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الجابر يشيد بحفاوة محمد القذافي

»الهيئة« كّرمت فريق عمل ستاد جابر

كرمت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة العاملني من جميع 
قطاعاتها على جهودهم الكبيرة 
واملتميزة التي بذلوها في اإلعداد 
والتجهيز لالفتتاح التجريبي 
لستاد جابر الدولي باستضافته 
للمرة األولى بطولة »خليجي 

7« للناشئني لكرة القدم.
واعتب���ر نائب املدير العام 

لشؤون االنشاءات والصيانة 
عصام جعفر ان هذا االفتتاح 
جاء وفق توصي���ات االحتاد 
الق���دم )فيفا(  الدول���ي لكرة 
التدريجي للستاد  بالتشغيل 
وإقامة عدة مباريات عليه قبل 
االفتتاح الرسمي الذي حدد له 

أواخر شهر فبراير املقبل.
االفتت���اح  ان  وأض���اف 

التجريبي أخذ بعني االعتبار 
مصلحة املشجعني والالعبني 
وكيفية تشغيل مرافق الستاد 
بالتقنيات احلديثة حيث متلك 
الكوي���ت خبرة ف���ي تنظيم 
الرياضية ولديها  البط���والت 
الك���وادر الق���ادرة على تقدمي 
األفضل دائما في مجال تنظيم 

األحداث الرياضية.

محاكمة مستعجلة للمتورطين 
في تفجيرات نادي الوحدة اليمني

ذهبية للبدر في سباحة »الشاطئية«
العربي يلّوح باالنسحاب من »المالكمة«

اجتماع تنسيقي التحادات غرب آسيا
وجه رئيس احتاد غرب آسيا لكرة القدم االمير 
علي بن احلسني الدعوة لرئيس االحتاد اآلسيوي 
محمد بن همام وجلميع رؤساء االحتادات في منطقة 
غرب آسيا الجتماع تنسيقي يعقد في االردن في 21 
اجلاري بهدف توطيد أواصر التعاون والتضامن 

بني احتادات املنطقة.
وقام احتاد غرب آس���يا بإرس���ال دعوات الى 
رؤساء احتادات السعودية وفلسطني والبحرين 
والكويت وقطر واليمن والعراق واالمارات وعمان 

وايران ولبنان وسورية.

أكدت مصادر رسمية مينية قرب إخضاع املتورطني 
في تفجيرات نادي الوحدة في عدن حملاكمة مستعجلة 
بعدما أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 17 آخرين بجروح 
طفيف����ة. وأكدت املصادر ان األحداث اإلرهابية التي 
طالت مقار أندية رياضية في مدينة عدن لن تفشل 
جوانب االستضافة الوشيكة ملنافسات بطولة »خليجي 
20« لكرة القدم، مؤكدة قرب إخضاع املتورطني في 

تفجيرات نادي الوحدة حملاكمة مستعجلة.
واس����تبعد مدير عام مكتب الشباب والرياضة 
في محافظة عدن، جم����ال اليماني، ان يؤدي وقوع 
احلادث اإلجرامي الذي استهدف مقر نادي الوحدة 
مس����اء االثنني املاضي، الى افشال استضافة اليمن 

ملنافسات بطولة كأس اخلليج. 
ولفت الى ان »مثل هذه األحداث العارضة شهدتها 
مناسبات كروية دولية مماثلة ولم تتسبب في إفشالها 

اطالقا وكان آخرها ما وقع من اعتداء مسلح حلافلة 
املنتخب التوغولي في بطولة كأس األمم اإلفريقية 
املاضية باإلضافة الختراقات أمنية بسيطة خالل كأس 
العالم في جنوب افريقيا 2010«. في حني أكد مسؤول 
امني رفيع املس����توى على استكمال التحقيقات مع 
10 أشخاص متهمني باالعتداء على مواطنني بجوار 
نادي الوحدة عدن، متوقعا إحالتهم إلى النيابة العامة 
خالل األيام القليلة املقبلة. وأشار في تصريح ملوقع 
احلزب احلاكم في اليمن »املؤمتر نت« إلى محاكمة 
مستعجلة للمتهمني في احلادثة. وأوضح املسؤول 
األمني أن احملاكمة املستعجلة للمتهمني تأتي لتوفير 
األجواء اآلمنة ل� »خليجي 20« املقرر اس����تضافتها 
أواخر نوفمبر املقبل، مشيدا في هذا الصدد بتعاون 
املواطنني مع أجهزة األمن لضبط املتورطني واإلسراع 

مبحاكمتهم.

