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اندراسك يعتمد على عناصر الخبرة والقوة في المنتخب

»هوكي الجليد«  يلتقي تايلند في أولى مواجهات البطولة اآلسيوية

حائط صد قوي من العبي العربي في مواجهة ضربة ساحقة للقادسية

العبو منتخب هوكي اجلليد في آخر تدريب قبل البطولة

بانكوك ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
يلتقي منتخبنا الوطن���ي لهوكي اجلليد صباح 
اليوم منتخ���ب تايلند الثاني ف���ي أولى مواجهات 
املجموعة األولى في البطولة اآلس���يوية التاسعة 
للهوكي التي تستضيفها العاصمة التايلندية حتى 
األول من نوفمير املقبل مبشاركة 32 منتخبا ميثلون 
الفئة املفتوحة في القارة الصفراء بحسب تصنيف 

االحتاد اآلسيوي.
وكان العبو املنتخب الوطني قد انهوا اخر املراحل 
االستعدادية للمباراة األولى التي يعقبها في املساء 
مباراة ثانية لألزرق م���ع منتخب هونغ كونغ في 
املجموعة ذاتها قبل ان ينهي املنتخب مبارياته امام 
منتخب تايلند األول صاحب اللقب في العام املاضي، 
حيث يحتاج املنتخب الى الفوز في املباريات الثالث 
ليتصدر مجموعته قبل ان يواجه صاحب املركز الرابع 
في حال تصدره او الثالث في حال جاء وصيفا بحسب 

نظام البطولة املتبع في مباريات العام احلالي.
واجتمع املدرب السلوفاكي مايكل اندراسك امس 
بالالعبني وقدم خطته التي تعتمد على عناصر اخلبرة 
والقوة في املنتخب مطالب���ا اياهم ببذل املزيد من 
اجلهد والتركيز اذا أرادوا الفوز بالكأس رغم مواجهة 
املدرب ش���بح اإلصابات مجددا، حيث طالت الهداف 
احم���د العجمي امس في التدريب إصابة خفيفة في 
العضلة اخللفية للساق اليمنى، على امل ان يكون 

جاهزا ملشاركة زمالئه اليوم في اول مباراة لهم.
لكن اوراق املدرب ستكون شبه مكتملة بجاهزية 
الالعبني مشعل العجمي الذي يعتبر من افضل الالعبني 
الذين ينفذون اخلطة التي يطلبها املدرب داخل الصالة 
باإلضافة الى دور القائد محمد العجمي املهم في ضبط 

اعص���اب الالعبني والتحكم مبا يريده املدرب وعدم 
قيام أي العب بالتهور داخل الصالة الن األس���اس 
هو ضبط األعصاب الس���يما ان اللعبة حتتاج الى 

االحتكاك والضرب املسموح به قانونيا.
وسيس���اهم اليوم باخلط االول كل من عبداهلل 
الزيدان وعبداهلل املراغي في حال كان جاهزا وكذلك 
يعتمد املدرب في اخل���ط الثاني اليوم على الالعب 
املتحرك واخللوق س���الم العجمي في ضبط العبي 
هذا اخلط بغياب يوسف الكندري الذي يؤدي دوره 
اليوم صقر الصابري مبساعدة محمد الدعيج الذي 
م���ازال يعاني من إصابة في الظهر س���يتحدد على 
اثرها مدى مشاركته في املباراة األولى. كما سيكون 
حارسا املرمى عبدالعزيز الزلزلة وجاسم الصراف 
باملرصاد للخصم بعد ان وصال الى املستوى املطلوب 
من اجلاهزية التي ستمكنهما من حتقيق اكبر قدر 
من األداء على الثلج دون أخطاء قد تعصف باملباراة 

وتفقد فرصة الفوز فيها.
ويبقى اخلط الثالث مستعدا للمهمة في مساندة 
الالعبني في اخلطني االول والثاني حيث وصل انور 
العطار فهد القطيفي ومحمد املراغي حسني باقر الى 

املستوى املطمئن.
وقد قام املستشار في سفارتنا املعتمدة في تايلند 
عياده السعيدي مساء امس بزيارة خاطفة الى مقر 
اقام���ة الوفد والتقى برئيس احتاد الهوكي ورئيس 
الوف���د فهيد العجمي بحضور نائ���ب رئيس الوفد 
الش���يخ نواف الصباح واإلداريني والالعبني حيث 
رحبوا باملستشار في الزيارة األولى التي تقوم بها 
الس���فارة الى الوفد وابدى الالعبون ورئيس الوفد 

كل ترحيب.

