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بعد سباق قوي ومثير و»األبرز« في المركز الثاني

ضعف اإلمكانيات واإلعداد مقارنة بالمنتخبات األخرى أجهض الحلم

»أبوصقر« للدماك يتوج بكأس »األنباء« في األحمدي

لجنة تدريب »اليد« تجتمع بالعبي المنتخب األول 

الفحيحيل يكرم 350 من العبيه المميزين »الفراعنة« يستعد لمهمته الصعبة أمام 
الجزائر  بتدريبات مكثفة في أسوان

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يغادر املنتخب املصري االول لكرة القدم القاهرة 
في الواحدة والنصف ظهر اليوم على منت طائرة 
خاصة متوجها الى مدينة اسوان ليبدأ تدريبات 
الفترة االولى من برنامج اس����تعداداته ملواجهته 
املصيرية امام املنتخب اجلزائري 14 نوفمبر املقبل 
بستاد القاهرة. ومن املنتظر ان ينضم ثالثي انبي 
احمد احملمدي وعبدالعزيز توفيق واحمد رؤوف 
للمنتخب في مطار القاهرة والسفر معه ألسوان 
بسبب انضمام الثالثي الى صفوف فريق ناديهم 
قبل مباراته بايام من مواجهته باالمس امام االنتاج 
احلربي ضمن مؤجالت الدوري العام. في حني تأكد 
بصفة نهائية انضمام الرباعي احملترف حسني 
عبدربه العب اهلي دبي االماراتي ومحمد زيدان 
مهاجم بروسيا دورمتوند االملاني ومحمد شوقي 
احملترف ف����ي ميدلزبره االجنليزي وعبدالظاهر 
الس����قا مدافع فريق اسكش����هير التركي ملعسكر 
املنتخب بعد عودته من اس����وان اي قبل مباراة 
اجلزائر ب�  5  ايام حس����ب م����ا تنص عليه لوائح 

االحتاد الدولي. 
يذكر أن معسكر اسوان املغلق ستتخلله مباراة 
ودية امام املنتخب التنزاني يوم  اخلميس القادم  
على ستاد اس����وان يعود بعدها مباشرة الفريق 
للقاهرة لالنتظام في معسكره االخير مبدينة 6 
اكتوبر الذي سيستمر حتى موعد املباراة املصيرية 

امام اجلزائر .
وكان اجله����از الفني للمنتخب قد جلأ حليلة 
جديدة وغريبة للهروب من أعني اإلعالم والصحافة 
وأدى املنتخب مرانه الثاني خالل معسكره االول 
بالقاهرة على س����تاد جهاز الرياضة العسكري 
مبنشأة البكري، على الرغم من اعالنه مسبقا عن 
مكان التدريب على امللعب الفرعي لستاد القاهرة، 

جاء ذلك من اجل حرص اجلهاز الفني على عدم 
معرفة اجلانب اجلزائري أي معلومة عن الفريق، 

وهو االمر ذاته الذي جعل 
اجلهازالفني يرفض بدء املران مبلعب ستاد 
جهاز الرياضة العسكري إال بعد خروج شرطة 

احلراسات أو افراد االمن في امللعب الفرعي.
م����ن جانب آخر يخ����وض الفريق االول لكرة 
القدم لإلسماعيلي في السادسة مساء اليوم بستاد 
اإلس����ماعيلية اولى مواجهاته الودية امام فريق 
منتخب الس����ويس.. وكان اجلهاز الفني للفريق 
بقيادة عماد سليمان املدير الفني قد قرر خوض 

4 مباريات ودية خالل فترة توقف الدوري.
وفي النادي االهلي واصل حسني ياسر العب 
وسط الفريق هجومه على اجلهاز الفني وإدارة 
النادي معربا عن ندمه لالنتقال واللعب في صفوف 
األهلي على الرغم من رفضه العديد من العروض 
األوروبية والعربية قبل بداية املوسم املاضي من 

أجل االنضمام لألهلي.
وأضاف ياس����ر في تصريحات لشبكة »سي.

