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الشيخ طالل الفهد يتسلم رسالة الدكتوراه من محسن العنزي

غازي القهيدي من العناصر البارزة في صفوف املنتخب األوملبي

خيطان يسعى للحفاظ على صدارته لدوري الدرجة األولى

)عدنان الحاج علي( فهد الرجيبة يتعرض للرقابة من العب االحتاد اسماعيل أحمد  

هل ينجح طارق الشمري في جتربته االحترافية اجلديدة؟

األزرق يبدأ تصفيات أولمبياد لندن بمواجهة بنغالديش
مبارك الخالدي

ال����دور االول  أوقع����ت قرعة 
للتصفي����ات اآلس����يوية املؤهلة 
الوملبياد لندن والتي جرت صباح 
امس مبقر االحتاد اآلس����يوي في 
العاصم����ة املاليزي����ة كواالملبور، 
أوقعت االزرق في مواجهة سهلة 
نسبيا امام املنتخب البنغالديشي 
حيث سيلتقي املنتخبان ذهابا في 
الكويت 23 فبراي����ر املقبل وايابا 
في دكا 9 م����ارس املقبل، وجاءت 
القرعة مبش����اركة 22 منتخبا هي 
األقل في التصنيف بحسب نتائج 
دورة األلعاب االوملبية 2008 في 
بكني ويتناف����س 35 منتخبا على 
ثالثة مقاع����د ونصف مخصصة 

للقارة اآلسيوية.
وجاءت مواجهات الدور االول 
على النحو التالي: األردن مع الصني 
تايبية وتايلند مع فلسطني واليمن 
مع سنغافورة وماليزيا مع باكستان 
واإلمارات مع سريالنكا والهند مع 
ميامنار وعمان مع طاجيكستان 
واندونيسيا مع تركمانستان وإيران 
مع قرقيزستان وهونغ كونغ مع 

املالديف.
وتعتبر القرعة متوازنة حيث 
جتنبت املنتخبات القوية مواجهة 
بعضها كاألزرق وإيران واإلمارات 

وعمان واألردن وتركمانستان.
وستنضم املنتخبات الفائزة في 
الدور االول وعددها 11 الى املنتخبات 
ال����� 13 األعلى في التصنيف وهي 
منتخب����ات كوري����ا اجلنوبي����ة 
واستراليا والصني واليابان والعراق 
والبحري����ن وقطر والس����عودية 
وكوريا الشمالية وسورية ولبنان 
وأوزبكستان وڤيتنام، حيث تقام 
قرع����ة للدور الثان����ي لتحديد 12 
الذهاب واإلياب  مواجهة بنظ����ام 
يومي 19 و23 يونيو 2011 ليتأهل 

املنتخب الذي س����يمثل القارة في 
امللحق في مواجهة ممثل افريقيا.

من جانبه اعتبر مدير املنتخب 
االوملبي محمد بنيان ان مواجهة 
املنتخب البنغالديشي في البداية 
هي فأل خير على األزرق، الفتا الى 
ان منتخبنا في هذه التصفيات هو 
األول من حيث الترتيب الننا في 
املرتبة ال� 14 من حيث التصنيف 
الصادر عن االحتاد اآلسيوي ولذلك 
فنحن متفائل����ون بنتائج القرعة 
التي جنبتن����ا مواجهة منتخبات 

منها 12 منتخبا الى الدور الثالث 
حيث س����يتم تقسيمهم الى ثالث 
مجموعات تض����م كل مجموعة 4 
منتخبات تلع����ب بنظام الدوري 
املجزأ من مرحلتني ويتأهل متصدر 
الى االوملبياد.  املجموعة مباشره 
وستنطلق مواجهات الدور الثالث 
في 21 سبتمبر املقبل وتستمر حتى 
14 مارس 2012 على ان يقام ملحق 
خاص بني املنتخبات احلاصلة على 
املركز الثاني من كل مجموعة من 
اج����ل التنافس على حتديد هوية 

