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األمير خليفة بن سلمان مستقبال الشيخة نعيمة األحمد بحضور الشيخ عزام مبارك الصباح

طالل نايف

الشيخ سلمان احلمود يتسلم درعا تذكارية من األمير طالل بن بدر

)عادل يعقوب(خالد الغربللي يصوب الكرة مبضايقة العبي كاظمة

)هاني الشمري(يوسف ناصر يحاول تخطي املدافع الڤيتنامي

األزرق يتخطى ڤيتنام بثالثية »هادئة«

عبدالعزيز جاسم 
حقق األزرق أول فوز له على ستاد جابر 
الدولي 3-1 على حساب املنتخب الڤيتنامي 
ف����ي املباراة الودية التي جمعتهما مس����اء 
امس ضمن استعدادات األزرق خلليجي 20 
في اليمن وكأس آسيا في الدوحة وسجل 
ملنتخبنا خالد عجب )68( ويوسف ناصر 
)79و89( بينما سجل هدف منتخب ڤيتنام 
مينغ فونغ )56( وش����هدت املباراة حالتي 
طرد كانتا من نصي����ب العبي ڤيتنام فان 

تاي وإم تان. 
ومع بداية الشوط االول ظن اجلميع ان 
االزرق سيهاجم بقوة من اجل تسجيل هدف 
مبكر حتى يؤمن النتيجة من البداية لكن 
هذا الهدف لم ي����أت ليس إلضاعة الفرص 
بل لألداء الباهت الذي ظهر عليه الالعبون 

في جميع اخلط����وط ما عدا احلارس خالد 
الدفاع كث����رت أخطاؤه  الرش����يدي فخط 
وكاد احم����د العيدان أن يفتتح التس����جيل 
للڤيتناميني بعد أن ابعد كرة باخلطأ مرت 
بجانب القائم بقليل أما الوس����ط فتباعدت 
اخلطوط فيما بينهم وواصلو استعراض 
املهارات وال يالم املهاجم يوسف ناصر ألن 
متريره واحدة أمام املرمى لم تصله وكانت 
الهجمة الوحي����دة اخلطرة لالزرق في هذا 
الشوط عن طريق فهد العنزي الذي استغل 
بينية عبدالعزيز املشعان وانفرد باملرمى 
لكن احلارس الڤيتنامي تصدى لها لترتد 
إلى العنزي مرة اخ����رى ليراوغ احلارس 
لكنه وضع الكرة في الشبك اجلانبي ورد 
الڤيتناميون سريعا من تسديدة قوية جلانغ 
وانغ داخل منطقة ال� 6 تصدى لها الرشيدي 

ببراعة وعاد الرش����يدي للتألق مرة أخرى 
بعد ان أنقذ انفرادا في الدقيقة األخيرة من 
الشوط. وفي الشوط الثاني أجرى املدرب 
الصربي غوران توفاريتش 3 تبديالت دفعة 
واحدة بني الشوطني واخل خالد خلف ووليد 
علي وحس����ني فاضل بدال م����ن عبدالعزيز 
املشعان وعبداهلل البريكي وفهد عوض لكن 
حال املنتخب لم يتغير بل ساء أكثر بسبب 
التراجع الكبير في مس����توى وليد وخالد 
لتس����تقبل ش����باك األزرق هدفا عن طريق 
مينغ فونغ الذي استغل كرة زميلة جانغ 
وانغ التي ارتدت من القائم ويد الرشيدي 

ليسددها قوية في املرمى )56(.
وفي الدقيقة 67 يقوم األزرق بإش����راك 
املهاجم خالد عجب بدال من عبداهلل الشمالي 
ليسجل عجب هدف التعادل مع أول ملسة 

بعد أن استغل حتويل الكرة العرضية من 
رأس يوسف ناصر ووضعها أيضا برأسه 
في املرمى وكأن هذا الهدف حرك الالعبني 
كثيرا وأعطاهم دفعة معنوية كبيرة ليستلم 
العبينا زمام األمور ويتغير األداء بصورة 
كبيرة ومن كرة طولية سقطت أمام يوسف 
ناصر سددها صاروخية ارتطمت بالعارضة 
ودخلت الشباك )79( وبعد الهدف بدقيقتني 
قام احلك����م اإلماراتي محمد عبداهلل بطرد 
املدافع الڤيتنامي فان تاي بعد منعه خلالد 
خلف من االنف����راد باملرم����ى وقبل نهاية 
املباراة بدقيقة استغل ناصر متريرة جراح 
العتيقي وسدد الكرة قوية على ميني احلارس 
الڤيتنامي وفي الوقت بدل الضائع قام احلكم 
بطرد العب الوسط الڤيتنامي ام تان بسبب 

دخوله القوي على وليد علي.