المنامة ـ موفد جمعية الصحافيين - عبدالرضا السماك 
عبدالحميد الشطي

حققت الكويت امليدالية الذهبية الثانية في 
منافسات السباحة ضمن دورة األلعاب الشاطئية 
اخلليجية األولى املقامة حاليا في مملكة البحرين 
عندما انتزع السباح املتألق عبداهلل البدر املركز 
األول في مسافة 10 كم مضيفا الذهبية الثانية 

بعد سباق 5 كم.
كما حقق الس���باح الواعد س���عود الطيار 
امليدالية الفضية في السباق نفسه ليرتفع بذلك 
رصيد الكويت الى 4 ميداليات في منافس���ات 

السباحة.
وق���د أعرب رئي���س الوفد عبي���د العنزي 
عن اعتزازه مبا س���طره س���باحو الكويت في 
السباحة، متمنيا املزيد من هذه االنتصارات في 
املنافسات املتبقية منها كمال األجسام والقوارب 

الشراعية.
وبذلك تكون الكويت ق���د تصدرت ترتيب 
املنتخبات املشاركة في الدورة برصيد ميداليتني 

ذهبيتني وفضية وبرونزية.
وبعد مباراة مثيرة وقوية خس���ر منتخبنا 
الوطني لكرة القدم مباراته الثانية أمام املنتخب 
البحريني املرشح األول للفوز باللقب بنتيجة 
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وقد أشار إداري املنتخب كامل الشمري الى 
ان املنتخب قدم عرضا جيدا إال ان سوء التحكيم 
قد أثر على تركي���ز الالعبني، باإلضافة الى ان 
استعداد املنتخب البحريني كان أفضل، متمنيا ان 
يحقق أزرق الشواطئ الفوز اليوم على املنتخب 

العماني الشقيق.

كما تع��رض منتخب الكويت »ب« في الكرة 
الطائرة ال��ى خس�����ارة جدي���دة أمام منتخب 
البحرين »أ« بش���وطني مقابل ال ش���يء، فيما 
خس���ر منتخب اليد أمام قطر بشوطني مقابل 

ال شيء.
وقال مدرب املنتخب الوطني لكرة اليد نبيل 
طه ان املنتخب بحاجة ال���ى خوض مباريات 
مس���تمرة على ملعب خاص حتى يتمكن من 
املنافسة في مثل هذه البطوالت اجلديدة والقوية، 
وأضاف ان أزرق يد الشواطئ بذل جهدا كبيرا 
في الدورة وقدم كل ما في استطاعته من جهد 
وأداء إال انه بحاجة ماس���ة ال���ى ملعب رملي 
خاص، باإلضافة الى معس���كرات جيدة أسوة 
مبنتخبات اخلليج التي استعدت بصورة جيدة 

لهذه الدورة.
من جهتها، أعلنت رئيسة جلنة املرأة والرياضة 
باللجنة األوملبية البحرينية الشيخة حياة آل 
خليفة عن تق���دم اللجنة التنظيمية لرياض��ة 
املرأة بدول مجلس التعاون اخلليجي برئاسة 
الشيخة نعيمة األحمد مبقترح للمكتب التنفيذي 
لرؤس���اء اللجان األوملبية تتضمن رغبة بضم 
لعبة كرة الطاول��ة للفتي��ات ملنافسات دورة 
األلعاب الرياضية األو��لى لدول اخلليج املقررة 
اقامتها في أبريل 2011 مبملكة البحرين، متمنية 
ان يلقى هذا املقترح القبول والصدى اإليجابي، 
معربة عن ثقتها بالقيادات الرياضية اخلليجية 
في تبني هذا املقترح وإظهاره الى النور، وقد 
أش���ادت الش���يخة حياة بالدور الذي تقوم به 
الشيخة نعيمة األحمد من أجل االرتقاء بالرياضة 

النسوية اخلليجية.

