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نصير حسن من العناصر التي يعتمد عليها اليرموك

اللبناني وائل شاهني معانقا زوجته بعد تأهله للمباراة النهائية لوزن 58 كيلوغراما في املالكمة

سارة شريف وشيخة احمد ونور سليم يتوسطن ناصر جمال وهيف محمود

»قوى السيدات« يشارك في البطولة العربية
يشارك منتخب ألعاب القوى للرجال والسيدات 
في البطولة العربية ال16 التي ستنطلق اليوم في 
العاصمة السورية دمشق وتستمر حتى 9 اجلاري. 
وتش���ارك الكويت في هذه البطول���ة للمرة األولى 
مبنتخب للسيدات يضم 9 العبات في خطوة جريئة 
تضع الكويت أمام حتد كبير في مجال املش���اركة 

النسوية في منتخباتها الوطنية املختلفة.
وقال رئيس الوفد املش���ارك في البطولة عضو 
مجلس ادارة احتاد ألعاب القوى منصور العجمي 
ل� »كونا(« ان اجلميع متفائل بتحقيق مشاركة 
ايجابي���ة في ه���ذه البطولة تكون خي���ر انعكاس 
للمس���توى الفني الراقي الذي وصلت اليه اللعبة 

في البالد.
ولف���ت الى أن القائمني على املنتخبات الوطنية 
قاموا خالل هذه البطولة باتخاذ خطوة جديدة وهي 
تقليص عدد الالعبني بهدف اختيار النخبة املؤهلة 
الذين احرزوا االرقام املطلوبة لتحقيق نتائج ايجابية 

في هذه البطولة العربية الكبيرة.

وأش���ار العجمي الى ان االحتاد كان يشارك في 
السابق بجميع الالعبني الذين كان يصل عددهم الى 
27 العبا وقام االحتاد بتقليص عددهم الى 8 العبني 

لزيادة فرص الفوز بامليداليات.
وذكر ان الوفد املشارك في البطولة يضم اضافة 

الى ال� 17 العبا والعبة 13 اداريا ومدربا.
وش���دد على أن العبي املنتخ���ب بجميع فئاته 
ميتلك���ون اخلبرة الكافية واملؤه���الت الفنية التي 
جتعلهم على أحقية بتس���جيل نتائج ايجابية في 

هذا التجمع العربي الكبير.
ويضم املنتخب الوطني املشارك في البطولة 8 
العبني هم محمد مطلق وعبدالعزيز املنديل وجاسم 
املاص وعلي الصباغة وسليمان املرشاد ومشاري 
سرور وعلي الزنكوي ومحمد عبدالكرمي فيما يضم 
الفريق النس���وي 9 العبات هن هب���ة فرج وهناء 
فرج ولطيفة حسني ومرمي بشير وضي املال ودالل 
عبداحملسن وأنوار الهولي وشهد صالح اضافة الى 

حترير سعد.

تنطلق اليوم في سورية

يحتفي رئيس االحتاد الكويتي 
لهوكي اجلليد فهيد العجمي اليوم 
باالسرتني الرياضية واالعالمية 
الداعم����ني للمنتخبات  والرعاة 
الوطنية للعبة، مبناسبة انضمام 
الكويت رسميا الى االحتاد الدولي 
لهوكي اجلليد حتت رقم عضوية 
»67« وذل����ك ف����ي صال����ة مراد 
بهبهاني في منطقة الشعب بعد 

صالة العشاء.
وقال العجمي � بعد ان اكتسب 
صفة رئاس����ة االحتاد بناء على 
شروط االحتاد الدولي والهيكيلية 
االدارية اجلديدة دوليا مبا يفيد 
الكويت واملشاركات اخلارجية � 
ان احلفل هو عربون وفاء وشكر 
ومحبة لكل من س����اهم بكلمة 
او مبوقف او مبال في س����بيل 
تلبية طموحات الشباب الكويتي 
املتحمس لهوكي اجلليد لرفع اسم 
الكويت والعلم عاليا في احملافل 

العربية واآلسيوية.
الدعوات وجهت  واضاف ان 
الى وزير الشؤون االجتماعية 
العفاس����ي والى  والعمل محمد 
اللجنة االوملبية الشيخ  رئيس 

