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د.فؤاد الفالح

السباح عبداهلل الثويني نال »برونزية« في اوملبياد الشباب

العب القادسية عبدالعزيز احلميدي قدم أداء مميزا أمام الرياضي

 مجلس الوزراء يناقش موقف »هيئة الشباب والرياضة« مع الفالح اليوم
مبارك الخالدي

يعقد مدير عام الهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح 
اجتماعا مع عدد من املسؤولني 
في مجلس الوزراء اليوم لبحث 
مش���اركة املنتخبات الكويتية 
حتت العل��م االوملبي في دورة 
األلع�����اب اآلس���يوية املقرر 
انطالقه��ا ف���ي مدينة غوانزو 
الصيني��ة م��ن 12 الى 27 نوفمبر 
املقب�����ل، وم�����ن املتوق��ع ان 
يراف��ق الفالح عدد من قيادات 

الهيئة.
 وكش���ف مص���در مطل���ع

ل� »األنباء« ان االجتماع جاء بناء 
على طلب االمانة العامة ملجلس 
الوزراء متهيدا لرفع تقرير الى 
املجلس في جلسته التي ستعقد 
غدا التخاذ قرار نهائي يحسم 
اجلدل حول مشاركة الالعبني 
الكويتيني حتت العلم االوملبي 
في ظل استمرار تعليق النشاط 
الرياضي منذ أوائل العام احلالي 
اللجنة االوملبية  والصادر من 

الرياضية اآلسيوية.
وسيبحث االجتماع وجهة 
النظر االخرى الرافضة للمشاركة 
حتت العلم االوملبي والتي تستند 
الى ان املشاركة في الدورة حتت 
العلم االوملبي تكون لظروف 
اس���تثنائية، خاصة اذا كانت 
الدولة املشاركة حتت االحتالل، 
ولكن ذلك ال ينطبق على الكويت 
احلرة املستقلة والتي ال يرضى 

الهيئة بأنفسهم عن  مسؤولو 
أي مساءلة قد يتعرضون لها 
من جلنة الش���باب والرياضة 
في ظل اشتداد االزمة الرياضية 
التي تعصف في البالد منذ نحو 

الثالث سنوات وما زالت.

معسكر ألسبوع واحد

من جه���ة أخ���رى، علمت 
»األنباء« ان مسؤولي »الهيئة« 
ردوا بالتريث على كتب وارده 
لهم من عدد من االحتادات بشأن 
صرف املخصصات املالية إلقامة 
معس���كرات إعدادية حتضيرا 

لآلسياد.
مشيرين الى ان التحضيرات 
س���تقتصر على معسكر مدته 
أس���بوع واحد فقط لكل لعبة 
ولالعبني الواردة أسماؤهم في 
قائمة الالعبني املشاركني، على 
ان يكون ذلك مش���روطا بنيل 
الوزراء  املوافقة من مجل���س 
للمش���اركة في احلدث القاري 

املهم.

الدولية بتجميد نشاط اللجنة 
االوملبية الكويتية لعدم قيامها 
بإجراء التعديالت على القوانني 
الرياضية لتتوافق مع مثيالتها 
امليث���اق االوملبي  الواردة في 

الدولي.
ومن املتوقع ان يصطحب 
القيادات  الفالح معه عددا من 
الهيئة لش���رح  الرياضية في 
أبعاد املشاركة في هذا احلدث 
القاري الذي ينتظره اآلالف من 
العبي القارة لتحقيق إجنازات 
في األلعاب الفردية واجلماعية 
وم���دى االس���تفادة املعنوية 
والفني���ة لالعب���ني الكويتيني 
كما ستقدم »الهيئة« بيانا بعدد 
التي ستش���ارك فيها  االلعاب 

الكويت وعدد الالعبني.

ابراز الدور الرياضي

وأض���اف املصدر ان الفالح 
سيبرز الدور الرياضي الكويتي 
أبنائها  القارة عبر ترؤس  في 
لع���دد كبي���ر م���ن االحتادات 

اال رفع  الرياضي���ون  أبناؤها 
علمها افتخارا في حالة حتقيق 
اجناز رياضي جديد، وهذا ما 
ال تس���مح به لوائ���ح الدورة، 
السباح  مستشهدا مبش���اركة 
عبداهلل الثويني الفائز بامليدالية 
البرونزية في س���باق 50 متر 
ظهر، ف���ي األلع���اب االوملبية 
االولى للش���باب والتي أقيمت 
في سنغافورة، حيث لم يسمح 
للثويني برفع علم الكويت فضال 
عن ارتدائه »تي شيرت« يحمل 

الوان العلم.

