
 38  رياضة  الثالثاء ٤ اغسطس ٢٠٠٩   
 معسكر تدريبي للرماية اآلسيوية

 «التنس» يشارك في البطولة العربية
 

 «الوطنية» ترعى أزرق الطائرة الشاطئية
 أعلنــــت الوطنية لالتصاالت، 
الشركة الرائدة في توفير خدمات 
النقال وتكنولوجيا املعلومات في 
الكويت واملنطقــــة، عن رعايتها 
للمنتخب الوطني للكرة الطائرة 
أثناء مشاركته في البطولة العربية 
الشاطئية املقرر انعقادها في بيروت 

من ٤ الى ٩ أغسطس ٢٠٠٩.
   وتأتي رعاية «الوطنية» هذه 
حرصا منها على دعم املنتخبات 
الوطنية الواعدة وتشجيعها على 
حتقيق النجاحات التي تعزز من 
مكانــــة الكويت كمقر للرياضيني 
األبطال وكحــــرص رياضي رائد 
العربي.وحول أهداف  العالم  في 
الوطنية من هذه الرعاية، حتدث 
عبدالعزيز البالول، مدير العالقات 
العامة فــــي الوطنية لالتصاالت 
قائــــال: «ان رعايتنــــا للمنتخب 
الوطني لكرة الطائرة تصب في 
صلب إستراتيجيتنا للمسؤولية 
االجتماعية التي يقع في طليعة 
بنودها دعم شباب الكويت الرياضي 

وتوفير كافة التسهيالت له لكي 
التي  ينجز ويحقق االنتصارات 
من شأنها أن تدعم موقع الكويت 
على اخلارطــــة الرياضية للعالم 
العربي». مؤكدا ان الوطنية تفخر 

بشباب الكويت وتؤمن بإمكانياتهم 
ومن هنا فهــــي لن تألو جهدا في 
سبيل تشــــجيعه بكل ما أوتيت 
إمكانيــــات مطلوبة لتحقيق  من 

هذه الغاية. 

  بــــدوره أثنى رئيــــس احتاد 
الكرة الطائرة كمال األيوبي على 
مبادرة الوطنية ورعايتها للمنتخب 
وقال: «ان تاريخ الوطنية حافل 

بالعطاءات الرياضية. 

 مشاركة المحترفين في دورة 
المشاري الرمضانية 

  القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
  اســـتقر الجهاز الفني للفريق االول 
لكرة القدم بالزمالك بقيادة السويسري 
ميشيل دي كاستال على التدريب بملعب 
حلمي زامورا حتى موعد مباراة الفريق 
أمام انبي في مســـتهل مباريات الدوري 
العام المقرر لها الجمعة القادم بعد شكوى 
الالعبين من أرضية ملعب مشروع الهدف 
بأكتوبر، كما ان بعد الملعب تسبب في 
تأخر الالعبين عن الحضور في الموعد 

المحدد للتدريبات.
  وسيقوم الفريق بالتدريب على ملعب 
الترسانة بميت عقبة عقب مباراة إنبى 
وحتى االنتهـــاء من اإلصالحات بملعب 
النادي، وذلك بعد الموافقة التي حصل 
عليها المسؤولون بالزمالك من مسؤولي 

الترسانة.
  وكان الزمالك قـــد أدى تدريبا قويا 
مساء أول من امس حضره عدد غفير من 
الجماهير البيضاء التي قامت بتشجيع 
الالعبيـــن وفى مقدمتهم أحمد حســـام 
«ميدو» أحدث صفقات الفريق الذي تعاقد 
معه الزمالك مؤخرا على سبيل اإلعارة 

من نادي ميدلزبره.
  وكان ميدو قد القى استقباال كبيرا من 
جانب الجماهير والجهاز الفني وزمالئه 
وعلى األخص عمرو زكي الذي اصطحب 
زميله الجديد وتوجها لتحية الجماهير 

سويا أكثر من مرة.