احمد الفهد وامني س����ر اللجنة 
االوملبية عبيد العنزي ورئيس 
جلنة املرأة والرياضة في مجلس 
التعاون اخلليجي الشيخة نعيمة 
االحمد، كما دعي رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ونائب املدير العام في 
الهيئة لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب ونائب املدير العام لشؤون 

الرياضة حمود فليطح.
وتاب����ع ان لالندية دورا في 
اجناح اول دوري وطني للهوكي 

وقد وجهنا دعوات الى رؤساء 
االندية ملشاركتنا فرحة انضمامنا 

الى االسرة الدولية في اللعبة.
واشاد العجمي بدور الرعاة 
من القطاع االهلي الذين كان لهم 
الدور الكبير في متابعتهم لالعبني 
والشد من ازرهم والوقوف الى 
جانبهم وعلى رأس����هم رئيس 
غرفة التج����ارة والصناعة علي 
ثنيان الغامن ورئيس مجلس األمة 
جاسم اخلرافي وللشركات التي 
رعت وسهلت مهمة الالعبني في 

البطوالت.
العجمي عن خالص  واعرب 
شكره وتقديره لالعالم الرياضي 
وخصوصا جري����دة »األنباء« 
الراعي االعالمي للعبة وصاحبة 
املواقف التي لن تنسى في مدها 
ليد الع����ون امل����ادي واملعنوي 
الجن����اح مش����اركات املنتخب 
الوطني في البطوالت اخلارجية 
التحرير  موجها شكره لرئيس 
واملدير الع����ام ومدير التحرير 
على وقفتهم الدائمة مع ابنائهم 
الكويتيني في البطوالت احمللية 

واخلارجية.

فهيد العجمي

العجمي: الهوكي يحتفي بانضمام
الكويت لالتحاد الدولي اليوم

دعا العفاسي والفهد والجزاف إلى حفل »الشعب«

عبد اللطيف حسين إلى اليرموك

ختام بطولة البحري للطاولة والتنس

»الدراجات« يستعد للبطولة العربية

انتقل مهاجم العربي عبداللطيف حسني إلى اليرموك بعدما رفع 
األخضر اس����مه على اثر قرار اللجن����ة االنتقالية الحتاد كرة القدم 

تقليص عدد الالعبني املسجلني من 35 إلى 30 العبا.
ويعتبر حسني من املهاجمني الصاعدين منذ موسم 2007/2006، 
ولكنه لم يجد فرصته مع األخضر، منذ ذلك احلني العتماد الفريق على 
الالعبني احملترفني في خط الهجوم، ففضل االنتقال الى اليرموك.

احرزت س���ارة شريف بطولة البحري األولى النسائية لكرة 
الطاولة التي نظمتها اللجنة الرياضية في النادي، بإشراف املشرفة 
الرياضية هيف محمود، ومدير اللجنة ناصر جمال، وقد جاءت 

في املركز الثاني شيخة أحمد، وفي املركز الثالث نور سليم.
وفي اإلطار نفس���ه، نظمت اللجنة البطولة األولى املفتوحة 
لكرة الطاولة والتنس مبش���اركة 16 العبا، وفاز مبارك الصفار 

باملركز االول، وعبداهلل بو شهري باملركز الثاني.
وقد أش���ار رئيس اللجنة الرياضي���ة فيصل القصير إلى أن 
البطولتني جاءتا ضمن النشاط احلافل للجنة والذي بدا في شهر 
رمضان املبارك، وعقب انتهاء العمل في إنشاء املالعب الرياضية 
اجلديدة.وأضاف أن مجلس اإلدارة وضع ضمن أولوية اهتماماته 
إنش���اء وصيانة املالعب الرياضية، بهدف تهيئة أفضل الفرص 

لألعضاء وأبنائهم ملزاولة أنشطتهم وميولهم الرياضية.

