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باسم السبكي يقود كاظمة في املوسم اجلديد

أحمد شوبير مرتضى منصور
الذياب: قرعة آسيوية اليد عادلة

20 ألف طلب للمشاركة في »غوانزو«

بيسيرو يهاجم »فيفا« بسبب الفراعنة

مصر أمام الكونغو اليوم 

ش���كلت عودة احمد ش���وبير عبر محطة »مودرن كورة« انزعاجا 
للمستشار مرتضى منصور الذي بدأ يفتش بني أوراقه عن سالح جديد، 
ميكنه ان يطيح به بشوبير مرة أخرى، على الرغم من ان شوبير في اول 
ظهور له على الشاشة بعد فترة طويلة من االحتجاب اعتذر جلمهوره 
عما سبق، وقال حسب ما ذكره موقع »ام. بي. سي.« انه يسعى حثيثا 
إلنه���اء كل خالفاته، وذهب ألبعد من ذلك عندما صرح بأنه من املمكن 
ان يفاجأ جمهوره ذات مرة بحلول منصور ضيفا عليه في برنامجه. 

وهو ما رفضه منصور فور علمه باخلبر.
وقال ردا عليه: »لو ش����وبير شاف حلمة ودنه مش هطلع معاه«، 
وأضاف: »واحد احملكمة قالت عليه ش����خص بذيء إزاي أقعد أنا وهو 
في مكان واحد« وقد كشف مؤخرا عن حتضيره مفاجأة كبيرة لشوبير 
ستكون من الوزن الثقيل، وانه سيفجرها خالل األيام القليلة املقبلة، 
وأضاف أن ظهور شوبير في الفضائيات ميثل بلطجة، وقال: ما ينفعش 
واحد فيه حكم طلع ضده بع���دم الظهور في الفضائيات ويطلع على 

قناة خاصة.. دي اسمها بلطجة.

انسحاب سورية من سلة »ستانكوڤيتش«

أكد امني صندوق االحتاد اآلسيوي لكرة اليد بدر الذياب ان قرعة 
البطولة اآلسيوية ال� 13 لألندية ابطال الدوري التي ستستضيفها 
بيروت خالل الفترة من 25 س���بتمبر الى 7 اكتوبر املقبلني جاءت 
منصفة وعادلة جلميع الفرق.  وقال الذياب ل� »كونا« عقب اجراء 
القرعة اول من امس مساء في صالة احتاد كرة اليد مبنطقة الدعية 
ان مس���تويات جميع األندية املشاركة متقاربة وتعكس املستوى 

الفني الراقي الذي وصلت اليه اللعبة في القارة االسيوية.

وصل عدد طلبات املشاركني في دورة االلعاب اآلسيوية السادسة 
عشرة املقررة من 12 الى 27 نوفمبر املقبل في مدينة غوانزو الصينية 

الى نحو عشرين ألفا وذلك حتى السادس من الشهر اجلاري.
واعلن نائب رئيس اللجنة الصينية املنظمة لأللعاب غو ش����يان 
بعد اجتماع جلنة التنس����يق واملتابعة في املجلس االوملبي اآلسيوي 
التي تشرف على االلعاب ان عدد طلبات املشاركني في آسياد غوانزو 
وصل الى 19600 طلب من 35 دولة، مشيرا الى ان عشر دول لم ترسل 

طلبات مشاركيها حتى اآلن.
واعتبر الش����يخ احمد الفهد رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي انه 
يتوق����ع ان تكون االلعاب اآلس����يوية املقبلة في غوان����زو االكبر في 
تاريخ االلعاب اآلسيوية من مختلف النواحي وخصوصا التنظيمية 
والتكنولوجية واالدارية وعدد املش����اركني والتس����ويقية وذلك رغم 
الظ����روف االقتصادية التي مير بها العال����م حاليا. وحتدث الفهد في 
تصريح الى وكالة الصحافة الفرنسية عن »القرية االوملبية« التي مت 
انشاؤها مشيرا الى انها »قرية اعالمية ورياضية لالداريني والفنيني 
والرياضيني الذين سيعيشون فيها اثناء فترة االلعاب والتي تتضمن 