األولمبية تفتخر بفوز الفهدتقديم موعد مباراة العربي والشباب
بجائزة أفضل شخصية رياضية عربية

البسام: أغلقنا باب االنتقاالت
 والمطيري للسماوي رسميًا

برجس: واثقون بقدرات العبي السلة

معرفي: عمومية 15 نوفمبر
ستنقل على الهواء

ضم فروسية الفروانية واألحمدي 
والجهراء إلى نادي الصيد

كميل: الجائزة تتويج لمسيرة طويلة

مبارك الخالدي
تلقت اللجنة االنتقالية الحتاد 
الكرة كتابا من اللجنة التنظيمية 
اخلليجية لكرة القدم يفيد باملوافقة 
على تقدمي موعد مباراة العربي 
والشباب اإلماراتي املتزامنة مع 
موعد نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 
الذي سيقام 3 نوفمبر املقبل بني 
الكويت والكرامة السوري لتنطلق 
مباراة األخضر والشباب اإلماراتي 

في ال� 4.45.

اللجنة االنتقالية قد  وكانت 
اللجنة  خاطبت في وقت سابق 
التنظيمية لتأجيل لقاء الكويت 
املقرر له  امام الوصل اإلماراتي 
نفس اليوم وكذلك تقدمي موعد 
انطالق مب���اراة العربي، وكانت 
االستجابة س���ريعة من اللجنة 
التنظيمية بدعم الكره الكويتية 
واملوافقة على طلب االنتقالية مع 
التأكيد على تأجيل مباراة الكويت 

لتقام 17 نوفمبر.

اللجن����ة االوملبية عن  أعربت 
فخرها واعتزازها بحصول رئيسها 
الشيخ احمد الفهد بجائزة محمد بن 
راشد آل مكتوم لالبداع الرياضي 
في دورتها األولى كأفضل شخصية 
اللجنة  رياضية عربي����ة. وقالت 
في بي����ان صحافي »ان فوز الفهد 
بهذا اللقب يعد تقديرا من مانحي 
الكبيرة في  اجلائزة ملجهودات����ه 
خدمة الرياضة احمللية والعربية 
وحلنكته ودوره الكبير في املسيرة 
الرياضية الناجح����ة التي تعدت 

احلدود ووصلت الى العاملية.
واضافت أن الفهد منذ ان تسلم 
ادارة شؤون الرياضة الكويتية قبل 
حوالي 19 سنة بوصفه رئيسا للجنة 

االوملبية ومهام اآلسيوية بصفته 
رئيسا للمجلس االوملبي اآلسيوي 
كرس وقت����ه وجه����ده للتطوير 
وتأصيل املفاهيم الرياضية السامية 
ولعب دورا مؤثرا في صناعة القرار 
الرياضي. من جهة اخرى اكد نائب 
الدولي للصحافة  رئيس االحتاد 
الرياضية فيصل القناعي أن حصول 
الفهد عل����ى اجلائزة »ال ميثل لنا 
كرياضيني اي مفاجأة« باعتباره 
احد رموز ه����ذا العصر الرياضي 

العربي ان لم يكن رمزه االول.
وقال القناعي ان الفهد يستحق 
أن يك����ون في ص����دارة القيادات 
العربية الرياضية نتيجة لعطائه 

الالمحدود.

عبدالعزيز جاسم
أكد امني السر املساعد بنادي 
القادسية بسام البسام ان ادارته 
وافقت بشكل رسمي على انتقال 
الالعب نواف املطيري الى صفوف 
الساملية على سبيل االعارة وملدة 

موسم واحد.
ولم يكشف البسام عن املقابل 
املادي النتق���ال الالعب وقال ان 
القادس���ية يس���عى ف���ي املقام 
االول ملصلحة العبيه ويحرص 
على استقرارهم فنيا ومعنويا 
والساملية فريق كبير يضم نخبة 
من النجوم ما ميكن املطيري من 

احملافظة على تألقه الذي بدأه في 
ناديه األصلي القادسية.

