
رياضةاالثنين  1  نوفمبر  2010   50

العنزي: ننتظر الضوء األخضر للمشاركة باآلسياد 
عبدالرحمن أكد أن إقامة »خليجي20« في اليمن بات واقعاً ال مفر منه

)هاني الشمري(عبيد العنزي مترئسا اجتماع املكتب التنفيذي للجان االوملبية اخلليجية

الشيخ طالل الفهد مكرما املدرب صالح زكريا بحضور د.حسني املكيمي

العبات منتخب الكرة الطائرة يستمعن إلى توجيهات املدرب قبل بدء التدريب

املصري عمرو شبانة يرد كرة األسترالي كامروني فيلي

العبو فريق الساملية يرفعون كأس البطولة

عبداهلل العنزي 
ناش���د ام���ن س���ر اللجنة 
االوملبية عبيد العنزي احلكومة 
ومجلس االمة س���رعة اجناز 
تعدي���ل القوان���ن احمللية مبا 
يتواف���ق مع امليث���اق االوملبي 
حتى يتسنى اغالق ملف ازمة 
الرياضة الكويتية نهائيا، وقال: 
نحن امام واقع ال مفر منه، فإما 
تعديل القوانن مبا يتوافق مع 
او اس���تمرار  امليثاق االوملبي 
ايقاف النشاط الرياضي دوليا. 
واضاف العنزي في تصريح له 
التنفيذي  بعد اجتماع املكتب 
ال� 66 ملجلس رؤس���اء اللجان 
االوملبية اخلليجية، ان اللجنة 
االوملبية جاهزة للمشاركة في 
ال� 16  دورة االلعاب اآلسيوية 
في مدينة غوان���زو الصينية 
حت���ت مظلة العل���م االوملبي، 
ولكنن���ا االن بانتظار ميزانية 
املشاركة في اآلسياد من الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة، 
مش���يرا الى ان الهيئة تنتظر 
النهائية من احلكومة  املوافقة 
للمشاركة في األلعاب اآلسيوية 
حتى تصرف امليزانية، وننتظر 
الضوء االخضر للمشاركة حتت 
العلم االوملبي. وطالب احلكومة 
الش���رعية ملجالس  بان تعيد 
ادارات االندي���ة املنحل���ة الن 
هذه املجالس انتخبت بطريقة 
شرعية ويجب علينا احملافظة 
عليها، حتى نبرهن للمجتمع 
الدولي على امياننا  الرياضي 
بالدميوقراطية الرياضية. وفيما 

البحرين، وتش���مل االلعاب  في 
اجلماعي���ة )كرة القدم والطائرة 
واليد والسلة(، و5 العاب فردية 
هي السباحة والعاب القوى، على 
ان تختار اللجنة املنظمة للبطولة 
االلعاب الثالث االخرى، مشيرا الى 
ان هناك محاوالت جتري من اجل 
اضافة لعبة نسائية على االقل في 

االوملبياد اخلليجي.

»خليجي 20« واقع

من جهته، قال امن عام اللجنة 

يتعلق باجتماع املكتب التنفيذي ال� 
66 قال العنزي: ان االجتماع اتخذ 
عددا من القرارات ابرزها تثبيت 
اقامة البطولة اخلليجية لاللعاب 
الش���اطئية كل سنتن، وستقام 
البطولة املقبلة في السعودية بعد 
ان اقيمت االول���ى في البحرين. 
واردف انه مت تثبيت اقامة البطولة 
اخلليجية املجمعة والتي تعتبر 
مبثابة االوملبياد اخلليجي وتقام 
مرة كل 4 س���نوات، وس���تكون 
النسخة االولى في 16 ابريل املقبل 

يحتفظوا باللقب للمرة الثانية 
على التوالي خصوصا في ظل 
تواجد رامي عاش���ور وعمرو 
شبانة، مش���يرا الى ان اللجنة 
املنظمة خصصت جوائز قيمة في 
احلفل اخلتامي يوم غد للجماهير 
التي ستحضر، علما ان الدخول 