كل التسهيالت من مطاعم ومسابح ومدارس واماكن للصالة«.
واض����اف »ان القرية االوملبية ستتس����ع الى ثمانني الف نس����مة 
وستكون مدينة صينية خضراء االكبر في العالم التي حتتضن حدثا 

رياضيا«.
م����ن جهته، اعرب مدير عام املجلس االوملبي اآلس����يوي، حس����ني 
املسلم، عن ثقته وارتياحه لالستعدادات الصينية الستضافة االلعاب 
مؤكدا بدوره انها »س����تكون بكل تأكيد اكبر دورة العاب آسيوية في 

تاريخ املجلس«.

رفع البرتغالي جوزيه بيسيرو املدير الفني للمنتخب السعودي 
لكرة القدم راي����ة التحدي لالحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( واتهمهم 
بأن تصنيفهم الذي يصدر ش����هريا غير عادل على االطالق، والدليل 
على ذلك تراجع األخضر الس����عودي بدال من تقدمه خطوات لألمام. 
وأك����د في مؤمتر صحافي نقلته صحيفة »احلي����اة« اللندنية انه من 
غير املعقول تراجع املنتخب السعودي في التصنيف الشهري ليحتل 

املركز الثامن والستني.

يخوض املنتخب املصري جتربة ودية في العاشرة والنصف
من مساء اليوم بتوقيت الكويت بس���تاد القاهرة الدولي امام 
منتخب الكونغو، حيث يأتي اللقاء ضمن برنامج استعدادات منتخب 
الفراعنة قبل خوض التصفيات املؤهلة لبطولة كأس األمم االفريقية 
2012، واملقرر اقامتها بغينيا االستوائية والغابون.  من جهة أخرى، 
رفض مجلس إدارة الزمالك برئاسة ممدوح عباس احتراف محمود 

عبد الرازق »شيكاباال« بنادي أندرخلت البلجيكي.

بيروت ـ ناجي شربل
انس���حب املنتخب الس���وري من مباراته التي كانت مقررة 
أمام منتخب لبن���ان في املجموعة الثانية للدور األول لبطولة 
النخبة اآلسيوية الثالثة على كأس ستانكوڤيتش في كرة السلة 
التي يستضيفها لبنان حتى األحد املقبل في قاعة ملعب نادي 
غزير برعاية رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان، وبذلك 
خسر 0-20 ولم تضف أي نقطة إلى رصيده وأضيفت للبنان 
نقطتان.  وخرج العبو املنتخب السوري من أرض امللعب بعد 
دقيقتني على بدئهم التحمية، وذلك بسبب الشتائم التي اطلقها 
اجلمهور اللبناني الكبير الذي غصت به مدرجات امللعب، ولم 
تفلح كل املساعي التي بذلها مسؤولو االحتاد اآلسيوي ورئيس 
االحتاد اللبناني لكرة السلة جورج بركات واألمني العام احملامي 
غسان فارس في إعادة الفريق السوري الى ارض امللعب لبدء 

املباراة مبوعدها.

إعادة سويلم لسجالت البرتقالي بعد انتهاء إعارته للسالمية

الخميس: السبكي وصل لتدريب »يد« كاظمة

الكويت تحسم لقب البطولة الخليجية لأللعاب المائية

حامد العمران
أكد مساعد مدير كرة اليد في كاظمة محمد اخلميس 
ل� »األنباء« ان املدير الفن����ي للفريق األول املصري 
باس����م السبكي وصل مس����اء أمس وسيباشر عمله 
كمدير فني اعتبارا من اليوم، مشيرا الى انه يعتبر 
م����ن املدربني اجليدين، وس����تجتهد ادارة اللعبة في 
مس����اعدته ومنحه الوقت الكافي للعمل على عودة 
البرتقالي إلى س����ابق عهده كأحد الفرق الكبيرة في 
البطوالت احمللية السيما ان اغلب العبي الفريق من 
الناشئني وس����بق لهم اللعب في منتخبات املراحل 
السنية، الفتا الى ان الفريق األول بدأ تدريباته مطلع 
الشهر اجلاري بقيادة مدرب املراحل السنية املصري 
سيد زكي والالعب املعتزل ياسر األمير الذي سيكون 