عبداهلل العنزي
ادارة العربي  يعقد مجل����س 
اجتماع����ا مهما نهاية االس����بوع 
اجلاري للبت في قرار مش����اركة 
النادي من عدمها في لعبتي املالكمة 
ورفع االثقال لهذا املوسم بعد ان 
ضاق النادي ذرعا بتصرفات بعض 
املسؤولني في احتاد املالكمة ورفع 
االثق����ال التي تكيل مبكيالني ضد 
العربي في املواسم املاضية. واكد 
مصدر في مجلس ادارة العربي ل� 
»األنباء« ان مشكلة النادي بدأت 
منذ ان رفض النادي ترشيح احد 
االشخاص في اجلمعية العمومية 
للن����ادي لعضوية احتاد املالكمة 
ورفع االثقال، ما حدا بشقيقه الذي 
يشغل منصب مدير املنتخبات في 
االحتاد للعمل ضد النادي في املوسم 
املاضي وتسخير كل االمكانيات 
القانونية وغير القانونية لتهميش 
فرق النادي وع����دم احرازها اي 
مركز متقدم، مضيفا ان االمر لم 

يصل الى هذا احلد فقط بل تطور 
الى قول ه����ذا االداري في احدى 
البطوالت لالعب العربي »ما راح 
تأخ����ذون اي مركز ط����ول ما انا 
موجود باالحتاد«. وبني املصدر 
ان هذا الشخص امللقب ب� »الشبح« 
لسلطته الكبيرة في احتاد املالكمة 
اخترع بع����ض القرارات الغريبة 
من نوعها، وعلى س����بيل املثال 
فان احت����اد املالكمة ورفع االثقال 
هو الوحيد من بني كل االحتادات 
الذي لم يبعث بالنظام االساسي 
له قبل كل موسم الى العربي وهذا 
االمر غريب للغاية كونه ينتقص 
من حقوق النادي. واشار املصدر 
ال����ى ان االمر لم يتوقف عند هذا 
احلد، فشقيق »الشبح« الذي يشغل 
منص����ب رئيس جلنة احلكام في 
االحتاد ايضا راح يكيل مبكيالني 
في القرارات التحكيمية التي يكون 
العربي طرفا فيها، خصوصا اذا 
ما كانت تأتي لصالح ش����قيقهما 

الثالث الذي يشغل مدير لعبتي 
املالكم����ة ورفع االثق����ال في احد 
االندية احمللية. وقال املصدر ان 
النادي لديه 120 العبا في املالكمة 
ورفع االثقال وهو اآلن بصدد اتخاذ 
قرار حاس����م حول املوسم املقبل 
الغاء لعبتي املالكمة ورفع  وهو 
االثقال وجتميد عضوية العضو 
الذي ميثل النادي في االحتاد وهو 
يوسف الزيد ورفع شكوى للجنة 
االوملبية الكويتية والهيئة العامة 
للشباب والرياضة واالحتاد الدولي 
لرفع االثقال، علما ان النادي ليس 
على خالف م����ع رئيس واعضاء 
املجلس الذين نكن لهم كل التقدير 
واالحترام وندعم استمرارهم في 
مناصبهم، مشيرا الى ان العربي 
جمد نش����اط اللعبة في منتصف 
املوسم املاضي بعد تعرضه للظلم 
لكننا تراجعنا كمجلس ادارة عن 
هذا القرار نزوال عند رغبات رئيس 

االحتاد.

