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)عادل يعقوب(العب النصر يوسف العنزي يصوب على مرمى القادسية

العب ازرق الصاالت عمر اجلاسر في املباراة مع لبنان في بطولة غرب آسيا

الشيخ أحمد الفهد

الفهد: الرياضة اآلسيوية حافظت على وحدة القارة وشبابها رغم الظروف والمشاكل
قال رئي����س املجلس األوملبي 
اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد ان نشاط 
املجلس في هذا العام سيستكمل 
بإقام����ة حدث����ني رياضيني مهمني 
احدهما دورة االلعاب اآلس����يوية 
الثالثة للصاالت املغلقة، والثاني 
العامل����ي األول ملكافحة  املؤمت����ر 

املنشطات.
واوض����ح الفهد الذي يش����غل 
منص����ب نائ����ب رئي����س مجلس 
ال����وزراء للش����ؤون االقتصادية 
ووزير التنمية ووزير االس����كان 
في حديث م����ع »كونا« ان احلدث 
األول ستستضيفه مدينتا سايغون 
وهوشيمن في ڤيتنام للمرة األولى 
يوم اجلمعة املقبل مبشاركة اكثر 
من 4200 رياضي ورياضية ميثلون 
جميع الدول األعضاء في املجلس 

والبالغ عددها 45 دولة.
الثاني  واض����اف ان احل����دث 
ستنظمه الكويت في الفترة من 19 
الى 21 نوفمبر املقبل بالتنسيق مع 
املنظمة الدولية ملكافحة املنشطات 
التابعة للجن����ة االوملبية الدولية 
واملنظمات االقليمية مبا فيها منظمة 

اخلليج واليمن.
واش����ار الى ان املجلس الذي 
يتخذ من الكويت مقرا له، يؤدي 
دوره املهم في تنفيذ استراتيجياته 
الهادفة الى خدمة الشباب الرياضي 
في القارة اآلس����يوية وتس����خير 
احلركة الرياضية في القارة خلدمة 

ونشر السالم العاملي.
وق����ال ان احلرك����ة الرياضية 
اآلسيوية اس����تطاعت ان حتافظ 

في البطوالت والدورات والبرامج 
الرياضية اآلسيوية مبا فيها دورة 
االلعاب اآلسيوية الثالثة بڤيتنام 
التي بدأت باستقبال الرياضيني من 
جميع االقطار اآلسيوية للمشاركة 

في هذه التظاهرة الرياضية.
وأكد اهتمام املجلس األوملبي 
اآلسيوي بخدمة الشباب الرياضي 
في مختلف انحاء القارة واالهتمام 
بااللعاب الرياضية، مشيرا الى ان 
االسرة الرياضية اآلسيوية تخطو 
خطوات ثابتة الى االمام من اجل 
التفوق والشراكة في نشر الوعي 
وايجاد طرق ووسائل واسترايجيات 
الرياضة  محددة ملواصلة تعزيز 

على وحدة وهوية القارة الصفراء 
وشبابها الرياضي على الرغم من 
الظروف واملشاكل والتعقيدات التي 

متر بها معظم دول القارة.
واضاف الفهد ان املجلس االوملبي 
اآلسيوي اخذ على عاتقه النهوض 
الرياضي اآلس����يوي  بالش����باب 
وتوجيههم وتوحيد صفوفهم من 
خالل التضامن والتعاون االوملبي 
وتقدمي كل اطر النجاح لالس����رة 

االوملبية اآلسيوية.
وأوضح ان املجلس لعب دورا 
كبيرا وموثرا في توجيه الرياضة 
في القارة واستطاع في عام 2009 
ان يحقق شيئا نادر احلدوث على 
الرياضي بتنظيمه 3  املس����توى 
احداث رئيسية كبرى هي تنظيم 
دورة االلعاب اآلسيوية للشباب 
في سنغافورة في يوليو املاضي 
ثم الدورة اآلسيوية األولى لأللعاب 
القتالي����ة بالعاصم����ة التايلندية 
بانكوك في شهر اغسطس املاضي 
واملؤمت����ر الرياض����ي اآلس����يوي 
العلمي األول ف����ي مارس املاضي 

بالكويت.