رئيس وزراء البحرين استقبليوسف ناصر سجل هدفين وصنع آخر 
عزام الصباح ونعيمة األحمد

نايف وحمود.. قريبًا في مالعبنا 
بعد عودتهما والتفاوض مع بعض األندية 

مؤتمر االتحادات الرياضية العربية يكّرم الحمود

القادسية كّرم العبي المبارزة

الكويت يهزم كاظمة في »تنشيطية اليد«

اكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ عزام مبارك 
الصباح ان مشاركات املرأة الكويتية مميزة وذات بصمة 
مشرفة تليق مبكانة الكويت في جميع املجاالت وعلى 
كل املستويات مبا يؤكد كفاءة املرأة الكويتية وقدرتها 
على املساهمة مع أخيها الرجل للعمل من أجل بلدنا 
املعطاء. واكد الش����يخ عزام، عقب لقاء رئيس وزراء 
مملكة البحرين االمير خليفة بن س����لمان آل خليفة 
ورئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة بدول مجلس 

التعاون لدول اخلليج العربية الشيخة نعيمة االحمد 
امس، عمق العالقات املتجذرة بني الكويت والبحرين 
واجلهود احلثيثة من قبل حكومتي البلدين في متتني 
هذه العالقات التي أصبحت مثال يحتذى، وما يعزز 

هذا األمر هو التاريخ املشترك ووحدة املصير.
ونوه الشيخ عزام باشادة رئيس وزراء البحرين 
االمير خليفة بن سلمان مبا يشهده التعاون املشترك 

بني البلدين من تطور ومناء في مختلف املجاالت.

عبداهلل العنزي
ع���اد الالعبان ع���ادل حمود 
وطالل نايف من البوسنة واستقرا 
ف���ي البالد بعد ان خاضا جتربة 
احتراف قصيرة مع نادي أسبيهاج 
البوسني حيث كانا قد وقعا عقدا 
ملدة موس���م واحد فقط ولكنهما 
توصال الى اتفاق بتس���ريحهما 
من النادي البوسني بعد وصول 
بطاقتيهم���ا الدولية املؤقتة من 
االحتاد الدولي للكرة »فيفا«، التي 
ستستخرج بناء على طلب من 
أس���بيهاج، وقد حضرا مواجهة 

االزرق مع ڤيتنام يوم أمس.
وتأتي هذه اخلطوة من نايف 
وحمود بع���د ان انتقال من دون 
علم نادييهما النصر واجلهراء الى 
اسبيهاج وهو االمر الذي يسمح 
به »فيفا« مادام الالعب غير ملتزم 

مع ناديه بعقد احترافي.
وم���ن املتوقع ان يقوم نايف 
بالتوقيع ف���ور وصول بطاقته 
الدولية مع العربي بعد ان قطعت 
التي ج���رت بينهما  املفاوضات 
شوطا كبيرا ووصلت الى مراحلها 
النهائية، وم���ن املقرر ان يلعب 
حمود مع األخضر بعد تسجيله 
في كش���وفات العربي في فترة 
التس���جيل الثانية التي تبدأ في 
يناير املقبل، وسيكون عقد نايف 
مع العربي على طريقة احلارس 
خالد الرش���يدي الذي انتقل الى 
الن���ادي أيضا أي مح���ددا مبدة 
زمني���ة وبراتب ش���هري يكون 
بعدها الالعب حرا في االستمرار 
مع النادي او الرحيل. أما حمود 
فانه بصدد التفاوض مع ناديي 
الكويت وكاظم���ة للتوقيع مع 
احدهما واللعب في صفوفه في 