مساعدا للسبكي في املرحلة املقبلة. 
وقال اخلميس ان البرنامج الذي وضعته جلنة 
املسابقات في احتاد اللعبة يخدم جميع الفرق خاصة 
ان بداية املوس����م س����تكون في نهاية أكتوبر املقبل 
بالبطولة التنشيطية وهذا يعطي األجهزة الفنية فرصة 
للوصول الى التشكيلة املثالية مع بداية دوري الدمج 
في نهاية السنة احلالية، مشيرا الى ان اجلهاز الفني 
سيعتبر مباريات البطولة التنشيطية إعدادا جديا 
للفريق لتطبيق بعض األمور الفنية التي ستعتبر 
جديدة الختالف مدرسة السبكي عن املدرسة السابقة 

التي تعامل معها الالعبون في املوسم املاضي.
وأشار الى ان الفريق حاليا يعاني من نقص في 
صفوف����ه لوجود بعض الالعبني املصابني، مؤكدا ان 
الفريق سيكتمل مع بداية انطالقة دوري الدمج كما 
ان احلارس سعد العبيد والعب اخلط اخللفي الناشئ 
عبداهلل الس����نافي في طور الشفاء من االصابة التي 
حلقت بهما وس����يدخالن في برنامج تأهيلي يستمر 
ثالثة ش����هور يلتحق بعدها الالعب����ان بالفريق في 
تدريباته، الفتا الى ان الالعب الدولي مشعل سويلم 
مت قيده من جديد في س����جالت البرتقالي باالحتاد 
بعد انتهاء فترة إعارته للس����املية، مؤكدا ان عودة 
سويلم ستشكل اضافة قوية للفريق وثقه لالعبني 
في املوس����م اجلديد، مبينا ان سويلم سينخرط في 
تدريبات الفريق نهاية العام احلالي بعد انتهاء فترة 

عالجه من االصابة.
اجلدير بالذكر انه س����بق للمدرب املصري باسم 
السبكي ان تعاقد مع احتاد اليد لتدريب حراس جميع 

املراحل السنية في املنتخبات الوطنية.

كأس التفوق للجمباز.. للكويت أم للقادسية؟

»اآلسيوي« يضغط على رؤساء االتحادات 
الخليجية لعدم حضور االجتماع التشاوري

عبداهلل العنزي
ذكر مصدر رياضي خليجي رفيع املستوى ان هناك مساعي يجريها 
االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم للضغط على رؤساء بعض االحتادات 
اخلليجية لعدم حضور االجتماع التشاوري املقرر عقده بالكويت 22 
اغسطس اجلاري بناء على دعوة من رئيس االحتاد الشيخ طالل الفهد 

لتحديد موقف نهائي من اقامة »خليجي 20« باليمن من عدمها.
وقال املصدر ل� »األنباء« ان االحتاد اآلس����يوي يس����عى لعدم عقد 
ه����ذا االجتماع، حتى انه قاد فكرة اقام����ة قرعة خليجي 20 في نفس 
اليوم الذي سيعقد فيه االجتماع وسيحضرها هو بنفسه وذلك للمرة 
االولى منذ ان تولى رئاس����ة االحتاد اآلس����يوي للكرة على الرغم من 
تصريحاته الس����ابقة التي انتقد فيها البطولة ويطالب بإجرائها مرة 

كل 4 سنوات.
واضاف املصدر انه حسب لوائح اللجنة التنظيمية لدول مجلس 
التع����اون اخلليجي ولوائح بطول����ة كأس اخلليج، فان هذا االجتماع 
سيعقد حتى ان حضرته 4 احتادات خليجية فقط وهو االمر املتوقع 
حدوثه، مضيفا ان أي قرار سيصدر عن هذا االجتماع سيكون ملزما 
لكل الدول املشاركة في خليجي 20 سواء بتأجيل البطولة او نقل مكان 