نقالت عمالقة

واكد ان املجلس سيبذل قصارى 
جهوده بعد ان ش����هدت الرياضة 
اآلسيوية نقالت عمالقة وتطورات 
ملحوظة في اآلونة األخيرة لتنفيذ 
استراتيجياته من اجل مستقبل اكثر 
تطورا للحركة الرياضية اآلسيوية. 
واعرب عن شكره وتقديره جلميع 
الدول اآلسيوية ملشاركتها االيجابية 

في آسيا.
ان املجلس يس����عى  واضاف: 
دائما الى احملافظة على خصوصية 
القارة اآلس����يوية باعتماده ألكثر 
من 50 لعبة رياضية سواء كانت 
مدرجة ف����ي البرنامج االوملبي او 

غير االوملبي.

نشر الثقافة والوعي

وتاب����ع: كما يس����عى املجلس 
االوملبي اآلسيوي ايضا الى نشر 
الثقافة والوعي الكامل واالهتمام 
املهمة مثل  بالقضاي����ا االخ����رى 
العل����م الرياض����ي وعالقت����ه في 
بناء االنس����ان واستقالل احلركة 

الرياضي����ة اآلس����يوية ع����ن اي 
تدخل حكومي وارتباط الرياضة 
بالبيئة والتسويق الرياضي الذي 
يع����د الرافد الرئيس����ي للرياضة 
والرياضة النسائية والتشريعات 
التي اصبحت في جميع دول القارة 
جترم املنشطات باعتبارها ظاهرة 

وآفة خطيرة.
واستعرض الفهد دور املجلس 
األوملبي اآلسيوي باعتباره أحد أهم 
املتميزة  القارية  اللجان االوملبية 
في تنظيم بطوالت كثيرة بشكل 
دوري والتط����ورات والنجاحات 
املتالحقة لاللعاب اآلسيوية رغم 
املعاناة التي مرت بها الكثير من 

االقطار اآلسيوية.
واشار الى ان برنامج املجلس 
سيش����هد في الع����ام املقبل دورة 
االلعاب اآلسيوية ال� 16 التي ستقام 
مبدينة كوانزو الصينية في الفترة 
من 12 إل����ى 27 نوفمبر، والدورة 
اآلسيوية الثانية لاللعاب الشاطئية 

مبسقط في أواخر العام املقبل.
وقال ان القارة اآلسيوية تلعب 
دورا متميزا وملموسا يؤثر بصورة 
مباش����رة في النش����اط الرياضي 
فيها، بعد أن اصبح لها النصيب 
األكبر من القرارات على مستوى 
التضام����ن االوملب����ي والتموي����ل 
لالنشطة الرياضية ودعمها وهي 
التي اقترحت مجموعة من االفكار 
منها اقامة العاب الصاالت املغلقة 
واقامة العاب الشواطئ باعتبارها 
حدثا رياضيا جديدا لم يسبق الحد 

طرحه من قبل.

أكد أن المجلس األولمبي اآلسيوي يبذل جهوده لتنفيذ إستراتيجياته من أجل مستقبل أكثر تطورًا

عيسى بن راشد يهنئ الفهد

المسلم: مشاركة واسعة في مؤتمر مكافحة المنشطات

هنأ نائب رئيس املجلس االعلى للشباب 
والرياضة والرئيس الفخري للجنة االوملبية 
البحرينية الش����يخ عيس����ى بن راشد نائب 
رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد مبناسبة 
فوزه بجائزة الشيخ محمد بن راشد لالبداع 
الرياضي عن فئة الشخصيات الرياضية العربية 
املتميزة. وقال بن راش����د، في تصريح له، ان 

هذه اجلائزة املتميزة تعتبر »جتسيدا حقيقيا 
للمكانة الكبيرة التي يحتلها رئيس املجلس 
االوملبي اآلسيوي الشيخ احمد الفهد على ساحة 
الرياضة العربية واآلسيوية، بفضل جهوده 
الواضحة في دعم مسيرة العمل الرياضي في 
الوطن العربي وقارة آسيا«. ومتنى للفهد دوام 
التوفيق والنجاح في مواصلة الدور الطليعي 
الذي يقوم به في مجال خدمة احلركة الرياضية 

العربية واآلسيوية.