باملجان.
العاملي  النج���م  اكد  بدوره، 
عمرو شبانة انه يتطلع للحصول 
على اللقب الغالي، وقال ان احراز 
اللقب لن يكون س���هال، مشيرا 
الى ان شدة املنافسة في جميع 
املباريات. واضاف ان املستوى 
الفن���ي للبطولة اكثر من رائع، 
وعب���ر ع���ن ش���كره وتقديره 
التي احتش���دت في  للجماهير 
اجلزي���رة اخلض���راء ملؤازرته 
وتشجيعه، كما اشاد باداء الالعب 
عب���داهلل املزين وقال انه العب 
مميز، ومن املمكن ان يحقق نتائج 

باهرة لو لقي الرعاية الالزمة.
وعبر غريغ���وري جولتير 
عن سعادته بالوصول الى دور 
الثمانية واحلفاظ على امله في 
التأهل للنهائ���ي، وقال: لعبت 
مباراة قوية وحماسية وحصولي 
على نقاط صعبة في املباراة زاد 
من ثقتي داخ���ل امللعب وبدأت 
احصد النقطة تلو االخرى، واشاد 
بالتنظيم وبامللعب الزجاجي في 

اجلزيرة اخلضراء.
اليوم منافس���ات  وتنطلق 
الدور نصف النهائي على امللعب 
الزجاجي في اجلزيرة اخلضراء، 
فيلتقي ف���ي املباراة االولى في 
الساعة ال� 7 مس���اء الفائز في 
مباراة البريطاني داريل سيلبي 
والفرنسي غريغوري جولتير 
مع الفائز ف���ي مباراة املصري 
عمرو شبانة والبريطاني اليستر 
باركر. ويلعب الفائز في مباراة 
البريطاني جيمس ويليستروب 
واملصري كرمي درويش مع الفائز 
في مباراة الفرنسي تيري لينكو 

واملصري رامي عاشور.

العالم، ومتنى أن يستمر  على 
البطل العاملي رامي عاشور في 

الصدارة.
من ناحيته، أكد مدير البطولة 
علي الرندي أن البطولة حملت 
العديد من املفاجآت بخروج أكثر 
من مرشح للفوز باللقب ما يدل 
على قوة املنافسة وإثارتها من 

الكويت رابع »عربية الجودو«
فاز املنتخب الوطني للجودو باملركز الرابع في البطولة العربي��ة 
ال� 16 للرجال والس���يدات التي اختتمت في دمشق امس وذلك بعد 
حتقيقه ثالث ميداليات )فضية وبرونزيتن( في منافسات اليوم االخير 

ليرتفع رصيد الكويت من امليداليات الى فضية واربع برونزيات.
م���ن جانبه، ق���ال رئيس الوفد عيد العنزي ل���� )كونا( ان العب 
املنتخب طالل العنزي متكن من انتزاع الفضية في منافس���ات وزن 
)-100( فيما حقق زمياله غنام الديكان وراش���د العنزي امليداليتن 

البرونزيتن في وزن )-90( ووزن فوق ال� 100.
واضاف ان ترتيب املنتخب في البطولة التي تشارك فيها 12 دولة 
عربية جاء في املركز الرابع فيما احتل صدارة الترتيب العام املنتخب 

اجلزائري يليه املنتخب السوري ثم املنتخب السعودي.
وفي منافس����ات البطولة العربية االولى للكات����ا التي اختتمت 
اجلمعة املاض����ي قال العنزي ان املنتخ����ب الوطني جاء في املركز 
الثاني بالترتيب العام للف����رق بعد احرازه ميدالية ذهبية واخرى 
فضية فيم����ا احتل املركز االول املنتخب الس����وري واملركز الثالث 

املنتخب اجلزائري.
واش���اد العنزي بأداء كافة الالعبن املشاركن في البطولة معربا 
عن ارتياحه الرتفاع مستوى الالعبن الناشئن وتقدميهم مستويات 

طيبة تبشر مبستقبل واعد من العطاء.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تسود حالة من الفوضى اوساط االحتاد املصري 
لكرة القدم بسبب التخبط االداري والفجوة املالية 
الكبيرة بن املوظفن والتي بسببها تظاهر العاملون 

في االحتاد اخلميس املاضي.
واضطر رئيس االحتاد سمير زاهر الى عقد جلسة 
س����ريعة مع العاملن واالستماع الى شكواهم التي 
تركزت على تدني روات����ب البعض خالفا للبعض 

