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عبداهلل العنزي 
أكد مصدر مســــؤول في احتاد الكرة لـ 
»األنباء« ان االحتاد تلقى الى اآلن موافقة 
3 احتادات خليجية فقط للمشــــاركة في 
االجتماع التشاوري الذي دعا اليه رئيس 
احتاد الكرة الشــــيخ طالل الفهد والذي مت 
تأجيله من 8 أغسطس اجلاري الى 22 من 
الشهر نفســــه لبحث مدى استعداد اليمن 
الستضافة خليجي 20 واملقررة خالل نوفمبر 
املقبل، واالحتــــادات الثالثة هي البحرين 
والســــعودية وعمان، مضيفا ان االحتاد 
االماراتي أبدى موافقة شــــفوية حلضور 
االجتماع وبانتظار تأكيد هذا األمر بكتاب 

رسمي.
وأشار الى ان احتاد الكرة بانتظار موافقة 
بقية االحتادات اخلليجية حلضور االجتماع 

ومنها االحتاد العراقي الذي لم تتضح الرؤية 
فيه بعد بسبب اخلالفات في كيفية اجراء 

انتخاباته.
وبــــن املصدر ان االجتماع ســــيناقش 
تقريريــــن، االول هو التقرير االمني الذي 
كانت قد طلبته االمانة العامة لدول مجلس 
التعاون اخلليجي من وزراء داخلية دول 
مجلس التعاون، حيث كانت قد طلبت منهم 
كل على حدة تقريرا عن االوضاع االمنية 
في مدينة عدن اجلنوبية، وسيتم جمع كل 
التقارير ووضعها في تقرير واحد يلخص 
احلالة االمنية في عدن، أما التقرير الثاني 
الذي سيتم مناقشته فهو خاص بزيارة امناء 
سر االحتادات اخلليجية ملدينة عدن الشهر 
املاضي لالطالع على مدى استعداد البنى 

التحتية لليمن الستضافة البطولة.

وأكد املصدر أهمية هذا االجتماع، حيث 
سيقرر إما اعتماد اقامة البطولة في اليمن 
أو تأجيل اقامتها ملدة عام على ان يتم نقل 
مقر اقامتها للبحرين ألنها البلد الذي يلي 
اليمن في سلم ترتيب استضافة البطولة، 
مضيفا ان هذا االجتماع سيتم عقده بوجود 
5 احتادات خليجية فقط، وبالتالي ستكون 
القرارات التي تخــــرج منه ملزمة جلميع 

االحتادات اخلليجية.
وعن عزم االحتاد اليمني تقدمي دعوى 
لعقد اجتماع طارئ لالحتادات اخلليجية 
فــــي عدن في نفس يــــوم االجتماع املزمع 
عقده بالكويت، قال املصدر ان االحتاد اعد 
دعــــوات جلميع االحتــــادات الـ 5 في دول 
التعاون اخلليجي، هذا باالضافة  مجلس 
الى احتادي اليمن والعراق وبالتالي نحن 

سلكنا الطرق املتعارف عليها لعقد مثل هذا 
االجتماع، الفتا في الوقت ذاته الى ان احتاد 
الكرة لم تصله أي دعوة بهذا اخلصوص 
من االحتاد اليمني، وحتى ان وصلت مثل 

هذه الدعوة فسيتم النظر فيها.
واختتم املصدر حديثه قائال ان الدعوة 
التي وجهها رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل 
الفهد جاءت حلرصه على توحيد املوقف 
اخلليجي من اقامة خليجي 20 في مدينة 
عدن اليمنية وهي دعوة نالت استحسان 
اغلب االحتادات اخلليجية ألنها ســــتضع 
النقاط فوق احلروف وستوقف اللغط الدائر 
حول هذا االمر. اجلدير بالذكر ان االحتادين 
القطري واليمني أعلنا عبر وسائل االعالم 
عن رفضهما عقد االجتماع بالكويت وطالبوا 

بنقله الى اليمن.

