضحا ان وصول الوفود املشاركة سيكتمل 
اعتبارا من يوم الس���بت املقبل متهيدا النطالق 

املنافسات.
واوضح ان اجتماعا مهما للجنة الفنية سيعقد 
يوم االحد املقبل س���يضم جمي���ع مدربي الفرق 
املشاركة من اجل اجراء القرعة استعدادا النطالق 
املنافس���ات التي تختص بالف���ردي دون الفرق، 
مضيفا انه س���يتم تقسيم الفرق الى مجموعتني 
احداها تلعب في الفترة الصباحية والثانية في 

الفترة املسائية.

الكبيرة  االحتاد وملس���اهمتهما 
لدعم أبنائهم العسكريني خاصة 
والرياضي���ني عامة. وقال دحل: 
أمتنى ان يتم استشمار هذا الدعم 
لينعكس على املزيد من التطور 
الرياضة  وااليجابية وحتق���ق 
العسكرية طفرات ونتائج تسجل 

مانشستر سيتي مهتم بضم سيلفا
ذكر نائب رئيس نادي ڤالنسيا االسباني لكرة القدم خافيير غوميز 
ان مانشستر سيتي مهتم بضم العب الوسط الدولي االسباني دافيد 

سيلفا، مؤكدا بذلك ما اوردته مؤخرا بعض الصحف اإلجنليزية.
وأوضح في تصريحات صحافية »بالفعل، مانشستر سيتي مهتم 

بالالعب وقد سمحنا له باجراء محادثات معه.

ڤالنسيا ينفي انتقال ماتا 
نفى نائب رئيس نادي ڤالنس���يا االس���باني لكرة القدم خافيير 
غوميز انتقال املهاجم الشاب خوان مانويل ماتا الى برشلونة بطل 
الدوري في املوسمني املاضيني. واكد غوميز »ال يوجد اي اتفاق وال 

حتى مفاوضات بهذا اخلصوص«.

ليل ينضم إلى هرتا برلين
انتقل كريس���تيان ليل مدافع نادي بايرن ميونيخ بطل الدوري 
األملان���ي لكرة القدم إلى نادي هرتا برلني الذي هبط لدوري الدرجة 
الثانية، في صفقة انتقال حر، حسبما أعلن الناديان ووقع ليل عقدا 
ميتد لعام واحد، ولكنه س���يمتد تلقائيا إلى عام 2013 إذا عاد هرتا 

برلني إلى البوندسليغا في 2011.

وكان مدير االحتاد العسكري 
الرياضي العقيد حميد دحل قد 
ألقى كلمة، فتقدم بالش���كر إلى 
النائ���ب األول للرئيس مجلس 
الدف���اع والى  ال���وزراء ووزير 
رئي���س األركان العامة للجيش 
على دعمهما الالمحدود ألنشطة 

هدف الفوز ليحتك���م الفريقان 
لضربات الترجيح، ولم يسجل 
اي من العبي القوة اجلوية في 
حني متكن الدويسان من إحراز 
هدف الفوز للحرس، أدار اللقاء 
احلك���م وليد نصار وس���اعده 

إبراهيم عباس وفهد خلف.

مبارك الخالدي
اعتم���دت اجلمعية العمومي���ة العادية لنادي 
الكويت التقريرين املالي واالداري للسنة املالية 

املنتهية في 2010/3/31.
 وهنأ رئيس النادي عبدالعزيز املرزوق اعضاء 
اجلمعية العمومية بتحقيق النادي كأس التفوق 
للموسم 2010/2009 الول مرة في تاريخ النادي، 
وق���ال: لقد وعدنا جماهيرن���ا واعضاء اجلمعية 
العمومية منذ س���نوات وقلنا له���م اننا قادمون 
لتحقيق نتائج مميزة والفتة حيث انصب هدفنا 
خالل هذه الس���نوات على حتقيق التمييز وهو 

الظف���ر بكأس التفوق الع���ام، واضاف: ان بلوغ 
االه���داف ال ياتي من فراغ امن���ا هو نتيجة عمل 
دؤوب وتخطيط علمي مدروس وتعاون بش���كل 
منقطع النظير بني االجهزة الفنية ملختلف االلعاب 
واولي���اء امور الالعبني الذين نخصهم بالش���كر 
والتقدير على تعاونهم الكامل الجناح برامج االجهزة 
الفنية واالدارية والتي تكللت بالفوز بكأس التفوق 
العام، وطالب املرزوق االسرة الكويتاوية بالتكاتف 
ومواصلة العمل للمحافظة على هذا االجناز، الفتا 
الى ان احملافظة على القمة تعد من اصعب التحديات 

في املرحلة املقبلة.