توجهت بعثة املجلس االوملبي اآلسيوي 
التي يترأس����ها الشيخ أحمد الفهد الى ڤيتنام 
للمش����اركة في االشراف االداري والفني على 
الدورة اآلسيوية الثالثة للصاالت املغلقة التي 
تس����تمر 10 ايام في مدينتي هانوي العاصمة 
وهوشيمني. من جانبه، قال مدير عام املجلس 
األوملبي اآلسيوي حسني املسلم ل� »كونا« ان 
ڤيتنام بدأت في استقبال الوفود املشاركة في 
ثالث الدورات الرياضية الكبرى التي ينظمها 
املجلس في العام احلالي، بعد دورة االلعاب 
اآلس����يوية األولى للش����باب في سنغافورة، 
والدورة اآلسيوية األولى لاللعاب القتالية في 
تايلند. واضاف ان املجلس على موعد مع تنظيم 
ثاني اهم حدث علم����ي رياضي في هذا العام 

عندما حتتضن الكويت املؤمتر العاملي األول 
ملكافحة املنشطات بعد العاب ڤيتنام، مشيرا 
الى ان املش����اركة ستكون واسعة وسيحظى 
هذا املؤمتر بأهمية كبيرة نظرا الى مناقشته 
عدة قضايا مهمة متثل أولويات لدى املجلس 
األوملبي اآلسيوي. واشار املسلم الى ان تنظيم 
أول مؤمتر عاملي من هذا النوع يش����كل دافعا 
قويا ملزيد من التطور في الرياضة اآلسيوية 
خصوصا ان القارة اآلسيوية باتت من القوى 
الكبيرة في عالم الرياضة بدليل نتائج الدول 
اآلسيوية في اوملبياد بكني وحصول البعض 
على ميداليات في بطوالت العالم املختلفة مثل 
افغانستان ومنغوليا وطاجكستان واالمارات 

العربية املتحدة.

النصر يفوز على القادسية في »اليد«

اختيار 32 العبًا لـ »اليد« استعدادًا لآلسيوية
5 مباريات في »طائرة االتحاد« اليوم

»األندية العربية للقوى« تنطلق اليومالكويت يحتج رسمياً على اليرموك

أعلن أمني السر العام في احتاد كرة اليد بدر الذياب 
اسماء املنتخب االول الذي يستعد لبطولة آسيا التي 
ستنطلق في لبنان 6 فبراير املقبل واملؤهلة لنهائيات 
كأس العالم املقبلة حيث ضمت القائمة 32 العبا هم: 
يوسف الفضلي، تركي اخلالدي، مهدي عبداحلليم 
خان، سلمان مزعل، سعد العازمي، سامح الهاجري، 
عبداهلل الذياب، سالم عبدالسالم، مطلق الدوسري، 
عب����داهلل اخلميس، احمد س����رحان، مهدي القالف، 
مش����اري طه، فهد ربيع، عبدالعزيز جنيب، محمد 
الغربللي، فيصل واصل، عبدالعزيز يالوس، ناصر 

بوخضرا، عبدالعزيز الزعابي، مشاري العتيبي، حسن 
الشطي، علي اشكناني، حسني صيوان، عبدالعزيز 
التراك، صالح املوسوي، عبداهلل مصطفى، عبداهلل 
السنافي، عبداهلل الغربللي، ابراهيم صنقور، فيصل 

صيوان وعلي مراد.
وأشار الذياب الى انه مت استدعاء الالعبني املختارين 
لعق����د اجتماع اليوم في ال����� 7:30 مبقر االحتاد في 
الدعية مع جلنة التدريب برئاسة ناصر صالح ومدير 
املنتخبات جاسم الذياب ومدرب املنتخب زوران وذلك 

للحديث مع الالعبني حول البرنامج التدريبي.