أعرب رئيس االحتادين العربي 
والكويتي للتنس الش����يخ أحمد 
اجلابر عن  شكره وتقديره لرئيس 
اللجنة االوملبية الليبية محمد معمر 
القذافي حلفاوة االستقبال وكرم 
الضياف����ة أثناء حض����ور اجلابر 
البطولة العربية للتنس للرجال 
والسيدات التي أقيمت في مدينة 
طرابل����س مؤخرا. وق����ال اجلابر 
في بيان: انه ملن دواعي سروري 
وغبطتي ان أشكركم على كل ما 
قدمتموه لي من حسن االستقبال 
وكرم الضيافة خالل فترة اقامتي 
في بلدي الثاني اجلماهيرية العربية 
الليبية الشقيقة حلضور انشطة 
وختام البطولة العربية للتنس 
للرجال والسيدات التي اختتمت 
لديكم مؤخرا في العاصمة طرابلس، 
وكذلك رئاس����ة اجتم����اع املكتب 
التنفيذي لالحتاد العربي للتنس 
الذي عقد عل����ى هامش البطولة، 
وذلك برعايتكم الكرمية، التي كانت 
سببا رئيسيا في النجاح الكبير 
وغير املسبوق لكل من البطولة 
واالجتم����اع. كما أش����كركم على 
مقابلتكم لي مبكتبكم التي ملست 
خاللها اهتمامكم البالغ باحلركة 

الرياضية في اجلماهيرية العربية 
الليبية، ودعمكم لكل االنش����طة 
الرياضية باجلماهيرية، كما أثني 
عل����ى ما رأيته م����ن بنية حتتية 
رياضية رائعة، بفضل رعايتكم 
ودعمكم لها. وال ش����ك ان كل ما 
قدمتموه لي وللوفد الكويتي خالل 
هذه الزيارة الناجحة يعد انعكاسا 
ملا متتاز به العالقات التي تربط 
بلدينا الشقيقني من متانة تضرب 
بجذوره����ا في التاري����خ، كما انه 

دليل واضح على الصداقة املتينة 
التي جتمع القيادتني السياسيتني 
للبلدين بقيادة صاحب الس����مو 
األمير الش����يخ صب����اح األحمد، 
الليبي العقيد  وفخامة الزعي����م 
معمر القذاف����ي قائد ثورة الفاحت 
من سبتمبر. مع أطيب االمنيات لكم 
بدوام التوفيق والنجاح، وللجنة 
التقدم  الليبية ب����دوام  االوملبية 
واالزدهار، وللجماهيرية العربية 

الليبية بدوام العز والفخر.

بعد حضوره البطولة العربية للتنس في طرابلس

ضاق ذرعًا بتصرفات مدير المنتخبات ويهدد برفع شكوى لـ »الدولي«

فريق عمل ستاد جابر بعد تكرميهم

الشيخ أحمد اجلابر مع محمد معمر القذافي

)هاني الشمري( عبداهلل الشمالي يبعد الكرة بطريقة رائعة في مباراة ڤيتنام

لجنة المدربين الوطنيين اعتمدت
أسماء الجمعية العمومية

اعتمدت جلنة املدربني الوطنيني 
لكرة القدم أس����ماء ال� 114 مدربا 
الذين سددوا اشتراكاتهم السنوية 
العمومية في  كأعضاء للجمعية 
اجتماعها األخي����ر الذي عقد في 
مقرها املؤقت في احتاد العاب غرب 
آسيا برئاسة نائب رئيس اللجنة 
د.حسني امليكمي، ورفعت اللجنة 
أسماء أعضاء اجلمعية العمومية 
إلى احتاد كرة القدم التابعة له، 
ان  الق����رار على  للمصادقة على 
يتم االعالن عن تلك األسماء بعد 

املصادقة.
وأشاد س����كرتير عام اللجنة 
عقي����ل املهن����ا بتفاع����ل املدربني 
انه  الوطنيني مع جلنتهم، وقال 
مت اغالق باب االشتراك في اللجنة 

منذ 3 اجلاري اال انه يحق للمدربني 
الوطنيني الذين لم يلتزموا مبوعد 
التسجيل االشتراك في اللجنة مع 

االخذ بعني االعتبار ان اللجنة اقرت 
فقدان املدرب����ني الوطنيني الذين 
سجلوا ما بعد التاريخ اعاله احقية 
الترشيح والتصويت في انتخابات 
اللجنة املق����رر إجراؤها في مايو 
املقبل. وأشار املهنا الى ان اعضاء 
اللجنة يبذلون قصارى جهودهم 
في االعداد لالحتفال بيوم املدرب 
اآلس����يوي في 30 اجلاري والذي 
أقره االحتاد اآلسيوي مبناسبة بدء 
أول إجازة تدريبية آسيوية لكرة 
القدم )ج( عام 1994 حيث سيتم 
من خالل هذا االحتفال الذي يرعاه 
رئيس احتاد كرة القدم الش����يخ 
طالل الفهد تكرمي جميع املدربني 
الذي����ن حصلوا على املركز االول 

في البطوالت احمللية.