فترة التسجيل الثانية.
ويأمل كل من حمود ونايف 
بخطوتهما هذه السريعة العودة 
ال���ى املالعب احمللية واالنضمام 
مرة أخ���رى الى صفوف االزرق 
واملشاركة في نهائيات كأس األمم 

كرم املؤمتر ال� 20 لالحتادات 
الرياضية العربية والنوعية نائب 
الدولي ورئيس  رئيس االحتاد 
االحتادين اآلس���يوي والكويتي 
للرماية الشيخ سلمان احلمود 
لدوره البارز في خدمة الرياضة 
العربية بشكل عام والرماية بشكل 

خاص.
وسلم رئيس املؤمتر رئيس 
االحتادين العربي والس���عودي 
لكرة السلة االمير طالل بن بدر 
بحض���ور االمني الع���ام للجان 
الوطنية االوملبية العربية عثمان 
السعد درع رئيس احتاد اللجان 
االوملبية الوطنية العربية االمير 
سلطان بن فهد الى الشيخ سلمان 
احلمود في مستهل اعمال املؤمتر 
الذي يعقد في االردن مبشاركة 

55 احتادا من اصل 64.
وقال احلمود ل���� »كونا« ان 
هذا التك���رمي واملبادرة الكرمية 
من االمير سلطان بن فهد »وسام 
شرف على صدورنا في الكويت«، 
مؤكدا ان هذا التكرمي هو تكرمي 
الكويتية  للكويت والرياض���ة 

بشكل عام ورياضة الرماية على 
وجه اخلصوص.

وأضاف ان هذا التكرمي يأتي 
تتويجا لتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد التي 
تؤكد دائما على ضرورة دعم جميع 
العربية  الرياضية  النش���اطات 
لالرتقاء بدورها وأدائها في خدمة 

العمل العربي املشترك.
وق���ال احلم���ود ان الكويت 
وبتوجيه���ات من القيادة العليا 
حترص دائما على دعم االنشطة 
العربية واحتضان  الرياضي���ة 
انش���طتها وهيئاتها الرياضية. 
مشيدا بجهود رئيس احتاد اللجان 
االوملبية الوطنية العربية االمير 
سلطان بن فهد ودوره في حتفيز 
االحتادات من خ���الل منح درع 
يحمل اس���مه للجه���ود املميزة 
لالحت���ادات العربي���ة املتفاعلة 
مع احت���اد اللجان ف���ي جميع 
انش���طتها، مشيرا الى انه يبذل 
جه���ودا كبيرة من اجل االرتقاء 

بالرياضة العربية.
من جانبه، سلم رئيس االحتاد 

العرب���ي للرماية عضو االحتاد 
الدولي دعي���ج العتيبي رئيس 
املؤمتر االمير طالل بن بدر درعا 
تذكارية لدوره في خدمة الرياضة 
العربية وحرصه الدائم على لّم 

الشمل الرياضي العربي.
وقال رئيس االحتادين العربي 
والس���عودي لكرة السلة االمير 
طالل بن بدر ان االجتماع يشكل 
فرصة ومحفال مهما للبحث في 
آليات  قضايا االحتادات وإيجاد 
تعزز الرياضة العربية. وأضاف 
ان املجتمع���ني بحث���وا قضايا 
مختلفة ته���م الرياضة العربية 
وف���ي مقدمتها موض���وع اقامة 
الدورة الرياضية العربية ال� 12 
التي ستقام في العاصمة القطرية 
الدوح���ة العام املقبل. مبينا انه 
متت املوافقة على انضمام احتادات 
عربية الى احتاد اللجان العربية 
الوطنية الرياضية والنوعية هي 
االحتاد العربي للسامبو واالحتاد 
العربي للجوجيستو واالحتاد 
العربي للرمي واالحتاد العربي 

للشرطة.

القادسية  إدارة نادي  كرمت 
عددا من العب���ي فريق املبارزة 
في الن���ادي الذين حققوا نتائج 
الفتة في بطولة األندية العربية 
التي أقيمت مبدينة االسكندرية 

بجمهورية مصر العربية.

