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)أسامة البطراوي(جابر البندر وفهيد العجمي يقدمان درعا لـ »األنباء« أحمد العجمي يهدي جابر البندر هدية تذكاريةالرئيس الفخري جابر البندر مع فهيد العجمي ويعقوب رمضان والالعبني

فهيد العجمي يقدم درعا لعبداهلل الطريجي صالح الرشيدي يهدي جابر البندر »شعار أزرق الهوكي« محمد العجمي وجنله مع علي البحيري وشعيب شعيب وبدر الفيصل ناصر الرشيدي وبدر اخلالدي مع فهيد العجمي

سلمان احلمود يقدم درعا تذكارية النطونيو كابوانو

)متين غوزال(املدرب التركي قاسم دميير

مبنى احتاد االسكواش يواجه التحديات

»سلة الكراسي المتحركة« في تصفيات كأس العالم

طاهر مراقباً لسلة آسيا للسيدات 

وفد إيطالي يزور المجمع األولمبي للرماية

يخوض منتخب الس����لة على الكراسي املتحركة 
تصفيات آسيا واملؤهلة الى كأس العالم التي ستقام 
مبدينة ملبورن االس����ترالية خالل الفترة من 11 الى 

18 اجلاري.
واشار امني سر نادي املعاقني شافي الهاجري الى ان 
املنتخب هو الوحيد الذي سيشارك في هذه التصفيات 
من بني الدول اخلليجية والعربية حيث ستتأهل ثالث 

دول الى النهائيات في العام املقبل.
من جهت����ه أكد رئيس الوفد امني صندوق النادي 
سعد االزمع ان الفريق سيغادر البالد غدا متوجها الى 
استراليا للمشاركة في التصفيات ويضم املنتخب كال 
من الالعبني: يوسف خلف ونزار رمضان، فهد نابي، 
حمد العدواني، احمد جم����ال، محمد الغريب، محمد 
الشمري، عيس����ى الفضلي، فهاد الدوسري وعاطف 
الدوسري بقيادة املدرب ابراهيم نصر، واملساعدين 
حسام يونس واحمد خليل، ومشرف الفريق سلمان 

حسن، وسالم عبداهلل اداريا ومحسن ناشر العجمي 
مدير املنتخبات.

واك����د االزمع ان س����لة املعاق����ني جاهزة خلوض 
التصفيات وتتطلع الى الوصول الى املرحلة النهائية 
وان املنتخب باش����ر تدريباته منذ فترة في الكويت 

بحضور والتزام جميع الالعبني.
وذك����ر مدير املنتخب محس����ن العجمي ان فريق 
املعاقني للس����لة مت اختياره كونه بطال للخليج اربع 
مرات، وهو املنتخب العربي الوحيد في هذه التصفيات، 

وهذا مبعث فخر واعتزاز.
من جانب آخر يش����ارك فريق سالح املبارزة في 
بطولة العالم التي س����تقام في وارسو في الفترة من 
8 الى11 اجلاري، حيث يترأس الوفد صالح املوسوي 
ويخوض البطول����ة ثالثة العبني وهم طارق القالف 
وحمود الردعان وفهد املوي����زري وفيصل الكندري 

مشرفا وناجي ابراهيم مدربا.

وقع اختيار االحتاد اآلسيوي 
لكرة الس����لة على نائب رئيس 
احتاد الس����لة املراق����ب الدولي 
خليل طاهر ليكون مراقبا في 
ال� 16 لكرة  البطولة االسيوية 
التي ستقام  السلة للس����يدات 
في الهند خ����الل الفترة من ال� 

30 من نوفمبر الى 6 ديسمبر 
املقبلني.

 وق����ال طاه����ر انه س����عيد 
به����ذا االختي����ار »الذي يعكس 
ثقة االحتاد اآلس����يوي بقدرات 
الكويتيني ويعكس  املسؤولني 
الس����معة الطيبة التي متتلكها 

كرة السلة الكويتية«.
 واضاف ان اختياره من قبل 
االحتاد اآلسيوي يعد شرفا له 
ولكرة السلة الكويتية امال في 
أن ينجح في متثي����ل الكويت 
بالصورة املطلوبة في هذا احملفل 

القاري الكبير.