أنهى العبو والعبات نادي املعاقني اللعاب القوى 
معس���كرهم التدريبي في تونس امس استعدادا 
للمش���اركة في البطولة الدولية التي تستضيفها 
تونس خالل الفترة من 27 إلى 30 اجلاري في العاب 

اجلري ورمي القرص والرمح ودفع اجللة.
واوضح رئيس الوفد أمني سر عام النادي شافي 
الهاجري ان الالعبني والالعبات الذين مت اختيارهم 
خاضوا املعسكر التدريبي الذي استمر ثالثة اسابيع 
تدريبات مكثفة على فترتني صباحية ومس���ائية 
وقال: لقد مت اسكانهم بفندق خاص لتوفير وسيلة 

نقل خاصة بهم وتوفير كل املستلزمات الضرورية 
العدادهم نفس���يا وذهنيا للبطولة، حتى يدخلوا 
هذا احلدث الرياضي وهم مبعنويات عالية ويكون 
ذلك متهيدا الحراز النتائج املطلوبة، كما عودونا 
من قبل، السيما في البطولة الدولية األولى التي 
استضافها النادي قبل شهرين وحقق املركز االول 
فيها بجدارة.واشار الى انه مت اختيار اكثر من 20 
العبا والعبة من النادي للمشاركة في هذه البطولة، 
وهم من العناصر التي نتوقع منها الكثير، وسبق 

ان تألقوا في اكثر من بطولة.

بيروت ـ ناجي شربل
كشف وزير الشباب والرياضة علي العبداهلل عن 
ان االحتاد اللبناني لكرة السلة لن يحصل بعد اليوم 
على مبلغ 900 الف دوالر، كمساعدة حكومية من أجل 
االستعداد للمشاركة في بطولة العالم املقررة في تركيا 
من 28 أغسطس ولغاية 12 سبتمبر املقبلني، معتبرا 
ان أقص����ى ما ميكنه أن يؤمنه م����ن مجلس الوزراء 
لالحتاد كمساعدة من أجل استعدادات املنتخب مبلغ 

ال يتجاوز 400 مليون ليرة )275 الف دوالر(. 
وأكد وزير الش����باب والرياض����ة ان املبلغ الذي 
س����يؤمن، س����يكون مخصصا لدفع نفقات الالعبني 

اللبنانيني املقيمني في اخلارج واملجنس����ني، ولدفع 
مستحقات اجلهاز الفني وبدل اقامة معسكرات تدريبية، 
منتقدا في الوقت عينه إقامة معس����كر تدريبي في 
اليابان، اذ س����يكون بكلفة مرتفعة جدا، حيث تبلغ 
تكلفة الفرد الواحد 500 دوالر يوميا في هذا املعسكر، 
معتبرا انه كان باالمكان اقامة معسكر في دول أخرى 

بتكلفة أقل. 
وقال العبداهلل ان االتصاالت واملساعي من أجل 
التوصل الى حل ألزمة احتاد كرة السلة بعد استقالة 
9 من أعضائه، ستتجمد في اليومني املقبلني في انتظار 

عودته من فرنسا.

عبدالعزيز جاسم 
قال العب وس���ط القادسية فهد 
انه سيعود وزميله فهد  االنصاري 
العنزي من رحلة العالج ف�ي لبن��ان 
5 يوليو املقبل، بعد أن ينهيا البرنامج 
التأهيل���ي املوضوع لهم���ا من قبل 
األطباء، مشيرا إلى انه يقوم بالعالج 
على فترتني االولى صباحا وهي عالج 

طبيعي، وفي املساء ساعة تقوية.
وأضاف أنه سيشارك في التدريبات 
األولية مع الفريق في 10 يوليو، من 
دون برنامج خاص ألنه شفي متاما 
من اإلصابة، لكن االطباء في لبنان 
ابلغوه بانه سيشعر بآالم ملدة شهر 
كامل سواء في التدريبات او املباريات 
ثم تزول تلقائيا، مبينا انه سيغادر 
مع الفريق إلى معس���كر القاهرة 20 

يوليو.
ومتنى االنصاري ان يس���تعيد 
لياقته سريعا، وحساسيته على الكرة 
حتى يعود الى صفوف االزرق مرة 
اخرى، وق���ال: قبلها يجب ان اثبت 
نفس���ي في صفوف االصفر، املتخم 
بالنجوم ألنه من الصعب ان حتجز 
مكانا أساسيا، اال اذا كنت في كامل 
عطائك ومس���تواك، مشيرا الى انه 
مصّر ان تكون له بصمة في املوسم 
املقبل مع القادسية او االزرق. وشكر 
كل من س���انده وآزره طوال الفترة 

املاضية. 