اقامتها او حتى اقرارها في املوعد احملدد لها سلفا.
وبني ان االحتاد القطري ابلغه بعدم حضور اجتماع الكويت وان 
رئيس االحتاد القطري الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني سيحضر قرعة 

خليجي 20 باليمن بدال من االجتماع التشاوري.
الى ذلك تتجه النية لدى احتاد الكرة الى تس����مية مدير املنتخب 
اسامة حسني ومدرب االزرق غوران توڤاريتش حلضور قرعة خليجي 

20 التي من املقرر ان تقام في 22 اغسطس اجلاري.

مبارك الخالدي
تس����ارعت االجتماعات في اليومني املاضيني بني عدة أطراف مثلت 
اللجنة االوملبية الكويتية واحتاد اجلمباز بناء على طلب الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة حلسم مسألة االحتجاج املقدم من االدارة املؤقتة 
لنادي القادس����ية على نتائج نقاط كأس التفوق العام للعبة. وكانت 
ادارة الهيئات الرياضية التابعة للهيئة قد انتهت قبل اسابيع من حصر 
االرقام واالحصاءات والتي اس����فرت عن ف����وز الكويت بكأس التفوق 
للموسم الرياضي  املاضي مبجموع 287.298 وبفارق نصف نقطة عن 
القادسية. من جهته، أكد يوسف بوعباس رئيس احتاد اجلمباز انه مت 
في وقت سابق حسم نقاط كأس التفوق العام بالنسبة للبطوالت التي 
نظمها االحتاد ملوسم 2010/2009. واشار بوعباس الى انه مت اعتماد هذه 
النتائج من قبل اللجنة الفنية من مجلس إدارة االحتاد ومت ارسالها الى 
جميع االندية والهيئة العامة للشباب والرياضة في حينه، ونبه الى 

خطورة حدوث أي تالعب في النتائج من قبل بعض االشخاص.

عبداهلل الفارس يسلم درع بطولة العمومي للمركز األول

ووصف ما حققه ابطال اخلليج 
من نتائ����ج بأنها مش����رفة وهنأ 
الفائزين واصحاب االلقاب متمنيا ان 
تستمر اللقاءات اخلليجية االخوية. 
وقد أعلن رئيس اللجنة التنظيمية 
للبطولة طه الكشري ان البطولة 
املقبلة ستقام في البحرين للمرة 
االولى، مضيفا ان البطولة احلالية 
جنحت بكل املقاييس، معبرا عن 
شكره وتقديره ملجلس ادارة احتاد 
السباحة بقيادة الشيخ خالد البدر 
على حسن التنظيم وكرم الضيافة 

وحفاوة االستقبال.

الرقم الس���ابق الذي كان 27.07 
ثانية.

الفارس: نتائج مشرفة

وعبر محاف����ظ حولي الفريق 
.م عبداهلل الفارس عن س����عادته 
بالنج����اح الكبير الذي حظيت به 
البطولة. وقال ان األهم من الفوز 
هو جتم����ع ابناء منظومة مجلس 
التعاون اخلليجي حتت س����قف 
واحد بالكويت، مؤكدا ان مثل هذه 
اللقاءات تعمل على توطيد العالقات 

وتعزيزها بني ابناء اخلليج.