  قيمة العقد

  يذكر ان العقد الرســـمي بين ميدو 

والزمالك تبلغ قيمته المادية التي تم 
تدوينها في العقد ٣ ماليين جنيه خالية 
الضرائب. وتم إرسال العقد التحاد كرة 
القدم لحفظ حق النادي في قيد الالعب 
قبل إغالق بـــاب القيد، لحين وصول 
البطاقة الدولية الخاصة به من ناديه 

األصلي ميدلزبره.
  وتعتبر المالييـــن الثالثة التي تم 
تحديدها كراتب سنوي لميدو، هي أول 
دفعة من المســـتحقات المتفق عليها، 
ويأتي بعد ذلـــك الكثير من الماليين 
اإلضافية، يأتي في مقدمتها مبلغ ترضية 
كبير سيتحمله ممدوح عباس رئيس 
النادي من جيبه الخـــاص، ويبلغ ٥ 
مالييـــن جنيه كترضيـــة لالعب بناء 
على وعد عباس له، هذا بخالف مبلغ 
آخر سيتقاضاه ميدو نظير مجموعة 
التسويق  إدارة  من اإلعالنـات تقــوم 
بالنادي برئاسة خالد رفعت بتدبيرها 

لالعب.
  من جانب آخر كشف نصر أبو الحسن 
رئيس مجلس إدارة اإلســـماعيلي، أن 
المســـتفيدين من  أكثر  النـــادي كان 
انتقـــال شـــريف عبدالفضيل لألهلي 
بعدما وصل الالعب لطريق مســـدود 
مع اإلدارة والجهاز الفني للفريق، لكنه 
في الوقت نفســـه أكـــد أنه لم يخطط 

النتقاله لألهلي.
  وأضاف أبو الحسن أن عبدالفضيل 
كان البد أن يرحل عن اإلسماعيلي حتى 
لو كانت خزينة النادي «ممتلئة بالمال» 
ألن الالعب رفـــض كل العروض التي 

عرضها عليه مجلـــس اإلدارة، مؤكدا 
أنه كان يحصل علـــى مبلغ ٧٠٠ ألف 
جنيه في الموســـم وعرضنا عليه في 
المجلـــس زيادتها إلـــى مليون جنيه 

ولكنه رفض.
  وقال ان الزمالك لـــم يحول مليما 
واحدا إلى اإلسماعيلي عكس ما أشاع 
البعض في وقت سابق، ولكنه ربطها 
بموافقة الالعب وتوقيعه على العقود 
وهو ما فشل فيه مســـؤولو الزمالك 
بسبب رغبة الالعب الملحة في ارتداء 

الفانيلة الحمراء.

  الخسارة الثانية إلنبي

  تلقى فريق إنبـــي هزيمة مفاجئة 
على ملعبه ووسط جماهيره أمام وفاق 
سطيف الجزائري ٣ـ  ٤ في اللقاء الذي 
جمع بينهما في إطار مباريات الجولة 
الثانية بالمجموعة األولى لبطولة كأس 

االتحاد األفريقي.
  أحرز أهداف إنبي مانو ونادر العشري 
وأحمد المحمـــدي في الدقائق ١٦ و٣٦ 
و٧٧ بينما أحرز أهداف وفاق سطيف 
عبد المليك زياية هدفين وبوعزة فاهم 

وحسين مترف.
  بهـــذه النتيجة تضاءلت آمال إنبي 
في التأهل لنصف نهائى البطولة بعد 
احتالله مؤخـــرة المجموعة بدون أي 
نقاط فيمـــا حلق وفاق ســـطيف في 
الصدارة منفردا برصيد ٦ نقاط، ويأتي 
سانتوس األنغولي في المركز الثاني 
برصيد ٣ نقـــاط وبفارق األهداف عن 

فيتا كلـــوب األنغولي صاحب المركز 
الثالث بنفس الرصيد.