ق��ن����اة  ت��س����ت��ض�ي�ف 
العربي���ة في  »بي.بي.س���ي« 
الس���اعة العاش���رة والنصف 
بتوقيت الكويت مس���اء اليوم 
الرئي���س المنتخ���ب لالتحاد 
الدولي للمنظمات الهندس���ية 
م.عادل الخراف���ي في برنامج 
»اجندة مفتوحة« للحديث عن 
اهمية االقتصاد في بطولة كأس 
العالم لكرة القدم باالضافة الى 
البنية التحتية التي تحتاجها 

هذه البطولة.
الخرافي عن  وس���يتحدث 
الخطط والبرامج الهندسية التي 
تحتاجه���ا البنية التحتية من 
منشآت رياضية وسياحية يجب 
توافرها ف���ي المكان او الدولة 
التي ستقام عليها البطولة، كما 
سيتطرق البرنامج الى مواضيع 
هندسية واقتصادية اخرى ذات 

الفهد: الجمباز حقق إنجازات مهمة في المسيرة الرياضية
الصولة يؤكد استعداد الالعبين للبطولة العربية الثانية

 المرزوق: كأس التفوق ثمرة العمل الدؤوب

»قوى« المعاقين أنهى إعداده للبطولة الدولية

الحكومة اللبنانية ألغت مساعدة »السلة«

الدوسري: كراتيه 
السالمية إلى إسطنبول

ال�س����ر  ام�ي���ن  ق���ال 
الم��ساعد لنادي السالمية 
الدوس�����ري ان  عثم���ان 
مج�ل���س االدارة قد اصدر 
الموافقة المبدئية على دعوة 
الكراتيه بخصوص  اتحاد 
مشاركة النادي في بطولة 
كأس العالم لالندية والتي 
س���تقام في تركي���ا خالل 
الفترة من 20-21 نوفمبر 

المقبل.
وقد كلف المجلس امين 
الوسمي  العام حامد  السر 
الوفد ف���ي هذه  برئاس���ة 
البطولة في حالة المشاركة 
عل���ى ان يتم تقديم تقرير 
الفريق ومدى  عن حال���ة 
الفني  الج��هاز  اس���تعداد 
للعب���ة للمش���اركة وعن 
امكاني���ة تحقي���ق نتائج 
مش���رفة في هذه البطولة 
الهامة على ان تتم مناقشة 
التقرير في اجتماع مجلس 
ال�ق���ادم الص���دار  االدارة 
النهائي بخصوص  القرار 
المشاركة . مضيفا انه اذا 
تمت الموافقة على المشاركة 
فس���تتم تغطي���ة التكلفة 
المالية من صندوق تحفيز 

الالعبين. 

ف���ي احملافل  الكويت  باس���م 
الدولية. 

 وعقب املباراة، قام رئيس 
الك���ؤوس  األركان بتوزي���ع 
وامليداليات على الفرق الفائزة، 
وحصل القوة البرية على كأس 
التف���وق العام، وج���اء القوة 
اجلوية في املركز الثاني، كما مت 
تكرمي كبار الضباط املشاركني 
باملوانئ العس���كرية، وسباق 
الضاحية العسكرية، ومنافسات 
املس���ير الطويل، وفاز بكأس 
الوحدة املثالية لواء الس���ور، 
وفاز بكأس املسابقات الرياضية 
البرية، وبكأس رئيس  القوة 
األركان للمسابقات لواء السور، 
كما فاز بكأس وزير الدفاع القوة 

البرية.
 وعقب املباراة، قال مدرب 
فريق القوة اجلوية س���ليمان 
امليل: لقد لعبنا بش���كل جيد، 
وسيطرنا على مجريات الشوط 
األول، إال ان احلرس اس���تغل 
الفرص���ة املتاحة لهم، وأحرز 
هدف التعادل وابتسمت ضربات 

الترجيح للحرس.