عبدالعزيز جاسم 
قال املدرب العام للكراتيه في نادي الس���املية 
التركي قاسم دميير ان لعبة الكراتيه في الكويت 
تطورت بصورة كبيرة عن السابق، مبينا انه عندما 
جاء الى الكويت الول م���رة في عام 1995 لم تكن 
اللعبة بهذا التطور الكبير ولم يكن الالعبون بهذه 
القدرة على املنافس���ة الكبيرة على مستوى اسيا 
والعالم، مشيرا الى ان اول فريق قاده هو اليرموك 
ودربه ملدة 4 مواسم ثم انتقل في موسم 1999 الى 
الساملية ولم يقبل بتدريب اي ناد اخر او منتخب 

االزرق للكراتيه النه وجد الراحة في الساملية. 
واضاف دميير ان الساملية حقق املوسم املاضي 
4 نقاط في لعبة الكراتيه متوقعا مضاعفة العدد 
في املوس���م احلالي بسبب الثقة الكبيرة بالعبيه 
خصوصا صغار السن الذين يتوقع لهم اال يكونوا 
فقط ابطاال محليني بل على مستوى اسيا، مشيرا 
الى انه يعد مجموعة خاصة من الالعبني املميزين 
ستكون لهم كلمة في لعبة الكراتيه موسم 2013.

واكد ان السعادة تغمره عندما يشاهد مدربني 
وحكاما في اللعبة كان قد دربهم سابقا وحتى االن 
ياخذون بنصائحه، مبينا ان بابه مفتوح الي العب 
او حك���م مبتدئ العطائ���ه النصائح كونه يعتبر 
محاضرا دوليا في الوقت احلالي ويحضر جميع 
الدورات واحملاضرات التي تقام في جميع البلدان 

والتي كان اخرها في اليابان وحضرها نخبة من 
افضل مدربي العالم.

 واوضح ان عل���ى اي مدرب في العالم وليس 
الكويت فقط حضور احملاض���رات بصفة دورية 
وعدم االكتفاء بشهادة الدبلوم التي لن يكون لها 
تاثير ايجابي على اللعبة الن املدرب اكتفى بالتعليم 
الس���ابق ولم يطور من نفسه وبالتالي لن يطور 
من مستوى العبيه واللعبة وهذا خطأ كبير يقع 
فيه اغلب املدربني، موضحا انه يجب االهتمام اكثر 
باللعبة السيما ان الكويت تعتبر في املركز الثالث 

او الرابع على مستوى اسيا.
واضاف دميير انه يأسف الن لعبة مثل الكراتيه 
ال تشارك في االوملبياد ولها جمهور كبير بحجة انها 
عنيفة او السباب اخرى يجهلها اجلميع متوقعا ان 
تشهد الدورات االوملبية املقبلة والدة جديدة للعبة 
بالسماح لها باملش���اركة خصوصا انها رياضة ال 
يوجد بها ضرر كبير عل���ى الالعب وتعتمد على 

اللمس وليس الضرب القوي.
واشار الى انه حاصل على 6 دان ومنهم دان عاملي 
من اليابان والذي من الصعب ان يحصل عليه اي 
مدرب، الفتا الى انه يريد ان يطور مستوى اللعبة 
اكثر واكثر بالكويت من خالل اقامة معس���كرات 
مع فرق قوية واختيار مدربني اكفاء قادرين على 

مواصلة النجاح في اللعبة.