تفوق املنتخب البنغالديشي ولكن 
هذا ال يعني االستهانة بأي خصم، 
فالكرة في شرق آسيا قد تطورت 
بش����كل كبير وملحوظ والتاريخ 
وح����ده لن يكف����ي دون ان يكون 
هناك إع����داد كاف. وقال بنيان ان 
ثقتنا بالعبينا كبيرة ولن يخذلوا 
جماهيرهم من املرحلة األولى فالكرة 
الكويتي����ة تعيش حاليا فترة من 
النجاحات على صعيد املنتخبات 
واألندية أعادت البسمة والتفاؤل 
الى اجلماهير الرياضية وسيكون 

االوملبي بجهود وتكاتف اجلميع 
على املوعد ف����ي اضافة جناحات 
أخرى لكرتنا ذات التاريخ املعروف 

على مستوى القارة.
وأوضح ان اجلهاز الفني لالوملبي 
قدم برنامجه اإلعدادي لالحتاد الذي 
يتضمن معسكرات إعدادية في يناير 
املقبل وكذلك في فبراير قبل مباراة 
املنتخب البنغالديشي وسيخوض 
املنتخ����ب مباريات ودية مع فرق 
ومنتخبات م����ن بينها املنتخبان 

السوري واللبناني.

مجلس الوزراء يستعرض مذكرة »الهيئة« اليومبنيان: لن نستهين بالخصم ومنتخبات شرق آسيا تطورت كثيرًا

 الفهد يتسلَّم رسالة الدكتواره من العنزي 

النواف يحضر »عمومية« اتحاد الشرطة األوروبي

 استقبل رئيس احتاد كرة القدم 
الش����يخ طالل الفه����د حارس مرمى 
الس����ابق وعضو  القادس����ية  نادي 
جلنة املس����ابقات في احت����اد الكرة 
العنزي، وتس����لم منه  د.محس����ن 
رس����الته األكادميية بعنوان »دور 
اإلعالم التربوي الرياضي في حتقيق 

أهداف التربية الرياضية«.
 واستمع الفهد من العنزي إلى شرح 
الدكتوراه واخلطوات  عن مضمون 
واجلهود التي بذلت وأهمية املوضات 
التي احتوتها والهدف منها في توعية 
الرياضي، وأعرب  وتثقيف شبابنا 
الفهد عن اعتزازه وافتخاره بالشباب 
الرياضي أمثال العنزي على حرصهم 
ومثابرتهم للجمع بني التفوق العلمي 
والتفوق الرياضي، وحث الرياضيني 
على اإلقت����داء بالعنزي وغيره من 
اثروا  الذين  الرياضيني األكادمييني 
من خبرتهم وعملهم، وقدموا الثقافة 

والعلم واملعرفة ألبناء الكويت. 

مبارك الخالدي
للمرة الثانية خالل أسبوع جتتمع اللجنة القانونية 
مبجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون 
القانونية ووزير العدل واألوقاف املستش����ار راشد 
احلماد مع فريق عمل الهيئة العامة للشباب والرياضة 
برئاسة نائب املدير العام لشؤون اإلنشاءات عصام 
جعفر، وذلك حلسم مسألة مشاركة الكويت في دورة 
األلعاب اآلسيوية مبدينة غوانزو الصينية التي ستقام 
خالل الفترة من 12 إلى 27 من الشهر اجلاري حتت 

العلم االوملبي. وعلمت »األنباء« ان مذكرة الهيئة التي 
ستقدم اليوم بناء على طلب اللجنة ستتضمن مبررات 
املؤيدين للمشاركة في الدورة وكذلك بيان للخلفية 
التاريخية لقرار اللجنة االوملبية بتجميد نشاط اللجنة 
االوملبية الكويتية اعتبارا م����ن أوائل العام احلالي 
وأسباب هذا القرار واملعاجلات احلكومية جتاهه، كما 
ستتضمن املذكرة العقوبات واجلزاءات التي ستوقع 
على الكويت في حالة االنسحاب وعدم املشاركة في 

الدورة والتي قد تتجاوز املليون دوالر.