»الهيئة« ال تملك القرار

وأض���اف املصدر ان الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بالرغم 
من كونها أعلى سلطة رياضية 
في البالد بحكم القانون، اال أنها 
ال متلك ح���ق اتخاذ القرار في 
املشاركة حتت العلم االوملبي، 
ألنه قرار س���يادي يحتاج الى 
موافق���ة مجلس ال���وزراء من 
جهة، ومن جهة أخرى كي ينأى 

تمهيدًا التخاذ قرار بشأن المشاركة تحت العلم األولمبي في آسياد غوانزو

رمضان يكثف المباريات التجريبية لـ »أزرق السلة«

»سلة األصفر« يستعير الصندلي ومهنا

مواجهة صعبة لليرموك أمام العربي في »السلة« 

يحيى حميدان
طلب مدرب منتخبنا الوطني لكرة 
السلة البحريني سلمان رمضان توفير 
6 مباريات على األقل ل�»أزرق السلة« 
خالل معسكره التدريبي الذي سيقيمه 
في العاصمة الفلبيني����ة مانيال قبل 
املشاركة في دورة األلعاب األسيوية 
»آسياد غوانزو« املقررة في الصني خالل 
الفترة من 12 حتى 27 نوفمبر املقبل. 
ويأتي طلب رمضان هذا لتوفير أكبر 

قدر ممكن م����ن املباريات لكي يتأقلم 
الالعبني على أجواء البطولة األسيوية 
والتي س����يخوض خالله����ا املنتخب 
مباراة كل يوم. ووضع مدرب املنتخب 
قائمت����ه النهائية املكونة من 12 العبا 
والتي سيركز عليها خالل التدريبات 
واملعس����كر التدريبي، والالعبون هم 
عب����داهلل الصراف، فهاد الس����بيعي 
وعبدالعزيز احلميدي )القادس����ية(، 
شايع مهنا، عبداهلل الشمري وصالح 

يوس����ف )الس����احل(، عبدالعزي����ز 
ضاري ونايف الصندلي )اجلهراء(، 
عبدالعزيز الربيعة، أحمد البلوش����ي 
ومحمد أش����كناني )كاظمة( وحسني 

عبدالرحمن )الكويت(.
وجاء اختيار القائمة النهائية بشكل 
مبكر بناء على طل����ب الهيئة العامة 
للشباب والرياضة التي فضلت توفير 
التدريبي للقائمة  ميزانية للمعسكر 

النهائية فقط.

يحيى حميدان
ينضم اليوم العبا منتخبنا الوطني لكرة الس���لة  
نايف الصندلي »اجلهراء« وش���ايع مهنا »الس���احل« 
لوفد القادسية املتواجد حاليا في لبنان للمشاركة مع 
األصفر في بطولة حسام الدين احلريري الودية وذلك 

على سبيل االعارة.
وس���يلتحق الصندلي ومهنا بوفد س���لة األصفر 
الى جانب ثنائي القادسية عبداهلل الصراف وأحمد 
سعود بعد انتهاء مشاركتهم مع املنتخب العسكري 

في البطولة العربية املقامة في سورية حاليا.

يحيى حميدان
تقام في ال� 7 مساء اليوم مباراتان 
ضمن اجلولة اخلامسة للدور التمهيدي 
لدوري كرة السلة، حيث يلعب اليرموك 
مع العربي في صالة نادي التضامن، 
فيما يلتق����ي التضامن مع النصر في 

صالة نادي اجلهراء.
وأجلَّت جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبني املباراتني األخريني بني الساملية 
واجلهراء، والكويت مع الشباب، بسبب 

مشاركة بعض العبي اجلهراء والكويت 
مع املنتخب العس����كري املشارك في 
البطول����ة العربية املقام����ة حاليا في 

سورية.
ويأم����ل اليرموك الرابع برصيد 4 
نق����اط من 3 مباري����ات في تعويض 
خسارته أمام الساحل والصليبخات 
عندما يلتقي العربي السابع برصيد 3 
نقاط من مباراتني والذي يسعى بدوره 
لتفادي الهزمية لتقوية حظوظه في 

حجز أحد املقاعد الستة األولى املؤهلة 
للدوري املمتاز الذي سيقام بعد ختام 

الدور التمهيدي.
وفي صالة نادي اجلهراء، يطمح 
التضام����ن الس����ادس )4 نقاط من 3 
مباريات( الى حتقي����ق فوزه الثاني 
على التوالي في البطولة وذلك على 
حساب النصر احلادي عشر )نقطتان 
من مباراتان( بعد أن مني بخسارتني 

على يد كاظمة والعربي.

