
رياضةاالثنين  28  يونيو  2010   34

العنزي: »أولمبياد« بداًل من األلعاب المصاحبة لـ »خليجي 20«
عبداهلل العنزي

أكد امني سر اللجنة االوملبية عبيد العنزي ان املكتب التنفيذي للجان 
االوملبية اخلليجية اقر اقامة بطولة لاللعاب الرياضية »اوملبياد خليجي« 
خالل الفترة من 12 الى 21 فبراير املقبل في البحرين كبطولة بديلة عن 

االلعاب املصاحبة لـ »خليجي 20« املقرر اقامتها في اليمن.
واضاف العنزي خالل اجتمـــاع املكتب التنفيذي للجان االوملبية 
اخلليجية الذي عقد صباح امس والـــذي حضرت جانبا منه رئيس 
جلنة املرأة اخلليجية الشيخة نعيمة االحمد وعضو اللجنة الشيخة 
حياة اخلليفة، ان هذه البطولة »االوملبياد« ســـيتم تقييمها ومن ثم 
النظر في امكانية اقامتها بشكل دائم، ولكن اذا قررت الدول املستضيفة 
للبطولة اخلليجية اقامة او استضافة االلعاب املصاحبة فسيتم الغاء 
االوملبياد، مشيرا الى ان بطولة االلعاب اخلليجية ستشمل 10 العاب 
جماعية والعاب اخرى فردية كالتايكوندو وسباق القدرة والدراجات، 
مضيفا ان جلنة املرأة تقدمت بطلب للمشاركة في هذه البطولة بلعبة 
كـــرة الطاولة ولقي هذا الطلب ترحيبا من الدول اخلليجية ومت رفع 
توصيـــة الى اللجنة االوملبية البحرينية مســـتضيفة احلدث الدارج 

اللعبة في البطولة.
وبني العنزي انه خالل االجتماع رفعت كذلك توصية رســـميا الى 
االمانة العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي لرفع توصية الى وزراء 
الداخلية اخلليجيـــني العداد تقرير عن احلالـــة االمنية لليمن البلد 
املستضيف لـ»خليجي 20« وتقدميه الى رؤساء االحتادات اخلليجية 

لكرة القدم قبل اجتماعهم املقبل املقرر اقامته في 8 اغســـطس القادم 
في الكويت، مشـــيرا الى انه في حال لم تكن اليمن قادرة على تنظيم 
هذا احلدث اخلليجي فان البطولة ســـتؤجل ملدة ســـنة وستقام في 

البحرين.
واشار العنزي الى ان االجتماع ناقش ايضا استعدادات البحرين 
الستضافة الدورة االولى لاللعاب الشاطئية املقرر اقامتها من 10 الى 
17 اكتوبر املقبل والتي ستضم 4 العاب جماعية باالضافة الى لعبتي 
الســـباحة وكمال االجسام، مضيفا ان البحرين ابدت استعدادا كبيرا 

الستضافة هذه البطولة ونأمل ان توفق في تنظيم جيد لها.
وقال انه مت استحداث جلنة تهتم بشؤون البيئة اخلليجية وسيرأسها 
امني سر اللجنة االوملبية القطرية الشيخ سعود ال ثاني، كما مت انشاء 
جلنة لتقييم تنظيم البطوالت اخلليجية برئاســـة امني ســـر اللجنة 
االوملبية السعودية راشد احلروبي وستقوم هذه اللجنة برفع تقارير 
عن البطوالت اخلليجية التي تقام كل عام ومدى جناح التنظيم بها، 
على ان تكون هناك جائزة في نهاية كل عام للدولة االكثر جناحا على 
الصعيد التنظيمي وهذا االمر سيحفز الدول اخلليجية لتقدمي افضل 

ما لديها من خالل البطوالت التي تنظمها.
واشـــار العنزي الى انه سيكون هناك اجتماع مشترك بني اللجان 
التنظيمية للبطوالت اخلليجية واملكتب التنفيذي الذي يضم رؤساء 
وامناء سر اللجان االوملبية اخلليجية، وسيقام هذا االجتماع في اململكة 

العربية السعودية وسيحدد موعده في وقت الحق.