ب���اب  ان  البس���ام  وأعل���ن 
االنتقاالت احمللي���ة لالعبني قد 
مت اغالقه بشكل نهائي وبانتهاء 
صفقة املطيري اثرنا اغالق باب 
االنتقاالت حرصا على استقرار 
الالعبني وعدم تشتيت اذهانهم، 
املفاوضات مع  ان  الى  مش���يرا 
النص���ر بش���أن الالعب ضاري 
س���عيد توقفت لعدم الوصول 
التفاق يرضي اجلانبني نافيا اي 
مفاوضات مع الالعب عبدالعزيز 

املشعان مع أي ناد آخر.

أكد امني سر احتاد كرة السلة 
ضاري برجس ثقته بقدرات العبي 
املنتخب األول املشارك في البطولة 
اآلسيوية الثالثة للصاالت املغلقة 
املقررة في ڤيتنام بني 30 اكتوبر 
و8 نوفمبر رغم صعوبة مجموعة 

املنتخب في البطولة.

 وقال ان احتاد كرة الس���لة 
تس���لم جدول مباريات مسابقة 
كرة السلة الليلة املاضية مضيفا 
ان القرع���ة أوقعت املنتخب في 
التي  املجموعة األولى الصعبة 
تضم اضافة اليه كال من األردن 

وقطر ونيبال وتايلند والهند.

عبدالعزيز جاسم
اكد امني السر العام بنادي القادسية رضا معرفي ان اندية األغلبية 
قد اتخذت جميع التدابي���ر الجناح اجلمعية العمومية غير العادية 
النتخاب مجلس ادارة احتاد الكرة والتي دعت اليها اندية األغلبية 
في15 نوفمبر املقبل. وقال معرفي ل� »األنباء« ان كتاب »فيفا« االخير 
اكد ش���رعية قرارات اجلمعية العمومية لالحتاد وصواب خطواتها 
املتعلق���ة بالعمل على طي صفحة االزم���ة الراهنة للكرة الكويتية، 
خصوص���ا قيامها بتوجيه الدعوات لعقد اجلمعية العمومية في 15 
املقبل النتخاب مجلس االدارة. واضاف معرفي اننا نتطلع لهذا اليوم 
بكل تفاؤل إلنهاء االوضاع املأس���اوية التي مرت بها الكرة الكويتية 
طوال الس���نوات املاضية ولتحقيق اس���تقرار ف���ي االحتاد الكروي 

ومتكينه من العمل والتخطيط ملستقبل كرتنا.
وكشف عن االستعدادات التي اتخذت لعقد اجلمعية حيث سيتمكن 
اجلمهور الرياضي من متابعة احداث التصويت واالنتخاب بش���كل 
مباشر، اذ سيتم نقل احداث االجتماع املقرر في صالة فجحان هالل 
املطيري بنادي القادسية على الهواء مباشرة عبر التلفزيون والقنوات 
الفضائية احمللية فقط ليرى اجلميع الشفافية التي نتعامل من خاللها، 
وحرصن���ا على النقل احمللي دون غيره العتقادنا بأن ما يجري هو 

شأن محلي يخص الرياضيني الكويتيني دون غيرهم.

أعلن وزير الشؤون االجتماعية 
والعم���ل د.محمد العفاس���ي ان 
مجلس الوزراء قرر اول من امس 
بناء على عرض وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل ضم فروسية 
الفروانية واالحمدي واجلهراء 
الى نادي الصيد والفروس���ية 

كأفرع له.

 وقال العفاس���ي ل���� »كونا« 
عقب االجتماع االسبوعي ملجلس 
الوزراء ان هذا القرار جاء تطبيقا 
للقانون الذي ينص على انه »ال 
يجوز إشهار أندية رياضية حتمل 
نفس النش���اط ما لم تكن اكثر 
من س���تة اندية لكي يكون لها 

احتاد«.