خسارة القادسية أمام الرياضي
في افتتاح »سلة الحريري«

بيروت ـ ناجي شربل
فاز الرياضي بيروت على القادسية 73 – 70 )األشواط 
24 – 10، 38 – 31، 56 – 50، 73 - 70(، في افتتاح دورة 
حس���ام الدين احلريري العربية الرياضية ال� 20 في 
كرة السلة التي ينظمها نادي الفداء صيدا ومؤسسة 
احلريري، في قاعة صائب س���الم الرياضية باملنارة، 

برعاية رئيس احلكومة سعد احلريري. 
وألقى كرة البداية وزير الشباب والرياضة د. علي 
العبداهلل بني العبي ارتكاز الفريقني جوزف فوغل من 

الرياضي واألميركي جويل بوكس من األصفر. 
وكان أفضل مسجل للفائز جوزف فوغل 16 نقطة 
واألميركي ليونيل كوبر 15 نقطة وجان عبدالنور 13 
نقطة وللقادسية األميركي جويل بوكس 28 نقطة. 

مث���ل الرياضي بيروت: جوزف فوغل، االميركيان 
ليونيل كوب���ر وانطوني وليام، جان عبدالنور، علي 
محمود، أمير سعود، ايلي اسطفان، علي كنعان، علي 

فخرالدين. 
ومثل القادسية: االميركيان جويل بوكس ومايكل 
كريستنسن، مصعب محمود، عبداهلل املطيري، ناصر 
الظفيري، محمد نبيل، فهاد السبيعي، عبداهلل ساملني، 

فهد املكيمي، عبدالعزيز احلميدي.
وكان سبق املباراة حفل االفتتاح بحضور النائبة 
بهية احلريري ممثلة رئيس احلكومة سعد احلريري 
راعي البطولة، ووزير الشباب والرياضة علي العبداهلل، 
والنواب متام س���الم وعمار حوري وخالد زهرمان، 
وسفير مصر أحمد البديوي وأمني عام تيار املستقبل 
أحمد احلريري، ورئيس بلدية صيدا محمد السعودي، 
ورئيس اللجنة االوملبية اللبنانية انطوان شارتييه 
ورئيس االحتاد اللبناني لكرة الس���لة جورج بركات 
ورئيس النادي الرياضي بيروت م. هشام اجلارودي 
ومدير الدورة نزار الرواس، وفعاليات عسكرية وامنية 

واجتماعية ورياضية.

البدر: »السباحة« يطمح 
إلى اإلنجازات

»عمومية الجودو« 
اعتمدت التقريرين

أشاد رئيس االحتادين اآلسيوي 
والكويتي للسباحة الشيخ خالد 
البدر مبا حققته السباحة الكويتية 
من اجنازات متتالية، تضاف الى 
س���جل انتصاراتها على مختلف 
املستويات السيما امليداليات التي 
مت حتقيقها في بطولة اخلليج في 

املياه املفتوحة.
وقال البدر في تصريح ل� »كونا« 
ان رياضة السباحة سجلت اسم 
الكويت ورفعت علمها في الكثير 
من املناسبات واحملافل الرياضية 
احمللية واالقليمية واآلسيوية، وان 
ما حققته خالل الفترات املاضية 
جاء نتيج���ة تضافر اجلهود من 
اجل تعزيز املكانة الرياضية التي 

حتظى بها الكويت.

العمومية  عقدت اجلمعي���ة 
الدورية العادية السنوية الحتاد 
اجل���ودو والتايكون���دو مبقر 
االحتاد بحضور فايز الديحاني 
رئيس االحتاد وبدر الشراد امني 
العتيبي امني  الصندوق واحمد 
الس���ر املس���اعد وممثلي اندية 
اجلودو والهيئة العامة للشباب 
والرياض���ة ومت اعتماد التقرير 
االداري عن اعم���ال االحتاد من 
2009/7/1 الى 2010/6/30 وتقرير 
مراق���ب احلس���ابات وامليزانية 
العمومية واحلس���اب اخلتامي 
املالية 2010/2009  الس���نة  عن 
وامليزانية املقترحة عن الس���نة 
املالية 2011/2010 وتفويض االحتاد 
لتعيني مراقب للحس���ابات عن 

السنة املالية 2011/2010.

 خيطان للتشّبث بالصدارة أمام التضامن في »األولى«
 الصليبخات والشباب يواجهان الفحيحيل واليرموك 

فوزي دهش في املركز الثاني لسباق 400 متر

حصل العداء فوزي دهش على امليدالية 
الفضية لس���باق 400 مت���ر حواجز في 
منافسات العاب القوى في الدورة العسكرية 
العربية االولى املقام���ة في مدينة حلب 

السورية.
وق���ال رئي��س الوفد االعالمي للبعثة 
العس���كرية النقي��ب انور الس���لمان في 
تصري���ح ل� »كونا« ان ع�����داء منتخ��ب 
اجلي���ش فوزي دهش متك���ن ايضا م��ن 
اح��راز امليدالي��ة البرونزية لسباق 400 

متر.