اس����تقبل رئيس نادي الرماية 
ورئيس االحتاد اآلسيوي للرماية 
الشيخ سلمان احلمود األحد املاضي 
مستشار وزير اخلارجية االيطالية 
انطونيو كابوانو، وبرفقته سفير 
ايطاليا لدى الكويت انريكو جرانارا، 
ورجل األعمال االيطالي الش����هير 
واملتخصص في منتجات الصيد 
اليدوية االن رونكولتي، واملستشار 
السياس����ي بالس����فارة االيطالية 
اندروجو، وكان في استقبال الوفد 
أعضاء مجل����س اإلدارة واألجهزة 
الفنية واإلدارية يتقدمهم رئيس 
االحتاد العرب����ي للرماية ونائب 
رئيس مجلس إدارة احتاد الرماية 
م. دعيج العتيبي وعبيد العصيمي 
أمني الس����ر العام، وقد اصطحب 
الشيخ س����لمان احلمود الضيف 

ومرافقيه في جولة اس����تطالعية 
لزيارة ميادين أسلحة الرصاص 
واخلرطوش األوملبية واملنش����آت 
واملراف����ق احليوية التي يحتويها 
مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي للرماية، وقد أبدى الضيوف 
إعجابهم الش����ديد ملا شاهدوه من 
تط����ور كبي����ر لرياض����ة الرماية 
الكويتية، مثنني عل����ى ما تقدمه 
القيادة السياسية الكويتية من دعم 
للشباب، وقد مارس ضيوف النادي 
الرماية على أس����لحة اخلرطوش 
وأسلحة الرصاص.  وبعد انتهاء 
اجلولة التفقدية تباحث اجلانبان 
في جميع ما يتعلق بشؤون الرماية 
الدولية وتطوي����ر ودعم التعاون 
الثنائي القائم بني ايطاليا والكويت 
فيما يتعلق برياضة الرماية والذي 

اخذ أبعادا كبيرة منذ فترة طويلة 
تخللها تبادل الزيارات واخلبرات 
واملشاركة في املعسكرات التدريبية 
والدورات الفنية للحكام واملدربني 
بني اجلانبني وه����ي اجلهود التي 
أثمرت بروز العديد من األبطال في 

رياضة الرماية الكويتية.
وق����د اثن����ى مستش����ار وزير 
اخلارجي����ة االيطالي على اجلهود 
والتعاون الكبير الذي يجمع البلدين 
الصديقني الكويت وايطاليا على 
املستوى السياس����ي والرياضي 
واالقتصادي، كما أش����اد باجلهود 
التي يبذلها الشيخ سلمان احلمود 
لتطور رياضة الرماية الدولية كونه 
التنفيذية باالحتاد  اللجنة  عضو 
الدولي للرماية ورئيس االحتادين 

اآلسيوي والكويتي للرماية.

ضرورة األخذ برأي مدراء األندية 
في اتحاد اإلسكواش

حامد العمران
ُيعد احتاد االسكواش من اجنح االحتادات احمللية وقد حققت 
اللعبة اجنازات على املستويات العربية واخلليجية واستطاعت ان 
تلفت االنظار اليها على املستوى العاملي باحتالل املركز اخلامس 
عشر في البطولة العاملية االخيرة التي اختتمت االسبوع املاضي 
في الدمنارك ولكن رغم هذا النجاح توجد بعض السلبيات التي 
تصاحب عمل االحتاد واللعبة نفس���ها والتي قد تؤثر سلبا في 
املستقبل على املستوى العام للعبة ونهمس في أذن اعضاء مجلس 
اإلدارة بالتأني في اتخاذ القرارات كما ان على جلنة املس���ابقات 
العمل للمصلحة العامة من خالل اخذ اآلراء واملقترحات املختلفة 
م���ن مديري اللعبة في االندية قبل وضع لوائح جديدة قد تراها 
جلنة املسابقات جيدة، ولكنها في واقع االمر تضر اللعبة وتخدم 
فئة قليلة ومنها إلغ���اء التصنيف في لقاءات الدوري بني الفرق 
وعمل قرعة عشوائية بني العبي الفريقني دون ترتيب على عكس 
الس���ابق عندما كان يلعب املصنف األول في كل فئة مع املصنف 
األول ف���ي الفريق الثاني وهذا يعطي احقية للفريق األفضل بأن 
يحقق نتيجة ايجابية وليس كما هو حاصل اآلن حيث ان الفريق 
احملظوظ الذي يلعبها صح في القرعة يحقق الفوز وهذا في النهاية 
سيعطي فرقا متواضعة مراكز متقدمة على حساب الفرق االفضل 
الى جانب انه من املمكن اال يلعب الالعب األول في التصنيف اي 
مباراة قوية طوال املوس���م اذا اوقعته القرعة في مباريات سهلة 
مع العبني غير مصنفني وبالتالي تدريجيا س���يهبط اداء الالعب 
املصنف وطبعا سينعكس ذلك على املنتخبات الوطنية بهبوط 
اداء الالعبني في املش���اركات اخلارجية لعدم تعود الالعبني على 
لعب مباريات قوية لذلك نطالب رئيس جلنة املس���ابقات وليد 
الصميعي بتعديل الالئحة واعادة اللعب بالطريقة السابقة املتبعة 
في السنوات املاضية بداية من املوسم املقبل ألن املوسم احلالي 