اعرب احلكم الدولي الس���ابق ومقيم احلكام احلالي س���عد كميل 
عن س���عادته بفوزه بجائزة االبداع الرياضي وحصوله على افضل 
اداري، وشكر القائمني على جائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
لالبداع الرياضي العربي واعتبر هذا الفوز مبثابة اجناز كبير توج 

مسيرته التحكيمية خالل 25 عاما قضاها في التحكيم.
وهنأ كميل الشيخ أحمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة للتنمية ووزير االسكان على حصوله على 
جائزة افضل ش���خصية رياضية عربية لالبداع الرياضي جتسيدا 
لدوره الكبير في االرتقاء بالرياضة اآلسيوية واالقليمية الى املكانة 
املرموقة واستطاع مبا يبذله من جهود في احملافل الرياضية ان يقدم 
خدمات كبيرة للش���باب والرياضة عربيا وآسيويا ودوليا، واعتبر 
كميل ان هذا االختيار جاء في محله الصحيح وعبر عن أملنا في فوز 

هذه الشخصية الكويتية والتي حتظى بتقدير واحترام اجلميع.

محلية متفرقات

 جتري في س���احة بيان )مالعب الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة( في السابعة مساء اليوم قرعة 
بطولة احملافظات الرابعة لك���رة القدم للكبار والتي 
تنطلق الس���بت املقبل مبش���اركة 32 فريقا ميثلون 
احملافظات الس���ت، وذلك حتت رعاية الشيخ ناصر 
صباح األحمد وزير الديوان األميري. وستجرى القرعة 
الليلة بحضور جاسم يعقوب رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة وأعض���اء اللجنة اضافة ملندوبي كل 

الفرق املشاركة عن كل محافظة.

ع��اد امس األول ابطال الرماية من بطولة غرب آس��يا 
الت��ي اقيمت مؤخرا في طهران وكان في مقدمة مس��تقبلي 
الوفد رئيس االحتاد العرب��ي للرماية ونائب رئيس االحتاد 
م.دعيج العتيبي. واشاد دعيج العتيبي بالرماة الذين حققوا 
20 ميدالي��ة )8 ذهبي��ات، 7 فضي��ات، 5 برونزيات(، ومبا 

يبذلونه من جهود كبيرة.

فاز اجلواد انا للفن���ار بقيادة علي الصفار بكأس 
االفتتاح املخصص للجياد املبتدئة في افتتاح سباقات 
نادي الصيد. وقام الشيخ ضاري الفهد بتسليم الكأس 
الى اس���طبل الفنار وهنأهم بالفوز واعرب عن سعادته 

بنجاح االجتماع االول للموسم 2010/2009.

القادسية يفوز على العربي في »طائرة االتحاد«

طالل المحطب
 حس���م االصفر اللقاء الذي 
التقليدي  جمعه م���ع غرمي���ه 
األخضر في بطولة طائرة االحتاد 
وتص���در املجموعة بفوزه 3 � 0 
وذل���ك على صالة فجحان هالل 
املطي���رى بالقادس���ية وجاءت 
األش���واط 25 � 22، 25 � 17، 25 � 
14، أدار اللقاء احلكم الدولي علي 
أبل وساعده الدولي علي األستاذ، 
وشهدت اللقاء خروجا عن األخالق 
الرياضي���ة من قب���ل اجلماهير 
وفزعة العب العربي علي عاشور 

ملناصرة شقيقه خالل املشاجرة 
التي حدثت عندما كانت النتيجة 
8 � 2 لصالح القادس���ية وخالل 
الوقت املس���تقطع الفني األول، 
مما اضطر الدولي أبل إلى إشهار 
البطاقتني احلم���راء والصفراء 
بوجه عاشور ليستبعده نهائيا 
التي استكملت بعد  املباراة  من 
تدخل رجال الش���رطة وإخراج 
املتشاجرين، وكان أبل واألستاذ 

متميزين في ادارة املباراة.
كما حس���م الكويت صدارة 
مجموعته بتغ�لبه على كاظ���مة 

3 � 1 في مب���اراة متميزة فنيا، 
وج���اءت األش����واط 26 � 28، 
 ،15  �  25  ،27  �  29  ،25  �  27
وف���از اجلهراء على الس���املية 
3 � 0 واألش���واط 28 � 26، 25 
� 22، 25 � 19، والس���احل على 
الفحي�حيل 3 � 0 واألشواط 25 
� 11، 25 � 20، 25 � 14 وفي اللقاء 
األخير والذي جمع الصليبخات 
واليرموك استطاع الصليبخات 
حس���م النتيجة لصاحلة 3 � 0 
وج���اءت األش�����واط 25 � 20، 