رفع توصية لوزراء الداخلية الخليجيين إلعداد تقرير عن الحالة األمنية لليمن

)عادل يعقوب( أنور بوطيبان يوجه الالعبني أثناء التدريب 

الشيخة فادية السعد أثناء توقيع العقد

الشيخة نعيمة األحمد والشيخة حياة اخلليفة مع أمناء سر اللجان األوملبية اخلليجية

أزرق الناشئين يواصل تدريباته بمعنويات عالية قبل معسكر سلوفاكيا
مبارك الخالدي

اجــــرى منتخبنــــا الوطنــــي 
للناشــــئني تدريبه االول مســــاء 
اول من امس في ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر باالحتاد بقيادة 
الوطني انور بوطيبان ومساعده 
شاكر الشــــطي وبحضور جميع 
الالعبني الذين وقع عليهم اختيار 
اجلهاز الفني، وجتاوزت احلصة 
التدريبية االولى الساعة ونصف 
الساعة ركز خاللها بوطيبان على 
التدريب  الترفيهية كونه  اجلمل 

االول للمنتخب بعد توقف قسري 
بسبب االختبارات الدراسية ملدة 

قاربت الشهر.
كما ادى املنتخب مترينه الثاني 
مساء امس حيث متيزت التدريبات 
باقبال كبير مــــن الالعبني حيث 
لوحظ ارتفــــاع احلالة املعنوية 
واحلماس السيما ان املرحلة املقبلة 
سيركز اجلهاز الفني خاللها على 
اجلمل التكتيكية اخلاصة بأسلوب 
اللعب الذي سيعتمده في املباريات 
الرسمية التي سيخوضها االزرق 

في نهائيات كأس اسيا للناشئني 
املقررة في اوزبكستان 24 اكتوبر 
املقبل، حيث سيلعب االزرق في 
املجموعة الرابعة التي تضم الى 
جواره منتخبات العراق واالمارات 

والصني.
 وحضر التدريب كل من عبداهلل 
الشمري ومحمد السرهيد وسعود 
التركــــي وعمرالعدواني ومحمد 
الفهد ومحمد القبندي وعبداللطيف 
اخلياط وابراهيم السهلي ونواف 
جازع وفيصل مبروك ومحمد شاكر 

وسعود اجلناعي واحمد عبداهلل 
وفارس يحيى وعبدالعزيز مصلح 
ومرزوق العجمي ونادر عبداهلل 
الســــبيعي وعبداهلل  وفيصــــل 
الرشيدي ووليد الرشيدي ومتعب 
الشمري ونواف نايف وعبداهلل 

هاني ويوسف احمد.
ومن الالفت في احلصتني اللتني 
اداهما االزرق التراجع الكبير في 
البدنية لالعبني  اللياقة  معدالت 
حيث عمــــد بوطيبــــان الى عدم 
زيــــادة االحمــــال التدريبية منذ 

البداية مفضــــال التدرج في رفع 
اجلرعات اخلاصة باللياقة خوفا 
من االصابــــات التي قد يتعرض 
لهــــا الالعبــــون في هــــذا الوقت 
احلرج والذي المجال فيه لفقدان 
مجهودات اي من الالعبني.خاصة 
قبل الســــفر الى معسكر الفريق 
املقترح في سلوفاكيا 3 من الشهر 
املقبل على ان يتم معاجلة االوضاع 
البدنية لالعبني من خالل املباريات 
التي ســــيخوضها االزرق خالل 

املعسكر.

مهندسو »الهيئة« يطالبون العفاسي
بإيقاف المعينين وجهة محايدة للتحقيق

 الحرز: استعددنا جيدًا للبطولة العربية للجمباز

مبارك الخالدي
صّعد مهندسو ادارتي االنشاءات والصيانة بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة حملتهم ضد التعيينات التي 
أصدرها املدير العام للهيئة د.فؤاد الفالح مؤخرا، حيث 
طالب 15 مهندسا »نشرت »األنباء« أسماءهم أمس« في 
االدارتني املذكورتني وزير الشؤون االجتماعية والعمل 
د.محمد العفاسي بإيقاف التعيينات فورا واجراء حتقيق 
محايد فيما بينوه من جتاوزات. جاء ذلك في املذكرة 
التي قدمها املهندســـون الى الوزير العفاسي صباح 
أمس وتضمنت أسماء من شملتهم التعيينات األخيرة 
وهم مهندسان ومهندسة، حيث اصدر الفالح قرارات 
تعيينهم في وظائف اشرافية بقطاع االنشاءات والصيانة، 
وتضمنت املذكرة كشفا يوضح ما اعتبروه جتاوزات 
متس املال العام والتحقيقات التي طالت بعضهم لدى 

