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الفهد: المرحلة المقبلة تتطلب جهداً للمحافظة على ما أنجزه »األولمبي اآلسيوي«

ڤيتنام ـ موفدا جمعية الصحافيين ـ سطام السهلي ومشعل العبكل
التنفيذي للمجل���س االوملبي  املكت���ب  عقد 
اآلس���يوي أمس اجتماعه ال� 55 برئاسة الشيخ 
احمد الفهد في فندق »دايوو« على هامش دورة 
االلعاب اآلسيوية الثالثة للصاالت املغلقة التي 

تستضيفها ڤيتنام حتى 8 اجلاري.
 وبحث االجتماع املوضوعات والتقارير التي 
متحورت حول خطط املجلس لتطوير الرياضة 

اآلسيوية في املستقبل.
وقال الفهد عقب االجتماع ان املكتب التنفيذي 
اس���تم��ع ال��ى تقارير نواب الرئيس لقطاعات 
آسيا اخلمسة، والسكرتير العام ورؤساء اللجان 
العاملة حول سير العمل في البرامج واخلطط 
املس���تقبلية للمحافظة على وحدة قارة آس���يا 

وشبابها.
وأضاف ان املكتب التنفيذي استمع ايضا الى 
التقارير املقدمة عن الدورات اآلسيوية الرياضية 
املقبل���ة، وهي دورة األلعاب ال� 16 التي تقام في 
غوانغزو الصينية 2010، ودورة االلعاب الشاطئية 
الثانية التي تستضيفها سلطنة عمان في ديسمبر 
2010، ودورة االلعاب اآلس���يوية الشتوية التي 
تستضيفها مدينة االستانة االماتي الكازاخستانية 
عام 2011، ودورة األلعاب اآلس���يوية ال� 17 التي 

ستقام في انشون الكورية عام 2014.
وتابع ان املجلس استمع الى تقارير مفصلة 

عن دورة االلعاب اآلسيوية للفنون القتالية التي 
أقيمت في تايلند في أغسطس املاضي، واملشاركة 
الكونغرس االوملبي، واستضافة  اآلسيوية في 
بعض الدول االنشطة وبرامج رياضية في عدد من 
االلعاب الرياضية، وتوصيات ونتائج اجتماعات 

اللجان املختلفة.
وأوضح الفهد ان القارة اآلس���يوية أصبحت 
تتصدر في عدد من األلعاب الرياضية مما يضع 
املجلس االوملبي اآلسيوي امام مسؤولية مضاعفة، 
مش���يرا الى ان املرحلة املقبل���ة للقارة تتطلب 
جهودا كبيرا للمحافظة على استمرارية ما أجنزه 

املجلس.
من جانبه، قال مدير ع���ام املجلس االوملبي 
اآلسيوي حسني املسلم ان املكتب ناقش مقترحا 
خاصا بزيادة عدد االلعاب الرياضية ومت إقرار 
لعبة )تثبيت الوتد( كإحدى االلعاب االضافية 
للدورة، وس���يبحث في وقت آخر مدى إمكانية 
إضافة لعبتي كرة املاء الش���اطئية والتزحلق 

املائي.
وقال ان املكتب بعد استماعه للتقرير اخلاص 
باستضافة مدينة انشيون الكورية لدورة االلعاب 
اآلس���يوية ال� 17، اقترح ان يتم اعتماد برنامج 
االلعاب اخلاص���ة بالدورة اثناء االجتماع العام 
املقبل للمجلس، مشيرا الى ان املكتب أبدى ارتياحه 
جلميع التقارير الواردة من املدن املس���تضيفة 

للدورات اآلسيوية الصيفية والشتوية والشاطئية 
والصاالت املغلقة.

الجزاف استقبل وفودا آسيوية 

 من جانبه، أشاد رئيس مجلس اإلدارة املدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف بالعالقات الرياضية املتينة التي تربط 
بني الكويت وكوريا احلنوبية، خاصة ان اغلب 
املدربني الذي���ن يعملون في االحتادات واالندية 
احمللية لهم دور بارز في اعداد الالعبني واكتشاف 

املوهوبني منهم.
وقد طالب اجلزاف خالل اس���تقباله رئيس 
اللجنة االوملبية الكورية اجلنوبية، من كوريا 
بإعداد برنامج مشترك في مجال الشباب والرياضة 
وإعداد الق���ادة والطب الرياضي واملنش���طات 
واملنشآت والتدريب لفتح آفاق واسعة في هذه 