طالل المحطب
تقام في السابعة مساء اليوم 5 
مباريات ضمن منافسات اجلولة 
السادسة من طائرة االحتاد، حيث 
يستضيف الفحيحيل برصيد )5 
نقاط( القادس����ية املتصدر )10 
اليرموك )6  نقاط(، ويلتق����ي 
نق����اط( العربي )9 نقاط( على 
صالة اليرموك، والصليبخات )7 
نقاط( مع الساحل )8 نقاط( على 
صالة الصليبخات، والتضامن 
)6 نقاط(، مع كاظمة )7 نقاط(، 
وفي اللقاء االخير يحل الكويت 

املتص����در ملجموعته )8 نقاط( 
ضيفا ثقيال عل����ى اجلهراء )5 

نقاط(.
وعلى ضوء نتائج اجلوالت 
الس���ابقة، فإن مباريات اليوم 
تعتبر من طرف واحد وش���به 
محس���ومة قبي���ل انطالقتها، 
فالقادس���ية لن يجد صعوبة 
بالص���ف الثاني ف���ي التغلب 
الفحيحي���ل املتواضع  عل���ى 
فني���ا، فيم���ا يس���عى العربي 
لتضمي���د جراح���ه والتغلب 
اليرموك واالستمرار في  على 

املنافسة للحصول على بطاقة 
التأه���ل لل���دور الذهبي، ولن 
يبذل الس���احل جهدا كبيرا في 
الفوز على الصليبخات للفارق 
الكبير في املستوى الفني، فيما 
سيكون التضامن صيدا سهال 
لكاظمة الذي يسعى للتعويض 
بعد تعثره أمام الكويت االثنني 
املاضي، واللقاء االخير يعتبر 
جولة س���هلة للكويت وحصد 
النقاط والعودة لكيفان بالفوز 
للمستوى الفني املتميز لالعبيه 

على النقيض من اجلهراء.

مبارك الخالدي
قدم����ت إدارة ن����ادي الكويت 
احتجاجا رس����ميا الى احتاد كرة 
اليد امس لقيام ادارة فريق اليرموك 
حتت 14 سنة بإشراك العبني كبار 
الس����ن ما أثر على سير املباراة 
باختالل عامل التكافؤ بني الالعبني. 
وكان الفريقان قد التقيا مس����اء 

امس االول في قمة لقاءات األسبوع 
الثالث من ال����دوري ورصيد كل 
منهما 6 نقاط، وقد انتهى الشوط 
االول بتقدم الكويت 10 � 8 اال ان 
املخالفة املرتكبة من اليرموك في 
الثاني بإشراك العبني  الش����وط 
كبار السن أثرت على التكافؤ في 
الفريقني لينتهي  املس����توى بني 

اللق����اء لصال����ح اليرموك بفارق 
هدف واحد. وعلم����ت »األنباء« 
ان جلنة املس����ابقات باحتاد اليد 
ستجتمع لدراسة االحتجاج املقدم 
من ادارة الكويت، واتخاذ القرار 
املناسب بهذا الشأن حفاظا على 
روح التنافس بني الفرق، السيما 

فئة األشبال والناشئني.

تنطل���ق اليوم بطولة االندية العربية الثانية 
اللعاب القوى للرجال والسيدات التي يستضيفها 
نادي عمان االردني حتى 31 اجلاري مبش���اركة 

التضامن.
واكد مدير ألع���اب القوى في التضامن محمد 
الضويحي في تصريح ل� »كونا« استعدادات الفريق 
خلوض البطولة العربية التي شاركت فيها نخبة 
من افضل الالعبني العرب. واوضح ان ادارة النادي 

حرصت على اقامة معس���كر الفريق قبل انطالق 
البطولة في االردن ملدة اسبوعني.

واضاف ان املشاركة في البطولة تأتي ضمن 
استعدادات الفريق ايضا للموسم الرياضي اجلديد 
الذي سينطلق في 4 نوفمبر املقبل. وبني ان برنامج 
االعداد اشتمل على تدريبات صباحية ومسائية 
حتت اشراف مدربي الفريق غامن اخلضر والتونسي 

حبيب بن بكار ومبشاركة 18 العبا.

