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 األزرق مع األردن وسورية في كأس غرب آسيا 
عبدالعزيز جاسم 

أوقع���ت قرع���ة بطولة كأس 
غرب آس���يا لكرة القدم املنتخب 
الوطني في املجموعة الثانية الى 
جانب كل من س���ورية واالردن 
مستضيف البطولة التي تقام في 
الفترة من 24 سبتمبر وحتى 3 
أكتوبر املقبلني، وضمت املجموعة 
ايران وعمان والبحرين،  األولى 
بينما ضمت الثالثة العراق واليمن 
وفلسطني. وتعتبر هذه النسخة 

هي السادسة للبطولة. 
وسيش���ارك االزرق مبنتخب 
رديف مكون من العبني في صفوف 
املنتخب االول واخرين انضموا 
مؤخرا للوقوف على مستواهم 
ومدى امكانية ضمهم مس���تقبال 
لصف���وف االزرق الكبير. وكان 
املدرب الصربي غوران توفاريتش 
قد س���بق ان اختار قائمة ال� 28 
الذين سيش���اركون في  العب���ا 
البطولة وهم: خالد الرش���يدي، 
مبارك البلوشي، احمد عبدالغفور، 
عبداهلل احلداد، عبداهلل الشمالي، 
علي أشكناني، حسني املوسوي 
)العربي( وحميد القالف، سلطان 
البريك���ي  صلب���وخ، عب���داهلل 
)الساملية( محمد الصالل )النصر( 
محمد راشد، عامر املعتوق، ضاري 
س���عيد، فهد االنص���اري، طالل 

من جانبه قال مشرف املنتخب 
علي محمود ان اجلهازين االداري 
والفن���ي لالزرق قد وضعا خطة 
االعداد في وقت سابق استعدادا 
جلميع املواجهات حيث وقعنا في 
مجموعة متوازنة بوجود االردن 
املضيف وسورية املتطور ما يعني 
وجود فائدة كبيرة من خالل تلك 
املواجهات، مشيرا إلى ان االزرق 

العامر، سعود املجمد، عبدالعزيز 
املشعان )القادسية( حمود ملفي 
الرشيدي،  )الصليبخات( محمد 
محمد العازمي )الساحل( ناصر 
الوهيب، مش���اري العازمي، فهد 
العن���زي )كاظم���ة( ب���در وارد 
)التضامن( فهد مرزوق )الشباب( 
احمد حواس )اجلهراء( عبدالرحمن 

العوضي )الكويت(.

الرديف س���يغادر في معس���كر 
خارجي الى القاهرة في 18 اجلاري 

حتى 5 اغسطس املقبل. 
وبني محمود ان جدول املباريات 
الودية قد وضع، غير ان أسماء 
الفرق لم حت���دد حتى االن الننا 
نريد االفضل حيث مت حتديد ايام 
اقامة املباريات وهي 23 و27 و30 
الشهر اجلاري واخر مباراة  من 
س���تكون في 4 اغسطس املقبل، 
مبينا أن اقامة املعسكر ضرورية 
الفترة أوال الس���تعادة  في هذه 
الالعب���ني لياقته���م البدنية بعد 
فترة توقف دامت شهرين وكذلك 
الالعبني فيما بينهم  النس���جام 
املدرب غوران على  وحتى يقف 
الالعبني ويضع  مستوى جميع 
التشكيلة املناسبة خلوض غمار 

منافسات البطولة. 
واض���اف ان هناك العديد من 
االسماء كان من املفترض ان تكون 
ضمن قائمة الرديف اال انها انضمت 
للمنتخب االوملبي الذي سيغادر 
النمسا في معسكر خارجي  الى 
اس���تعدادا للمشاركة في بطولة 
اخللي���ج للمنتخب���ات االوملبية 
في قط���ر، لذلك فضلنا املصلحة 
العامة الظهار اكبر كم من الالعبني 
ليكونوا في كامل جاهزيتهم متهيدا 

لضمهم الى املنتخب االول.

اختيار 28 العباً بقائمة المنتخب الرديف ومعسكر في القاهرة 18 الجاري

احلارس محمد الصالل ابرز املنضمني للمنتخب الرديف

األولمبي يغادر إلى النمسا غدًا

العربي يطلب رفع قيمة خلف

الكويت تشارك في »يد آسيا«

مبارك الخالدي
يغادر غدا وف���د املنتخب االوملبي الى املعس���كر التدريبي الذي 
يقيمه في النمس���ا استعدادا للمش���اركة في بطولة اخلليج الثانية 
للمنتخبات االوملبية التي تنطلق 28 اجلاري وتستمر حتى 7 أغسطس 
في العاصمة القطرية الدوحة، ويرأس وفد املنتخب الى املعس���كر 
مدير املنتخب امين احلسيني واملشرف احمد العتيبي ومعه املدرب 
ماهر الشمري ومساعده خالد اخلميس الى جانب الالعبني: عبداهلل 
احلربي، عادل الضويحي، عمر بوحمد، س���عود احلويل، يوس���ف 
ناصر، حس���ني كنكوني، ناصر فرج، طالل فاضل، فهد حمود، احمد 
ابراهيم، فهد احلشاش، حمد امان، عبداهلل صالح، احمد الرشيدي، 
فيصل مبارك، سعد سرور، عبداهلل ناصر، محمد دهش، بدر ناصر، 

عبدالوهاب العنزي.
وسيلعب املنتخب 6 مباريات جتريبية مع فرق منساوية خالل 
املعس���كر على ان يغادر 24 اجلاري الى الدوحة مباش���رة، ويلعب 
االوملبي في املجموعة الثانية التي تعتبر األقوى وتضم معه منتخبي 
السعودية حامل لقب البطولة األولى واملنتخب اإلماراتي الذي شارك 

مؤخرا في كأس العالم للشباب الصيف املاضي في القاهرة.

عبدالعزيز جاسم
علمت »األنباء« ان ادارة نادي العربي راس����لت ادارة نادي الفيصلي 
الس����عودي بش����أن احتراف الالعب خالد خلف، حي����ث أبدت موافقتها 
املبدئية على العرض املقدم بشرط ان ترفع القيمة املالية التي سبق ان 
تقدم بها الفيصلي رس����ميا وهي 200 ألف دوالر. وتشير التوقعات الى 
ان العربي لن يقبل بأقل من 400 ألف دوالر ألنه س����بق ان عرض على 
خلف اكثر عرض من ناد سعودي املوسم املاضي مببلغ 300 ألف دوالر 
ولم تقبل ادارة العرب����ي. اال ان العربي رمبا يقلل من القيمة املالية في 
الوقت احلالي بسبب إصرار خلف على االحتراف الذي سيعود بالفائدة 
عليه كثيرا كونه سيشارك في أقوى دوري عربي، وكذلك للقيمة املالية 

التي سيستفيد منها.

وافق االحتاد الدولي لكرة اليد على مشاركة املنتخب الوطني 
في البطولة اآلس���يوية املقبلة للشباب التي ستنطلق في ايران 

في 23 اجلاري.
أعلن ذلك امني س���ر احتاد اليد بدر الذياب موضحا ان موافقة 
االحت���اد الدولي لكرة اليد على مش���اركة منتخبنا جاء بعد اخذ 

موافقة اللجنة األوملبية الدولية.
ولفت الى ان مشاركة الكويت في البطولة »ستكون حتت علم 
االحت���اد الدولي  وذلك لعدم متك���ن الكويت من تعديل قوانينها 
الرياضية مبا يتماش���ى مع ميثاق اللجن���ة األوملبية في الوقت 

احملدد لها«.
وأشار الى أن قرار املوافقة تسلمه احتاد اليد اضافة الى االحتاد 
اآلسيوي الذي يتخذ من الكويت مقرا له ويشغل الذياب منصب 

امني الصندوق به.

تجّمع رياضي يطالب بحلول سريعة ألزمة الرياضة تأجيل اجتماع الهيئة إلى األحد
الغامن  ش���هدت ديواني���ة 
بقرطبة جتمع���ا للعديد من 
الرياضيني السابقني واحلاليني 
في مختلف االلعاب الذين نددوا 
بإيقاف النشاط الرياضي، االمر 
الذي يرفض���ه عموم املجتمع 
بجميع اطيافه واجتاهاته سواء 
كان رياضيا او غير رياضي، 
مطالب���ني اجله���ات املختصة 
احلكومية منها والنيابية بإيجاد 
حلول ناجعة تنقذ مس���تقبل 
الكويت من ش���بح  رياض���ة 
االيقاف الذي شمل العديد من 
االحتادات وبات وشيكا للباقي 
منها وهذا ما يضر باملصلحة 
العامة الن الرياضة ش���ريان 
الشباب  رئيس يغذي طاقات 
وحافز البناء الكويت في جميع 
احملافل، وحيث ان هذا التمثيل 
سينتقل ليكون باسم اللجنة 
االوملبي���ة الدولية عوضا عن 
الكويت فان هذا يعد من اكبر 
التحديات التي تواجه رياضيي 
الكويت مستقبال خاصة أن االمر 
اصبح يتعلق بالنشيد الوطني 
الكويت عبر احملافل  ومتثيل 

الدولية.
وأكد الالعب الدولي السابق 
ناصر الغامن ان ما يحدث اآلن 

على الساحة الرياضية يؤثر 
س���لبا على االجي���ال القادمة 
وهذا ما لم يس���مح به قدامى 
رياضيي الكويت كونه يسيء 
وينتقص م���ن التاريخ الذي 
صنعوه باجتهادهم وتفانيهم 

في سبيل خدمة الكويت.
اما الالعب الدولي السابق في 
كرة اليد اسماعيل عبدالقدوس 
فقد متن���ى ان يكون متواجدا 
في التجم���ع الرياضي االخير 
الذي حصل في ساحة االرادة. 
موضحا ان توقف نشاط كرة 
اليد لث���الث س���نوات مقبلة 
سيضر مبسيرتها خاصة انها 
صاحبة اجنازات اقليمية وقارية 
ولعل حرمان ناشئي الكويت 
العالم  من املشاركة في كاس 
للناشئني لكرة اليد دليل على 
ذلك خاصة انه سيخلف الكثير 
الس���لبية على  من االعراض 
رجال اليد الكويتية مستقبال، 
وعلى احلكومة ومجلس االمة 
االسراع بوجود احللول التي ال 
تخرج عن اطار تعديل القوانني 
احمللية وعودة االندية العشرة 
كما ح���ددت اللجنة االوملبية 

الدولية.
فيما ق���ال احلارس الدولي 

السابق فالح دبشة ان ايقاف 
النش���اط الرياضي س���يكون 
وصمة عار في جبني الرياضة 
الكويتي���ة صاحبة البطوالت 
واالجنازات، مؤكدا ان احلساب 
سيكون عسيرا عند االضرار 

مبصلحة رياضة الكويت. 
الع���رب  واب�����دى بط���ل 
واخلليج في املالكم��ة محم��د 
العنزي اس���فه ملا ي��دور في 
ان  الرياضية قائال  الس���احة 
هناك بطول���ة اوملبية مقبلة 
للمالكمة سأعتذر عن املشاركة 
فيها النه ال يشرفني ان العب 
حتت علم غي���ر علم الكويت 

ونشيده الوطني.
فيما اع���رب جنم املنتخب 
القادس���ية  الوطن���ي ونادي 
لكرة السلة عبداهلل الصراف 
عن عميق حزنه الن تقتصر 
مشاركة الالعب الكويتي على 
الصعيد احمللي قائال ان ما يبعث 
على االسف عدم املشاركة في 
بطولة اخلليج مع اننا ابطال 
اللعبة وعلى هذا فان اجلميع 
مطالب بإيجاد حلول عاجلة 
للخروج من املازق الذي سيعود 
بالضرر على مستقبل الرياضة 

في الكويت.

مبارك الخالدي
انعقاد اجتماع مجلس  تعذر 
العامة للش����باب  الهيئ����ة  ادارة 
والرياضة أمس وذلك لعدم تواجد 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
د.ف����ؤاد الفالح في البالد، وبذلك 
من املقرر ان يؤجل االجتماع الى 
االحد املقبل، وسيرأس االجتماع 
نائب مدير عام الهيئة عصام جعفر 
بعد ان اخذ تفويضا مسبقا من 
وزير الشؤون االجتماعية والعمل 

د.محمد العفاسي بهذا الشأن.
الى  ق����د اضطر  وكان جعفر 
مخاطبة العفاس����ي من اجل اخذ 
التفوي����ض منه بترؤس اجتماع 
مجلس ادارة الهيئة، خصوصا ان 
عودة الفالح الى البالد في الفترة 
املقبلة تبدو صعبة للغاية بسبب 
التزام الفالح ببرنامج عالجي في 

اخلارج.
ومن املقرر ان يناقش مجلس 
الهيئة في اجتماعه متديد  ادارة 
عمل اللج����ان املؤقتة في االندية 
املنحلة، حي����ث تتجه النية الى 
متديد عملها ملدة 6 أشهر أي حلني 
االنتهاء من االح����كام القضائية 
املنظورة ل����دى محكمة التمييز 
من قب����ل مجالس ادارات االندية 

السابقة.

وعلى جانب آخر، اكد عصام 
جعفر اهمية مواكبة الهيئة خلطة 
التنمية التي أقرتها احلكومة من 
خالل متابعة املنشآت الرياضية 
ودعم الشباب الرياضي في املرحلة 
املقترحات  املقبلة ودراس����ة كل 
التي من ش����أنها املس����اهمة في 
تقدم وتط����ور وتكريس اهداف 

هذه اخلطة.
جاء ذلك خ����الل اجتماعه مع 
موظفي قطاع االنشاءات والصيانة 
في الهيئة لشرح ومناقشة اهداف 
الهيئة ملسايرة خطة التنمية في 
االعوام املقبلة وايجاد سياس����ة 
واضحة نحو املشاريع الرياضية 

املقبلة والت����ي تدخل من ضمن 
اختصاص����ات قط����اع الصيانة 
واالنشاءات لالندية واالحتادات 
الش����باب  الرياضي����ة ومراك����ز 
الرياضية واجلوالة  والساحات 
واملعس����كرات وبيوت الش����باب 
ومسرح الشباب وأندية الفتيات 
مبختلف مناطق الكويت وأهمية 
ترجمة الدراسة الى واقع ملموس 
من اجل ضمان جناح خطة التنمية 
في املجال الرياضي والش����بابي 
الزمنية بشكلها  وتنفيذ اخلطة 
الرياضيني  املطلوب. وما يه����م 
في هذه اخلطة السنوية من اول 
ابريل 2010 حتى 31 مارس 2011 
هو ما يتعلق باملشروعات النمطية 
املس����ؤولة عنها هيئة الش����باب 
والرياضة واالرقام املعتمدة تشير 

الى وجود 12 مشروعا منها:
� استكمال املنشآت الرياضية 
لع����دد 14 ناديا هي: القادس����ية 
والعرب����ي والكوي����ت وكاظم����ة 
والساملية واليرموك والتضامن 
والنصر والصليبخات والشباب 
وخيطان والفحيحيل والساحل 
واجلهراء، ومن أبرز املشروعات 
بها انشاء مجمع احواض السباحة 
بنادي كاظمة وحتس����ني املالعب 

الكروية بكل االندية.

عصام جعفر

وفد نادي الصم املشارك في البطولة

17 ميدالية للكويت في قوى المعاقين بتونس

فاز العبو نادي املعاقني ب� 12 
ميدالية )ذهبيتان وفضيتان و8 
برونزيات( في مسابقات امللتقى 
الدول���ي الرابع أللع���اب القوى 
للمعاقني بتونس الذي اختتمت 

منافساته أول من امس.
وقد أحرز امليداليتني الذهبيتني 
كل من الالعب حم���د العدواني 
في اجلري وحمد حجي في دفع 
اجللة فيما كانت الفضيتان من 
نصيب عادل العجمي وفهد حامد 

في دفع اجللة.
من جانبه قال أمني سر نادي 
الوفد ش���افي  املعاقني ورئيس 
الهاجري ان م���ن أهم ما أجنزه 
الالعبون في هذا امللتقى الى جانب 

امليداليات والتتويجات يتمثل في 
حتقيق 4 أرقام تأهيلية لبطولة 
العالم القادمة في نيوزيلندا في 

يناير 2011.
الذين  وأوضح ان العبين���ا 
تأهلوا خالل هذا امللتقى الدولي 
للبطولة العاملية أللعاب القوى 
للمعاقني في نيوزيلندا هم: جاسم 
الكندري وعبدالرحمن الكندري 
في رمي الرمح وحمد العدواني 
في س���باق ال� 400 متر وخلود 
املطيري في ال� 100 متر »عربانة 

جري«.
ووصف الهاجري هذه النتائج 
بأنها »جيدة وايجابية للغاية«، 
مش���يرا الى ان املشاركة كانت 

انها  »طيبة ومفيدة«، الس���يما 
كانت مسبوقة مبعسكر تدريب 
»مثمر للغاية« ملدة 21 يوما في 
املركز الرياضي بعني دراهم في 

الشمال الغربي التونسي.
وقال ان إقامة ذلك املعس���كر 
ج���اءت في ظ���روف طيبة وما 
لقيه الوفد م���ن إحاطة ورعاية 
من الس���فارة الكويتية بتونس 
س���اهم في الرفع من معنويات 
الالعبني الذين ش���رفوا الكويت 

ورفعوا رايتها في هذا احملفل.
كم���ا حص���ل العب���و نادي 
الكويت الصم على 5 ميداليات 
إحداها ذهبية وأخرى فضية و3 
برونزيات في أول مشاركة لهم 

في امللتقى.
النادي  وأوضح رئيس وفد 
عيدان السهلي ان امليدالية الذهبية 
فاز بها الالعب ناصر سنعوس 
في دفع اجللة فيما كانت امليدالية 
الفضي���ة من نصي���ب محمود 
اجلاموس في سباق ال� 100 متر 
وهو نفس الالعب الذي حصل على 
برونزيتني ايضا في سباق ال�400 
متر و1500 متر فيما حصل مساعد 
اجلاسم على البرونزية الثالثة 

للفريق في الوثب الطويل.
وبهذه التتويجات التي أحرزها 
النادي فإن احلصيلة اإلجمالية 
امللتقى  الكويتية في  للمشاركة 

الدولي بلغت 17.

الكويت والعربي يستضيفان بطولة 
الخليج لأللعاب المائية

برونزية لدشتي في »القوى اآلسيوية«

عبدالغفور ثالثًا في البارح الدولية

أم����ني صن����دوق احتاد  أكد 
الهاجري أن  الس����باحة حمود 
املائية  بطولة اخلليج لأللعاب 
التي تس����تضيفها  العش����رين 
الكويت في الفترة من 3 وحتى 
9 أغسطس املقبل ستقام حتت 
العهد الشيخ  رعاية سمو ولي 
نواف األحمد ومبشاركة جميع 
الس����تة،  املنتخبات اخلليجية 
مثمنا الرعاية األبوية لس����موه 
وما يوليه من دعم كبير ألبنائه 
الرياضيني. وأوضح الهاجري أن 
املنافسات ستقام على حوضي 
الكويت والعربي حيث ستقام 

في نادي الكويت منافس����ات كرة املاء التي ستقام بنظام الدوري بني 
املنتخبات الس����تة وس����يحصل املنتخب احلاصل على أكبر عدد من 
النقاط على لقب البطولة، في حني سيشهد حوض العربي منافسات 

السباحة والغطس لفئتي الناشئني والعمومي.

أحرز رامي املطرقة عبداحلميد دشتي امليدالية البرونزية في مسابقة 
االطاحة باملطرقة ضمن منافس����ات اليوم األول للبطولة اآلس����يوية 

للشباب أللعاب القوى املقامة حاليا في ڤيتنام.
وقال أمني الس����ر املس����اعد الحتاد العاب القوى محمد العتيبي ان 
حتقيق دشتي للميدالية جاء بعد رميه للمطرقة ملسافة 62 مترا وسط 
منافسة من أفضل الالعبني في القارة. وذكر أن ما حققه الالعب يعتبر 
اجنازا طيبا كون البطولة التزال في يومها األول، مشيدا باجلهود التي 

بذلها ويبذلها املدرب الوطني لالعب ناصر اجلاراهلل.

فاز العب الشراع في املنتخب الوطني والنادي البحري علي عبدالغفور 
باملركز الثالث في فئة األوبتس����مت ببطولة الب����ارح الدولية الثامنة 
عشرة الش����راعية التي نظمها االحتاد البحريني للرياضات البحرية 
حتت رعاية الش����يخ فواز بن محمد آل خليفة رئيس املؤسسة العامة 

للشباب والرياضة في البحرين.

حمود الهاجري 

برنامج المباريات
اجلمعة 9/24

إيران - البحرين
االردن - سورية

السبت 9/25
العراق - اليمن

األحد 9/26
البحرين - عمان
سورية- الكويت

االثنني 9/27
اليمن - فلسطني

الثالثاء 9/28
عمان - إيران

الكويت - االردن

األربعاء 9/29
فلسطني - العراق

نصف النهائي
اجلمعة 10/1

بطل األولى - بطل الثالثة
بطل الثانية - أفضل ثان

االحد 10/3
املباراة النهائية

تعاق���د ن���ادي ليڤربول االجنلي���زي مع روي 
هودجسون مدرب فوالم االجنليزي سابقا ليشرف 
على فريقه األول في األعوام الثالثة املقبلة، بحسب 

ما ذكر النادي.
وأصبح هودجس���ون )62 عاما( الذي قاد فوالم الى 
املباراة النهائية ملس���ابقة يوروبا ليغ في املوس���م 
املنص���رم، املدرب رقم 18 في تاريخ النادي العريق، 
وسيتم تقدميه لوسائل اإلعالم بعد إشرافه على متارين 

اليوم االول حتضيرا للموسم املقبل في ميلوود.
أعلن النادي األهلي الذي ينافس في دوري احملترفني 
اإلمارات��ي لكرة القدم مبوقعه عل��ى االنترنت ان العبه 
اجلديد فابيو كانافارو وصل إلى دبي لالنضمام لصفوف 

الفريق ملوسمني.
وقال األهلي إن كانافارو الذي شارك مع منتخب ايطاليا 
في نهائيات كأس العالم بجنوب افريقيا سيقدم للجمهور 
ووس��ائل االعالم رس��ميا يوم االحد املقبل في مؤمتر 

صحافي.
أعل���ن االحتاد القطري لكرة القدم رس���ميا عن 
اقامة مب���اراة ودية جتمع منتخبه االول مع نظيره 
االستوني في الدوحة في 7 سبتمبر املقبل في اطار 
استعدادات قطر خلوض منافسات »خليجي 20« في 
اليمن املقررة بني 22 نوفمبر حتى4 ديسمبر املقبلني، 
وكأس أمم اس���يا ف���ي الدوحة من 7 ال���ى 29 يناير 

.2011
تأهل االس��باني رافايل ن��ادال والبريطاني اندي 
م��وراي املصنفان ثانيا ورابعا عل��ى التوالي الى الدور 
نصف النهائي م��ن بطولة وميبلدون االجنليزية، ثالث 
البطوالت االربع الكب��رى للتنس في ربع النهائي، فاز 
نادال على الس��ويدي روبن س��ودرلينغ السادس 6-3 
و6-3 و7-6 )7-4( و6-1، وم��وراي على الفرنس��ي جو 
ويلفريد تسونغا العاشر 6-7 )5-7( و7-6 )7-5( و2-6 

و2-6.
حقق نادي برشلونة االسباني رقما قياسيا في 
رقم أعماله ملوس���م 2009-2010 بلغ 445.5 مليون 
ي���ورو وبلغت أرباحه 11.1 ملي���ون يورو )مقابل 9 

ماليني يورو في موسم 2009-2008(.
بدأ العب خط وس��ط نادي بايرن مي������ونيخ 
األملاني أناتولي تيموش��وك يفكر في اخليارات املتاحة 
أمامه بعدما قدم موسما مخ�����يبا لآلمال مع بط����ل 
أملاني��ا مما يج����عل��ه ال يس������تبعد االنتقال لناد 

آخر.
وصرح تيموشوك ملجلة »كيكر« األملانية الرياضية قائال: 
»لم ألعب أكثر من 90 دقيقة طوال املوس��م، وبالتأكيد 

علي أن أفكر في األفضل بالنسبة لي«.

رياضيةمتفرقات 