مصدر في االتحاد: لم يصلنا شيء بخصوص طلب اليمن نقل االجتماع إلى عدن

4 اتحادات خليجية وافقت على حضور االجتماع التشاوري بالكويت

الشيخ طالل الفهدشعار »خليجي 20«

األنصاري: حكم »فيفا«  مرحلة من األزرق الرديف يستعد لجاسكو
مراحل التقاضي ولن يؤثر على األصفر

.. والرفاع يطعن في إيقاف ميالدين

»أشبال الجودو« ثاني البطولة الخليجية

قرر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني الرديف بقيادة الصربي 
غوران توڤاريتش ان يخـــوض األزرق آخر مبارياته الودية 
بعد غد مع فريق جاســـكو احد فرق الدوري املصري املمتاز »ب« 
على ملعب 6 أكتوبر، بعـــد ان توصل اجلهاز االداري لألزرق الى 
اتفاق مع ادارة جاسكو بناء على طلب اجلهاز الفني، الذي يأمل من 
خالل هذه التجربة ان يضع قدرات الالعبن املستدعن الى صفوف 
املنتخب على احملك، حيث سيقوم مدرب املنتخب الصربي غوران 
توڤاريش بتجربة عدد محدد من الالعبن للوقوف على مستوياتهم 
قبل ان يختار التشـــكيلة األنسب قبل خوض املنافسات الرسمية 
ببطولة غرب آسيا التي تســـتضيفها األردن خالل الفترة من 24 

سبتمبر حتى 3 أكتوبر املقبلن.

قرر مجلس إدارة نادي القادســــية توكيــــل أحد احملامن الدولين 
املعتمدين لدى »فيفا« لتقدمي ملف القادسية في محكمة الكاس حول 
احلكم األخير اخلاص بقضية تعاقد النادي مع الالعب الصربي ميالدين. 
وقال أمن الســــر العام وليد األنصاري ان مجلس اإلدارة انتظر حتى 
وصول القرار فعليا الى النادي وهو ما حدث بالفعل أمس، حيث تلقى 
النــــادي احلكم بعد حتويله من احتاد كرة القدم مترجما من نســــخة 
احلكــــم الصادر. وأكد األنصاري ان احلكــــم احلالي ال يعد إال مرحلة 
من مراحل التقاضي حول هذه القضية وان مجلس اإلدارة مســــتعد 
للمضــــي قدما في هذه القضية مبا يخــــدم النادي، حيث تقرر توكيل 
أحد احملامن الدولين املعتمدين لدى فيفا ملتابعة ملف القادسية في 
محكمة الكاس خالل املدة التي أتاحها احلكم ومن ثم تأخذ اإلجراءات 
دورها حسب املتبع قانونا. أما فيما يتعلق بتأثير هذه القضية على 
استعدادات القادســــية خالل املوســــم املقبل فأكد األنصاري ان هذه 
القضية لن تؤثر أبدا على استعدادات الفريق األول أو أي فرق أخرى 
بالنادي ولن تكون لها انعكاســــات سلبية على أداء الفرق، حيث ان 
املعني باألمر هو اجلانب القانوني أما اجلوانب الفنية واإلدارية فلن 
تتأثر أبدا وهي في معزل عما يحدث وســــيحدث داخل أروقة احملاكم 

الدولية او احمللية.
من جانب اخر يخوض القادســـية في السادسة والربع مساء 
اليوم اولى مبارياته الودية مبعسكره احلالي الذي يقيمه مبدينة 

6 أكتوبر بالقاهرة امام التعاون السعودي.

المنامة ـ ناصر محمد
أعلن أمن الســــر العام بنادي الرفاع البحريني راشــــد الزعبي ان 
ادارة ناديه ستتحرك إليجاد حل بشأن قرار االحتاد الدولي لكرة القدم 
فيفا بإيقاف الالعب ميالدين 4 شــــهور، وسيطلب الالعب االستئناف 
عن طريق النادي واحتاد كرة القدم، وســــيتم االتصال بأحد احملامن 
املتخصصن في مثل هذه األمور الســــتئناف احلكم. وأكد الزعبي ان 
ناديه سيتضرر من هذا االيقاف بعد جتديد العقد مع الالعب، خصوصا 
ان الفريق سيشــــارك في كأس األندية اآلسيوية، لذا فإنه من املؤمل 
التنســــيق مع القادسية للحصول على بعض املستندات الضرورية. 
وأشار الى ان الفريق ســــيلعب خالل الشهر اجلاري مع بطل ڤيتنام 
في الدور ربع النهائي للكأس اآلسيوية، لذا فإنه كحل مؤقت سيسعى 

إليجاد البديل املناسب.