النيابة العامة ما يؤكد بحسب ما ورد في املذكرة انشغال 
الذمم املالية للمذكورين. وطالب املهندسون العفاسي 
في مذكرتهم بإيقاف املوظفني املذكورين عن العمل حلني 
الفصل في التحقيق في شكواهم والتأكد من صحة ما 
ورد في املذكرة من طعون جتاه املذكورين. كما طالبوا 
بأن يتم التحقيق في مذكرتهم من خالل جلنة حتقيق 
محايدة من خارج الهيئة العامة للشـــباب والرياضة 
ضمانا حلسن سير التحقيق على ان تكون حتت رقابة 
الوزير. وأكد املهندسون احملتجون ضرورة مساءلة مدير 
الهيئة احلالي د.الفالح عن سبب اعادة املذكورين الى 
وظائفهم االشرافية وعدم النظر في شكوى املهندسني، 
مشيرين الى ضرورة ان تطول املساءلة املدير السابق 
للهيئة فيصل اجلزاف بعدم بته في املذكرات املرفوعة 

له بحق املشكو في حقهم.

أعرب رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح عن اعتزازه 
الكبير باحتضان الكويت للبطولة العربية الثانية 
لفـــردي الرجال للجمباز على كأس الشـــهيد فهد 
األحمد والتي افتتحت أمس وتســـتمر على مدى 

أربعة أيام.
وقال الفالح ان هـــذا التجمع العربي الرياضي 
الكبير يثبت الدور الريادي التي تلعبه الرياضة 
الكويتية في محيطها العربي، مؤكدا ان رعاية نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشـــؤون اإلســـكان ووزير الدولة لشؤون 
التنمية الشيخ احمد الفهد للبطولة منحها وجميع 

املشاركني فيها دعما كبيرا.
واشـــاد باجلهود الكبيرة التـــي بذلتها اللجنة 
املنظمة برئاسة الشـــيخ طالل الفهد لإلعداد لهذه 
البطولة. ومن املقرر ان تبدأ منافســـات البطولة 
اليوم بإقامة مسابقة الفردي العام والتي يشارك 
بهـــا ثالثة العبني من كل منتخـــب على ان يتوج 

بهذه املسابقة الالعب الذي يحصد اعلى النقاط في 
مجموع جميع االجهزة الســـت فيما يتأهل أفضل 
ثمانية العبني لكل جهاز على حدة بواقع جهازين 
لكل العب وذلك متهيدا للمشاركة في مسابقة فردي 

األجهزة التي تبدأ غدا.
وقال مدرب املنتخـــب الوطني محمود احلرز 
ان املنتخب سيمثله في منافسات البطولة كل من 
الالعبني محمد عمران وجواد احلرز وعبداهلل كرم 

اضافة الى علي الصفار كالعب احتياطي.
وعن استعدادات املنتخب اكد احلرز ان الفريق 
استعد جيدا قبل البطولة وملدة شهرين في معسكر 
داخلى قبل ان يتوجه الى معسكر القاهرة ملدة 15 
يوما لزيادة جرعات التدريب اليومية والتي وصلت 

لـ6 ساعات يوميا.
 يذكر ان املنتخبات املشـــاركة في البطولة هي 
مصر وسورية والبحرين وقطر واملغرب والعراق 
ولبنان وليبيا واليمن والسودان اضافة الى الكويت 

مستضيفة البطولة.

باالك: أتمنى إحراز لقب
 الدوري مع ليڤركوزن

أوكسير يتعاقد مع لوتاليك

نادال يتأهل بصعوبة في ويمبلدون

أكد النجم األملاني مايكل بــــاالك انه يريد التنافس على 
إحراز لقب الدوري األملاني لكرة القدم )بوندسليغا( ضمن 
صفوف فريق باير ليڤركوزن، الذي سيلعب معه للمرة الثانية 
في مسيرته. وقال باالك لصحيفة »بيلد« االملانية »نريد أن 
نصبح أبطاال في املستقبل القريب.. دائما ما كنت ألعب من 
أجل إحراز اللقب في األعوام العشرة املاضية وميكننا حتقيق 
ذلك مع باير أيضا«. ونقلت صحيفة »إكسبريس« عن باالك 
قوله »لدينا فريق ميكنه حتقيق ذلك.. سأقدم كل ما لدي في 
العامني املقبلني كي تتحقق األحالم«. وأعلن باير ليڤركوزن 

أن باالك )33 عاما( سيعود إلى النادي بعقد ملدة عامني.

