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بدر اجلهيم جاهز لدورة األلعاب الشاطئية

مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين 
افتتحت مس����اء أم����س دورة 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية الثانية 
»مس����قط 2010« التي تستضيفها 
سلطنة عمان من الفترة من 8 إلى 

16 اجلاري.
ورعى حفل افتتاح الدورة نائب 
رئيس الوزراء لش����ؤون مجلس 
ال����وزراء العماني فهد بن محمود 
آل سعيد وبحضور عدد كبير من 
الشخصيات في مقدمتهم رئيس 
اللجنة األوملبية الدولية جاك روغ 
ورئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
الشيخ أحمد الفهد وعدد كبير من 
رؤساء اللجان االوملبية اآلسيوية 
والشخصيات الرياضية ورؤساء 

االحتادات في القارة الصفراء.
واشتمل حفل افتتاح الدورة على 
العديد من الفقرات الفنية املتنوعة 
املرتبطة بالبحر تقدمها مجموعة 
العمانية  الش����عبية  الف����رق  من 
واشتمل احلفل على كلمة للجنة 
املنظمة للدورة ومن ثم إلقاء الشيخ 
أحمد الفهد كلمة أشاد فيها بحفل 
االفتت����اح وجهود اللجنة املنظمة 
التي جنحت بجدارة قبل انطالقة 
الدورة كما أش����اد بدور احلكومة 
العمانية والتي بنت مدينة رياضية 
العمانية  الرياضة  كاملة ستدعم 

في املستقبل.
وأوقد الع����داء العماني بركات 
احلارث����ي احلاصل على برونزية 
سباق 100 متر في آسياد غوانزو 

شعلة الدورة في حفل االفتتاح.
وعقد الفه����د مؤمترا صحافيا 
في فندق »شينغريال« مقر إقامة 
سكن وفد املجلس األوملبي اآلسيوي 
ورؤساء الوفود املشاركة، وأكد ان 
األسرة االوملبية سعيدة بالتواجد 
في سلطنة عمان للمشاركة بالدورة 
التي استعدت لها السلطنة بشكل 

استضافة هذه البطوالت كتايلند 
والصني وكازاخس����تان وهو أمر 
جيد ان تتنافس الدول اآلسيوية 
فيما بينها على االس����تضافة من 
اجل تعزيز البنية التحتية وخير 
مثال هذه الدورة الشاطئية الثانية 
التي دفعت بالسلطنة لبناء مدينة 
رياضية ش����اطئية متكاملة تعد 

مفخرة.

الكرة في مجموعة حديدية

إلى ذلك، وقع منتخبنا الوطني 
لكرة القدم الشاطئية في مجموعة 
حديدية هي املجموعة الثانية إلى 
جانب عمان وسورية واندونيسيا 
بينما ضمت املجموعة األولى قطر 
واإلمارات واوزبكس����تان واليمن 
وجاءت املجموع����ة الثالثة إيران 
واليابان وتايلند ولبنان واملجموعة 
الرابعة البحرين والصني وڤيتنام 

وفلسطني.

البدر: طموحي الذهب

من ناحية أخ����رى، أكد العب 
منتخبنا الوطني للسباحة عبداهلل 
البدر ان مشاركته في هذه الدورة 
ستكون في مسافة خمسة وعشرة 
كيلومترات س����باحة وانه يطمح 
الذهبية في  امليدالية  الى حتقيق 

كل من املسابقتني.
يذكر ان البدر قد حاز ميداليتني 
ذهبيت����ني ف����ي بطولة الش����باب 
الشاطئية التي اقيمت الشهر املاضي 

في مملكة البحرين.
تغل����ب املنتخب الوطني لكرة 
املاء على نظيره السوري 10-13 

في أولى مبارياته في الدورة.
وعلى صعيد آخر، أوقعت القرعة 
منتخب الكرة الطائرة الشاطئية الى 
جانب منتخبات املالديف ولبنان 

واندونيسيا.

اآلسيوي ارتأى ان ينظم البطوالت 
مثل دورة الصاالت املغلقة ودورة 
األلع����اب الش����اطئية واأللع����اب 
الش����توية من اجل االستفادة من 
كل النواحي، وهذه األلعاب هي فخر 
للمجلس االوملبي اآلسيوي، ولدينا 
60 لعبة معترف بها آسيويا أيضا 
وهناك العديد من الدول ترغب في 

2006 في الدوحة، تقام اليوم في 
مسقط، ما يؤكد ان دول املنطلقة 
قادرة على تنظيم أفضل البطوالت 
وه����ي مبثابة دعم للدول كي تبدأ 
بداية حقيقية إلقامة البنية التحتية 
من اجل ان تكون جاهزة الستضافة 

األحداث الكبرى.
 وأضاف الفهد: املجلس االوملبي 

جيد، وتقدم باسم العائلة االوملبية 
الس����لطان قابوس  اآلسيوية من 
العماني  وحكومت����ه والش����عب 
بالتهنئة مبناسبة العيد الوطني. 
وقال: نحن سنعمل مع األشقاء 
العماني����ني من اج����ل إجناح هذه 
التي أس����عدتنا كمجلس  الدورة 
اوملبي آسيوي، بعد ان أقيمت عام 

الفهد يشيد بحفل افتتاح »األلعاب اآلسيوية الشاطئية«
انطلقت في مسقط بمشاركة 45 دولة

»الويك بورد« جاهز للمشاركة
يشارك فريق »الويك بورد« في بطولة األلعاب 
الشاطئية التي تقام حاليا في عمان مبسقط برعاية 
اللجن���ة األوملبية والن���ادي البحري، حيث يضم 
الفريق في فئة »الرجال« كال من: عبداهلل اجلهيم، 
صالح الدويسان وفالح الفالح، وللسيدات جيني 

الفيلكاوي.