اآلخر املرضي عنهم من قبل مسؤولي االحتاد.
ومن اهم االسباب التي ادت الى االضراب رفع راتب 
أحد املقربن من زاهر 3 آالف جنيه بخالف البدالت 
االخرى التي تتعدى احيانا 20 ألف جنيه كحد ادنى 
ش����هريا، اضافة الى مكافآت املنتخبات والسفر مع 
املنتخب االول وحصوله على مبلغ 250 ألف جنيه 

كمكافأة للفوز بكأس أمم أفريقيا في انغوال 2010.
ويشير الذين ش����اركوا في االضراب الى ارتفاع 
اجر املدير املالي اسماعيل املوجي من 10 آالف الى 15 
الف جنيه حسب أحد العاملن في االحتاد رفض ذكر 

اسمه خشية االطاحة به أو نقله الى مركز املنتخبات 
مبدين����ة أكتوبر الى جانب املغضوب عليهم ومنهم 
مدير احلسابات طاهر النجار الذي اطاح به زاهر بعيدا 

خلالف معه رغم ان االخير اقدم موظفي االحتاد.
من جهة اخرى، كش����ف مصدر مسؤول باجلهاز 
الفني ملنتخب مصر لكرة القدم أن ش����ركة تسويق 
رياضية عاملية متخصصة في تس����ويق املباريات 
الودي����ة الدولية قدمت عرضا الحتاد الكرة املصري 
لبحث إمكانية إقامة مباراة ودية أمام منتخب اسبانيا 
بطل العالم 2010، وحددت الشركة شهر فبراير املقبل 
موعدا إلقامة املباراة في القاهرة والتي س����تحظى 
باهتمام عاملي كبير بسبب وجود املنتخب االسباني 
طرفا فيها. وعرضت هذه الشركة ايضا على منتخب 
مصر مباريات ودية أخرى أمام العديد من املنتخبات 
مثل أوروغواي وإيران، ومن املقرر أن يقوم احتاد 
الكرة بدراسة املوضوع برمته من حيث املقابل املادي 
باإلضافة إلى انتظار احلصول على موافقة املنتخب 

االسباني.

مرحل���ة إلى أخ���رى، مؤكدا أن 
املنظم���ة وفرت جميع  اللجنة 
اإلمكانات إلجناح البطولة وخير 
دليل مشاركة جميع أبطال العالم 

بها.
وأشار إلى أن على اجلماهير 
املصرية الكبيرة املتواجدة في 
الكويت مؤازرة العبيها بقوة لكي 

الكبيرة التي متتلكها الكويت من 
مالعب ممي���زة وأجواء مثالية 
وحماس���ية خصوصا في لعبة 

اإلسكواش.
 وأشار وجيه إلى أن بطولة 
العالم في الدمام التي س���تقام 
من 2 حتى 10 ديس���مبر املقبل، 
ستحدد من سيكون املصنف األول 

فجر البريطاني داريل سيلبي 
مفاجأة من العيار الثقيل بعد ان 
أقصى مواطن���ه املصنف ثانيا 
عامليا نيك ماتيو من منافسات 
بطولة االمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل الدولية لالسكواش بعد 
تغلب���ه علي���ه 3 - 2 في ختام 
دور ال� 16 على ملعب اجلزيرة 

اخلضراء.
وشهد ختام هذا الدور تأهل 
الثالثي املصري عمرو ش���بانة 
ورامي عاشور وكرمي درويش، 
بعد تغلب االول على االسترالي 
كامروني فيلي 3 - 1، والثاني 
على لورانس اجنيما بالنتيجة 
نفس���ها، والثالث على مواطنه 

وائل الهندي 3 - 0.
وف���ي باقي املباري���ات، فاز 
البريطان���ي بيت���ر باركر على 
مواطنه الس���تر ووك���ر 3 - 1، 
والبريطاني جيمس ولستروب 
على املصري محمد الشوربجي 
3 - 1، والفرنسي تيري لينكو 
عل���ى ازالن اس���كندر 3 - 0، 
والفرنسي غريغوري جولتير 
عل���ى البريطاني ادريان غرنت 