  جاء الشوط األول مثيرا في أحداثه، 
وظهر الطابع الهجومي على الفريقين 
مـــن البداية وتبـــادال الهجمات، حتى 
نجح عبدالمليـــك زياية مهاجم وفاق 
سطيف في إحراز هدف التقدم لفريقه 
بالدقيقـــة ٨، بعدها شـــن العبو إنبي 
هجوما متواصال إلحراز هدف التعديل 
واســـتطاع مانو مدافع إنبي الرجوع 
بالمباراة إلى نقطة البداية بعد إحرازه 
هدف التعادل في الدقيقة ١٦، وواصل 
إنبي هجومه وســـيطر على مجريات 
األمور ليحرز نادر العشري هدف التقدم 
في الدقيقة ٣٦، وينتهي الشوط األول 

بتقدم إنبي ٢ ـ ١.
  وتغير اداء انبي تماما في الشوط 
الثاني حيث تراجع األداء بشـــدة في 
الوقت الذي أدى فيه العبو وفاق سطيف 
أداء متميزا ونجحوا في تعديل النتيجة 
بعد ٦ دقائق فقط من بداية الشوط عن 

طريق الالعب بوعزة فاهم.
   ويســـتمر الفريـــق الجزائري في 
ضغطه على دفاعات إنبي ويحرز عبد 
المليك زياية هدفه الثاني في المباراة 
والثالث لفريقه في الدقيقة ٦٨ وبعدها 
بدقيقتين ينجح الالعب حسين مترف 
في إحراز الهدف الرابع وحاول العبو 
إنبي العودة إلـــى اللقاء وأحرز أحمد 
المحمدي الهدف الثالث لفريقه ولكنه 
لم يكن كافيا لتنتهـــي المباراة بفوز 

وفاق سطيف ٤ ـ ٣.

 برونزية للكويت في «األلعاب القتالية» 

 بعثة «األصفر» غادرت مطار الكويت منتصف الليل بعد انتظار ٩ ساعات بسبب عطل فني بالطائرة

 القادسية إلى القاهرة بغياب ندا والمشعان والشمالي والخالدي

  عبدالعزيز جاسم
  بعد طول انتظار اســـتمر ما 
يقرب من ٩ ساعات غادر مساء 
أمس وفـــد الفريـــق األول لكرة 
القدم بالقادســـية مطار الكويت 
متوجهـــا إلـــى القاهـــرة إلقامة 
معسكر تدريبي ملدة اسبوعني، 
وكان الالعبـــون واجلهاز الفني 
للقادسية قد توجهوا الى املطار 
في الســـاعة الثالثة عصر أمس، 
لكن الوفد انتظر حتى منتصف 
الليل بسبب عطل فني مفاجئ في 
طائرة اخلطوط اجلوية الكويتية، 
وعانـــت البعثـــة األمرين خالل 
الطائرة  انتظارها اقالع  ساعات 
خوفا من إلغـــاء الرحلة لكن مت 
إصالح العطل قبل منتصف الليل 
لتغادر البعثة املطار وسط إعياء 
شـــديد وقلق كبير انتاب جميع 

أفراد البعثة.

الوفد عضو مجلس    وترأس 
االدارة محمـــد البنـــاي وضـــم 
ابراهيم املســـعود مديرا للفريق 
وجمال مبـــارك اداريا وعبداهللا 
احلقان مشـــرفا ومحمد ابراهيم 
مدربا وسيدو تراوري وغوران 
مساعدين للمدرب واحمد دشتي 
مدربا حلـــراس املرمى وعبداهللا 
فريح طبيبا للفريق، الى جانب ٢٨ 
العبا هم: علي جواد، علي العيسى، 
ضاري املنصور، حسني فاضل، 
فايز بندر، خالد املويزري، صالح 
اجلمعة، ابراهيم الشمري، محمد 
القطان، مجيد طالل، علي النمش، 
ضاري ســـعيد، عامر املعتوق، 
طـــالل العامر، صالح الشـــيخ، 
نواف املطيري، احمد البلوشي، 
خلف السالمة، بدر املطوع، حمد 
العنزي، كيتا، ، عمر بوحمد، محمد 
راشد، احمد عجب، سعود املجمد، 

بدر بوحمد، فيصل العنزي، فهد 
االنصاري. وقد غاب مساعد ندا 
لظروف شخصية ونواف اخلالدي 
لظروف دراســـية وعبدالعزيز 
املشعان وعلي الشمالي لالصابة.