فاز املنتخب الوطني ألشــــبال اجلودو باملركــــز الثاني في بطولة 
اخلليج التي اقيمت مبدينة اخلبر الســــعودية مبشاركة 5 منتخبات 
خليجية.وقال أمن صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو ورئيس الوفد 
بدر الشراد ان املنتخب حقق هذا املركز بحصوله على 8 ميداليات منها 
4 ذهبيات ومثلها فضيات، مضيفا ان جميع العبيه الثمانية املشاركن 

تقاسموا املركزين االول والثاني.
وذكر الشراد ان املنتخب السعودي الذي شارك بالعبن اثنن في 
كل وزن حصل على املركز االول بفارق خمس ميداليات برونزية بعد 
ان تســــاوى مع الكويت في امليداليات الذهبية والفضية في حن حل 

املنتخب االماراتي في املركز الثالث بثالث برونزيات.
واوضح ان امليداليات الذهبية للمنتخب الوطني كانت من نصيب 
كل من فهد العنزي وعبدالرحمن محمد وحسن باقر ومنصور البذالي 
في حن حقق الفضيات كل من جاسم املتروك واحمد يوسف واسماعيل 
علي ومحمد العلي. وقال ان الالعب جاســــم املتروك تعرض لإلصابة 
في الدور النهائي ورفض االنسحاب من املنازلة بغية اضافة ميدالية 
ذهبية للكويت اال ان اجلهازين الفني واإلداري فضال اراحته خوفا من 
تفاقم االصابة، مشــــيدا بالروح القتالية التي حتلى بها الالعب وبقية 

زمالئه الالعبن من اجل رفع علم بالدهم في هذه البطولة.
ولفــــت الى ان فارق اإلعداد الذي يصب فــــي مصلحة بقية الدول 
املشاركة ساهم في تراجع املستوى الفني لالعبيه نسبيا مشيرا الى 
ان آخر مشاركة خارجية لنا كانت في أكتوبر املاضي بسبب اإليقاف 
الدولي.  واوضح ان منافسات البطولة ستختتم اليوم بإقامة بطولة 
الناشــــئن دون 17 بنظامي الفردي والفرق التي يشارك فيها املنتخب 

الوطني بثمانية العبن بواقع العب في كل وزن.

العربي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة الشرطة

القاهرة - سامي عبدالفتاح
يختتم العربي في اخلامســــة 
والربــــع عصر اليــــوم تدريباته 
استعدادا ملواجهته الودية الثانية 
التي ســــيخوضها في السادسة 
والربع من مساء الغد امام فريق 
احتاد الشرطة، وهو اللقاء الذي مت 
تأجيله اكثر من مرة بسبب ظروف 
تالحم املباريات الودية التي خاضها 
الفريق املصري في الفترة االخيرة، 
وكان من ضمنها مواجهة االزرق 

الرديف، والتــــي انتهت بالتعادل 
االيجابي 2-2.

وتأتي املباراة التي سيخوضها 
االخضر غدا ضمن برنامج معسكره 
الــــذي يقيمه مبدينــــة 6 اكتوبر 
استعدادا للموسم اجلديد. ويستعد 
العربي للقاء مبران خفيف سيجريه 
اليوم على ملعب فندق موفنبيك 
الذي يقيم فيه، حتت قيادة املدرب 
البرازيلي كابو، في حن اشتمل مران 
االمس على تدريبات تنمية املهارات 

الفنية عنــــد الالعبن وحتفيظهم 
بعض اجلمل التكتيكية واخلططية 
التي ينوي املدير الفني تطبيقها 

في املنافسات الرسمية.
من جانبه ثمــــن رئيس الوفد 
عبدالعزيز املطوع اهتمام االجهزة 
الرياضية مبصــــر وتواصلها مع 
بعثة العربي في معســــكره وقال 
ان التجهيزات والبنية االساسية 
املتميزة واملستوى الفني لالعبن 
املصرين له االثر الكبير في جناح 