حامد العمران
فرض النصر نفسه منافسا قويا للتأهل مع الكبار 
الستة لتشكيل الدوري املمتاز حيث استطاع العنابي 
ان يتغلب على القادسية 25-23 )الشوط األول 9-11( 
في اللقاء الذي جرى امس األول في اطار منافسات 

األسبوع الرابع لدوري الدمج لكرة اليد.
وبذلك رفع العنابي رصي����ده الى 5 نقاط من 3 
مباريات وله لقاء مؤجل مع الكويت فيما ظل القادسية 
على رصيده السابق ب� 3 نقاط بعد تلقيه اخلسارة 

الثانية على التوالي.
جاءت املباراة حماس����ية للغاية ولعب كل فريق 
بحذر للمحافظة على األمل في الفوز ولعدم اتساع 
الفارق مبكرا وهذا ما جعل الفريقني يحتفظان بالكرة 
اكبر فترة ممكنة لضمان التسجيل ولعب الفريقان 
بطريقة دفاعية واحدة وهي 6/صفر، لكن كان العب 
القادسية طالل الياقوت يخرج قليال ملقابلة فيصل 
واصل وهذا ما ادى للحد من خطورته وش����ارك في 
اخلط اخللفي للعنابي نواف الشمري وصانع االلعاب 

سالم الرشيدي الذي وضح عليه نقص اخلبرة.

ووضح ان االصفر يعاني من غياب عدد من العبيه 
املصاب����ني وهذا ما دفع امل����درب عبدالرحمن حمود 
لالستعانة بالعب اخلط االمامي ناصر بوخضرا ليلعب 
في اخلط اخللفي وكان بوخضرا على قدر املسؤولية 
ليس����جل نفس����ه كأحد جنوم املباراة بتصويباته 

واختراقاته التي ازعجت دفاع النصر.
وبدا واضحا في الشوط الثاني احلضور الذهني 
ملدرب العنابي الذي لم يعط فرصة لالعبيه للتهور 
وكان يستبدل اي العب يحاول التصويب العشوائي 
الى جانب اشراكه يوسف العنزي في اجلناح االمين 
وهذا ما ساعد على تألق العنزي في الشوط الثاني 
وتس����جيله 6 اهداف رجحت كفة فريقه الى جانب 
مش����اركة محمد العازمي في آخر 3 دقائق في اخلط 
اخللفي ومبركز صانع األلعاب ليسجل العازمي هدفني 

في وقت حساس حولت النتيجة لصالح فريقه.
ادار اللقاء الدوليان وليد ابل واحمد املطوع.

وتقام اليوم مباراة واحدة حيث يلتقي اجلهراء 
مع الس����احل في اخلامسة عصرا ويطمح كل منهما 

لتحقيق الفوز األول.

فرض نفسه منافسًا قويًا للتأهل

»الصاالت« يبدأ مشواره أمام كوريا الجنوبية اليوم
ڤيتنام ـ وفد جمعية الصحافيين ـ مشعل العبكل وسطام السهلي

يبدأ املنتخب الوطني لكرة قدم الصاالت مش����واره في 
دورة األلعاب اآلسيوية الثالثة داخل الصاالت والتي تفتتح 
رسميا غدا في جمهورية ڤيتنام عندما يواجه منتخب كوريا 
اجلنوبي����ة في ال� 12 ظهر الي����وم بتوقيت الكويت في لقاء 

وصفه البعض بالقمة نظرا لقوة املنتخبني 
يذكر أن ازرق الصاالت وقع في املجموعة الرابعة التي 
تضم منتخبات كوريا وأوزباكستان وقرقيزستان ويتأهل 
أول وثاني املجموعة لذا يسعى األزرق الى حسم لقاء اليوم 