غادر البالد أمس رئيس االحتادين الدولي والكويتي 
للشرطة الفريق الش����يخ احمد النواف متوجها إلى 
بلجيكا يرافقه العقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس 
مجلس االحتاد ووليد الصانع أمني الصندوق واملقدم 
نبيل الشطي مس����اعد األمني العام لالحتاد الدولي. 
تأت����ي هذه الزيارة تلبية لدع����وة االحتاد األوروبي 
للشرطة حلضور اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد 
األوروبي باإلضافة إلى بحث سبل التنسيق والتعاون 
بني االحتاد الدولي واالحتاد األوروبي للشرطة، ومن 
املقرر ان تتناول املناقش����ات ما مت إجنازه في ضوء 

بروتوكول التعاون املوق����ع بني اجلانبني وحتقيق 
االستفادة القصوى من هذا البروتوكول مبا يصب 
في مصلحة املنظمتني باإلضافة إلى تبادل وجهات 
النظر حول مشروع توحيد األجندة الرياضية وتبادل 
اخلبرات وحتديث قنوات االتصال مع الدول األعضاء في 
االحتاد األوروبي وتفعيل األنشطة الرياضية املشتركة 
حتت مظلة االحتاد الدولي باإلضافة إلى بناء عالقات 
متميزة مع االحتادات األوروبية في إطار التغيرات 
التي ستطرأ على مناصب املكتب التنفيذي لالحتاد 

األوروبي بعد اجتماعات اجلمعية العمومية.

صدارة خيطان لـ »األولى« على المحك أمام الشباب 

بخماسية من الصليبخات على 
اليرموك  حساب اجلريح اآلخر 
الذي خسر من التضامن برباعية، 
ويرغب كال الفريقني في حتقيق 
فوز معن���وي مينحه تقدما في 

الترتيب العام.

الهدافني البرازيليني ويلس���ون 
وفينتور ومن خلفهما مش���عل 

ذياب.
ويس���عى الفحيحيل ملداواة 
جراحه عندم���ا يلتقي اليرموك 
الثقيل���ة  وجت���اوز خس���ارته 

هزم الفحيحيل بخماسية وقبلها 
فاز على الكويت في كأس االحتاد 
برباعي���ة، والفريق يعتمد على 
منهجية واضح���ة وهي اغالق 
منافذه من الوس���ط واالنطالق 
الطول���ي ملهاجميه  بالتمري���ر 

مبارك الخالدي
تدخل مباريات دوري الدرجة 
االولى مرحلة اجلد اليوم بانطالق 
مواجهات اجلولة اخلامس���ة اذ 
تبدو صدارة خيطان »9 نقاط« 
على احملك عندما يلتقي الشباب 
املنتش���ي »7 نقاط« على ستاد 
عل���ي صب���اح الس���الم بنادي 
التضامن  النصر، ويستضيف 
صاحب املركز الثاني »7 نقاط« 
الصليبخات »6 نق���اط«، فيما 
يلتقي اجلريحان الفحيحيل »4 
نقاط« مع اليرموك »نقطة واحدة« 
على ستاد ثامر بالساملية، وتقام 
جميع املباريات في السادسة اال 

الربع مساء.
وبالنظر الى نتائج الفرق في 
اجلولة املاضية فانه من املتوقع 
ان تكون الندية واالثارة حاضرتني 
بقوة في مواجهات اليوم خاصة 
لقاء خيطان مع الشباب حيث ان 
ابناء فوزي ابراهيم تلقوا صدمة 
بخس���ارتهم من التضامن 3-0 
وهي االولى للفريق في مشوار 
البطولة، كما ان الشباب قادم من 
فوز عريض على حساب اليرموك 
برباعية نظيفة ما يشير الى عودة 
الروح واالنسجام الى ابناء خالد 
الزنكي ورغبتهم في املضي قدما 
نحو الصدارة ولو على حساب 
تعميق جراح خيطان وزحزحته 

عن الصدارة.
التضام���ن  ام���ا مواجه���ة   
والصليبخات فكل املؤشرات تدل 
على ان املباراة ستش���هد غزارة 
في االهداف، فالصليبخات ضرب 
بقوة في اجلولة املاضية عندما 