وقام وليد األنصاري امني السر 
العام لنادي القادسية ود.سليمان 
حاجي املدير اإلداري للعبة املبارزة 
بتكرمي جنوم اللعبة بالنادي وهم: 
خالد مراد، فهد مال اهلل، فيصل 
أشكناني، حمد العوضي، محمد 

مال اهلل، محمد خلف، عمار دشتي 
وعبدالوهاب الزير.

م���ن جهته���م، وع���د جنوم 
املبارزة بتحقيق أفضل النتائج 
هذا املوسم، واحملافظة على كأس 

التفوق العام في اللعبة.

حامد العمران
حقق الكوي���ت فوزه االول في 
افتتاح البطولة التنشيطية لكرة 
اليد بعد تغلب���ه على كاظمة 21 � 
19 )الشوط االول 8 � 9( في اللقاء 
الذي جرى امس على صالة الشهيد 
فه���د االحمد في اطار منافس���ات 
املجموع���ة االول���ى. وبذلك رفع 
»االبيض« رصي���ده الى نقطتني، 
فيما بقي »البرتقالي« دون رصيد 
من النقاط. غلب على املباراة الطابع 
احلماس���ي، وقدم الفريقان عرضا 
قويا، خاصة في الشوط االول الذي 
تفوق في���ه »البرتقالي« بدفاعه 5 
� 1 بخروج احمد دويس���ان للحد 

من اخلط اخللفي املكون من خالد 
البرك،  الغربللي وخالد  وعبداهلل 
وساعد كاظمة على السيطرة اصرار 
خالد الغربللي على التصويب من 
املنتص���ف وعدم مترير الكرة الى 
اجلناحني ليتألق احلارس الكظماوي 
صالح نعمة الذي رجح كفة فريقه 
الى جانب القيادة اجليدة من صانع 
االلعاب عبداهلل عطا اهلل الذي قدم 
مس���توى الفتا الى جانب ابراهيم 
االمير ويوس���ف حيدر ويوسف 
احلداد. وفي الشوط الثاني صحح 
»االبيض« اخطاءه ولعب جاس���م 
محمد في اخلط اخللفي ليس���تقر 
االداء الهجوم���ي ويب���دأ الكويت 

بتنفيذ اجلمل التكتيكية مع االرتداد 
السريع الى الدفاع، وهذا ما جعل 
»االبيض« يسيطر على مجريات 
الش���وط الثان���ي، وكان احلارس 
الناشئ مشعل الشطي متألقا ولفت 
االنظار مبستواه املتطور، وجنح 
عبداهلل الغربللي والبرك ومشعل 
طه في االختراق والتسجيل. ادار 
اللقاء الدوليان عصام ابل واحمد 
املطوع. وتقام اليوم 3 مباريات في 
املجموعة الثانية، فيتقابل الساملية 
مع الساحل في الرابعة والنصف، 
وخيطان مع الشباب في السادسة، 
والقادسية مع اجلهراء في السابعة 

والنصف.

كميل إلى إيران

العون ضيفاً على »سكوب«

تأهل الكويت لبطولة العالم لكرة الماء

الكويت لتطوير األنشطة الطالبية

يغ���ادر غدا محاضر ومقّيم احلكام باالحتاد اآلس���يوي لكرة 
القدم سعد كميل متوجها الى إيران بتكليف من االحتاد اآلسيوي 
ملراقبة احلكم الدولي االيراني بخش زادا ضمن مباراة من مباريات 
الدوري االيراني التي س���تقام اخلميس املقبل الختياره ضمن 

نخبة حكام آسيا لعام 2010.

 يستضيف برنامج »مع التقدير« الذي يبث على قناة »سكوب« 
في العاشرة من مساء اليوم عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 
والرياضة السابق سليمان العون، للحديث عن آخر املستجدات التي 
طرأت على الس���احة الرياضية، بعد صدور قرار حل مجلس إدارة 
الهيئة. كما يتناول العون في حديثه املشاركة حتت العلم االوملبي، 
والكش���ف عن بعض مواطن التأزمي في احلرك���ة الرياضية والتي 
دفعت باللجنة االوملبية الدولية إلى إيقاف النشاط االوملبي للكويت، 

ومواضيع أخرى تهم الشأن الرياضي.
البرنامج من إعداد الزميل احمد عبداللطيف، وتقدمي الزميل احمد 

الفضلي، ومن إخراج محمد السعيد.