يتوجه املنتخب الوطني للدراج���ات الهوائية الى العاصمة 
السورية دمشق إلقامة معسكر استعدادا للمشاركة في البطولة 
العربي���ة التي س���تنطلق في قطر خالل الفترة م���ن 19 الى 28 
اجل���اري. وأعرب رئيس جلنة الدراج���ات باحتاد العاب القوى 
محمد علي عن أمله في أن يتمكن املنتخب  من تسجيل مشاركة 
ايجابية في هذه البطولة العربية تكون خير انطالقة لنش���اط 

لعبة الدراجات في البالد.
وتقدم بالشكر اجلزيل للمسؤولني في الهيئة العامة للشباب 

والرياضة على دعمهم للمنتخب للمشاركة في هذه البطولة.

بلسم ولولوة األيوب شاركتا 
في المؤتمر الدولي لتطوير األداء 

بيروت ـ ناجي شربل
تختتم اليوم دورة االلعاب الفرانكفونية السادسة 
في بيروت التي شارك فيها 3000 العب من 42 دولة، 
وبشهادة العالم وفق لبنان في استضافة وتنظيم 

هذه الدورة مبعايير عاملية. 
وعلى هامش االلع���اب، اختتم املؤمتر الدولي 
لتطوير االداء الرياضي ف���ي اجلامعة االنطونية 
التي ش���اركت فيه بلس���م ولولوة االيوب، وكان 
برعاية وزيرة الدولة الفرنسية للشؤون الرياضية 

راما ياد.
وشمل برنامج املؤمتر على التركيز على نقطة 
اساسية في آلية عمل وتنظيم الدورات الرياضية، 
ووضع وتطبيق البرامج الرياضية احلديثة واجلداول 
الزمنية واخلطط التي من شأنها ان تدفع بعجلة 

مستوى االداء الرياضي ألي العب او فريق.
وناقشت البطلتان االيوب مع عدة شخصيات 
رياضية مدى االثر الكبير لتبادل اخلبرات الرياضية 
في الرياضة واهمية تبادل البرامج الرياضية بني دول 
العالم خصوصا بني الدول املتقدمة في تطوير االداء 
الرياضي مثل فرنسا والواليات املتحدة االميركية 
وبع���ض الدول املتخصصة ف���ي رياضات معينة 

كاملغرب في العاب القوى.
وذكرت بلسم ان مدير عام الهيئة العامة للشباب 

والرياضة فيصل اجلزاف اثناء تواجده في افتتاح 
الدورة، اب���دى رغبة الكويت في تطبيق مثل هذه 
البرامج وان الهيئة ستش���هد ف���ي الفترة القادمة 

تغييرا كبيرا في آلية العمل.
على صعيد نتائج لبنان، هزت فضيحة احتاد 
العاب القوى اللبناني الدورة، بعد ان بادر املدرب 
السابق روجيه بجاني، بسحب العدائني والعداءات 
املنتمني الى ناديه »عب���ر لبنان لعدائي الطرق«، 
والذين يس���يطرون على املس���افات القصيرة من 
الدورة، اثر خالفه مع رئيس االحتاد عبداهلل شهاب. 
مما اضاع ميدالية برونزية على لبنان في سباق 
املاراثون، بعد اقتصار املشاركة فيه على عداءتني 
فقط، احرزتا املركزين االول والثاني. فيما انسحبت 
زوجة بجاني السابقة العداءة ماري العام، حاملة 
الرقم القياس���ي اللبناني في سباق املاراثون، ولم 

تشارك بطلة لبنان لهذه الفئة ماريا  بيا نعمة.
ومعلوم ان خالفات مستحكمة تدور بني الفاعلني 
في العاب القوى والقيادة احلالية لالحتاد. ويرفض 
املدربون والفنيون الكبار استمرار شهاب على رأس 

االحتاد، علما ان االخير مدان بارتكابات مالية.
وفي اجلانب اآلخر، ضمن اللبناني وائل شاهني 
ميدالي���ة فضية على االقل في وزن 57 كيلوغراما 

في املالكمة، بتأهله للمباراة النهائية.