»الهيئة« وّقعت التضامن يصطدم بالصليبخات والفحيحيل يلتقي اليرموك اليوم
تنفيذ إنشاء مجمع 

الصاالت المغطاة
اإلدارة  وقع رئيس مجلس 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة د.فؤاد 
الفالح  أمس عقد إنشاء واجناز 
وصيانة وتنفيذ مجمع الشيخ 
سعد العبداهلل للصاالت املغطاة 
بضاحية صباح الس���الم الذي 
تبلغ تكلفته 15 مليونا و700 

ألف دينار.
 ويخ��������دم احت���ادي كرة 
الطائرة،  الس���لة والك��������رة 
ويقع على مس���اح����ة 19.085 
ألف متر مرب���ع باإلضاف�����ة 
إلى املساحات املقررة كمواقف 
للسيارات والت���ي تبلغ 900 متر 
مرب�����ع، وتبل����غ مدة تنفيذ 
املشروع 30 ش���ه���را، ويضم 

املشروع 3 ص����االت.
ف���ي تصميم  وق���د روعي 
املش���روع املواصفات الدولية 
االوملبية من حيث املس���احات 
والقياس������ات واألرضي���ات 

واملرافق.  
وأعرب د.الفالح عن سعادته 
املنش�������أة  بتوقيع عقد هذه 
الضخمة احليوية التي حتمل 
اسما عزيزا على قلوبنا جميعا، 
ف���ي جميع  تخلي���دا لعطائه 
املناصب الت���ي تقلدها رحمه 

اهلل.
واك����د الفالح على أهمي����ة 
ه����ذا املش����روع العمالق في 
دعم مس���يرة لعبتي الس���لة 
والطائ���رة، ومتكينهم���ا من 
تطوير املستوى واستضاف����ة 
البطوالت الكب���رى في املرحلة 

املقبلة.

الشمري في طريقه إلى أياكس 

8 ميداليات للكونغ فو في تركيا

األزرق يتراجع 7 مراكز في تصنيف »فيفا«

مبارك الخالدي
أنهى جنم نادي كاظمة طارق الشمري االجراءات 
اخلاصة بانتقاله الى اياكس الهولندي حيث سيخضع 
لتجربة احترافية الهدف منها احلصول على بطاقته 
الدولية متهيدا النتقاله الى أي ناد آخر، ومن املقرر ان 
يغادر الشمري خالل األيام القليلة املقبلة لاللتحاق 
بناديه اجلديد. وكان الشمري قد انقطع عن التدريبات 
في كاظمه خلالف مع مجلس االدارة بشأن اإلصابة 

التي تعرض لها منذ معس����كر الفريق اإلعدادي في 
النمسا، حيث تباينت وجهات النظر بينه وبني االدارة 
الكظماوية األمر الذي أعلن بعده الالعب انه أصبح 
ح����را ولن يعود لناديه. اجلدير بالذكر ان مجموعة 
ليس����ت بقليلة من الالعبني جل����أت الى التعاقد مع 
اندية خليجية استنادا الى قوانني »فيفا« التي تدعم 
مواقفهم الن احتاد الكره اليزال يتعامل مع العبيه 

كهواة ولم يطبق نظام االحتراف الكامل.

وصف نائب رئيس جلنة الووشو كونغ فو ناصر 
اللوغاني فوز املنتخب الوطني للكونغ فو بثماني 
ميداليات متنوعة ببطولة العالم التي اختتمت في 

تركيا مؤخرا بأنه »إجناز كبير«.
وقال اللوغاني الذي ترأس الوفد املش����ارك في 
البطولة عقب عودة املنتخب أول من امس ان العبي 
املنتخب وهم محمد بهزاد وابراهيم السعيدان ومحمد 
النزهان ويوسف الدماج وعمر الشرف متكنوا من احراز 

ميدالية ذهبية واحدة وفضيتني و5 برونزيات.
وأضاف ان البطولة التي أقيمت بإشراف جلنة 
خاصة تابعة للجنة األوملبية الدولية شهدت منافسات 