وينافس الفريق امام 25 العبا من دول آسيوية 
مختلفة ومنها تايلند واليابان والصني التي تعتبر 
من أقوى املنافسني، السيما الالعب التايلندي »هو« 
بطل آسيا. يذكر ان منتخبنا في لعبة »الويك بورد« 
يشارك للمرة األولى في البطولة حتت مظلة اللجنة 

األوملبية بشكل رسمي.

الجولة التاسعة 
لدوري الشباب اليوم

تقام في ال� 5:30 من مس����اء 
اليوم اجلولة التاسعة من دوري 
الشباب حتت 18 سنة بإقامة 7 
مباريات، فيلتقي القادسية )18 
نقطة( مع الصليبخات )11 نقطة( 
والعربي )17 نقطة( مع الفحيحيل 
)14 نقطة( والتضامن )16 نقطة( 
مع النصر 15 )نقطة( والكويت 
)15 نقطة( مع خيطان )4 نقاط( 
واجلهراء )13 نقطة( مع كاظمة 
)12 نقطة( والساحل )5 نقاط( مع 
الشباب )نقطتان( والساملية )5 

نقاط( مع اليرموك )نقطتان(.

 أهل الوفا.. أنتم
تش��رفت مبقابلة رئيس مجلس األمة جاس��م اخلرافي الذي 
وافق على استقبالي مبجرد طلبي للقائه رغم املهام اجلسام التي 
تثقل كاهله وكثرة مش��اغله وبرنامجه اليومي املزدحم بقضايا 

غاية في األهمية.
 وقد أفس��ح لي الرئي��س جزءا من وقت��ه الثمني واهتم بي 
ش��خصيا وسأل عن أحوالي وعن مستقبلي وعرض علي تقدمي 

املساعدة في أي شيء أطلبه.
وقال لي كلمة س��امية »حنا ال ننس��ى أهل الوفا.. وأنت من 
األوفياء«، وأود ان أقول له ولكل أهل الكويت بل انتم »أهل الوفا«.  
وقد اثرت على نفسي ان اقصر حديثي اليه في تقدمي واجب الشكر 
واالمتنان والسالم عليه قبيل مغادرتي البالد نهائيا. فقد عشت 
على ارض الكويت الطيبة 30 عاما شربت من مياهها وطعمت من 
طعامها واستنشقت هواءها وعاصرت أفراحها وآالمها.. وغمرني 

أهلها بكل الرعاية واحلنان واحلب.
 ويقينا أبادلهم احلب والود أضعافا مضاعفة، ومن الصعوبة 
ان أجد الكلمات التي تعبر عن شعوري في هذه اللحظات الفارقة 
فإنني حقا اشعر بانقباض في القلب وضيق في النفس ولكنها سنة 
احلياة.  ومهما قلت من كلمات الشكر والعرفان لرموز ورجاالت 
الكويت فلن أوفيهم حقهم. وأود ان اش��كر رئيس مجلس األمة 
جاس��م اخلرافي على اس��تقباله لي واهتمامه بي، كما اشكر كل 
زمالئي وزميالتي في وكالة األنباء الكويتية )كونا( وعلى رأسها 
الشيخ مبارك الدعيج، وأشكر ايضا زمالئي في الصحف احمللية 
وأخص بالش��كر االستاذ الكبير فيصل القناعي أمني السر العام 
بجمعي��ة الصحافيني الذي أغرقني مبآث��ره وكان خير عون لي 

طوال مسيرتي وختمها بحفل تكرميي.
 وإذا أردت ان أوجه الشكر ألسماء بعينها فإنني سأحتاج الى 

جهاز إحصاء دقيق وضخم إلجناز هذه املهمة.
س��عدت جدا بفوز األزرق ب� »خليجي 20« وكل ما أمتناه ان 
يك��ون هذا الفوز بداية صفحة جديدة للرياضة الكويتية. أمتنى 
للكويت وأهلها كل ازدهار وتقدم حتت ظل قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 

وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
زكريا بدران

سالمات للبناي

المطوع يستقيل 

أدخل طبيب األزرق عبداملجيد 
البناي الى مستشفى مبارك اثر 
وعكة صحية أملت به، وهو يرقد 
في اجلناح 14، الدور الثاني، غرفة 
4. »س����المات  ابو عبداهلل وما 

تشوف شر«

أعلن مدير لعبتي التنس وكرة 
الطاولة في نادي الكويت وائل 
املطوع استقالته بعد عمله في 
خدم����ة الرياضة الكويتية نحو 
18 عام����ا قضى منها 17 عاما في 

نادي الكويت.