املعسكر.
وقــــال ان املعســــكر يضــــم 4 
محترفن برازيلين جدد من اختيار 
املدرب البرازيلي مارســــيلو كابو 
وهم فابيو ونيلسون وويلسون 
ولوزانيو، فيما هناك 9 العبن مع 
املنتخب األوملبي في معسكره بڤيينا 
ومع املنتخب الرديف في معسكر 
القاهرة ومنهم عبداهلل الشمالي 
وأحمد عبدالغفور واحلارس خالد 

الرشيدي وعبداهلل احلداد. 

العبو العربي في معسكرهم بالقاهرة

»السباحة« يستعد النطالق البطولة الخليجية

يواصـــل احتاد الســـباحة 
برئاســـة الشـــيخ خالد البدر 
اســـتعداداته النطالق بطولة 
املائيـــة  اخلليـــج لاللعـــاب 
)الســـياحة والغطس( والتي 
الكويت وتستمر  تستضيفها 
حتى السابع من الشهر اجلاري 

برعاية سمو ولي العهد.
املتوقـــع ان تكون  ومـــن 
املنافســـة على أعلى مستوى 
الكويت وقطر  بن ســـباحي 
والسعودية في ظل االهتمام 
الكبير الذي توليه الدول للعبة 
السباحة ورغبة اآلخرين في 
كسر احتكار الكويت لاللعاب 

املائية.
وكانت منتخبات السباحة 
الوطنية قد عادت الى البالد بعد 
أن انهت معسكراتها التدريبية 

في اخلارج.

من جانبه أكد مدرب السباحة 
الوطني سلطان العتيبي الذي 
يتولى تدريب منتخبات )13 و14 
و15 سنة( جاهزية املنتخبات، 
مؤكدا أن املعســـكر التدريبي 
الذي أقيم ملنتخباته في تايلند 
كان ناجحا بكل املقاييس، حيث 
اســـتفاد منه الالعبون بشكل 
كبير وقد خضنا بطوالت محلية 

هناك.
يذكر ان املنتخبات الثالثة 
تضم كال من السباحن شعيب 
الثويني، جراح البخيت، عبداهلل 
العطاهلل، جاسم احلريبي، عمر 
شدوخي، فيصل سري، سلمان 
مندني، يوسف املسلم وحسن 

الزيد.
ان  العتيبي،  وقال سلطان 
التدريبات في معسكر تايلند 
كانـــت صباحية ومســـائية 

باالضافـــة الى مشـــاركة في 
بطولـــة محلية، مشـــيرا الى 
االســـتراتيجية التي وضعها 
احتاد السياحة بقيادة الشيخ 
العام  السر  البدر وامن  خالد 

حسن املسلم.
هـــذا وجتـــري املنتخبات 
الوطنية تدريباتها على مجمع 
احواض نـــادي اليرموك، فقد 
تدرب امـــس االول منتخبا 11 
و12 ســـنة ويضمـــان كال من 
السباحن حسن الكندري، محمد 
الكندري، علي شـــهاب، علي 
اشـــكناني، يوسف اللوغاني، 
عمر الثويني، حسن البلوشي 

وخالد احلوطي.
الوفود  بـــدأت  هذا، وقـــد 
املشاركة في البطولة بالتوافد 
مبكرا على البالد للمشاركة في 

هذا احلدث الرياضي املميز.

وكان اول الوفود  وصوال 
الشقيقة  وفد ســـلطنة عمان 
حيث وصل 25 يوليو املاضي 

واقام معسكرا تدريبيا.
العماني  الوفد  اداري  واكد 
الوفد  ان  محمود اخلوالـــدي 
العماني حرص على احلضور 
مبكرا وذلك لتكون الفترة مبثابة 
معسكر تدريبي خارجي حيث 
لم تنظم معسكرات خارجية 

في دول اجنبية.
واشار الى ان عمان تشارك 
في لعبة الغطس للمرة األولى 
فعمرها قصير ولم ميض سوى 
سنة ونصف على انشاء هذه 
اللعبـــة مضيفا اننا نشـــارك 
بالغطاســـن: ســـالم خميس 
وأحمد خميس وقد ســـبق ان 
نالت سلطنة عمان املركز الثالث 

في بطولة اخلليج للشباب.