ان.ان« انه كان راغبا في الرحيل لعدم حصوله على 
فرصته في املوسم املاضي خاصة انه استمر ألسباب 
مادية، ولكن مش����اركته في املباريات في املوسم 

احلالي غيرت وجهة نظره بعض الشيء. 
وأكد حسني أنه لم يحصل على الفرصة املناسبة 
مع األهلي في املوسم املاضي، ألن اجلهاز الفني 
كان يدفع به في أوقات عصيبة في املباريات، وأن 

األمور تغيرت قليال هذا املوسم.
وواصل ياسر هجومه على النادي قائال: أشعر 
بندم ش����ديد على قرار االنتقال لألهلي، ولو عاد 
ب����ي الزمن فلن أتخذ هذا الق����رار، خاصة بعدما 
ش����عرت بعدم تقدير إدارة األهلي ملا فعلته من 

أجل الفريق.

 فهد الدوسري
اقام مجلس إدارة نادي الفحيحيل برئاسة وليد 
الفليج وبحضور جميع األعضاء حفل تكرمي مميز 
ل� 350 العبا من مختلف العاب النادي ويأتي هذا 
التكرمي بعد حتقيق الالعبني نتائج مميزة خالل 
املوسم املاضي األمر الذي ساهم في أن يكون النادي 

أحد االندية املنافسة في العديد من االلعاب.
 وأكد رئيس النادي وليد الفليج ان هذا التكرمي 
يأتي في اطار سعي االدارة احلثيث لتطوير االلعاب 

املختلفة التي يشارك بها النادي.
واض���اف انه بفض���ل جهود مجل���س االدارة 
واملكرمني واالجهزة الفنية واالدارية والتي عملت 

بجد واخالص للنادي متكن النادي من القفز في 
نق���اط كأس التفوق العام من 7.25 إلى 63 نقطة 

خالل السنوات الست املاضية.
من جانبه أشار أمني الصندوق في النادي بدر 
العدوان���ي الى ان هذا املهرجان يأتي ضمن حلقة 
جديدة من حلقات التواصل االداري مع الالعبني 
والسيما الناشئون منهم الذين يحتاجون مثل هذا 
التكرمي حلثهم على تقدمي املزيد البراز ما ميلكون 
من طاقات ومواهب نادرة، وكشف عن ان املبلغ 
الذي صرفته االدارة القامة هذا التكرمي بلغ حوالي 
24 ألف دينار وهو مبلغ بسيط بالنسبة ملا قدمه 

العبونا خالل املوسم املاضي.

»هوكي الجليد« خارج المنافسة 
على لقب البطولة اآلسيوية

 بانكوك ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
أظهرت البطولة اآلس���يوية التاس���عة لهوكي الجليد للفئة 
»المفتوحة« التي تستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك ضعف 
االعداد والتدريبات لمنتخبنا الوطني وعدم قدرته على المنافسة 
على اللقب بعد تلقيه الخسارة أمام هونغ كونغ 1-6، في الدور 
التأهيلي للمباراة النهائية بعد ان عاهد الالعبون أنفس���هم على 
ان يكونوا في المقدمة للوصول الى المركز األول في مشاركاتهم 
الخارجية وقد أدوا ما عليهم في البطولة الحالية بروح معنوية 
عالية المس���توى إال أن الرياضة أو أي لعبة البد ان يتم دعمها 

فعليا وبوسائل حديثة وبطرق عالمية.

توفير المستلزمات

واالهم من ذلك توفير المستلزمات التي يفتقر اليها المنتخب 
باستثناء ان الالعبين يدفعون من جيوبهم لتأمين ذلك واولهم 
رئيس الوفد فهيد العجمي رغم المساعدة وتوفير الميزانية من 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة والتي تكفي لبطولة ولكنها 
ال تصنع أمجادا أو ألقابا أو كؤوس���ا والدليل عدم توافر الصالة 
لتأدية التدريبات أوال وعدم التعاقد مع مدرب يستطيع ان يبني 
أفكارا جديدة لالعبين ويؤمن ما يطلبونه لمواجهة الخصوم في 

آسيا وفي الخليج وفي البطوالت العربية مستقبال.
وعودة الى المباراة التي كان يمني الالعبون فيها أنفس���هم 
بالفوز والتأهل الى المباراة النهائية إال أن أمنياتهم تجمدت على 
جليد صالة امبريال العالمية رغم ما بذله الالعبون في الخطوط 
الثالثة من جهد وامكاني���ات لو قورنت بغيرهم من المنتخبات 
المشاركة مثل االمارات وتايلند وهونغ كونغ التضح ان الكويت 