دورة األلعاب الفرانكفونية تختتم اليوم 

راتومير: الكويت تزخر بالنجوم
في أول حديث لمدرب فريق الكويت الصربي ميودراغ راتومير

الذياب: الحكام استعدوا جيداً

اكد املدرب ميودراغ راتومي���ر ل� »األنباء« انه يعرف كرة اليد 
الكويتية جيدا ملتابعته منتخب الكويت عندما تولى املدرب زوران 
تدريب املنتخب االول في التصفيات وتابع بعض مباريات منتخب 
الش���باب في بطولة كأس العالم التي اقيمت في مصر اغس���طس 
املاضي، مشيرا الى ان كرة اليد الكويتية تزخر بوجود عدد كبير 

من الالعبني املميزين القادرين على االحتراف اخلارجي.
واشار راتومير الى انه ال يعرف فريقه اجلديد الكويت وانه درب 
الفريق تدريبني فقط وكون فكرة بس���يطة عن الالعبني مؤكدا ان 
الفريق يضم مجموعة كبيرة من الالعبني املميزين الذين يحتاجون 
الى توظيف فني جيد في املباريات حتى يحقق الكويت الهدف من 

املشاركة في البطوالت احمللية وحتقيق نتائج ايجابية.
واوضح انه كون فكرة بسيطة عن الكويت من مدرب املنتخب 
زوران ال���ذي يعتب���ره معلمه االول، مبينا ان���ه ينتمي الى نفس 
املدرس���ة التي ينتمي لها زوران وهذا ما قد يجعل العبي الكويت 
يتعودون على شخصيته وطريقته التي تعتمد على القوة والسرعة 

في وقت واحد.
ومتنى راتومير من الالعبني ان يتجاوبوا معه بسرعة لتجهيز 
االبيض بالش���كل اجليد الذي يضمن له دخول املنافس���ات على 
املراكز االولى في بطولة الدوري، مؤكدا انه ش���خصيا تعود على 
احراز املراكز االولى خالل فترة عمله السابقة مع االندية الفرنسية 

والصربية.

أف���اد امني الس���ر 
الع���ام الحت���اد كرة 
اليد ب���در الذياب ان 
االحتاد استعد جيدا 
ملس���ابقات املوس���م 
احلال���ي وان احلكام 
عل���ى أمت اس���تعداد 
املباري���ات  إلدارة 
بعد عودتهم السبت 
املاضي من املعسكر 
اخلارجي في سورية 
الى  وانهم وصل���وا 
ذروة املستوى البدني، 
مطالبا االجهزة االدارية 
والفني���ة في االندية 
بعدم االعتراض على 
قرارات احلكام بطريقة 
استفزازية قد تؤثر 

على الالعبني في امللعب بشكل سلبي، متمنيا التوفيق للجميع. 
واشار الذياب الى ان النظام اجلديد لبطولة الدوري في املوسم 
احلالي الهدف منها زيادة عدد املباريات التي تخوضها الفرق بناء 
على طلب جلنة التدريب التي رفعت توصيات مدرب املنتخب 
األول زوران الى مجلس االدارة والذي طالب بأن يلعب الالعب 
في املوسم ما يقارب 30 مباراة حتى يتعود على املنافسة ويرتفع 
املس���توى الفني للجميع، مؤكدا ان جلنة املس���ابقات وضعت 
الطريقة اجلديدة بعد دراسة مستفيضة، متمنيا ان تصل الفرق 
الى مستوى فني مرٍض ويتعود الالعبون على كثرة املباريات 

ليعود ذلك بااليجابية على كرة اليد الكويتية.

بدر الذياب

القادسية والسالمية يلتقيان اليرموك والشباب في »اليد«
نصير، ويلعب احيانا مشاري النوبي، 
اما في اخل���ط االمامي فيلعب صالح 
املوسوي ومحمد البلوشي وعبداهلل 
البلوشي، وفي حراسة املرمى يوجد 
محمد متعب وهؤالء قادرون على قلب 

الطاولة على اكبر الفرق.
اما القادسية بطل الكأس في املوسم 
املاضي فسيلعب وعينه على نقطتي 
املباراة وان كان يعاني من غياب مهدي 
القالف احملترف في البحرين واحلارس 
حمد الرشيدي لظروف عمله والعب 
اخلط اخللفي علي احلداد لالصابة، وقد 
يعوض انضمام محمد احلمدان غياب 
العبي اخلط اخللفي الذي يلعب الى 
جانب صالح اجليماز وطالل الياقوت 
الذي يعتبر من اكثر الالعبني املجتهدين، 
فيما يلعب ف���ي اخلط االمامي ناصر 
بوخضرا وعلي بستكي وباقر خريبط 
والثالثي يعتبرون مصدر ازعاج لدفاع 
اخلصم، فيما يعود في املوسم احلالي 
احلارس الشاب سلمان مزعل الذي قد 

يعوض غياب الرشيدي.