واعرب السلمان عن توقعاته بتحقيق 
املزي���د من امليداليات لصالح الكويت في 
منافسات العاب القوى التي انطلقت في 
ملعب حلب الكبير في مدينة حلب مبشاركة 

18 دولة عربية.
وفي منافسات كرة اليد قال السلمان 
ان منتخبنا العسكري حقق فوزا عريضا 
على نظيره اللبناني بنتيجة 41 هدفا مقابل 
18 هدفا، ويلتقي منتخب كرة السلة مع 
نظيره السعودي لتحديد صاحب املركز 

الثالث.

 فضية وبرونزية للكويت
في البطولة العسكرية العربية

الصليبخات يواجه الفحيحيل بمعنويات عالية

مبارك الخالدي
تعود عجلة دوري الدرجة االولى لكرة 
الق���دم لالنطالق اليوم بعد توقف دام 47 
يوما، بسبب مشاركة منتخباتنا الوطنية 
وتداخل مباريات البطولة التنش���يطية، 
حيث تقام اليوم 3 مباريات ابرزها املواجهة 
التي جتمع املتصدر خيطان )9 نقاط( مع 
التضامن )4 نقاط( على ستاد محمد احلمد، 
ويحل الفحيحي���ل )4 نقاط( ضيفا على 
الصليبخات )3 نقاط( في مواجهة مثيرة، 
كما يلتقي الشباب )4 نقاط( مع اليرموك 
صاحب النقطة الوحيدة على ملعب الساحل. 

وتقام املباريات في الساعة 5:55.
الى مواصلة  ويسعى »ابناء خيطان« 
التشبث في الصدارة النه الفريق الوحيد 
الذي حص���د العالمة الكاملة في اجلوالت 
الثالث املاضية حيث فاز على الصليبخات 
3-2 وعلى اليرموك 3-1 وعلى الفحيحيل 
3-1، وهو من افضل الفرق جتانسا وميتاز 
بالتنظيم داخل امللع���ب الذي مكنه من 

الوصول الى مرم���ى اخلصم بأقصر 
الطرق للتفاه���م الكبير بني العبيه 
وابرزهم محمد يوسف وفايز النصار 

وعمر احلقان والبرازيلي لويس فيليب 
والهداف محمد عثم���ان اال انه اليوم 
يواج���ه خصما ليس بالس���هل وهو 
التضامن المتالك العبيه خبرة املباريات 
في مقدمتهم حمد امان وعبداهلل مشيلح 

وصالح وليد وس���ليمان 
الشمري كما ميتازون 

العالية والق���درة على خلبطة  باملهارات 
حس���ابات اخلصم متى ما لعبوا بتركيز 

عال.
وفي مواجهة الصليبخات والفحيحيل 
فاالثارة حاضرة فالفريقان يعرفان بعضهما 
جيدا على مدار املواسم املاضية ومن الصعب 
التكهن بنتيجة اللقاء فالصليبخات في حالة 
معنوية عالية بفوزه على الكويت مؤخرا 
4-1 في البطولة التنشيطية اعاد لالعبيه 

الروح املفقودة كما ان الفريق يتبع منهجا 
صعبا على الفرق االخ���رى وهو امتالك 
منطقة املناورات عبر تواجد اكبر عدد من 
الالعبني والتمرير الى اخلطير مشعل ذياب 
والبرازيلي ويلسون ما يشكل عبئا على 
دفاعات االحمر الذي يسعى اليوم لوضع 
حد لتراجعه مؤخ���را بعد بدايته اجليدة 

هذا املوسم.
وفي اللقاء الذي يجمع الشباب باليرموك 
فمن املتوقع ان متيل الكفة البناء املدرب 
الوطني خالد الزنك���ي الذي ينجح دائما 
في توظيف العبيه وميتلك قراءة متميزة 
خلصومه وال تقلل من شأن الفريق خسارته 
في اجلولة االخيرة م���ن التضامن 2-0، 
بسبب حالة التراخي املفاجأة التي صاحبت 
اداء الالعبني بقي���ادة البرازيلي توبانغو 
والغاني محمد ساكوا وذيب القحطاني 

ويعقوب سعد.
وفي املقابل يأمل اليرامكة 
تعويض م���ا فاتهم بعد 
اج���راء تعدي���الت على 
اجلهاز االداري واسناد 
مهمة ادارة الفريق البن 
النادي د.حسني املكيمي، 
االمر الذي قد يساهم في 
اس���تعادة الروح لالعبني 
وانعكاس���ها عل���ى نتائج 
الفري��ق مس���تقبال والفريق 
تعادل ف���ي اجلولة االولى مع 
التض�ام��ن 2-2 ث��م خسر 
م��ن خيطان 1-3 
والصليبخات 

 .0-1