تس���تحق الكأس والتتويج الن تايلند عضو في االتحاد الدولي 
منذ 20 عاما واالم���ارات منذ 5 أعوام وهونغ كونغ منذ 8 أعوام 
والكوي���ت منذ مايو الماضي فقط، واالنكى من ذلك ان منتخبنا 
الوطني -يلعب تحت غطاء لجنة هوكي الجليد وليس بعباءة 
النادي الذي ينتظره الالعبون على أحر من الجمر لتس���مح لهم 
هيكلي���ة النادي بالحصول على الكثير من الوعود المعس���ولة 

محليا لتأمين كل احتياجاتهم التي ذكرناها سابقا. 
 وسجل لمنتخبنا الوطني أحمد ومشعل العجمي وأوقف لمدة 
3 دقائق كل من فيصل عطااهلل واحمد العجمي لكن مستوى األداء 
كان واحدا بقدر حج���م االعداد الفقير الذي يخضع له الالعبون 

ألي بطولة.
وبذلك ينه���ي المنتخب مبارياته في البطولة على ان ينتظر 
الحصول على ترتيبه اليوم من اللجنة المنظمة واللجنة الفنية 
للبطولة بانتظار اكتم���ال جميع المباريات التي تتواصل حتى 

ليل أمس.
م���ن جهته قال رئيس الوفد فهيد العجمي ان الالعبين قدموا 
ما عندهم وحاول���وا تحقيق اللقب لكن ظ���روف االعداد وعدم 
وصول اللعبة الى مصاف التنظيم والتنس���يق وإشهار النادي 
أبقى الحلم داخل جدران غرف���ة لجنة هوكي الجليد في اللجنة 
االولمبية لعل وعسى يتم وضع األسس الصحيحة للهوكي في 

المستقبل القريب.
 وكل ما نطلبه هو توفير صالة ومستلزمات ومدرب لتكون 
المش���اركة األقوى واألهم آس���يويا في دورة األلعاب اآلسيوية 
الشتوية الس���ابعة التي تستضيفها كازاخستان في يناير 2011 

لتحقيق مركز متقدم في التصنيف الدولي.

اجتمعت جلنة التدريب باحتاد 
كرة اليد مع العبي املنتخب االول 
في صالة االحت����اد بالدعية الذي 
يستعد للمش����اركة في البط�ولة 
اآلسيوية ال� 12 في لبنان 6 فبراير 
املقبل. وأكد مدير املنتخبات جاسم 
الذياب أنه ملس من العبني املنتخب 
إصرارا على تقدمي األفضل وتشريف 

سمعة كرة اليد الكويتية.
وأع����رب الذياب ع����ن تفاؤله 
الكبي����ر مبا س����يقدمه الالعبون 
خالل البطولة اآلس����يوية، مؤكدا 
أن الالعب����ني ميتلكون االمكانات 
الالزمة لتحقيق املنشود في هذا 

احملفل القاري الكبير.
الذي كان  وامتدح احلض����ور 
موجودا في ه����ذا االجتماع األول 
انطباعا عن مدى  »الذي أعط����ى 
جدية الالعبني ورغبتهم في تقدمي 
الصورة املطلوبة وتشريف كرة اليد 
الكويتية واظهار املستوى احلقيقي 
للعبة وتأكيد أحقية الكويت في 
الوصول الى أعلى املستويات في 
القارة«.واشار الذياب الى أن هناك 
عددا من الالعبني اعتذروا عن عدم 
احلضور ألسباب متعددة، معربا 
عن أمله في أن يكون االلتزام هو 
الصف����ة الس����ائدة لالعبني خالل 
الفترة املقبلة. ولفت الى ان مدرب 
املنتخب زوران اجتمع شخصيا 
م����ع الالعبني وبني لهم أس����لوبه 

ووضع له����م اخلطوط العريضة 
ملا س����يقوم به خالل فترة االعداد 
األولية للبطولة، موضحا لهم أن 
الذي سيتم اختياره  األفضل هو 
ضمن التشكيلة األساسية النهائية. 
وكان احتاد اليد أعلن التش����كيلة 
األولية لالعبي املنتخب املشارك في 
بطولة آسيا وضمت التشكيلة: خالد 
الفضلي وتركي اخلالدي وسلمان 

