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محترف كاظمة األميركي مايكل سونال يحاول التسجيل في سلة احلكمة

املالعب اليمنية لم تستعد بشكل كامل الستضافة »خليجي 20«

عبدالعزيز فاضل يقدم درعا إلى جلنة العالقات العامة واإلعالم في العربي

أحمد عجب متأملا من اإلصابة

اجتماع لمجلس إدارة »الهيئة« اليوم

وفد »الشاطئية« يعود بـ 12 ميدالية

فاضل يشكر من سانده في تكريمه

مبارك الخالدي
يعقد مجل���س ادارة الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة اجتماعا ظهر اليوم برئاسة مدير عام 
الهيئة د.فؤاد الفالح، وهو االجتماع االول للمجلس 
بتشكيلته اجلديدة، وسيناقش االجتماع جدول 
االعمال املقترح الذي يتضمن تزكية او انتخاب احد 
االعضاء الى منصب نائب الرئيس كما سيقدم الفالح 
لالعضاء تقريرا عن االوضاع الرياضية وموقف 
الهيئة منها، كما س���يتم اعادة النظر في تشكيل 

اللجان العاملة حتت اشراف مجلس االدارة.
اجلدير بالذكر ان مجلس الوزراء قد اعاد تشكيل 
مجلس ادارة الهيئة باملوافقة على تعيني 8 اعضاء 
جدد وهم: محمد املسعود ويوسف اليتامى وطرقي 
سعود وفواز املزروعي وخالد الغامن وصالح الذويخ 
وحامد الرومي وحسني البلوشي، بعد اعفاء االعضاء 
السابقني وهم عبدالوهاب البناي وطليان الطليان 
وسليمان العون وعلي شعيب وسعد الدوسري 

ومحمد الثويني ونايف احلجرف.

المنامة ـ موفدا جمعية الصحافيين
عبدالرضا السماك ـ عبدالحميد الشطي

اليوم وفد  الب����الد  الى  يعود 
الكويت لاللعاب اجلماعية والفردية 
للشواطئ قادما من مملكة البحرين 
بعد مشاركته الناجحة في دورة 
االلعاب الش����اطئية االولى التي 
اس����تضافتها البحري����ن، وحقق 
فيها الوفد املركز الثاني برصيد 
12 ميدالية  منها 5 ميداليات ذهبية 
ومثلها فضي����ة وبرونزيتان في 

اجناز الفت.
ومتكن السباح عبداهلل البدر 
من احراز ميداليت����ني ذهبيتني، 
الطيار  وأح����رز زميله س����عود 
ميداليتني فضية وبرونزية، فيما 
حقق أبطال بناء االجسام ذهبيتني 

عن طريق رضا القبندي وزميله 
طارق الشخص وأربع ميداليات 
فضية عبر أحمد غلوم ويوسف 
الطبيخ وأحمد اشكناني وناصر 
السعيد وميدالية برونزية بواسطة 
عبداهلل بودستور، كما حقق فريق 
الشراع ميدالية ذهبية واحدة عبر 

سعود املسعود.
وكان فريق كرة القدم قد أحرز 
فوزا معنوي����ا على منتخب قطر 
3 - 0، وقد لعب آخر مباراته امام 

السعودية أمس.
وأكد رئيس وفد الكويت عبيد 
العنزي ان العبي الكويت في الدورة 
حققوا نتائج ايجابية، خاصة في 
ألعاب الس����باحة والشراع وبناء 
االجسام، مشيرا الى انه كان يأمل 

ان حتقق االلعاب اجلماعية كالقدم 
واليد والطائرة نتائج ايجابية، اال 
ان هذه الفرق لم يحالفها احلظ في 

احراز النتائج املطلوبة.
وأعرب العن����زي عن تقديره 
للمسؤولني عن احلركة الرياضية 
البحرينية في استضافة وإجناح 
هذه الدورة، مشيدا بالدور الذي 
لعبه رئيس اللجنة املنظمة العليا 
رئيس اللجنة االوملبية البحرينية 
الش����يخ ناصر بن حمد وجميع 
اللجان العاملة. من جهته، طالب 
العب الكرة الطائرة للشواطئ عادل 
املزيعل املس����ؤولني عن احلركة 
الرياضية الكويتية بتوفير مالعب 
شاطئية خاصة لفرق اليد والقدم 

والطائرة أسوة بدول اخلليج.

تق���دم العب الفري���ق األول 
لكرة الق���دم في النادي العربي 
عبدالعزيز فاضل بالشكر لكل 
من ساندة خالل مهرجان تكرميه 
الذي أقيم عل���ى هامش مباراة 
القادس���ية والعربي على ستاد 
املاضية  الكويت اجلمعة  نادي 
حتت رعاية رئيس احتاد كرة 

القدم الشيخ طالل الفهد.