قوية في معظمها سواء القتالية أو االستعراضية، 
مضيف����ا ان املنتخب الكويتي احت����ل املركز الثالث 
في مسابقة »الاليت س����اندا« للفرق خلف نظيريه 
التركي واألذربيجان����ي »ما يعد إضافة مهمة للعبة 

في الكويت«.
وأشاد اللوغاني مبا قدمه الالعبون السيما الالعب 
به����زاد الذي أصر على املش����اركة في البطولة على 
نفقته اخلاصة رغم انش����غاله وارتباطه بالدراسة 
خارج البالد لكي يحقق امليدالية الذهبية الوحيدة 
للمنتخب في البطولة وفي أصعب التصنيفات وهي 

»التاولوو« لفئة الفردي.

تراج����ع األزرق 7 مراكز ف����ي التصنيف العاملي 
للمنتخبات الصادر امس عن االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا«، واحتل املركز 103. وتسببت هزمية املنتخب 
املصري أمام منتخب النيجر في تصفيات كأس األمم 
األفريقية 2012 في تراجعه من املركز التاسع إلى ال� 
11 في التصنيف. فيما حافظ املنتخب األسباني على 
الصدارة برصيد 1881 نقطة بفارق كبير أمام نظيره 
الهولندي، الذي يحت����ل املركز الثاني برصيد 1683 

نقطة. وتقدم املنتخب البرازيلي إلى املركز الثالث 
برصيد 1493 نقطة على حساب نظيره األملاني الذي 

تراجع الى الرابع وله 1481 نقطة.
أما املراكز من اخلامس إلى العاش����ر فكانت على 
التوالي من نصيب األرجنتني )1320 نقطة( وإجنلترا 
)1205 نقاط( وأوروغواي )1167 نقطة( والبرتغال 
)1123 نقطة( وكرواتيا )1086 نقطة( وروسيا )1061 

نقطة(.

القادسية وكاظمة يودعان »سلة الحريري«
بيروت ـ ناجي شربل

ودع كاظمة والقادس����ية دورة حسام الدين احلريري العربية ال� 20 
لكرة الس����لة، التي ينظمها نادي الفداء صيدا ومؤسس����ة احلريري في 
صالة صائب س����الم بالنادي الرياضي في املنارة، وجاء خروجهما من 
الدور األول بعد ان خس����ر كاظمة امام االحتاد السكندري في املجموعة 
الثانية 75–78، والقادسية أمام األهلي املصري بفارق 34 نقطة 58–92 

في املجموعة األولى.
واستهل كاظمة مباراته مع االحتاد السكندري بتسجيل سلتني ونال 
خطأ قبل أن يبدأ االحتاد بتدارك النشاط الكظماوي ليتمكن من التقدم. 
ولكن كاظمة أعاد الدفة إليه وكذلك فعل االحتاد غير أن السلة األخيرة 
كانت لكاظمة فأنهت الربع األول كويتيا )25-24(. وإن كان االحتاد بدأ 
الربع الثاني بثالثية لكن الفريقني تعادال مرتني، غير أن الفريق املصري 

أنهى الشوط الثاني بفارق 5 نقاط 42-47.
أما الشوط الثالث فكان الصراع فيه على النقطة هو العنوان األبرز، 
لكن جه����ود االحتاد جنحت في انهائه بف����ارق 7 نقاط 67-60، ليلعب 
الفريقان بحذر شديد ويدرك كاظمة التعادل 69-69، غير أن االحتاد أنهى 
املباراة لصاحله بعدما تألق منه اسماعيل أحمد بتسجيل 22 نقطة، فيما 
تألق األميركي كونتني داي من كاظمة بتسجيله 21 نقطة، لم تكن كافية 

لصنع الفوز وانهاء املباراة التي جاءت مصرية 75-78.
مثل كاظمة: األميركي كونتني داي، أحمد البلوش����ي، وليد السلمي، 
ابراهيم أمني، عبدالعزيز الربيعة، عبداهلل الس����الم، فهد الرجيبة، أمني 
عبدالرحمن، عبدالرحمن العلي، نادر احلباب، حس����ني علي واالميركي 

مايكل سونال.