وقال مدير الفريق ابراهيم املسعود 
ان الغائبني جميعهم لديهم أعذار 
باستثناء املشعان الذي لم يدخل 
التدريبات منذ انطالقها ولم يرد 
على االتصاالت لذلك سنتباحث 
معه حول أسباب الغياب واذا كانت 
هناك عقوبة، اما عن اخلالدي فهو 
ينتظر كتابا من اجلامعة باملوافقة 
على االلتحاق باملعسكر، وفضل 
الشمري البقاء مع ابنه املريض، 
مشيرا الى ان العدد يعتبر جيدا 
وسيركز محمد ابراهيم على رفع 
اللياقة البدنية واختيار التشكيلة 
املثالية للموسم املقبل وتصفية 
بعـــض الالعبـــني الن العدد مع 

الـ  الغائبني واحملترفـــني يفوق 
.٣٠

الســـوريني  الالعبني    أما عن 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
فأشار املسعود الى انه بعد حل 
االحتاد الســـوري قبل ايام فمن 
احملتمل ان ينضما الى تدريبات 
الفريق او في دورة العني الودية 
املقرر اقامتها في ٢٦ اغســـطس 
اجلاري حتى ٤ ســـبتمبر املقبل 
ولكن في حال مشاركة سورية في 
دورة الهند الودية فسينضمان الى 

األصفر في تدريبات الكويت.
املباريات    وبـــني ان جـــدول 
الودية التي ستقام خالل املعسكر 
قد حـــدد تاريخه فقـــط وهو ٧ 
و٩ و١٣ و١٧ من الشـــهر اجلاري 
ولكن الفرق لم حتدد بعد وان لم 
تخرج عن االسماعيلي وحرس 
احلدود وبتروجيت واالتصاالت 

والشمس. 
  من جهته اشـــار الالعب بدر 
املطوع الى انه حتى هذه اللحظة 
لم يتلق اي عرض رسمي بشأن 
احترافه وان جميع هذه األمور بيد 
مجلـــس االدارة الذي دائما تهمه 
مصلحة النـــادي والالعبني واذا 
كان هناك عقد احتراف فلن ميانع 
النادي، مشيرا الى انه قادر على 
العطاء في اي دوري خليجي ولكن 

احللم في ان يلعب في اوروبا. 
  وقال نواف املطيري ان ادارة 
النادي رفضت العرض الذي قدمه 
اليرموك النتقاله الى صفوفه وهو 
يحترم القرار وفي الوقت نفسه 
يرغب في البقاء في صفوف افضل 
فريق محليا فـــي الوقت احلالي 
وانه يحاول ان يستعيد مستواه 
مرة اخرى ويعود الى التشكيلة 

األساسية بأسرع وقت. 

 افتتــــح نائب رئيــــس االحتاد 
اآلســــيوي للرماية كيم آل هوان 
في العاصمــــة التايلندية بانكوك 
املعسكر التدريبي األول للشباب 
اآلسيوي لرماية البندقية بتكليف 
من الشيخ سلمان احلمود رئيس 
االحتادين اآلســــيوي والكويتي، 
ويستمر املعسكر ١٤ يوما اعتبارا 

من األول من الشهر اجلاري.
  من جانبه توجه احلمود لرئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ 
احمد الفهد بالشــــكر والتقدير ملا 
يقدمــــه للرياضة اآلســــيوية من 
دعم وتشــــجيع وتفعيــــل لدوره 
على الســــاحة الرياضية العاملية 
وخاصة اهتمامه الكبير باالرتقاء 
برياضة الرماية اآلســــيوية التي 