وقدم فاضل درعا تذكارية الى 
جلنة العالقات العامة واإلعالم 
العربي تقديرا للمساهمات  في 
التي قامت بها، وأثنى على الدور 
الكبير الذي قام ب���ه الفهد في 
دعم مهرجان تكرميه، كما شكر 
كال من رئي���س النادي العربي 
السابق الشيخ سلمان احلمود 
ورئيس الن���ادي احلالي جمال 

الكاظمي وعضو مجلس اإلدارة 
السابق ياسر ابل وأبناء عاشور 
ونائب رئيس نادي القادس���ية 
الس���ابق فواز احلساوي وأمني 
صندوق النادي العربي السابق 
مؤيد شهاب وش���قيقه شهاب 
الش���هاب ورجل االعمال عادل 
العنزي ومجالس إدارات العربي 

والقادسية والكويت.

القادسية يجهز الخطيب لمواجهة الرفاع واألنصاري بديالً للشيخ

البناي: من السابق ألوانه استبعاد عجب من قائمة »الخليج«
عبداهلل العنزي 

ينتظر اجلهاز الفني للمنتخب الوطني 
الي���وم تقرير اجله���از الطب���ي بقيادة 
د.عبداملجيد البناي بشأن اصابة مهاجم 
القادس���ية احمد عجب في مباراة فريقه 
االخيرة امام العربي في الدوري، بعد ان 
اصيب بتمزق في العضلة الضامة وخرج 
على اثرها من امللعب في الشوط االول.

 وقال البناي ل���� »االنباء« ان اصابة 
عجب ش���ائعة الظهور في املالعب وهي 
عبارة عن متزق قوي في العضلة الضامة، 
وقد طلبت منه اليوم »امس« ان يجري 
اشعة »سونار« ملعرفة مدى قوة االصابة، 
مبينا انه من الس���ابق الوانه استبعاد 
عجب من قائمة االزرق ل� »خليجي20«، 
فاالصابة ليست خطيرة جدا ولن نتمكن 
من احلكم عليها اال بعد مشاهدة االشعة، 
وبعدها نحدد املدة الزمنية لعودة الالعب، 
مضيفا انه يعتقد مبدئيا ان عجب سيكون 
جاهزا بدنيا قبل ان يخوض االزرق فترة 

اإلعداد لكأس اخلليج.
وبالتالي س���يغيب عجب عن مباراة 
الرفاع البحريني في إياب نصف نهائي 
كأس االحتاد اآلس���يوي غدا وقد مت رفع 
اسمه من قائمة ال� 18 العبا التي ستخوض 

املباراة. 
من جانب آخر يحاول اجلهاز الطبي 
للقادسية جتهيز السوري فراس اخلطيب 
بأسرع وقت ملواجهة الرفاع غدا بعد أن 

ادى بعض التدريب���ات اخلفيفة منفردا 
وستتضح الرؤية النهائية في تدريبات 
اليوم ملعرفة هل سيتمكن من املشاركة 

ام ال.
اما بخصوص غياب صالح الشيخ عن 
املباراة بسبب البطاقة احلمراء التي تلقاها 
في مباراة الذهاب فيبدو أن املدرب محمد 
إبراهيم وجد ضالته في فهد األنصاري 
خاصة انه قدم مستوى جيدا أمام العربي، 
لكنه س���يعيد مساعد ندا الى مركز قلب 
الدف���اع لغياب املغربي عص���ام العدوة 
الذي لم يتم قيده في البطولة اآلسيوية 

وسيكون بديله عامر املعتوق.
ويركز األصفر حاليا في تدريباته على 
الضغط من الدقيقة األولى على املنافس 
لتسجيل هدف مبكر وهو احلل الوحيد 
للعودة للمباراة مرة اخرى كونه خسر 
ف���ي مباراة الذهاب 0-2. هذا وقد وصل 
امس وفد نادي الرفاع وتدرب على ملعب 
املرحوم فاروق إبراهيم وسيخوض تدريبه 

األخير اليوم على ستاد محمد احلمد. 

 مؤتمر صحافي 

يعقد في احلادية عش���رة والنصف 
صب���اح اليوم في مقر نادي القادس���ية 
مؤمتر صحافي يجمع مدرب القادس���ية 
محمد ابراهيم ومدرب الرفاع البحريني 
جوزيه جاريدو ويسبقه االجتماع الفني 

للمباراة.