عقيل املهنا 

فواز احلساوي يتسلم درعا من عبدالعزيز فاضل

قرعة صعبة لألصفر والبرتقالي
في »سلة الحريري«

مجلس إدارة »الهيئة« يجتمع اإلثنين

فاضل يدعو الحساوي لمهرجان تكريمه

 استقبل نائب رئيس نادي القادسية السابق فواز احلساوي في 
مكتبه العب الفريق األول لكرة القدم في النادي العربي عبدالعزيز 
فاضل، وتسلم منه الدعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام على 

هامش مباراة العربي والقادسية غدا على ستاد نادي الكويت.
 وقد أش���اد احلساوي بفاضل وما يتمتع به من مستوى أخالقي 
جيد، ومبشواره الذي قدم خالله الكثير لناديه وجماهيره، وساهم 
في احلص���ول على العديد من البطوالت، وف���ي نهاية اللقاء توجه 
فاضل بالشكر إلى احلس���اوي على دعم مهرجان تكرميه، وقدم له 

درعا تذكارية بهذه املناسبة.

أسفرت قرعة بطولة حس���ام الدين احلريري الرياضية العربية 
ال� 20 في كرة الس���لة التي ستنطلق غدا في بيروت وتستمر حتى 
22 اجلاري، عن وقوع القادس���ية في املجموع���ة األولى الى جانب 
الرياضي اللبناني واألهلي املصري وامللعب النابلس���ي التونس���ي 
واحملرق البحريني، فيما وقع ممثل الس���لة الكويتية اآلخر كاظمة 
في املجموعة الثانية مع فرق احلكمة اللبناني واالحتاد السكندري 

املصري والنجم الساحلي التونسي.
ويتواجه القادسية مع الرياضي في املباراة االفتتاحية للبطولة 
غدا في السادس���ة مساء، فيما يلعب كاظمة أولى مبارياته مبواجهة 
احلكمة يوم الس���بت في ال� 6 مس���اء. وقد تلق���ت اللجنة املنظمة 
للبطولة كتاب انسحاب من نادي سال املغربي في اللحظات األخيرة 

قبل اجراء القرعة.

مبارك الخالدي
يعقد مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة اجتماعه االول 
بتشكيلته اجلديدة االثنني املقبل برئاسة رئيس مجلس االدارة املدير 
العام للهيئة د.فؤاد الفالح حيث سيناقش االجتماع عددا من املواضيع 
املدرجة على جدول االعمال من بينها تقرير من الفالح عن االوضاع 

الرياضية القائمة كما ستتم اعادة تشكيل جلان املجلس.
وكان مجلس الوزراء قد اعاد تشكيل مجلس ادارة الهيئة بتعيني 
8 اعضاء جدد وهم: محمد املسعود ويوسف اليتامى وطرقي سعود 
وصالح الذويخ وفواز املزروعي وخالد الرومي وخالد الغامن وحسني 
البلوشي، عالوة على االعضاء الثمانية اآلخرين وهم ممثلو وزارات 

الدولة.

حسين: األزرق لديه الكثير ولن يستبعد أي العب من القائمة
عبدالعزيز جاسم

الوطني  املنتخب  قال مدير 
أسامة حس���ني ان قائمة ال� 25 
العبا التي وقع عليها االختيار 
لتمثل املنتخب في كأس خليجي 
20 الذي سيقام في اليمن الشهر 
املقبل لن يتم تقليص عددها بعد 
املعسكر الذي سيقام في أبوظبي 
8 نوفمبر املقبل والذي سيسبق 
البطولة مباش���رة، وان جميع 
الذي���ن مت اختيارهم  الالعبني 
سيتواجدون في البطولة إال إذا 
حدث ظرف طارئ من إصابات أو 
اعتذار عارض ألي العب، مشيرا 
إلى أن املدرب الصربي غوران 
القائمة بعد  توفاريتش اختار 
أن خاض العديد من املباريات 
الودية التي سهلت عليه عملية 