التقدم والرقي  أصبحت في طور 
الرياضي واحلضاري، كما شــــكر 
مدير عام املجلس االوملبي اآلسيوي 

حسني املسلم واملدير الفني حيدر 
فرمن على جهودهما الكبيرة إلجناح 
املعســــكر.وقال احلمود ان احتاد 
الرماية اآلسيوي يستثمر إمكانياته 
املتميزة وبالتعاون مع  البشرية 
مدارس التدريب العاملية في سبيل 
االرتقاء باملدرب والرامي اآلسيوي 
على حد سواء، وان هذا املعسكر 
مخصص للمدربني والرماة جلميع 
مستويات رماية البندقية مبا في 
ذلك التدريب على الرماية وعلوم 

وفنون التدريب العام.
  اجلدير بالذكر ان وفد الكويت في 
املعسكر برئاسة عواطف احلمدان 
ويضم املدرب ايفيكا اتالجا والرماة 
مرمي ارزوقي وحصة الزايد ومحمد 

عادل. 

الثانية بعد  البالد في   يغادر 
ظهر اليوم وفد املنتخب الوطني 
للتنس لفئتي ١٦ و١٨ سنة متوجها 
الى القاهرة للمشاركة في البطولة 
العربية للتنس التي ستستضيفها 
العاصمة املصرية في الفترة من ٧ 
الى ١٤ اغسطس اجلاري وحتظى 
البطولة مبشاركة ٩ دول عربية 
هي مصر وتونس وليبيا واملغرب 
ودول مجلس التعاون اخلليجي، 
وســـيترأس وفد املنتخب عضو 
مجلس ادارة االحتاد عادل الغريب 
وجمال مجدلي اداريا، أما اجلهاز 
الفني فسيتكون من املدرب الوطني 
خالد اشكناني والسويدي جوهان، 
اضافـــة الى ١٠ العبـــني ميثلون 
الفئتني، حيث يشارك منتخب ١٦ 
سنة في البطولة العربية الـ ١٧، أما 
فريق ١٨ سنة فيشارك في البطولة 
الـ ٢٢، يذكر ان آخر مشاركة للفئات 
الســـنية في املنتخبات الوطنية 
كانت في بطولة األردن قبل فترة 

بسيطة.
  من جهته، أشار رئيس الوفد 

 يواصل اتحاد الشرطة اســـتعداداته لتنظيم أول بطولة لكرة 
الصاالت تحمل اسم الفريق الشهيد يوسف المشاري برعاية وزير 
الداخلية الشيخ جابر الخالد، من ٣ رمضان المبارك حتى ١٦ منه 

بمشاركة ٣٢ فريقا من بينهم منتخب الكويت للصاالت. 
  وأكد رئيس اللجنة الفنية المقدم عبدالمحسن المشاري ان الشهيد 
الفريق يوسف المشاري أحد القياديين في وزارة الداخلية حيث كان 
له الدور في خدمة الرياضة الكويتية وتقلد سابقا منصب رئيس 
نادي القادسية.واعلن مشاركة عدد من المحترفين مع الفرق يتم 
الكشف عن أسمائهم في وقت الحق، ومن هذه الدول إيران وهولندا 
ومصر وتايلند، ويحق لكل فريق تسجيل ٣ العبين محترفين على 
ان يضم كل فريق ٨ العبين ٥ اساســـيين و٣ احتياطيين، وهناك 

جوائز ألحسن العب وأحسن حارس مرمى. 
  كما ســـيتم توزيع الفرق على مجموعتيـــن تتنافس بطريقة 
خـــروج المغلوب من مرة واحدة ويصعـــد أول كل مجموعة الى 

المباراة النهائية.
  وذكر المشـــاري ان المباريات ستقام على صالة فجحان هالل 
المطيري في نادي القادســـية بعد الســـاعة الـ ٨:٣٠ مساء، ومدة 
المباراة ٢٠ دقيقة مقسمة على شوطين، وسيدير المباريات حكام 
من اتحاد الكرة. وأضاف سيتم نقل المباريات على قناة «الوطن» 
في الـ ١١ مساء على قناة بلس الرياضية، وكذلك سيتم نقلها على 

القناة الثالثة الرياضية لتلفزيون الكويت.