واستمرت االثارة واملنافسة حتى 
اليوم االخير امس االول وشهد 
تس���جيل رقمني قياسيني سجل 
الرقم االول لؤي طاشكندي من 
السعودية في سباق 400م فردي 
متنوع بزمن 4:38:79 دقيقة ناسخا 
الرقم السابق الذي سجله بطلنا 
السابق ومدرب املنتخب احلالي 
للناشئني سعود العتيبي وزمنه 
4:42:56 دقيقة. اما الرقم الثاني 
فسجله س���باح الكويت البطل 
عبداهلل الثويني في سباق 50م 
ظهر بزمن 27.07 ثانية ناسخا 

حسمت الكويت لقب بطولة 
اخلليج »العش���رين« لاللعاب 
املائية التي اسدل الستار عليها 
مساء امس بإقامة احتفال على 
احلوض االوملبي بالنادي العربي 
حتت رعاية كرمية من سمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد الذي 
ناب عن س���موه ف���ي احلضور 
محافظ حولي الفريق. م عبداهلل 

الفارس. 
وق���د اح���رزت الكويت لقب 
البطولة في سباحة »العمومي« 
بعد ان جمع ابطالها 31 ميدالية 
منها 14 ذهبي���ة و13 فضية و4 
برونزيات. واكتفت السعودية 
بلقب الوصافة ب� 4 ذهبيات و2 
فضة ومثلهم���ا برونز. وحلت 
االم���ارات ف���ي املرك���ز الثالث 
بذهبيت���ني و5 فضي���ات و10 
برونزي���ات، وجاءت قطر رابعا 

ب� 4 برونزيات.
وكانت الكويت قد حسمت لقب 
مرحلة الناش���ئني بعد ان جمع 
ابطالها 48 ميدالية منها 29 ذهبية 
و14 فضي���ة و5 برونزيات. كما 
حسمت الكويت لقب الغطس في 
هذه البطولة التي حظيت باهتمام 
اعالمي كبير بحصولها على 12 
ميدالية ذهبية و10 فضيات و6 
برونزيات، وبذلك تكون الكويت قد 
استحوذت على ذهب البطولة التي 
انطلقت في الثالث من اغسطس 
اجلاري واشتملت على السباحة 
)الناشئني والعمومي( والغطس. 

الفهد والنواف وجعفر أبرز الوجوه لتولي قيادة »الهيئة«
املناصب وفق قانون 2007/5 الفقرة 
الرابعة منه، وسيفس���ح ترك الفهد 
الحتاد الكرة املجال لالندية النتخاب 
احتاد كرة مكون من 14 عضوا بحسب 
القان���ون احمللي مبا يرضي اعضاء 
جلنة الش���باب والرياضة الداعمني 

لهذا التوجه.
ومن الشخصيات املرشحة ايضا 
للمنصب عضو مجلس ادارة الهيئة 
الشيخ احمد النواف الذي يلقى قبول 
كافة االطراف الرياضية العتبارات 
عديدة يدركها الشارع الرياضي، كما 

انه ميتلك رصيدا رياضيا حافال.
وعلى طرف آخر يبرز املرش���ح 
اآلخر وهو نائب املدير العام لشؤون 
الرياضة عص���ام جعفر وهو رجل 
محنك رياضيا وميتلك خبرة واسعة 
في االدارة الرياضية وفي مقدمتها 
قيادته النتخابات االندية 2008 حيث 
جرت الول مرة في يوم واحد كما انه 
ميتلك حكما اوليا صادرا من احملكمة 
االدارية بعودته الى موقعه احلالي 
اثر ابعاد اجلزاف له فور تولي االخير 

قيادة الهيئة في 2009.

االحتاد الدول���ي جوزيف بالتر في 
اجتماعهما بجنيڤ االسبوع املاضي 
برغبته في االبتعاد عن رئاسة احتاد 
الكرة في الفترة املقبلة كحل لالزمة 
الرياضية في الكويت ونيته قبول 
منصب املدير العام للهيئة كمخرج 
حلل ازمة احتاد الكرة خاصة ان الفهد 
قد حتصل على حكم س���ابق بعدم 
دستورية عزله من منصبه كنائب 
ملدير عام الهيئة بحجة التعارض بني 

الذي قام اجل���زاف بالتوقيع عليه 
في 14 نوفمبر املاضي والذي ادخل 
الوسط الرياضي في سجال طويل 
وقسم الش���ارع الرياضي بني مؤيد 
ومعارض والت���زال االندية تنتظر 

حكم محكمة التمييز بشأنها.
الفهد والنواف وجعفر األقرب

ل�  واش���ارت مص���ادر موثوقة 
»األنباء« الى ان رئيس احتاد الكرة 
الش���يخ طالل الفهد قد ابلغ رئيس 

مبزاولة مهامه االكادميية كمدرس 
في اجلامعة.