لصاحله من أجل ضمان الوصول الى الدور الثاني.
وركز مدرب منتخبنا عيسى فالح في الفترة األخيرة على 
وضع اللمسات االخيرة على طريقة اللعب التي سيعتمد عليها 
املنتخب في املباراة النهائية وتضم تشكيلة ازرق الصاالت 
العديد من النجوم امثال فيصل البغلي في حراسة املرمى 
وحمد العثمان وسالم أمان وعمر اجلاسر واحمد العصفور. 
ويأمل فالح من خالل تلك التش����كيلة في خلق توازن بني 
العب����ي اخلبرة العثمان والعصفور واالعتماد على مجهود 
سالم أمان وسيكون اجلاسر اليوم مطالبا باستغالل انصاف 
الفرص للتسجيل كما سيناور فالح باالوراق البديلة املتمثلة 
في ناصر املس����ند وفهد الطريج����ي وفهد الفرهود من اجل 
مجاراة املنتخب الكوري الذي يعتمد على السرعة واللياقة 
البدنية العالية. من ناحية أخ����رى رفعت اللجنة املنظمة 
لدورة األلعاب اآلسيوية الثالثة داخل الصاالت حالة التأهب 
القصوى استعدادا الفتتاح الغد حيث بات ستاد »ماي دنه« 
مبدينة هانوي العاصمة القدمية جلمهورية ڤيتنام جاهزا 
لهذه املناسبة الذي يتسع ل� 50 ألف متفرج وبيعت جميع 

تذاكر حفل االفتتاح ويشارك في هذه الدورة 40 دولة.

التعويذة دجاجة

ومت اختي����ار دجاجة »هو ك����وك« تعويذه للدورة وهي 
فصيلة نادرة من الدجاج الڤيتنامي ومعروفه لدى الشعب 
الڤيتنامي جيدا وحس����ب التراث الشعبي فان دجاجة »هو 
كوك« وخاصة الديك يتميز بخمس خواص هي الش����رف 
والفنون القتالية والقوة البدنية واجلانب اإلنساني والوفاء 
حس����ب املعتقدات الڤيتنامية وتظه����ر دجاجة »هو« وهي 

ترحب بضيوف الدورة. 

استعدادات مكثفة الفتتاح دورة األلعاب اآلسيوية في ڤيتنام غدًا 

محليةمتفرقات

اس���تعدت ميادين مجمع الش���يخ صباح االحمد 
االوملبي للرماية الحتضان بطولة سمو ولي العهد التي 
ستنطلق اليوم بأولى مسابقاتها في رماية الدبل تراب 
لفئة الرجال، وتس���تمر ملدة ثالثة ايام متتالية، وقد 
س���خر نادي الرماية كل امكانياته من اجل اظهار هذه 
البطولة بشكل مشرف والئق يتناسب مع مكانة سمو 

ولي العهد.
قدم امني س��ر احتاد العاب القوى خليفة ابوش��يبة 
امس استقالته من عضوية االحتاد لظروف صحية املت به 
وافس��احا في املجال امام الشباب. وش��كر ابوشيبة في 
تصريح ل� »كونا« اعضاء مجلس االدارة الذين س��اندوه 

ووقفوا معه خالل فترة عمله معهم.
 يقيم نادي الفحيحيل في ال� 7 مساء اليوم حفل 
تكرمي لالعبني املميزين الذي���ن حققوا مراكز متقدمة 
املوسم املاضي على مستوى االلعاب اجلماعية والفردية. 
من جهته قال حمد ش���امخ امني السر العام: ان النادي 
دأب على مدار السنوات املاضية على ان يكرم الالعبني 
املتفوقني احلاصلني على مراكز متقدمة وفي مختلف 

االلعاب تقديرا جلهودهم التي بذلوها.
 اعتم��د االحتاد الدول��ي لكرة الق��دم »فيفا« احلكم 
الوطني عباس الش��مري للمش��اركة في حتكيم مباريات 
بطولة كأس العالم لكرة الش��واطئ التي تستضيفها دبي 
خالل الفترة من 12 ال��ى 22 نوفمبر املقبل، وذلك بعد ان 
رشحته اللجنة االنتقالية املكلفة بادارة شؤون احتاد كرة 

القدم لهذه املهمة.