.20 � 25 ،19 � 25

وبالعودة الى مباراة الغرميني 
األصف���ر واألخض���ر، فلم تكن 
باملستوى املرتقب حيث استطاع 
االصفر السيطرة على مجريات 
اللقاء من���ذ الوهلة األولى وان 
كانت هناك بعض اللمحات الفنية 
من قبل العبي األخضر في الشوط 
األول وحس���م االصفر النتيجة 
بصعوبة نوعا ما، فقد كان العبو 
العربي بعيدين كليا عن مستواهم 
الطبيعي وكان أداؤهم وباألخص 
في الشوطني الثاني والثالث كأنه 

تأدية واجب.

الشمالي: تواجد نجوم اللعبة يشجع المواهب المحلية على التطور

وولتس: االتحاد الدولي يتابع استعدادات بطولة العالم لإلسكواش
أعلنت اللجان العاملة في بطولة األمير الوالد املغفور 
له الشيخ س���عد العبداهلل لالس���كواش »بطولة العالم 
رجال 2009« حالة االستنفار اس���تعدادا لوصول أبطال 
العالم املشاركني في البطولة اعتبارا من الغد إلى جانب 
مسؤولي االحتاد الدولي للعبة الذين سيح��لون ضيوفا 
ومراقب���ني على البطولة ومعهم الش���خ��صيات العاملية 
وعشاق لعبة االس���كواش الذي يحرصون على حضور 

الب��طوالت الكبيرة .
من جانبه اكد بول وولتس املدير التنفيذي لش���ركة 
انترناشيونال سبورت التي ستشرف على االمور التنظيمية 
ان جميع اللجان العاملة على أهبة االس���تعداد الستقبال 
ضيوف البطولة من خالل وضع برامج استقبال خاصة 
بكل بطل أو ضيف او مسؤول الى جانب حتديد احلصص 
التدريبية لالعبني املشاركني بنسب متساوية قبل وأثناء 

البطولة.
وأش���ار وولتس الى ان اللجنة املشرفة على املالعب 
انهت كافة االستعدادات املتعلقة بتجهيز املالعب وتوفير 
االمكانات الفنية التي يطلبها االحتاد الدولي في البطوالت 

الكبيرة. 
وأضاف ان االحتاد الدولي يتابع كل التفاصيل املتعلقة 
بالبطولة بصفتها من أكبر البطوالت في عالم االسكواش 

م���ن حيث تواجد جميع أبطال اللعبة الى جانب ضخامة 
جوائزها املالية، مش���يرا الى ان االحتاد الدولي لديه ثقة 
كبيرة في قدرات الش���يخة فادية السعد رئيسة اللجنة 

املنظمة لتقدمي بطولة تليق بالسمعة العاملية للعبة.
من جهته أكد املدير الفني للمنتخب الوطني لالسكواش 
صالح الش���مالي ان بطولة األمير الوالد عرس رياضي ال 
يتكرر كثيرا في البلدان العربية وقال علينا االستفادة من 
هذا احلدث العاملي الذي يق���ام على ارض الكويت للمرة 
األولى في تاريخ البطولة األكبر في العالم مؤكدا انه على 
العبينا الكبار قبل الصغار متابعة هذه البطولة باهتمام 
كبير حملاولة االستفادة من النجوم العامليني الذين حضروا 
ليتنافسوا وبكل قوة الس���يما ان اجلوائز التي رصدتها 

البطولة هي األكبر في لعبة االسكواش.
 وكشف الشمالي انه س���يحاول مع االحتاد الكويتي 
ومبس���اعدة من الش���يخة فادية الس���عد دعوة النجوم 
العامليني الذين س���يخرجون من األدوار األولى للبطولة 
ملباريات ودية مع العبينا لزيادة خبراتهم الدولية كون 
لعبة االسكواش من األلعاب التي حتتاج لالحتكاك الدولي 

باستمرار.
ويشارك في إدارة مباريات البطولة 7 حكام دوليني من 

حكام النخبة إلى جانب احلكم ناصر زهران.