وفي املقابل يواجه اجلزاف ملفا 
متخما مبا اعتبرته االدارة احلالية 
للهيئة مخالفات للنظام العام حيث 
قامت بإعداده وتقدميه للنيابة العامة 
التي تتولى التحقيق فيه، وال احد 
يعرف ما ستسفر عنه هذه التحقيقات 
او مصيرها من حيث احلفظ او االدانة 
اضافة الى قرار حل االندية الشهير 

نصائح طبية بضرورة التزام الراحة 
واله���دوء واالبتعاد عن العمل النه 
يواجه مش���اكل صحية في القلب، 
وثانيا اعالنه للمقربني منه انه لن 
ينتظر حك���م محكمة التمييز الذي 
يستغرق وقتا طويال رمبا يتجاوز 
العام لطبيعة جلسات التمييز، وثالثا 
رغبته في النأي بنفسه عن حمالت 
التشهير في وس���ائل االعالم التي 
تخطت حدود النقد البناء، وسيكتفي 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد قريبا 
خاصة بعد ان عاد من جولته على 
عدد من دول اميركا اجلنوبية ملنح 
سيناريو احلل دعما اكبر مبا يعكس 
توجه احلكومة الصادق نحو االنتهاء 

من ازمة الرياضة بشكل نهائي.
وقد علمت »األنباء« من مصادر 
رفضت الكشف عن نفسها ان الفالح 
لن يستمر في قيادته للهيئة وذلك 
جلملة من االسباب منها تلقيه مؤخرا 

مبارك الخالدي
س���اهم ص���دور حك���م محكمة 
االس���تئناف الصادر مؤخرا بإلغاء 
عودة د.فؤاد الفالح مديرا عاما للهيئة 
العامة للشباب والرياضة واحالته 
الى التقاعد في بروز فكرة اسناد مهام 
الهيئة في املرحلة املقبلة الى وجه 
جديد ضمن اطار احلل الشامل لالزمة 
الرياضية التي عان���ت منها البالد 
السنوات الثالث االخيرة، وللخروج 
من ازمة االيقاف الدولي التي تعصف 
بطموح الشباب الرياضي، وكذلك من 
ازمة الص���راع احلالي على منصب 
رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
الذي يتنازعه كل من الفالح واملدير 
السابق فيصل اجلزاف حيث يواجه 
االثنان معوقات قد حتول دون عودة 
اي منهما لتولي مهام املنصب وتضع 
املقترح حللحلة االزمة  السيناريو 
الرياضي���ة عل���ى طري���ق التنفيذ 
وفق مبدأ ال ضرر وال ضرار لكافة 

االطراف.
ومن املتوقع ان يرفع ملف احلل 
الش���امل الى س���مو رئيس مجلس 

توجّه إلخراجها من المأزق الدولي وتنازع الجزاف والفالح

عصام جعفر فيصل اجلزاف د.فؤاد الفالح الشيخ أحمد النواف الشيخ طالل الفهد

الحساوي يعود لقيادة القادسية
يحيى حميدان

عاد نائب رئيس نادي القادس��ية السابق فواز احلساوي 
لرئاس��ة جهاز الكرة بالنادي بعد ان اعتذر عن االستمرار فيه 
املوسم املاضي بسبب حل مجلس ادارة النادي من قبل الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وبهذا يصبح احلساوي مديرا للكرة 
بالنادي، وابراهيم املسعود مدير الفريق االول وجمال مبارك 

اداري الفريق وعبداهلل احلقان مشرفا.

منصور: ظهور شوبير من جديد.. بلطجة
»ولو شاف حلمة ودنه مش هطلع معاه«