بوطيبان يهنئ الحمود
أرسل عيسي بوطيبان القائم 
بأعمال رئيس نـــادي الرماية 
الكويتي الرياضي برقية تهنئة 
الى الشـــيخ ســـلمان احلمود 
رئيـــس االحتاديـــن الكويتي 
واآلسيوي للرماية لفوزه في 
انتخابات االحتاد الدولي للرماية 
بحضور 140 احتادا دوليا والتي 
جرت منافســـاتها على هامش 
الـ  الكبرى  الدوليـــة  البطولة 
50 للرماية التـــي تقام حاليا 
فـــي مدينة ميونيـــخ األملانية 
وتوليـــة منصب نائب رئيس 
االحتاد الدولي لرياضة الرماية 
وحصوله على عدد 238 صوتا 
مـــن مجموع 264، وكذلك فوز 
م.دعيج العتيبي رئيس االحتاد 
العربي للرماية مبنصب عضو 
اللجنة التنفيذية لالحتاد الدولي 

لرياضة الرماية.
وصرح بوطيبان بأن الفوز 
الكبير الذي حققه احلمود كان 
نتيجة للجهـــود الكبيرة التي 
بذلها لالرتقاء برياضة الرماية 
على املستوى اخلليجي والعربي 
واآلسيوي والدولي خالل رحلة 
عطاء بدأها بتحقيقه االجنازات 
كرامي باسم وطنه الكويت في 
العام 1975 ومن ثم قيادته للجنة 
الرماية الكويتية في العام 1986 
ومن ثم ترؤسه لنادي الرماية 
الكويتي الرياضي في العام 1994 
وعمله الدؤوب لتأسيس اللجنة 
التنظيمية للرماية اخلليجية 
في العام 1995 وترؤسه للجنة 
التنظيمية حتى العام 1998 ومن 
انتخابه باإلجماع لرئاسة  ثم 
االحتاد اآلسيوي للرماية والذي 
يعتبر اكبر احتاد رماية قاري 
علـــى مســـتوى العالم حيث 
يضم في عضويته 42 احتادا 

آسيويا.
وقال بوطيبان ان االجنازات 
التي حققتها  الكبيرة  الدولية 
الرماية ما كانـــت لتتحقق إال 
الكبير  بفضل اجلهود والدعم 
الذي تقدمه القيادة السياسية 

الكرمية.

بيروت ـ ناجي شربل
انتزع سعد فرج امليدالية الفضية للكويت 
في سباق الـ 50 مترا صدرا في السباحة، في 
اليوم الســــادس من دورة األلعاب الرياضية 
املدرسية العربية الـ 18 التي يستضيفها لبنان 
حتى 5 اجلاري، وسجل فرج 33:12 ثانية في 
الســــباق الذي اجري في حوض مدينة رفيق 
احلريري اجلامعية باملقر الرئيسي للجامعة 

اللبنانية في احلدت.
وفاز بالسباق اإلماراتي عبداهلل البلوشي 
مسجال 30:87 ثانية، وحل ثالثا األردني إلياس 
شـــامية 33:45.كما أحرز محمد فهد البلوشي 
ميدالية برونزية في رمي الرمح مسجال 59.26 
متـــرا. وحل في املركز األول الســـوري مكرم 
محاميد 66.28، وفي املركز الثاني العراقي كرار 
رعد محيي 61.36. وقد رفعت مصر رصيدها 
في مسابقات السباحة الى 18 ميدالية ذهبية، 
بعدما أضافت 6 ذهبيات. فيما منحت ســـارة 
اخلطيب لبنان ميدالية ذهبية في ســـباق الـ 
1500 متر حرة. وانتزع السباحون اللبنانيون 
ميداليتـــن فضيتن عبر جورج فاتول في الـ 
50 مترا فراشـــة، وهبة أبي راشـــد في الـ 50 
مترا صدرا، و4 ميداليات برونزية عبر محمود 
دعبول في الــــ 1500 متر حرة، ومارون واكد 
في الـ 200 متر حرة، وكريســـتيل دويهي في 
الـ 1500 متر حرة، وجوان ســـكاف في الـ 50 