مزعل ومهدي عبداحلليم حلراسة 
املرمى، اضافة الى 28 العبا منهم 
س����عد العازمي وسامح الهاجري 
وعبداهلل الذياب وسالم عبدالسالم 
وناصر بوخض����را وعبدالعزيز 
الزعابي ومشاري العتيبي وحسن 
الشطي وعلي اشكناني وحسني 
صيوان وعبدالعزيز التراك وصالح 
املوسوي وعبداهلل مصطفى.كما مت 

اختيار مطلق الدوسري وعبداهلل 
اخلميس وأحمد السرحان ومهدي 
القالف اضافة الى مشاري عباس 
طه وفهد ربيع وعبدالعزيز جنيب 
ومحمد الغربللي وفيصل واصل 
وعبدالعزيز يال����وس وعبداهلل 
الغربللي  الس����نافي وعب����داهلل 
وابراهيم صنقور وفيصل صيوان 

وعلي مراد.

ولي العهد يشمل برعايته بطولة الرماية

يشمل سمو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد برعايته بطولة سمو 
ولي العهد الس����نوية الكبرى للرماية الت����ي ينظمها نادي الرماية، وقد 
اناب سموه محافظ الفروانية الفريق متقاعد عبداحلميد احلجي حلضور 
حفل اخلتام في الرابعة مساء اليوم مبجمع ميادين الشيخ صباح االحمد 
االوملبي للرماية. وضمن نتائج اليوم الثاني للبطولة، وفي رماية الدبل 
تراب لفئة الرجال متكن حمد العفاسي من حسم اللقب محققا املركز األول 
وامليدالية الذهبية، وفي رماية التراب للسيدات جاءت باملركز األول شهد 
احلوال، وفازت بالسكيت شيخة الرشيدي، وفي رماية البندقية ضغط 
الهواء للسيدات جاءت باملركز األول مرمي ارزوقي، اما مسابقة البندقية 
ضغط الهواء لفئة الناشئات فقد جاءت باملركز األول حصة الزايد، وفي 
رماية القوس والس����هم األوملبي لفئة السيدات حققت املركز األول هبة 
ارزوقي، اما على مستوى الناشئني للرجال فقد جاء باملركز األول فالح 
العسكر، وعلى مس����توى البراعم من نفس املسابقة حقق عبدالرحمن 
البالود املركز األول. وأكد امني السر العام لنادي الرماية عبيد العصيمي 
أن من حسن الطالع أن يبدأ نادي الرماية موسمه احمللي للعام 2010/2009 
بهذه البطولة الغالية حيث شهدت البطولة منافسات قوية جدا في جميع 
مراحلها املختلفة وذلك من خالل مشاركة أعداد كبيرة وأسماء متميزة 

تعمل بكل قوه إلحراز كأس هذه البطولة الغالية.

دخل اجلواد أبوصقر السطبل 
الدماك بقيادة ليون تاريخ أبطال 
كأس »األنب���اء« الت���ي انطلقت 
منذ عام 1995/1994 وفاز بها 13 
اسطبال آخرها اجلواد ابوصقر 
وجاء اجلواد االبرز للعذاب بقيادة 
سيسليو في املركز الثاني بعد 
سباق مثير كان االبرز مسيطرا 
حتى االمت���ار االخيرة لينطلق 
أبوصقر ويخطف املقدمة والكأس 

وجاء اجلواد عجرش للثويران 
في املركز الثالث وعطا الرحمن 

في املركز الرابع.
وقام د.هايف احلويلة رئيس 
مجلس االدارة وأمني السر سلطان 
السويري والزميل طالل احملطب 
بتقدمي الكأس الى اسطبل الدماك، 
الدماك  وهنأ احملطب اس���طبل 
بالفوز ومتنى لبقية االسطبالت 
املقبلة،  السباقات  التوفيق في 

واض���اف ان »األنباء« حريصة 
عل���ى دعم رياض���ة التراث من 
اجل احلفاظ على رياضة اآلباء 
واالجداد واالرتقاء بهذه الرياضة 
العربية االصيلة، واكد استمرار 
الرياضة  دعم »األنباء« له���ذه 
ومختل���ف االنش���طة من اجل 
حتقيق الترابط والتماس���ك مع 
اجلماهير وشكر اسرة فروسية 
االحمدي بقيادة د.هايف احلويلة 

على اجله���ود املبذولة من اجل 
النهوض برياضة الفروسية.