 حققت الكويت اول ميداليـــة برونزية لها في 
منافسات اجلودو بالدورة اآلسيوية االولى لأللعاب 
القتالية املقامة في تايلند بإشراف املجلس االوملبي 
اآلســـيوي مبشاركة ٤٢ دولة آســـيوية من بينها 
الكويت وتستمر حتى التاسع من اغسطس اجلاري.

حيث متكن الالعب غنام الديكان من احراز امليدالية 

البرونزية بوزن حتت ٩٠ كلغم في منافسات اجلودو 
امس بعد ان حقق ثالثة انتصارات على العبني من 
افغانستان واوزبكســـتان ومنغوليا وخسر امام 
الياباني املعروف سايتو وجنح الديكان في تسجيل 
اسم الكويت في السجل الشرفي للبطولة واحتلت 

بهذا الفوز املرتبة الثالثة عشرة. 

 الشيخ سلمان احلمود 

 (أسامة البطراوي) وفد القادسية قبل التوجه الى معسكر القاهرة

 أحمد حسام في اول تدريب له مع الزمالك                      (رويترز) 

عادل الغريب الى ان جميع األمور 
مطمئنة بالنسبة ألعضاء الوفد 
من جميع النواحي وذلك بفضل 
الدعم الكبير من رئيس االحتادين 
العربي والكويتي للتنس الشيخ 
احمد اجلابـــر واخوانه اعضاء 
مجلس ادارة االحتاد، حيث قاموا 
بتوفير كل ما يحتاجه الالعبون 
وسهلوا جميع االجراءات اخلاصة 

بسفر الوفد. 

 عادل الغريب

 عبدالعزيز البالول مع العبي الكرة الطائرة الشاطئية 

 الماليين تتدفق على «ميدو» وإنبي يخسر أمام وفاق سطيف
 أبو الحسن: اإلسماعيلي أكثر المستفيدين من انتقال عبدالفضيل إلى األهلي 

 األولمبي اآلسيوي ينعى
  بطل السباحة األسبق فورهاشي

 نعى رئيس املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد 
الفهد امس بطل العالم االسبق في السباحة الياباني 
البروفيســــور هيرشني فورهاشــــي الذي توفي قبل 

يومني عن عمر يناهز ٨٢ عاما.
   واشــــاد الفهد في بيان مبناقب فورهاشي محطم 
ارقام العالم في السباحة لـ ٣٣ مرة مبسابقات ١٥٠٠ متر 
حرة و٤٠٠ متر حرة مشيرا الى انه سيتم تخليد ذكراه 
عبر اقامة عمل رياضي يسجل باسمه لقيامه بأعمال 
كثيرة خالل االعوام الطويلة التي خدم بها الرياضة 

اآلسيوية والعاملية السيما رياضة السباحة.

  يذكر ان فورهاشي هو استاذ في جامعة طوكيو 
وتقلد عدة مناصب منها ترؤسه اللجنة االوملبية ملدة 
ثمانية اعوام ورئيس االحتاد االسيوي للسباحة ملدة 
١٢ عاما ورئيس احتاد اجلامعات لثمانية اعوام ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للسباحة منذ عام ١٩٨٢ حتى 

وفاته وعضو سابق في اللجنة االوملبية الدولية.
  وكان امبراطور اليابان السابق هيروهيتو منحه 
الوسام االمبراطوري مرتني نظرا الجنازاته الرياضية 
الكبيرة التي حققها وخاصة عندما رفع علم بالده لـ 

٣٣ مرة في جميع احملافل. 