مترا صدرا.
وأضاف عمـــرو اجلاويش ميدالية فضية 
في الشطرجن، ومنتخب الكرة الطائرة لالناث 
ميدالية برونزية. وفي كرة القدم، خرج منتخب 
لبنان من منافسات املجموعة الثانية بخسارته 

أمام السودان 2 ـ 3 الشوط األول )1 ـ 1(.
وســـجل للســـودان يونس اجليل والنيل 
خلف اهلل ومجدي يوســـف فـــي الدقائق 35 

و85 و94.
الدقيقتن  وللبنان عبدالفتاح عاشور في 

40 و56.
في حن فاز املنتخب العراقي على نظيره 
السوري 1 ـ 0، سجلها علي صبار في الدقيقة 

.80
 وذهبت الصدارة للسودان بفارق اإلصابات 
عن العراق وتأهال معا لنصف النهائي. وبعد 
3 انتصارات متتالية، مني منتخب لبنان لكرة 
السلة للذكور بخسارته األولى أمام األردن 63 

ـ 66 )االشواط 12 ـ 20، 30 ـ 41، 47 ـ 52، 63 ـ 
66( في مجمع ميشال املر.

وكان أفضل مســـجل للبنان الكابنت كرم 
مشـــرف 22 نقطة، وناجي بيـــراق 11 نقطة، 

وقسطنطن قدسي 10 نقاط.
ولألردن مالك كنعان 19 نقطة، ويوسف ابو 
وزنة 18 نقطة، واحمد نوفل 12 نقطة. وعلى 
الرغـــم من اخلســـارة إال أن الفريق اللبناني 
اليزال مبقـــدوره اعتالء صدارة املجموعة في 
حال فوزه على ســـورية بفارق 12 نقطة وما 

فوق في اجلولة األخيرة.

السعودية حجزت البطاقة الرابعة

من جهته، حجز املنتخب السعودي رابعة 
بطاقات الدور نصف النهائي بفوزه على نظيره 
القطري 88 ـ 38 )األشـــواط 19 ـ 16، 49 ـ 22، 

66 ـ 30، 88 ـ 38(.
وكان أفضل مسجل للسعودية مرزوق املولد 

22 نقطة، ولقطر علي الكواري 8 نقاط.
وأحرزت البحرين ذهبية مسابقة كرة اليد 
للذكور بفوزها على السعودية 24ـ  23 )الشوط 

االول 13 ـ 12(.
وكان أفضل مسجل للبحرين حسن محمد 

7 إصابات.
وحلت اإلمارات ثالثة بفوزها على العراق 

27 ـ 25 )الشوط األول 14 ـ 12(.
وكان أفضل مسجل لإلمارات راشد حسن 
12 إصابة. فيما أحرزت اجلزائر ذهبية الكرة 
الطائرة لإلناث بفوزها على االردن 3 ـ 0 )25 

ـ 5، 25 ـ 8، 25 ـ 13(.
فيما تأهل لنهائي املســـابقة عند الذكور، 
العـــراق وســـورية، بفوزهما علـــى املغرب 
والســـعودية 3 ـ 2 و3 ـ 1 على التوالي. فيما 
أحرز املصري جالل رأفت ذهبية كرة الطاولة 
للفردي بفوزه على مواطنه عمر صابر 4 ـ 2 

في املباراة النهائية.
وحل ثالثا األردني زيد ابو مين بفوزه على 

املصري أدهم حسن 4 ـ 3.
وتوج التونســـيان انـــس حميدة وامين 
طرابلس بذهبية الزوجي للمسابقة، بفوزهما 
على املصرين جالل رأفت وباسل عالء 3 ـ 1.

وحل فـــي املركز الثالث األردنيان زيد ابو 
مين وعدي اخلزاعي بفوزهما على املصرين 

محمد زغلول وعمر صابر 3 ـ 0.

في الدورة الرياضية العربية المدرسية

فضية لفرج بالسباحة وبرونزية للبلوشي بالقوى

املنتخبات الوطنية للسباحة استعدت للبطولة اخلليجية