الكويت وخيطان

وفي اللق���اء الثالث واالخير الذي 
يجمع الكويت وخيطان، جند ان االول 
اقل الفرق استعدادا في املوسم احلالي 
بعد تأخر التعاقد مع املدرب الصربي 
ميودراغ راتومير الذي وصل اول من 
امس وقاد الفريق في تدريبني فقط، 
وهذا يعني ان قي���ادة الفريق اليوم 
ستترك للمدرب الوطني خالد انس الذي 
درب الفريق ثالثة اسابيع فقط، وهذا ما 
سيجعل الكويت يعتمد في لقاء اليوم 
على خبرة وليد احلجرف وعلي املذن 
ومحمد شناوة وخالد البرك الى جانب 
املدافع الشرس عبدالناصر محبوب، 
فيما ستكون قوته الضاربة في محمد 
الغربللي وسرعة مشاري العتيبي الى 
جانب مشاركة بعض العبي حتت 18 
سنة امثال عبداهلل الغربللي وعبداهلل 
اخلميس وعبدالرحمن البالول ومشعل 
طه م���ع وجود احلارس املتألق احمد 

الفرحان.
اما خيطان فقد استعد جيدا مبعسكر 
خارجي، وهذا يجعله اجهز فنيا وبدنيا 
من خصمه، وميثل الفريق مجموعة من 
الالعبني اجليدين امثال ضاري احلملي 
الش���رجي وعلي اشكناني  وابراهيم 
ومنصور الفرج وشقيقه عبداهلل الى 
جانب وجود حارس منتخب الشباب 

يوسف مدوه املتألق دائما.

وسيحاول كل املدربني فرضا طريقيهما 
على اللعب للس���يطرة على مجريات 
املب���اراة والظفر ب���أول نقطتني في 

البطولة.

القادسية واليرموك

ف���ي اللق���اء الثاني ال���ذي يجمع 
القادسية مع اليرموك، يطمح الثاني 
لتس���جيل مفاجأة من العيار الثقيل 
بتحقيق الفوز، وان حتقق ذلك فإنه ال 
يعني بالنسبة لنا مفاجأة ألن اليرموك 
ميلك افضل مجموعة من الناش���ئني 
ميتازون بتوافر املهارات الفردية العالية 
ويحتاجون الى توظيف فني جيد من 
اجلهاز الفن���ي بقيادة املجري فابيان 
السزلو الذي سبق ان درب اليرموك 
على مستوى املراحل السنية وجنح 
معهم، وان كان فكر الالعبني قد تغير، 
لكن على »اليرامكة« ان يثقوا بقدراتهم 
وفي حينها سيكون الفريق رقما صعبا 
في املوسم احلالي، وذلك لوجود عناصر 
قوة في جميع املراكز، ففي اخلط اخللفي 
يتواجد مطلق الدوسري ونصير حسن 
وعبدالوهاب السيف الى جانب عبداهلل 

جانب محاولة تطبيق الهجوم املرتد 
السريع وهذا يؤكد انه رمبا يكون مفتاح 
الدفاعي  الشباب اجلانب  اللعب عند 

لتعويض الضعف الهجومي، 
الش���باب  فيما س���يحرس مرمى 
الثنائي عبدالرحمن بالل وعبدالرحمن 

املشاري.
عموم���ا املباراة لن تكون س���هلة 

الس���املية بطال بقيادة عازب اذا لعب 
الفري���ق مبس���تواه الطبيعي وطبق 
الالعب���ون األمور التكتيكية بش���كل 