تعاقد نادي أوكسير ثالث الدوري الفرنسي لكرة القدم 
مع مهاجم لومان أنطوني لوتاليك ليحمل ألوانه في األعوام 
األربعة املقبلة، بحسب ما ذكرت صحيفة »ليكيب« الفرنسية 
أمس. وفضل لوتاليك )25 عاما( املطارد من عدة أندية اختيار 
أوكسير على مرســــيليا حامل لقب الدوري وسانت أتيان. 
وبلغت صفقة انتقال لوتاليك 3 ماليني يورو باالضافة الى 
املدافع الغاني موسى ناري )24 عاما( الذي أعير في يناير 

املاضي الى لومان الهابط الى الدرجة الثانية.

تأهل االســــباني رافايل نــــادال املصنف ثانيا الى الدور 
الرابع من بطولة وميبلدون االجنليزية، ثالث البطـــوالت 
الـ 4 الكبرى للتنس، اثر فوزه بصعوبة على األملاني فيليب 

بيتشنر 6 ـ 4 و4 ـ 6 و6 ـ 7 )5 ـ 7( و6 ـ 2 و6 ـ 3.
ويلعب نادال في الدور ثمن النهائي مع الفرنســــي بول 
هنــــري ماتيو الذي فاز على الهولندي تيمو دي باكر 7 ـ 6 

)7 ـ 5( و7 ـ 6 )8 ـ 6( و6 ـ 7 )8 ـ 10( و6 ـ 4.
من جانب آخر، غرم الروماني فيكتور هانيسكو مبلبغ 15 
ألف دوالر بعد ان توجه الى اجلمهور وبصق عليهم قبل ان 
ينسحب من املجموعة األخيرة في مباراته مع األملاني دانيال 

براندز اجلمعة املاضي في الدور الثالث من البطولة.

العربي يؤجل موافقته على انتقال 
خلف لـ »الفيصلي السعودي«

قوى المعاقين 
تتألق في »دولية تونس«

تجمع جماهيري 
لحّل األزمة الرياضية

يواصل العبو منتخبنا الوطني 
لقوى املعاقـــني تألقهم وأداءهم 
القوي في بطولة ملتقى تونس 
الدولي الرابع أللعاب القوى والتي 
انطلقـــت امـــس األول وتختتم 

اخلميس املقبل.
وحتظى بعثة منتخبنا الوطني 
في تونـــس برعايـــة واهتمام 
من جانب ســـفيرنا في تونس 
أقام حفل  الـــذي  العوضي  فهد 
اســـتقبال للوفد مبقر السفارة، 
كما قام القنصل العام عبدالعزيز 
العازمي بزيارة البعثة في مقرها 

لالطمئنان على أحوالها.

أوضح رئيس رابطة مشجعي 
الوطنية هيثــم  املنتخبـــــات 
رمضان انـــه واعضاء روابط 
االنديـــــــــــة نظمـــوا حملة 
حتت شعار »ال إليقاف النشاط 
الرياضـــي« وذلـــك من خالل 
اجتماع اللجنة املكونة من روابط 
االندية الذي عقد اول من أمس 
وشهد حضور جميع الروابط 
اجلماهيرية لالندية فيما عدا 

رابطتي الكويت وكاظمة. 
وأشار رمضان الى ان انطالق 
احلملة سيكون بتجمع سلمي 
بحضور العديد من الشخصيات 
واجلماهير الرياضية واالعالمية 
بهدف التعريف برسائل واهداف 
النشـــاط  حملـــة »ال اليقاف 
السابعة  الرياضي« وذلك في 
والربع من مساء اليوم في ساحة 

االرادة.

المجلس القومي للرياضة يبحث
مصير اتحاد الكرة بعد »زاهر«

قال أمني السر العام بالوكالة في العربي خالد عبدالصمد ان مجلس 
ادارة النــــادي أجل البت في قــــرار املوافقة على انتقال مهاجم الفريق 
األول خالد خلف الى النادي الفيصلي السعودي. وأوضح عبدالصمد 
في بيان صحافي امس ان العربي سيخاطب الفيصلي للتفاوض حول 
قيمة وتفاصيل العرض املقدم من األخير النتقال خلف الى صفوفه.