الكويت والعربي
في دوري الشباب

خالص العزاء

تنطلق في ال� 5:50 مساء 
اليوم الجولة الثانية لدوري 
الش���باب باقامة 7 مباريات 
ابرزه���ا اللقاء ال���ذي يجمع 
الكويت والعربي وذلك على 
التضام���ن ويلتقي  ملع���ب 
النصر مع كاظمة على ستاد 
ثامر بالسالمية والقادسية مع 
خيطان على ملعب اليرموك 
والصليبخات مع الفحيحيل 
على ملعب الساحل والجهراء 
مع الشباب على ستاد نادي 
الكوي���ت والس���المية م���ع 
التضامن على ستاد صباح 
الس���الم بالن���ادي العرب���ي 
واليرموك مع الساحل على 
س���تاد علي صباح الس���الم 

بنادي النصر.

يتق���دم القس���م الرياضي 
بخال���ص العزاء ال���ى الزميل 
غامن الشمري لوفاة املغفور لها 
ابنة شقيقته، تغمد اهلل الفقيدة 
بواس���ع رحمته وألهم أهلها 

وذويها الصبر والسلوان.
إلي���ه  وإن���ا  هلل  )إن���ا 

راجعون(.

كاظمة يهزم الحكمة في »سلة الحريري«
بيروت ـ ناجي شربل

الكاظمة  استهل برتقالي 
مش���واره في دورة حسام 
ال�  العربية  الدين احلريري 
20 في كرة السلة التي ينظمها 
نادي الفداء صيدا ومؤسسة 
احلريري ف���ي قاعة صائب 
سالم بالنادي الرياضي في 
املنارة )بيروت(، بفوز عزيز 
املدعم  على احلكمة بيروت 
بتشكيلة قوية من الالعبني 
اللبنانيني واألجانب بفارق 
6 نقاط 88 � 82 )األش���واط 
 ،58 �  55 ،35 � 41 ،14 �  18

.)82 � 88
وكان أفض���ل مس���جل 
لكاظمة األميركي كويننت داي 
30 نقطة، وحسني البلوشي 
21 نقطة، وكل من حس���ني 
املوسوي واألميركي مايكل 

سوتيل 12 نقطة.
وللحكمة األميركي غارنيت 
طومسون 24 نقطة اضافة الى 
14 كرة مرتدة، ودانيال فارس 
16 نقط���ة و11 ك���رة مرتدة، 

وروني فهد 15 نقطة.
ويلتقي كاظمة في مباراته 
املقبل���ة النجمة الس���احلي 
الثامنة مس���اء  التونس���ي 

اليوم.

االتحادات الخليجية تجري تحركات واسعة لتأجيل أو نقل »خليجي 20«
قرارا سياسيا«.

واش���ار الى ان اجتم���اع اللجنة 
الق���دم في دول  التنظيمي���ة لكرة 
مجلس التعاون اخلليجي الذي عقد 
في البحرين امس األول تطرق الى 
االمر، مؤكدا »رغم انه هذا االمر ليس 
من اختصاص اللجنة التنظيمية، فان 
اجلميع تبادل وجهات النظر بشأن 
اقامة خليجي 20 في ظروف مالئمة 
في اعقاب التطورات االخيرة في اليمن 
التي تنذر باجواء غير مناسبة القامة 

البطولة«.
ورغم كل ه���ذه البلبلة، ما يزال 
املس���ؤولون اليمنيون يؤكدون ان 
البطولة قائمة في موعدها، وان كل 
هذا الضجيج ما هو الى للتشويش 

على قدرة اليمن على االستضافة.
وكان وزير الش���باب والرياضة 
اليمن���ي حمود عب���اد اكد اخلميس 
املاضي ان املالعب اخلاصة باستضافة 
الدورة اصبحت جاهزة بنسبة %100، 
في حني ان رئي���س اللجنة األمنية 
العليا اللواء الركن صالح الزوعري 
امنية  يؤكد باستمرار وجود خطة 
يشرف عليها الرئيس اليمني علي 
عبداهلل صالح مباش���رة وينفذها 
30 ال���ف جندي حلماي���ة البطولة 

واملشاركني فيها.
اخلطة االمنية لم متنع حصول 
تفجيرين استهدفا نادي الوحدة قبل 
نحو اسبوع اسفرا عن مقتل ثالثة 
اش���خاص واصابة 14 آخرين على 
امنية وطبية،  االقل حسب مصادر 
ما ادى الى اعتقال السلطات االمنية 
19 شخصا معظمهم من تنظيم القاعدة 
بتهمة الضلوع في التفجيرات حسب 

مصدر ميني رسمي في عدن.
وس���بق ذلك بأيام ايضا اقتحام 
عشرات من س���كان مدينة البريقة 
غرب عدن مقر نادي الشعلة والذين 

احلقوا به اضرارا كبيرة.