.0 - 3
الفني  املدير  من جهته، قال 
أمير وجيه  للمنتخب املصري 
ان بطول���ة األمير الوالد تعتبر 
من أق���وى البطوالت في العالم 
بسبب إقامتها في الربع األخير 
من العام وال���ذي دائما يفضل 
االحتاد الدولي لإلس���كواش ان 
يقيم أفضل بطوالته التي تلقب 
بالبالتينيوم، مش���يرا إلى أنه 
يتمنى ان يكرر نهائي املوس���م 
املاض���ي وان يك���ون مصري���ا 

خالصا.
وأش���اد بالتنظيم الرائع في 
البطولة والذي يتضح من خالل 
إصرار بعض الالعبن على البقاء 
ف���ي الكويت رغم خروجهم من 
البطولة واستمرارهم في التدريب 
الدولية في  حتضيرا للبطولة 
قطر 5 اجلاري بسبب اإلمكانات 

االوملبية القطرية الشيخ سعود 
بن عبدالرحمن ال ثاني ان اقامة 
»خليجي20« في اليمن بات واقعا 
ال مفر منه، خصوصا ان البطولة 
اصبحت االن على االبواب، وال 
ميكن اجراء أي تغيير في هذه 

الفترة البسيطة.
واكد ان ه����ذه االجتماعات 
الفنية للجان االوملبية اخلليجية 
ام����ر ايجابي لتنس����يق العمل 
االوملب����ي اخلليج����ي وتطوير 
الرياض����ة اخلليجي����ة حت����ى 

تنافس ف����ي ال�مح�افل القارية 
والدولية.

ال��ي����وم  وي�عق�����د  ه����ذا 
امل�ش�ترك  التاسع  االج�ت�م��اع 
بن املكت����ب التنفيذي ملجلس 
اللج����ان االوملبي����ة  رؤس����اء 
اللجان  اخلليجي����ة ورؤس����اء 
الرياضية  التنظيمية لاللعاب 
بدول مجلس التعاون اخلليجي 
وعددها 26 جلنة تنظيمية، وهو 
االجتماع االول املش�ترك م�نذ 7 

س�نوات.

الفهد: ننسق مع اتحادات أوروبية لتطوير التدريب

احتفل���ت جلنة املدربن الوطنين بيوم املدرب 
اآلسيوي مساء أمس األول في صالة سليمان الهولي 
بنادي القادسية وسط حضور حاشد من الرياضين 
تقدمهم راعي احلفل ورئيس احتاد الكرة الش���يخ 
ط���الل الفهد وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة 

العامة للشباب والرياضة 
وعبر الفهد عن شكره العميق للحضور وخاصة 
املدربن من الرعيل األول مثمنا تواجدهم بن إخوانهم 
وأبنائهم الس���اعن للس���ير على خطاهم املميزة، 
وأكد أن فكرة إقامة جلنة خاصة للمدربن لم تكن 
كويتية لكنها جاءت من االحتاد الدولي لكرة القدم 
وحظيت برعاية من االحتاد اآلسيوي واهتم بنشأتها 
احتاد الكرة وقدم لها جميع وسائل الدعم املمكنة 
حتى أصبحت إحدى اللجان العاملة وسيكون لها 
حضور دائم ف���ي اجتماعات مجلس إدارة االحتاد 
عبر رئيس���ها املنتخب حيث إني قبلت الرئاس���ة 

مؤقتا حلن انتخاب مجلس إدارة للجنة، 

وأضاف الفهد: سنعمل على تطوير املدرب احمللي 
من خالل التنسيق والتعاون املثمر مع احتادات الدول 
املتقدمة كرويا كالبرازيل واألرجنتن وأورغواي 
باإلضافة إلى القارة األوروبية التي يرأس احتادها 
الكروي الصديق الفرنس���ي ميشال بالتيني وجل 
ما نحتاجه دعم ومساندة املدربن الكبار وطموح 
وعزمية صغار السن للوصول إلى أفضل املستويات 
التدريبية لقيادة منتخباتنا الوطنية في املستقبل 
القريب. بعدها بدأ تكرمي املدربن وكانت البداية مع 
الراحلن الذين قدموا إسهامات متميزة في األندية 
واملنتخبات التي اشرفوا عليها وهم: املرحوم عبد 
الكرمي سلمان أول مدرب كويتي حاز شهادة تدريب 
للمحترفن، مدرب العربي املرحوم حس���ن ناصر 
ومدرب القادسية املرحوم فاروق إبراهيم ومدرب 
التضام���ن املرحوم علي احلمد واملرحوم س���امي 
فيروز مدرب نادي القادسية، تبعهم تكرمي املدربن 

املخضرمن مبنحهم العضوية الشرفية للجنة.