من جهة اخــــرى، ذكر عبدالصمد ان مجلس اإلدارة أقر العديد من 
القرارات خالل اجتماعه من بينها املوافقة على مشاركة الفريق األول 
للكرة الطائرة في البطولة الودية التي ستقام في الهند في الثامن من 
يناير املقبل وتســــتمر حتى 14 منه. واضاف ان املجلس أقر التعاقد 
مع املدرب الصربي لكرة الســــلة مانديــــك رانكو لقيادة الفريق األول 
والشباب الى جانب تكليف حسني عاشور مديرا عاما للعبة كرة اليد 
وأنور العتيبي مديرا للفريق األول وحســــني مقصيد لرئاسة اللجنة 

الثقافية وحامد اخلشاوي لرئاسة جلنة العالقات العامة. 
وقال ان املجلــــس اعتمد بعض مكافآت االحتراف اجلزئي التي لم 
تفعل خالل فترة عمل اللجنة االنتقالية التي أدارت النادي في اآلونة 

االخيرة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اشتعلت األمور داخل احتاد كرة القدم املصري بعد صدور تأييد 
من احملكمة االدارية العليا للحكم السابق الصادر ضد سمير زاهر 
رئيس احتاد كرة القدم املصـــري والذي يقضي بعدم أحقيته في 
الترشح ملنصب رئيس االحتاد وهو احلكم الذي حصل عليه أسامة 
خليل منافس سمير زاهر قبل االنتخابات املاضية بساعات قليلة 
ومت االستئناف ضد القرار من قبل سمير زاهر واستمرت القضية 
في احملاكم طوال تلك الفترة. وقد رفضت احملكمة الطعن املقدم من 

سمير زاهر وأصبح احلكم نهائيا وغير قابل للطعن.
وتنص الالئحة على أن يتولـــى املدير التنفيذي الحتاد الكرة 
مهام رئيس االحتاد، وبذلك سيكون صالح حسني القائم بأعمال 
رئيس احتاد الكرة إلى أن تقام انتخابات وحتدد الرئيس اجلديد 

الحتاد الكرة.
من جانبه، أكد رئيس املجلس القومي للرياضة حسن صقر أن 
»املجلس القومي للرياضة يحترم أحكام القضاء، ونحن في انتظار 
وصول احلكم الذي ســـتتم إحالته للشـــؤون القانونية باملجلس 

لدراسته واتخاذ القرار املناسب«.

فادية السعد وّقعت اتفاقًا 
مع االتحاد الدولي لإلسكواش

 أبرمت الشيخة فادية السعد عقد اتفاق مع 
االحتاد الدولي لالســـكواش والذي مثله املدير 
التنفيذي لالحتاد اليكس كوف ويتضمن العقد 
االتفـــاق على تنظيم عدد من البطوالت الدولية 
لالسكواش في الكويت منها بطولتان باسم الشيخة 
شيخه الســـعد للسيدات وبطولتان باسم جنى 
العقارية للرجال، وتعتبر البطوالت األربع متهيدية 
للبطولة الكبيرة التي حتمل اســـما عزيزا على 
كل الكويتيني واملقيمني وهو سمو األمير الوالد 

املغفور له الشيخ سعد العبداهلل.
وحضر مراسم توقيع العقد إلى جانب الشيخة 
فادية الســـعد واليكس كـــوف كل من الرئيس 
الفخري لالحتاد الدولي لالسكواش جهاجنيرخان 
واملنسق العام للبطوالت علي الرندي واحملامي 

فهد العجمي.
وأعربت الشيخة فادية السعد عن سعادتها 
لالتفاق مع االحتاد الدولي لالســـكواش وابرام 
العقد الذي يضمن استمرار الكويت في تنظيم 
واســـتضافة ابطال العالم من اجلنسني بجميع 

تصنيفهم، مؤكدة أن بطوالت الشيخة شيخة السعد 
وجنى العقارية لها اهمية خاصة ملشاركة عدد 
من الالعبني والالعبات املصنفني حتت اخلمسني 

عامليا.
وقالت الشـــيخة فاديـــة ان البطولة الكبرى 
باسم األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل ستشهد 
استضافة املصنفني االوائل عامليا، مشيرة إلى أن 
مشاركة العبني والعبات الكويت في تلك البطوالت 
تفسح لهم الفرصة لالحتكاك وكسب اخلبرة وذلك 
ما يساهم في ارتفاع مستواهم الفني واالرتقاء 

بترتيبهم في التصنيف العاملي.
واشادت الشيخة فادية السعد بالدعم الكبير 
الذي تلقاه من صاحب الســـمو االمير الشـــيخ 
صباح األحمد وســـمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد وســـمو رئيس مجلس الوزراء الشـــيخ 
ناصر احملمد واحلكومة الرشـــيدة وتسخير كل 
االمكانات الجناح املهرجـــان الدولي، كما قدمت 
شـــكرها للجهات احلكومية وجميع من ساهم 

بدعم بطوالت االسكواش.