س���تؤثر في البطولة بشكل سلبي، 
خصوص���ا على صعي���د احلضور 
اجلماهيري، فمن الطبيعي ان يخاف 
اجلمهور في ظل ه���ذا الوضع واال 
يغام���ر ويضع نفس���ه في موضع 

اخلطر«.
واستدرك الزعابي بالقول »قرار 
املش���اركة في خليجي 20 في اليمن 
من عدمه في ظل الوضع الراهن يعد 

البطولة في ظروف مالئمة«، مضيفا 
»حسب املستجدات احلالية التي تدور 
في الساحة فانه يجب دراسة االمور 
بصورة متأنية واتخاذ القرار الصائب 
بهذا اخلصوص مبا يدعم اقامة البطولة 
بالشكل املطلوب والتوصل الى حلول 
او صيغة تبعد كأس اخلليج عن اي 

مشكالت«.
واكد ان »مس���ألة التوتر االمني 

التي حدثت اخيرا، السيما في ملعبي 
الوحدة والشعلة في عدن كونهما من 
املالعب املخصص���ة القامة مباريات 

البطولة اخلليجية«.
ونقلت الصحيفة عن عضو مجلس 
ادارة االحتاد االماراتي راشد الزعابي 
قوله »في ظ���ل التط���ورات االمنية 
اليمن، فإنه  التي يش���هدها  االخيرة 
بات مطلب جميع دول املنطقة اقامة 

مصادرها »ان اتصاالت س���رية بدأت 
فعليا بني عدد من احتادات كرة القدم 
في دول اخلليج بهدف تأجيل خليجي 
20 لتقام في ظروف افضل بس���بب 
الهواجس والتطورات االمنية االخيرة 

التي شهدها اليمن«.
واضافت »املنتخبات التي تستعد 
للسفر الى اليمن للمشاركة في البطولة 
متخوفة من مشاهد التفجيرات الدامية 

الصعب اقام���ة البطولة في اليمن«، 
مضيفا »من اآلن وحتى موعد البطولة 

كل شيء ممكن«.
واوضح »هل جنامل انفسنا وندفع 
الثمن«، مؤكدا »من يضمن ان االوضاع 

ستكون آمنة في حال التأجيل«.
ونشرت صحيفة »االمارات اليوم« 
االماراتية امس تقريرا حول »خليجي 
20«، كش���فت بدورها اس���تنادا الى 

ترتفع وتيرة االخبار والشائعات 
املتعلقة بدورة »خليجي 20« بقوة في 
اآلونة االخيرة، حتى ان احلديث عن 
تأجيلها او نقلها من اليمن اخذ منحى 
علنيا على شاشات التلفزة والصحف 

في دول مجلس التعاون اخلليجي.
دورة كأس اخللي���ج لك���رة القدم 
مقررة في اليمن من 22 نوفمبر حتى 
5 ديسمبر املقبلني في محافظتي عدن 
وابني اجلنوبيتني، والقرار كان اتخذ من 
قبل االحتادات اخلليجية على هامش 
الدورة الس���ابقة مطلع عام 2009 في 
س���لطنة عمان، لكن عدم االستقرار 
االمن���ي وخصوصا في جنوب اليمن 

جعل االستضافة موضوعا دسما.
يشارك في الدورة ثمانية منتخبات 
وزعت مبوجب القرعة على مجموعتني، 
ضمت االولى اليمن، السعودية، الكويت 
وقط���ر، والثانية عم���ان، االمارات، 

البحرين والعراق.
ويحاول املسؤولون في االحتادات 
اخلليجية لكرة القدم جتنب االجابة 
العلنية عن نقل او تأجيل كأس اخلليج، 
والتبرير االبرز »انه قرار سياسي«، لكن 
تعرض منشأتني رياضيتني للتفجير 
االيام املاضية وارتفاع  والشغب في 
وتيرة االعمال االمنية في جنوب اليمن 
فرض واقعا جديدا جعل االتصاالت بني 
االحتادات اخلليجية تبحث بجدية في 

مصير البطولة.
وكش���ف مصدر ك���روي بحريني 
لوكالة الصحافة الفرنس���ية »وجود 
اتصاالت بني االحتادات اخلليجية لكرة 
القدم لدراس���ة تأجيل او نقل دورة 
كأس اخلليج العش���رين املقررة في 

اليمن«.
وقال »اعتق���د ان هناك اتصاالت 
بني االحتادات اخلليجية بهذا الشأن، 
خصوصا ان الوضع االمني في اليمن 
يتصاعد يوم���ا بعد يوم، لذلك يجب 
ان نفكر مبسؤولية وان نقول انه من 

بسبب األوضاع األمنية المضطربة في اليمن وحرصاً على سالمة الوفود