في احتفال بيوم المدرب اآلسيوي

االستعدادات تتواصل النطالق
»طائرة فتيات الخليج« األولى

السالمية يفوز بـ »اختراق الضاحية«

تعقد الش���يخة نعيمة األحمد رئيسة اللجنة 
التنظيمية لرياضة املرأة مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية ورئيس���ة اللجنة املنظمة العليا 
للبطول���ة األولى للفتيات للك���رة الطائرة لدول 
مجلس التعاون التي س���تقام خ���الل الفترة من 
4 ال���ى 8 اجلاري على صالة نادي فتيات القرين 
حتت رعاية رئيس املجلس األوملبي اآلس���يوي 
الش���يخ أحمد الفهد، تعقد مؤمت���را صحافيا في 
احلادية عشرة ظهر غد إللقاء الضوء على منافسات 
البطولة واستضافة الكويت لها كونها البطولة 
األولى للكرة الطائرة لفتيات اخلليج كما ستتطرق 
إلى االستعدادات إلظهار البطولة بالشكل الالئق 

وكذلك حفل االفتتاح.
على صعيد تواصل اللجان العاملة في البطولة 
عملها إلنهاء اس���تعداداتها الستضافة البطولة، 
حيث أكد بدر الصفار رئيس جلنة العالقات العامة 
للبطولة أن جميع اس���تعدادات اللجنة واللجان 

العاملة في البطولة جاءت على قدر احلدث الذي 
تشهده الكويت كأول بطولة للكرة الطائرة للفتيات 

في اخلليج.
على صعيد آخر، تصل جميع املنتخبات املشاركة 
ف���ي البطولة إلى الكويت غدا لتب���دأ على الفور 
استعداداتها ملنافس���ات البطولة وذلك من خالل 
التدريبات اليومية على صال���ة نادي اليرموك، 
وتسعى جميع املنتخبات املشاركة إلى املنافسة 
القوية على لقب البطولة كونها البطولة األولى 

على مستوى اخلليج.
من جهتها، أكدت جمانة احمد العبة املنتخب 
الوطني أنها وزميالتها على استعداد تام خلوض 
البطولة، موضحة ان املنتخبات املش���اركة جاء 
جميعها من أجل هدف مشترك وهو املنافسة على 
اللقب وليس التمثيل املشرف فقط، إال أن منتخبنا 
قادر على حتقيق املرجو منه وس���يكون منافسا 

قويا على املراكز املتقدمة.

البطولة  الساملية بلقب  فاز 
التمهيدي���ة الختراق الضاحية 
لفئة الناش���ئن على مسافة 4 
كم في اليوم االول من البطولة 
التي ينظمها احتاد العاب القوى 
جلميع الفئات في منطقة حتريج 
الشدادية غرب ضاحية عبداهلل 
املبارك بعد منافسة شديدة من 
صاحبي املركز الثاني والثالث 
اجله���راء والقادس���ية عل���ى 

التوالي. 
وف���ي نتائج باق���ي الفئات 
خطف اش���بال القادسية كأس 
فئة األشبال وبفارق كبير عن 
صاحبي املركز الثاني والثالث 

الساحل والكويت.
فيما حافظ الساحل على كأس 
البراعم الذي حققه املوسم املاضي 
وتاله التضامن ثانيا والقادسية 

ثالثا.

من جهته اش���اد امن س���ر 
الق���وى بالوكالة  العاب  احتاد 
سيف الدوسري بتنظيم البطولة 
والتزام األندية باللوائح واألنظمة 
باإلضافة إلى تعاونها مع احلكام 
الذين أداروا منافسات البطولة 
بشكل جيد، كما أشاد باملستوى 
الفني للبطولة وقال انها كشفت 
عن وجوه جديدة س���يكون لها 

شأن في الفترة املقبلة.

تأهل شبانة وعاشور ودرويش إلى ربع النهائي
بطولة األمير الوالد الدولية لإلسكواش

عرض لمباراة بين إسبانيا و»الفراعنة«