جيد.
أما على اجلانب اآلخر فقد استعد 
الشباب جيدا بقيادة املدرب التونسي 
ش���هاب الدرديري من خالل معسكر 
خارجي في سلوڤاكيا ولكن قد يتأثر 
الفريق بغياب سعد عبدالقادر وسعد 
يالوس »املصابان« وإعادة عبدالعزيز 
يالوس للعربي وهذا يعني ان اخلط 
اخللفي فقد قوة ضاربة وبات يعتمد 
على خبرة صانع األلعاب علي البلوشي 
وحيوية العب منتخب الشباب مشعل 
املطيري وقد يستفيد املدرب بالعبي 
حتت 18 س���نة حمد يالوس وجعفر 
الصادق م���ع وجود اجلناحني مبارك 
الزيد ويوسف شاهني ويلعب مشول 

نشمي على الدائرة.
ومن خالل استعراض اسماء الشباب 
جند ان اخلط اخللفي قد يفتقر لالعب 
الضارب، ما يعني ان املدرب سيعتمد 
عل���ى امرين وهما فت���ح اللعب على 
اجلانبني واستغالل العب الدائرة الى 

حامد العمران
تش���هد اليوم صالة الش���هيد فهد 
األحمد لكرة اليد في الدعية انطالقة 
دوري الدم���ج ال���� 43، حيث ينطلق 
االسبوع االول بإقامة 3 مباريات، في 
األولى يلعب الساملية مع الشباب في 
الرابعة والنصف، فيم���ا يتقابل في 
املباراة الثانية القادسية مع اليرموك 
في السادسة مساء وفي املباراة االخيرة 
يلتقي الكويت مع خيطان في السابعة 

والنصف.
وتنطلق بطولة الدوري هذا املوسم 
بثوب ونظ���ام جديدين حيث تلعب 
الفرق ال� 14 دوري من مرحلة واحدة، 
على ان تتأهل الفرق صاحبة املراكز 
الس���تة األولى لتلعب ضمن الدوري 
املمتاز على بطولة الدوري من مرحلتني، 
فيما تلعب الفرق صاحبة املراكز من 
السابع الى الرابع عشر على لقب بطل 
دوري الدرجة االولى وهذه الطريقة 
تعطي فرصة للفرق للتعويض في حال 

تكبدها خسائر في االسابيع االولى.
وف���ي املباراة االول���ى التي جتمع 
الساملية مع الشباب يتوقع ان يصاحب 
املباراة نوع من اإلثارة واملتعة، وذلك 
لالستعداد اجليد للفريقني، فالسماوي 
استعد من خالل معسكر في القاهرة 
ووصل الس���بت املاضي الى الكويت 
بعد ان خاض عدة لقاءات ودية ظهر 
خاللها السماوي مبستوى فني وبدني 
ممتاز وهذا ما يؤكد ان بداية الساملية 
س���تكون قوية، الس���يما ان املدرب 
اجلزائري عمر عازب يعرف كل كبيرة 
وصغيرة عن فريقه وايضا عن جميع 

الفرق األخرى.
وما مييز الساملية وجود مجموعة 
كبيرة من الالعبني الشباب الذين أثبتوا 
علو كعبهم عندما اس���تغلوا الفرصة 
جيدا وتألقوا م���ع الفريق في نهاية 
املوسم املاضي عندما وصل الساملية 
للقاء النهائي في الكأس وقدم الالعبون 
عروضا قوية بقيادة راكان تقي الذي 
ينب���ئ ببروز جنم جديد في س���ماء 
كرة الي���د الكويتية الى جانب محمد 
الصالل ويوسف الشطي وميثم دشتي 
وعبدالرحمن مال ومبارك جنم وسلمان 
دشتي وهؤالء يدعمون نشاطهم بخبرة 
ابراهيم صنقور وعبدالعزيز جنيب 
وعبداهلل الذياب وعبدالعزيز الزعابي 
الى جانب احلارسني املتألقني يوسف 

الفضلي وحسن دشتي.
وهذه العناصر بإمكانها ان تتوج 

في انطالق بطولة دوري الدمج الـ 43 بنظام جديد اليوم
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