املجاالت عامليا واقليميا.
كما استقبل اجلزاف رئيس اللجنة االوملبية 
اليابانية، ومت بحث مدى تطوير وانشاء بعض 
املشاريع الرياضية، خاصة ان اليابان لها خبرة 
كبيرة في هذا املجال، حيث اطلع الوفد الياباني 
اجلزاف على مش���روع املركز الوطني للتدريب 
في االلعاب الفردية )مشروع املوهوبني(، حيث 
أبدى الوفد الياباني موافقته على تدريب العاملني 
في املجال الرياضي والشبابي حتى تعم الفائدة 

عليهم وحتقيق الهدف املنشود منه.
هذا وقد عرض مدير عام هيئة الرياضة في 
تايلند على الكويت خبرتها وامكانياتها من خالل 
تدريب العاملني في الهيئات الرياضية لالستفادة 
منهم في املجاالت الطبية والرياضية وتطوير 
قدراتهم لتأهيلهم في تنفيذ هذه املشاريع احليوية 
التي من شأنها رفع اسم الكويت عاليا في احملافل 

الدولية.

منافسات 

 وعلى صعيد املنافسات، تبدأ اليوم منافسات 
فردي البولينغ ويشارك 4 العبني من منتخبنا 
هم جاسم درويش وباسل العنزي ومحمد كمال 
وخالد الدبيان، اذ سيتم اختيار افضل 8 العبني 
يتم التنافس بينهم، من ثم جتري املنافسة بني 

4 العبني على املراكز االولى.
وتأه���ل املنتخ���ب الوطني لك���رة القدم الى 
الدور الثاني بعد فوز اوزبكس���تان على كوريا 
اجلنوبية 4-2 لتحسم بطاقتي التأهل للكويت 

واوزبكستان.
فيما يواصل منتخب الكيك بوكسنغ استعداداته 
على صالة فان دون ويشارك منتخبنا ب� 4 العبني 
هم مشعل العربيد وزن 67 كلغ ومحمد القالف 
وزن 75 كلغ وعبدالرحمن الشمري وزن 54 كلغ 

ومحمد املذكوري وزن 63 كلغ.

الجزاف بحث سبل التعاون الرياضي مع وفود على هامش »األلعاب اآلسيوية للصاالت«

الرئيس الڤيتنامي: الرياضة اآلسيوية
بقيادة الفهد سيكون لها شأن عالمي

تأجيل ألعاب غرب آسيا إلى 2011

توقع رئيس جمهورية ڤيتنام االشتراكية جنوين 
منه تريتي ان يكون للرياضة اآلسيوية التي يقودها 
رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد، 
شأن رفيع على مستوى العالم في السنوات القليلة 

املقبلة.
ونقلت وكال����ة األنباء الڤيتنامي����ة عن الرئيس 
الڤيتنامي عقب اس����تقباله الفهد، قوله انه في غاية 
السعادة والسرور مبا حتققه الرياضة اآلسيوية من 
تقدم واضح بقيادة املجلس األوملبي اآلسيوي الذي 

تترأسه الكويت.
واتفق����ت رؤى الفهد والرئيس الڤيتنامي على أن 
القارة اآلسيوية تشهد تطورا رياضيا ملحوظا، وقفزات 
متالحقة خاصة في الس����نوات احلالية، وانها تسير 

بخطى ثابتة وواثقة نحو العاملية.
وعبر الرئيس الڤيتنامي عن أمله في ان يتواصل 
نشاط املجلس األوملبي اآلسيوي واندفاعه بحماس، 
لتتولى ڤيتنام والدول اآلسيوية األخرى تنظيم احداث 
رياضية على املستوى العاملي او القاري، مشيرا الى 
ان ب����الده وضعت كل إمكاناته����ا وتعمل بجهد كبير 
من اجل إجناح الدورة اآلس����يوية الثالثة للصاالت 
املغلقة. وأبدى استعداد بالده لبناء عالقات أكثر متانة 
وأكثر تطورا مع  الكويت في مختلف املجاالت، ومنها 
مجال النفط والتجارة والتعليم والتدريب وغيرها 

من املجاالت.

أعلن رئيس االحتاد الرياضي لدول غرب آس���يا 
الش���يخ طالل الفهد عن تأجي���ل موعد دورة غرب 
آس���يا الرابعة املقررة في ايران لتقام في 2011 بدال 

من 2010.
وقال الفهد الذي ش���ارك ف���ي اجتماعات املكتب 
التنفيذي ال� 55 للمجلس األوملبي اآلسيوي، ل� »كونا« 
ان املكتب التنفيذي الحتاد غرب آسيا، قرر تأجيل 
موعد إقامة دورة األلعاب الرابعة في إيران عام 2010 
ملدة عام، وس���يحدد املوعد اجلديد والنهائي اثناء 

انعقاد املