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حسني عاشورأنور العنزي

فواز دهش مع عدد من الالعبني في بطولة سابقة

فرحة األهلي على احملك أمام اإلسماعيلي في مواجهة مرتقبة

الكراتيه يشارك
في بطولة هونغ كونغ

2250 ميدالية في األولمبياد 
الخاص بدمشق 

يش���ارك منتخبن���ا الوطني 
للكراتيه في بطولة آسيا للناشئني 
والشباب التي تنطلق منافساتها 
في هونغ كونغ وتستمر تسعة 
أيام. وق���ال عضو مجلس ادارة 
االحتاد ورئيس الوفد عباس تركي 
في تصريح ل� »كونا« قبل مغادرة 
الوفد الى هونغ كونغ ان املنتخب 
يتطلع الى احراز املراكز املتقدمة 
والظهور باملستوى املشرف في 
ه���ذا التجمع اآلس���يوي الكبير 

الذي يشارك فيه نخبة من ابطال 
القارة.

واوضح ان الوفد يضم مدير 
املنتخب محمد العجمي واالداري 
عبدالعزيز ش���عبان واملدربني 
ب���در العتيبي وع���اء احلواج 
واالذربيجاني النور ابراهيموف 
واحلكمني الدولي منصور صالح 
السلطان واآلسيوي ناصر بارز 
الظفيري. كما يتضمن الوفد 18 

العبا.

بدأت اللجنة الع��ليا املنظمة لأللعاب اإلقليمية السابعة والتي 
تستضيفها العاص���مة الس���ورية »دمشق« في الفت���رة من 24 
س���بتمبر حتى 3 أك���توبر املق���بل بالتن���س���يق مع الرئ���اسة 
اإلقليمية لألوملبياد اخلاص الدول��ي ملنطقة الش�����رق األوسط 
وش���مال أفريقيا وضع اللمس���ات النهائية الست��ضافة سورية 
لتلك األلعاب، حيث يتم التنافس حلصد 2250 ميدالية متنوعة 

في 15 لعبة.
وقام������ت اللج���نة بوض���ع التص������ورات النه��ائية إلعداد 
امليدال������ات الت��ي س���ي��تم توزي��عها على الاعب���ني الفائزين 
ووفقا للق��واعد االوملب���ية، إلى ج���انب ش������ارات املراك���ز من 
الراب���ع وحتى الثامن باإلضافة إلى شارة املشاركة ملا بعد املركز 

الثامن.
وتش���هد ألعاب دمش���������ق مش������اركة 23 دولة ميث���لها ما 
ي���زيد على 1104 العب��ني والعب��ات يت��ناف���سون في 15 ري���اضة 
أومل����بية، إل����ى ج���ان���ب 5 مؤت��مرات تق���ام على ه����ام���ش 
األل���ع���اب، ويبلغ إج����مالي عدد املش�����اركني في األلعاب أكثر 

من ألفي مشارك.

»سلة« الصليبخات
تواصل معسكرها الداخلي

»الوطنية« تتلقى الترشيحات 
لتكريم الالعبين

تواصل فرق املراحل السنية 
حتت 12 و14 و16 و18 لكرة السلة 
بنادي الصليبخات معس����كرها 
الداخلي والذي بدأ منذ 25 يوليو 
املاضي ويستمر حتى اخلميس 
املقبل تدريباتها اليومية بصالة 
النادي استعدادا النطاق املوسم 
املقبل. وقال مساعد مدرب الفريق 
األول أنور العنزي إن املعس����كر 
الداخلي جاء بعد صعوبة إقامة 
معسكر خارجي بسبب ظروف 
الدراسة لاعبني ولضيق الوقت 
ولكنن����ا عوضن����اه باملعس����كر 
الداخلي. وأشاد العنزي بالروح 
العالية لاعبني التي أبدوها في 

املعسكر من خال التدريبات اليومية على فترتني صباحية ومسائية 
وبذلهم اجلهد الكبير للظهور بشكل مناسب قبل انطاق املوسم اجلديد. 
وقال يتم إعداد وجتهيز الاعبني على أعلى مستوى وبالطرق احلديثة 
ورفع اللياقة البدنية لهم باإلضافة إلى تنمية املهارات األساسية لدى 
الاعبني صغار السن، كما شكر العنزي مجلس إدارة النادي على توفير 
جميع السبل إلجناح املعسكر وجتهيز العبي كرة السلة في املراحل 
السنية بشكل مدروس وعلمي حتت إشراف مدربني أكفاء. من ناحية 
أخرى، تبدأ عصر اليوم تدريبات فرق املراحل السنية لكرة القدم 
على ماعب النادي حتت إش���راف جهاز كرة القدم، كما تعلن ادارة 
النادي عن فتح باب التسجيل لاعبني اجلدد من مواليد 89 وحتى 
2000 وس���يكون تسجيل العبي فرق املراحل السنية لدى مشرفي 
الفرق، أما العبو الشباب حتت 18 و21 سنة فسيكون التسجيل لدى 

املشرف خالد بلوط.

تلقت اللجنة املنظمة ملهرجان 
الوطنية الفضل الاعبني والذي 
يقام حتت رعاي����ة وحضور 
نائب رئي����س مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان وزير 
الدولة لشؤون التنمية الشيخ 
احمد الفهد ترشيح العديد من 
االحت����ادات املعني����ة لاعبني 
اخلمس����ة األفضل ل����كل لعبة 
من االلعاب ال� 21 التي يشملها 
املهرج����ان والذي����ن بدورهم 
سيدخلون املرحلة االولى من 
التصوي����ت اجلماهيري الذي 
سينطلق في االول من سبتمبر 

املقبل حيث رش����حت احتادات كرة اليد واملب����ارزة والكاراتيه 
واملاكمة ورفع األثقال واجلمباز والبولينغ والعاب القوى اضافة 

الى النادي الكويتي للمعاقني.
بدوره قال رئيس اللجنة املنظمة العليا للمهرجان حسني عاشور 
ان ادارة املهرجان وبناء على الدراسات واالستشارات من ذوي اخلبرة 
قد وضعت نصب اعينها تافي اي سلبيات من شأنها ان تقلل من 
جناح املهرجان حيث جعلت االجنازات وامليداليات من االولويات التي 
يعتمد عليها في اختيار الاعبني االفضل مع التركيز على اجلانب 
االخاقي لاعب���ني وان كانوا قد تعرضوا الى عقوبات او ايقافات 
خال املوسم الرياضي 2010/2009 حيث ستراعي ادارة املهرجان 
الدقة في توزيع النسب املقررة والتي توزعت على 40% للجمهور 
واختياراته ومثلها لاجن���ازات والبطوالت التي حققها الاعبون 

بينما ستكون نسبة 20% املتبقية من حق اللجان الفنية.

األهلي واإلسماعيلي.. »قمة« في أبطال أفريقيا

الوقت  متساويان، مش���يرا في 
نفسه الى قدرة »الشياطني احلمر« 
على حتقيق الف���وز والوصول 
للنقطة الرابعة ملواصلة هدفهم 

في استعادة العرش االفريقي.
يدير اللقاء احلكم املالي كومان 
كوليبالي بإدارة املباراة ويساعده 
كل من ديارا باال وحيدرا مامادو 
سيدي، واحلكم الرابع كارميبي 

عثمانو.

الذي تعادل مع األهلي في اجلولة 
األولى.

وح���ذر الب���دري العبيه من 
صعوبة املب���اراة مؤكدا ان كا 
الفريقني يريد الفوز، خاصة أن 
التعادل قد يقلل كثيرا من فرص 
أي منهما ف���ي التأهل وصدارة 
املجموع���ة، وبالتال���ي فدوافع 
الفريقني ورغبة كل منهما في الفوز 
لتحس���ني وضعه في املجموعة 

الفريق  الزجاجة« في مش���وار 
بالبطولة األفريقية، وسيترتب 
عليه إلى حد بعيد مصير الفريق 
ف���ي املجموعة، خاصة بعد فوز 
ش���بيبة القبائل اجلزائري على 
»الدراويش« في اجلولة األولى 
باإلسماعيلية، وتزايد فرصته في 
احتال صدارة املجموعة مبكرا 
في حال تغلبه في هذه اجلولة 
على منافسه هارتاند النيجيري 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
 س���يكون عش���اق الكرة في 
الثامنة والنصف مس���اء اليوم 
عل���ى موعد مع وجب���ه كروية 
دسمة، عندما يلتقي االهلي مع 
االسماعيلي في س���تاد القاهرة 
الدولي، ضمن منافسات اجلولة 
الثانية ملباريات املجموعة الثانية 
ب���دور الثمانية ل���دوري أبطال 

أفريقيا.
وعلى الرغم من النشوة التي 
يعيش���ها الفريق »االحمر« هذه 
االيام بعد فوزه منذ ايام قليلة 
ببطولة السوبر املصري، اال ان كل 
ذلك لم مينع اجلهاز الفني لاهلي 
بقيادة حسام البدري ان يشدد 
الاعبني بضرورة حتقيق  على 
اليوم، وذلك  الفوز في مواجهة 
لعدة اس���باب يأتي في مقدمتها 
ان لقاءات »الشياطني احلمر« مع 
»الدراوي���ش« تعد قمة من نوع 
خاص، ولها اهميتها وحساسيتها 
الفريقني،  اخلاصة عند جمهور 
وبالتالي فالفوز بها يعد اجنازا 

في حد ذاته.
كما طالب الب���دري الاعبني 
اللق���اء والعمل  ف���ي  بالتركيز 
عل���ى حتقي���ق الف���وز لعبور 
التي وصفها  عقبة اإلسماعيلي 
لاعبيه بأنها متثل مرحلة »عنق 

برونزية ثانية لرزوقي في »السباحة المدرسية« دهش »القوى« الثاني آسيويًا

أعلن أمني السر العام املساعد 
الق���وى محمد  الع���اب  الحتاد 
العتيب���ي أن البطل فواز دهش 
العب املنتخ���ب الوطني وبطل 
سباق 110م/ح احتل املركز الثاني 
وامليدالي���ة الفضية في بطولة 
أبطال آس���يا للقارة اآلسيوية 
أللعاب القوى التي اقيمت يومي 
29 و30 يوليو املنصرم في الهند، 
وقد حقق البطل دهش زمنا قدره 
13.89ث وبفارق 0.01 عن الاعب 
التايلندي الذي فاز باملركز األول 
في نفس الس���باق والذي حقق 
13.88ث، حيث كانت املنافس���ة 
شديدة للغاية في هذا السباق، 
وكان دخولهما معا في خط النهاية 
والذي فصل بينهما جهاز  قياس 
خط النهاية )الفوتوفينش( الذي 
حدد الاعب التايلندي احلاصل 

على امليدالية الذهبية.
وقال العتيبي ان البطل دهش 
العديد من االجنازات في  حقق 
سباق 110م/ح وفوزه بامليدالية 
الفضية اليوم يضاف لاجنازات 
التي حققها في مختلف املنافسات 
التي ش���ارك فيها خ���ال العام 
احلال���ي على جمي���ع االصعدة 

االقليمية والدولية.
واجلدير بالذكر أن مشاركة 
البط���ل دهش في بطولة جنوم 
آسيا جاءت تقديرا من االحتاد 
اآلس���يوي اللعاب القوى الذي 
رشح الاعب املذكور للمشاركة 
في هذه البطولة واثبت البطل 
دهش للجميع أن���ه بطل واعد 
يستحق التقدير واالحترام من 
اجلميع الص���راره على حتقيق 
العديد من امليداليات املهمة التي 

لها طعم خاص ورفع اسم وعلم 
الكويت عاليا في هذه التجمعات 

الرياضية اخلارجية.
وأعرب العتيبي عن ش���كره 
وتقديره الدائ���م للهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة لدعمها 
املتواصل ملشاركة ابطال العاب 
القوى في املنافسات اخلارجية، 
ونتمن���ى من جمي���ع الهيئات 
الرياضي���ة وكبار املس���ؤولني 
املساهمة في تكرمي دهش على 
ما حققه م���ن اجنازات متعددة 
خال العام احلالي لتكون حافزا 
وتشجيعا له على االستمرار في 
العطاء وخاصة البطوالت املقبلة 
والسيما دورة األلعاب اآلسيوية 
السادسة عشرة التي ستقام في 
كوانزو بالصني في شهر نوفمبر 

املقبل إن شاء اهلل.

بيروت ـ ناجي شربل
أحلق منتخب لبنان لكرة الصاالت، خسارة أولى 
باألزرق املتصدر 5 � 4 )الشوط االول 1 � 2( في املباراة 
التي اجريت بينهما في قاعة زايد بن سلطان آل نهيان 
مبجمع الرئيس اميل حلود الرياضي العسكري في 

الدكوانة.
وسجل للبنان الذي حقق فوزه االول، مهدي عطوي 
)3( ومحمد حرب ومحمد عياش في الدقيقة االخيرة 
ن ضربة جزاء »بنالتي« سددها من مسافة 10 امتار، 
اثر خطأ سادس احتسب على العبي االزرق. وشهدت 
املباراة طرد حارس االزرق محمد شرمي لرميه قميصه 
في وجه طاقم حلكام بعد تسجيل عياش اصابة الفوز 
اللبنانية. وسجل للكويت عمر ابرهيم احلبيتر )2( 
ويوسف الرش����يدي ومحمد محسن املاص. وعلى 
رغم هذه اخلسارة، احتفظ االزرق بالصدارة برصيد 
6 نقاط من ثاث مباريات امام كل من الس����عودية 
والعراق 4 ولبنان 3، وقطر من دون نقاط. ويلتقي 

االزرق العراق في مباراة حساسة. 
في ح����ني اضاف محمد رزوقي ميدالية برونزية 
ثانية للكويت في سباق 50 مترا حرة في السباحة، 
اذ حل ثالثا وسجل 25:68 ثانية، خلف الفائز االول 
املص����ري احمد س����امح 25:17، والوصيف اللبناني 

مكرم فاتول 25:27.
وانتزعت آنسات لبنان امليدالية الذهبية في كرة 
الصاالت من االردنيات حامات اللقب، بفوزهن عليهن 
5 � 4 )الشوط االول 2 � 4( في مجمع الرئيس حلود 

العسكري في الدكوانة.
فيما انحصرت ذهبية كرة اليد للذكور بني منتخبي 
السعودية والبحرين، الفائزتني في نصف النهائي على 
االمارات 27 � 21 )الشوط االول 13 � 8( وعلى العراق 

26 � 21 )الشوط االول 16 � 12( على التوالي.
فيما احرزت اجلزائر ذهبية املسابقة لاناث بفوزها 
على س����ورية 23 � 9 )الش����وط االول 9 � 4(. وحاز 
لبنان امليدالية البرونزي����ة بحلوله ثالثا بني ثاثة 

منتخبات مشاركة.
وفي كرة السلة، عانت آنسات لبنان خسارة أولى 
امام اجلزائر 50 � 58 )االشواط 10 � 15، 24 � 29، 40 

.)58 � 50 ،45 �
فيما حققت سورية فوزا ثانيا على االردن 66 � 
57 )االش����واط 17 � 14، 38 � 25، 53 � 43، 66 � 57(. 

وتلعب الفرق االربعة في الدور نصف النهائي. 
فيما انتزع لبنان ميداليتني ذهبيتني جديدتني عبر 
عمرو اجلاويش في الشطرجن، والسباحة نيبال ميوت 

في سباق في ال� 400 متر فردي متنوعة.

عربية متفرقات

الصربي ميالدين أوقع القادسية 
في مشكلة التعاقدات

 يفتت���ح االحت������اد العراق���ي ابواب 
مقره اليوم في اط���ار استئ���ناف مهامه 
وانشطته بعد توقف اس���تمر اس��بوعني 
منذ ان داهمته قوة عسكرية في 18 يوليو 
املاضي بهدف اعتقال رئيس���ه وعدد من 

اعضائه.
 ضم��ن بولوني��ا االيطال��ي والش��باب 
السعودي تأهلهما الى الدور نصف النهائي 
للنس��خة الثالثة من بطول��ة النخبة الدولية، 
ويلتقي بولونيا مع الش��باب اليوم لتحديد 

بطل املجموعة.

 اعلن ن���ادي اجلزيرة االماراتي اعارة 
مهاجمه البرازيلي ريكاردو اوليڤيرا الى 

ساوباولو البرازيلي ملدة عام واحد.
 اكم��ل الري��ان القطري عق��د محترفيه 
االجانب بتعاقده رس��ميا مع املدافع الكوري 

اجلنوبي تشو يونغ � هيونغ.
 ق���ررت جلنة املس���ابقات في االحتاد 
اآلسيوي اعتماد التوصية بإقامة املباراة 
النهائية لدوري أبطال آس���يا عامي 2011 
و2012 في إح���دى الدولتني اللتني تتأهل 

أنديتهما للنهائي.

عبدالعزيز جاسم 
يعقد مجلس إدارة نادي القادس���ية اجتماعا 
طارئا خال اليومني املقبلني بعد قرار جلنة فض 
املنازعات في االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
بتغرمي النادي 400 ألف دوالر وحرمان القادسية 
من التعاقد مع أي العب محلي أو محترف ملدة 
عام كامل حلظة صدور القرار، وجاء هذا القرار 
على ضوء القضية املرفوعة من قبل نادي كاظمة 
بس���بب تعاقد القادس���ية مع الصربي ميادين 
جوفانس���تيك والذي كان لديه عقد مبدئي لعام 

آخر مع البرتقالي.
وتتجه نية إدارة نادي القادسية الستئناف 
القرار في احملكمة الدولي���ة الرياضية »كاس« 
خال أيام بعد دراس���ة املوض���وع بعناية، ألن 
القرار جاء متبوعا بأن هناك مهلة 21 يوما كحد 
أقصى الستئناف القرار، ولن يكون الهم األكبر 
للقادسية هو دفع املبلغ بل القرار اآلخر القاضي 

مبنعه من التعاقد مع أي العب،
وبالتالي فإن أولى الصفقات التي س���تواجه 
مشكلة صفقة احلارس صالح مهدي الذي تعاقد 
معه الفريق، ولكنه لم يسجل في كشوفات االحتاد 
الذي يفتح باب التس���جيل واستقبال كشوفات 
االندية للموس���م اجلديد، وبالتالي فإن األصفر 
يريد حل املشكلة بأسرع وقت ممكن، ألن إدارة 
الفريق كانت تنوي تعزيز الصفوف مبحترف 
رابع مدافع، كما علمت »األنباء« ان االدارة كانت 
واضعة نصب أعينها التعاقد مع العب وس���ط 
التضامن حمد أمان، إال ان هذا القرار جاء مفاجئا 

و»خربط« جمي���ع االوراق لديها وفي اول ردة 
فعل على القرار قال رئيس نادي القادسية املعني 
طارق حسون إنه لم يصله أي شيء رسمي من 
قبل احت���اد الكرة وبالتالي ليس لديه ما يقوله 
أو يفعله، وإذا كان هذا القرار صحيحا فإن هناك 

اجتماعا طارئا للرد واتخاذ الازم.
بينما قال عض���و مجلس ادارة كاظمة جهاد 
الغربلل���ي ان االدارة لم تفت���ح باب املفاوضات 
الودية مع القادس���ية حتى اآلن، وان هذا االمر 
غير مطروح ألنه سبق ان طالبنا به مع االدارة 
السابقة التي كانت سبب األزمة مع الفريق من 
اجل الوصول الى حل بش���ان التعاقد الذي كان 
باطا من البداية وخير دليل قرار »فيفا« بتغرمي 
القادس���ية والصربي ميادين 400 ألف دوالر، 
وكذلك إيقاف الاعب ملدة 4 أش���هر ما يعني ان 
مطالب���ة كاظمة لم تأت من فراغ وبني الغربللي 
أن ادارة كاظمة كانت تعلم حلظة رفع القضية 
الى »فيفا« ان حقها سيصلها آجا أم عاجا ألنها 
على حق، وان لم ترفع القضية من فراغ لكنها 
جاءت بعد دراسة شاملة وجلوس مع محامني لهم 
خبرتهم الكبيرة والذين أكدوا ان احلكم سيكون 
لصالح البرتقالي، وعلى صعيد متصل حددت 
ادارة الفريق األول بنادي كاظمة بعد غد موعدا 
ملباراتها الودية الثالثة في معس���كرها بالنمسا 
مع أحد فرق الدوري املمتاز في النمسا وخاض 
البرتقالي مباراتني حتى اآلن االولى كانت مع رد 
ستار القبرصي وانتهت بالتعادل 1-1 والثانية 

مع سبور التركي وخسرها 5-1.

بعد إيقاف األصفر من التعاقدات لعام كامل وتغريمه 400 ألف دوالر

اجتماع طارئ إلدارة القادسية 
الستئناف القرار في »كاس«

صاحب السمو 
يهنئ الحمود 

بفوزه بمنصب نائب 
رئيس االتحاد 
الدولي للرماية

بعث صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح 
األحمد ببرقية تهنئة 
الش����يخ سلمان  الى 
احلم�������ود رئي����س 
الكويت����ي  االحت����اد 
واالحت��اد اآلس��يوي 
للرماي����ة عب����ر فيها 
س���موه عن خالص 
تهاني����ه مبناس����بة 
فوزه مبنصب نائب 
رئيس االحتاد الدولي 
للرماية، متمنيا له كل 
التوف��يق والس����داد 
خل��دم�������ة الوط����ن 
العزي����ز ورفع رايته 
ف����ي مختلف احملافل 
الدولية  الرياضي����ة 

واإلقليمية.
كما بعث سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف 
األحم������د وس�������مو 
رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ ناصر احملمد 
تهنئ����ة  ببرقيت����ي 

مماثلتني.