اعلن احتاد السباحة ان املنتخب الوطني لكرة املاء للناشئني تأهل 
لبطولة كأس العالم )الفئة األولى( التي ستقام في العاصمة اليونانية 
اثينا العام املقبل، وقال رئيس الوفد املش���ارك في تصفيات القارة 
االسيوية املؤهلة لكأس العالم واملقامة حاليا في العاصمة جاكرتا فايز 
التوحيد ل� »كونا« من اندونيسيا ان املنتخب حسم تأهله بعد فوزه 
املثير امس على كازاخس���تان 7 � 6 في املباراة الفاصلة التي اقيمت 
بينهما.   واضاف ان هذه هي املرة االولى التي يتأهل فيها املنتخب من 
خالل التصفيات القارية بعد ان لعب في هذه البطولة العاملية الكثر 
من مرة عن طريق بطاقات دعوة من قبل االحتاد الدولي للس���باحة 
ما يؤكد التطور الكبير الذي تش���هده اللعبة في الكويت السيما في 
فئات الناشئني واالشبال.  واشاد التوحيد الذي يشغل منصب امني 
السر املساعد في االحتاد باملستوى الطيب الذي قدمه الالعبون في 
التصفيات خصوصا في مباراة امس بعد انتزاعهم التأهل من فريق 

له باع طويل في هذه البطوالت.

القاهرة ـ هناء السيد
تشارك جامعة الكويت بوفود طالبية وخبراء في مجال الرياضة 
في الدورة الرياضية العربية الثانية للجامعات )مصر جامعات 2010( 
التي تقام حتت رعاية الرئيس املصري حس����ني مبارك ويفتتحها 
وزير التعليم العالي والبحث العلمي املصري د.هاني هالل. وصرح 
د.محمد حسانني نائب رئيس االحتاد الرياضي للجامعات بأن االحتاد 
املصري للجامعات وجلنة قطاع التربية الرياضية باملجلس األعلى 
للجامعات املصرية ينظمان بالتعاون مع االحتاد العربي للرياضة 
اجلامعية وجامعة كينس����او األميركية مؤمت����را علميا على هامش 
الدورة بعنوان »رياضة اجلامعات العربية � آفاق وتطلعات«، حتت 
رعاية الرئيس حس����ني مبارك خ����الل الفترة من 15 إلى 16 اجلاري 

بقاعة املؤمترات الكبرى بجامعة عني شمس.

اآلسيوية التي ستنطلق في يناير 
املقبل بالعاصمة القطرية الدوحة. 
وكانت املالعب الكويتية قد شهدت 
أخيرا ظاهر هروب الالعبني الى 
اخلارج والتوقيع مع أندية هناك 
من أجل احلصول على البطاقة 
الدولي���ة املؤقتة التي تتيح له 
االنتقال بعدها الى أي ناد يريد 
مستغلني ثغرة عدم التزامهم مع 

أنديتهم بأي عقود احترافية.
وقد بدأ خالد الرشيدي ذلك 
التضامن  املسلس���ل من ناديه 
وتبع���ه س���ريعا صالح مهدي 
من الس���املية ثم ط���الل نايف 
وع���ادل حمود واخي���را عبيد 
منور ومرزوق زكي من الساحل 

وحمد أمان وجاب���ر جازع من 
التضام���ن وقد وقع���وا عقود 
احتراف مع أندية عمانية ومن 
املتوقع أيضا ان يعود الرباعي 
امان وجازع ومنور وزكي الى 
اللعب ف���ي األندية احمللية في 
فترة التسجيل الثانية. وال يجد 
أي من األندية احمللية أو احتاد 
الكرة مخرجا لهذه الظاهرة سوى 
االلتزام مبيثاق الشرف بينهما 
بعدم استدعاء أي العب موقوف 
من قبل ناديه ال���ى املنتخبات 
الوطنية، كم���ا حدث مع نايف 
وحمود اللذين استبعدا فورا من 
تشكيلة األزرق بعد انتقالهما الى 

اسبيهاج البوسني.