االختيار.
وأضاف أن خطة إعداد األزرق 
لبطولة اخلليج ستنطلق في 30 
اجلاري بالتجمع في الكويت ملدة 
أسبوع ثم سيغادر املنتخب إلى 
ابوظبي في 8 نوفمبر للدخول 
في معس���كر تتخلله مباراتان 
وديتان األولى مع الهند في 14 
منه والثانية مع العراق في 17 
منه قبل املغادرة إلى اليمن 19 
نوفمبر، مضيفا أن هذا البرنامج 
أعد مسبقا وهناك برنامج آخر 
بعد خليج���ي 20 اس���تعدادا 
لنهائيات كأس آسيا بالدوحة.

املباريات  أن  وبني حس���ني 
الودية لم يت���م االتفاق عليها 
ملجرد حتقي���ق الفوز فقط بل 
وضعت من اجل تطبيق خطط 
املدرب في كل مباراة والوقوف 
على مس���توى العبي���ه الذين 
البطوالت  ف���ي  سيش���اركون 
وبالتالي فاخلس���ارة أو الفوز 
هما آخر ما يهتم به، مبينا أن 
التغيير في تش���كيلة املنتخب 
خ���الل املباري���ات الودية هو 
الذي  من خصوصيات املدرب 
سيحاسب أخيرا على نتائجه في 
البطوالت وليس في املباريات 

الودية. 
وأوضح انه غير راض حتى 
هذه اللحظة عن مستوى األزرق 
وبص���ورة كبيرة ع���ن مباراة 

ڤيتن���ام أول من أم���س، ألنه 
يعلم جيدا أن الالعبني واملدرب 
لديهم املزيد لكي يقدموه وألن 
هذا املستوى ال يعكس مهارة 
العبينا احلقيقية، موضحا أن 
اجلماهير الكويتية واعية وتدرك 
الالعبني واملدرب  ان حسابات 
وقتاليتهم داخل امللعب تختلف 
ف���ي البطوالت ع���ن املباريات 
الودية وبالتالي فهذا املنتخب 
الشاب في حاجة إلى دعم من 
اجلماهير لكي يعود إلى طريق 
البطوالت كما حدث مع منتخب 

العتيقي ويعقوب الطاهر وخالد 
الرشيدي واحمد الرشيدي وخالد 
خلف وعبداهلل الشمالي وفهد 
العنزي ويوسف ناصر وعبداهلل 
البريكي وخالد القحطاني ومحمد 

الصالل«.

رفض إعارة دشتي للرديف

من جانب آخر رفضت إدارة 
إعارة مدرب  القادس���ية  نادي 
حراس املرمى أحمد دشتي إلى 
صفوف رديف األزرق بعد أن 
طلب احتاد الكرة إعارته رسميا 

الرديف في بطولة غرب آسيا، 
الفتا ال���ى أن اجلي���ل احلالي 
يعتبر من أفض���ل األج�����يال 
لكنها بحاجة الى دعم مستمر 

من اجلميع. 
والالعبني ال� 25 هم »نواف 
اخلالدي وحسني فاضل ومساعد 
ن���دا وعامر املعت���وق ومحمد 
راش���د وصالح الشيخ وطالل 
العامر وفه���د األنصاري وبدر 
املط���وع واحم���د عجب وحمد 
العنزي وعبدالعزيز املشعان 
وفهد عوض ووليد علي وجراح 

لكي يقود تدريب احلراس في 
دورة األلعاب اآلسيوية نوفمبر 
املقبل في غوان���زو الصينية، 
وعلمت »األنباء« ان هذا الرفض 
أولهم���ا حاجة  جاء لس���ببني 
القادسية خلدمات دشتي خالل 
فترة اإلعارة والثاني رفض جلنة 
املس���ابقات قبل 4 أيام تأجيل 
مباراته مع العربي غدا بالدوري 
املمتاز، وكان دش���تي قد أبدى 
موافقة مبدئية في وقت سابق 
ولم ميانع لكن بشرط موافقة 

القادسية. 

القادسية يرفض إعارة دشتي لـ »الرديف«