مبارك الخالدي
 فاز فريق احلرس األميري على 
القوة اجلوية بركالت الترجيح 
النهائية لكاس  املباراة  2-1 في 
االحتاد العس���كري التي أقيمت 
على صالة نادي كاظمة في ختام 
املوسم العس���كري 2010/2009، 
وانتهى الوقت األصلي بالتعادل 

.1-1
 وشهد حفل اخلتام الذي اقيم 
حتت رعاية النائب األول لرئيس 
مجلس ال���وزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك الذي أناب 
عنه رئيس األركان العامة للجيش 
الفريق الشيخ احمد اخلالد، كما 
حضر اللقاء عدد كبير من القيادات 

العسكرية.
املب���اراة اخلتامية   وجاءت 
مثيرة م���ن الطرفني حيث تقدم 
احلرس األمي���ري بهدف أحرزه 
خال���د الدويس���ان، وقبل نهاية 
الشوط أدرك نواف ليلي التعادل 
للقوة اجلوية، وارتفعت وتيرة 
األداء بني الفريقني بالشوط الثاني 
وسط تشجيع كبير من اجلماهير، 
إال ان أيا منهما لم يتمكن من إحراز 
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ستاندرلياج يرفع الحرج عن متعب ويعير مدافعه اإلسرائيلي

 األهلي يضم مهاجم اإلسماعيلي مجدي بالمجان
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

في واحدة من مفاجآت موسم االنتقاالت 
الصيفي، وفي ظل الصراع الدائر اآلن بني 
األهلي والزمالك على صفقتي املعتصم سالم 
ومحمد ناجي »جدو« اللتني اصبحتا حديث 
الشارع الرياضي املصري، جنح مسؤولو 
النادي األهلي ف����ي احلصول على خدمات 
جنم نادي اإلسماعيلي الصاعد إسالم مجدي 
في صفقة متتد خلمس����ة سنوات تبدأ من 
املوسم املقبل، حيث حصل النادي األهلي 
على توقيع الالعب )20 عاما( مقابل مليونني 
و500 ألف جنيه لالعب، ولن تكلف الصفقة 
النادي األهلي أي مقابل مادي آخر بعد أن 
حصل الالعب على االستغناء اخلاص به من 
اإلسماعيلي ب� »املجان«، وهو ما أثار عالمات 
االستفهام باإلسماعيلية، خاصة أن مجدي 
يع����د واحدا من أب����رز الالعبني الصاعدين 
بالفريق، وانضم ملنتخبات الشباب وخاض 
من قب����ل جتربة احتراف باإلمارات قبل أن 

يعود لقلعة الدراويش املوسم املاضي.

في سياق آخر، شهدت تدريبات الفريق 
االول للكرة باالهل����ي اول من امس عودة 
العب وسط الفريق محمد بركات ألول مرة 
منذ عودة الفريق للتدريبات بعد أن حصل 
على اجازة اضافية مدتها 3 أيام، كما انضم 
أبوالسعود املنضم  حارس املرمى محمود 
حديثا ل� »القلعة احلمراء« إلى التدريبات، 
فيما اس����تمر غياب الظهير األيس����ر سيد 
معوض بسبب إجرائه لعملية الدوالي في 
القدم، كما غ����اب الظهير االمين أحمد على 

عن التدريب أيضا.
بعد حالة اجل����دل التي ثارت في اآلونة 
األخيرة حول مشاركة جنم هجوم املنتخب 
املصري واالهلي السابق عماد متعب بفريقه 
اجلديد ستاندردلياج البلجيكي ومشاركته 
بجوار املدافع اإلسرائيلي رامي جيرشون، 
فقد قام النادي بإعارة العبه اإلس����رائيلي 
البلجيك����ي ورفع احلرج  لنادي كوترايك 
عن متعب، حيث أعل����ن النادي البلجيكي 
عبر موقعه الرس����مي ع����ن جتديد تعاقده 

مع جيرشون حتى عام 2013، وإعارته في 
املوس����م املقبل لنادي كوترايك البلجيكي، 
خاصة أنه لم يفرض نفسه على التشكيلة 
األساسية للفريق إال في مباراة واحدة طوال 

املوسم املاضي.

احلدود يستغنى عن 5 العبني
جنحت جهود مسؤولي حرس احلدود 
في جتدي����د عقود جنما الفريق االول لكرة 
القدم بالنادي أحم����د عيد عبدامللك وأحمد 
عبدالغني، حيث مت التعاقد ملدة ثالثة مواسم 
مقبلة وجاءت موافقة الالعبني على جتديد 
عقودهما بالرغ����م من رغبتهما في خوض 
جتربة االحتراف األوروبي أو االنتقال ألحد 
ناديي القمة األهلي والزمالك، بعد الوعود 
التي حصال عليها من جانب مسؤولي احلدود 
في الوقت نفس����ه تأكد بقاء الظهير األمين 
إسالم الش����اطر مع الفريق العسكري في 
املوسم الكروي اجلديد، بعد أن جدد تعاقده 

ملدة موسم آخر.