بدأ بالطريقة الثانية وال ميكن ان تتغير في منتصف املوسم.
ج باجتاه اعضاء مجلس  وباالبتع���اد قليال عن الالئحة نع���رِّ
اإلدارة فقد لفت النظر تصريح رئيس االحتاد حسني مقصيد في 
الصحف اليومية االثنني املاضي عندما ذكر انه شخصيا ال يعلم 
ش���يئا عن املؤمتر الصحافي الذي عقده اعضاء االحتاد السبت 
املاضي وعبروا فيه عن استياء األغلبية لتجاهل االحتاد املشاركة 
في التنظيم او االشراف على البطولة العاملية للرجال التي تنطلق 

بداية الشهر املقبل.
واعل���ن رئيس االحتاد عن عدم علمه باملؤمتر الصحافي على 
الرغ���م من ان مقصيد كان موج���ودا في االحتاد قبل بدء املؤمتر 

بدقائق لوجود جلسة للمجلس التنفيذي لالحتاد.
وطالبت مصادر رئيس االحتاد باحملافظة على وحدة الصف 
لتسير اللعبة في االجتاه الصحيح وملواصلة االجنازات اخلارجية 
وحتقيق النتائج االيجابية في املش���اركات اخلارجية السيما ان 

لعبة االسكواش احدى هذه األلعاب.

ديمير: ضرورة االهتمام بلعبة الكراتيه
توقع زيادة عدد نقاط السالمية في الموسم الحالي

 العجمي: تزكية جابر البندر رئيساً فخرياً لهوكي الجليد 
في حفل بمناسبة انضمام الكويت إلى االتحاد الدولي للعبة وحصولها على مقعد للتصويت

سمير بوسعد
اعلن رئيس االحتاد الكويتي لهوكي اجلليد في االحتاد 
الدولي فهيد العجمي ان جلنة الهوكي واعضاءها والالعبني 
واالداريني زكوا الش����يخ جابر البندر رئيسا فخريا لهوكي 
اجلليد في الكويت لتبدأ بعدها مس����يرة جديدة من اللعبة 
محليا وخارجيا س����عيا الى حصد االلقاب وحتقيق افضل 
الش����روط والظروف لالستعداد والتحضير قبل البطوالت 

الكبرى املقبلة.
جاء ذلك في حفل اقامته مساء اول من امس جلنة الهوكي 
في صالة مراد بهبهاني في منطقة الشعب بحضور الشيخ 
جابر البندر ويعقوب رمضان رئيس نادي الشباب ورئيس 
نادي الساملية د.عبداهلل الطريجي ومدير العالقات العامة 
واالعالم في الهيئة العامة للشباب والرياضة توفيق العيد 
وعدد من مس����ؤولي االندية واالحت����ادات وجمع من رجال 