وعل ���ى كأس املرحوم اللواء 
عبداهلل عدس املخصص جلياد 
الدرجة الثانية على مسافة 1800 
مت���ر فاز اجلواد غال الس���طبل 
املرحوم خال���د العتيبي بقيادة 
ويبر باملركز االول وجاء اجلوهري 
السطبل الفراج بقيادة عبداهلل في 
املركز الثاني وموعود للدبوس 

بقيادة كرمي في املركز الثالث وقام 
املقدم امين عبداهلل عدس بتقدمي 
الكأس السنوية التذكارية لوالده 

الى اسطبل خالد العتيبي.
وفي بقية االشواط فاز اجلواد 
البرقاوي ملسلط العتيبي بقيادة 
توفيق بالشوط االول املخصص 
جلياد الدرجة االولى على مسافة 
1800 متر وجاء ع���ادل الطيب 
لالنص���اري في املرك���ز الثاني 

وطويق للدبوس بقيادة انتوني 
في املركز الثالث.

وفي الشوط الثاني املخصص 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
2000 متر فاز اجلواد فرج خير 
للمرحوم خالد العتيبي بقيادة 
ويبر باملركز االول، وجاء شواش 
للتحرير في املركز الثاني ونوايا 
خير لطامي الهاجري في املركز 

الثالث.

اجلواد أبوصقر يعبر خط النهاية

إبراهيم صنقور أحد عناصر اخلبرة في قائمة منتخب اليد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد

الزميل طالل احملطب يهدي كأس »األنباء« إلى إسطبل الدماك

وليد الفليج يكرم املدرب بداح الهاجري

عربيةمتفرقات

 تتج����ه األنظار الى مباراتي العهد املتصدر مع االنصار 
اخلامس، والنجمة حامل اللقب والوصيف احلالي مع الراسينغ 
الثال����ث اليوم في املرحلة الرابعة م����ن بطولة لبنان لكرة 

القدم.
 متسك العني بالصدارة بعد فوزه الكبير على ضيفه الشباب 
4-0 في افتتاح املرحلة اخلامس��ة من ال��دوري االماراتي لكرة 
الق��دم. وتختتم املرحل��ة اليوم مبباراتي االهلي مع الش��ارقة 

واالمارات مع اجلزيرة.
 أقر مجل����س إدارة رابطة دوري احملترف����ني اإلماراتية 
ميزانية املوس����م الرياضى احلالي 2010/2009 والتي تبلغ 
121مليون درهم إماراتي حيث بلغت حصيلة البث التلفزيوني 
من قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتني 70 مليون درهم باإلضافة 
إلى 45 مليون درهم من ش����ركة »اتصاالت« وستة ماليني 

درهم من التسويق.
 حرم احتاد الرمثا مضيفه الوحدات حامل اللقب في املواسم 
الثالثة االخيرة من فرصة اإلنفراد مؤقتا بصدارة الئحة الترتيب 
بعدم��ا أرغمه على التعادل 0-0 على س��تاد مدينة امللك عبداهلل 
الثاني في منطقة القويسمة بعمان في افتتاح املرحلة اخلامسة 

من الدوري األردني لكرة القدم.
 أحلق الشباب اخلسارة الثانية بضيفه الرفاع الشرقي 
1-0 على ستاد البحرين الوطني في افتتاح منافسات املرحلة 
اخلامسة من الدوري البحريني لكرة القدم. وتختتم املرحلة 

اليوم بلقاءي احملرق مع النجمة، والرفاع مع البسيتني.
 اكد عضو االحتاد العراقي لكرة القدم واالمني املالي فيه عبد 
اخلالق مسعود ان تصفيات املجموعة اآلسيوية الثالثة للشباب 
في اربيل من 5 الى 15 املقبل باتت مهددة بااللغاء بسبب رفض 
وزير الشباب والرياضة تسليم املبلغ املخصص من قبل احلكومة 

لتغطية نفقات االستضافة.
وتضم املجموعة منتخبات الس��عودية والكويت وعمان والهند 

وافغانستان والعراق.
من جانبه، قال وزير الش��باب والرياضة العراقي جاسم محمد 
جعف��ر »كيف ندعم االحتاد وهو يته��م احلكومة بالطائفية، ال 

تهمنا املباريات بقدر ما يهمنا الوطن«.