االعالم ومن املدعوين.
وقال العجمي ان املناسبة كبيرة ومتثل بداية جديدة في 

عهد اللعبة احلديث في الكويت وس����يكون لرئاسة الشيخ 
جابر البندر دور مهم في اإلبقاء على روح اللحمة والتعاون 
بني العبي املنتخبات الوطنية للعبة وستكون رئاسته رافدا 
مهما في دفع اخلطوات الى األمام ولتحقيق املزيد من التألق 

والتطلع نحو األلقاب القارية واحمللية .
ودعا العجمي الى اإلسراع في توفير صالة تزلج خاصة 
لالعبني للتدريب وإقامة البطوالت السيما اننا مقبلون على 

تنظيم الدوري الوطني في النسخة الثانية العام املقبل.
من جانبه قال الرئيس الفخري للهوكي الش����يخ جابر 
البندر ان انضمام الكويت الى االحتاد الدولي لهوكي اجلليد 
يعد اجنازا كبيرا وحلما حتق����ق لالعبني الكويتيني الذين 
ميارس����ونها. واضاف البندر ان وجود الكويت في االسرة 
الدولية للهوكي امر مهم ونفخر به وعامل مساعد لتحقيق 
طموحات الشباب الكويتي، مضيفا ان رقم مقعد الكويت في 
االحتاد الدولي »67« يعتبر اضافة جديدة ومميزة للكويت 
ولرفع اسمها وعلمها في احملفل الدولي السيما ان الهوكي 

سيحظى بالتصويت وبكل الشروط واحلقوق املتبعة دوليا 
لصالح الالعبني واللعبة على حد سواء، ونوه بالدور الكبير 
الذي قامت به جلنة الهوكي في الوصول لعضوية االحتاد 
الدولي مشددا على انه سيدعم عمل اللجنة للوصول بهذه 

اللعبة الى آفاق اكبر.
بدوره، قال مدير املنتخبات في الهوكي الش����يخ نواف 
الصباح ان املناسبة تعتبر انطالقة مهمة للهوكي ونأمل ان 
يستفيد منها الالعبون واجلميع وان يقدموا اكثر ما عندهم 
لنيل األلقاب واإلبقاء على التعاون والتطلع الى املستقبل 
مهنئا الشيخ جابر البندر مبنصبه الفخري اجلديد ومتمنيا 

التوفيق له ولرئيس االحتاد في عملهما لصالح اللعبة.
من جانبه قال عضو اللجنة محسن املعصب ان املناسبة 
عربون محب����ة من الرئيس الفخري الش����يخ جابر البندر 
وفرصة جديدة لالعبني في ان يتوجوا عملهم باأللقاب وان 
يزيدوا من نشاطهم وعملهم في سبيل رفعة اللعبة وحتقيق 

اكبر قدر من الكؤوس.

ذكر قائ���د املنتخب الوطني 
لهوكي اجللي���د محمد العجمي 
و»دينام���و« املنتخب مش���عل 
العجمي ان املناسبة فرصة طيبة 
وذهبية للعبة وانطالقة مباركة 
نحو أفق جديد في اللعبة لتعزيز 
دوره���ا وحضورها في الكويت 
والتحلي���ق بها عاملي���ا وتعتبر 
البندر  الفخرية جلابر  الرئاسة 
دفع���ة قوية وثمين���ة البد من 

استغاللها.

من الحفل لقطات

قدم صالح الرشيدي مدير عام »اجناز ميديا« للرئيس 
الفخري لوحة تضمنت شعار املنتخب الوطني اجلديد 

تقديرا لالعبني وسلمها الالعب محمد الدعيج.
في لفتة طيبة قدم الالعب احمد العجمي هدية تذكارية 

معبرة الى الشيخ جابر البندر.
شارك في احلفل عدد من متابعي املنتخب واللعبة 

ومن اصدقاء الالعبني والداعمني الدائمني .
ــتقبال  ــكل برعمان من الهوكي لوحة جميلة في اس ش
املدعوين وهما جنال الكابنت محمد العجمي وحارس املرمى 

جاسم الصراف وارتديا زي الهوكي كامال.

مشعل ومحمد:
دفعة قوية 


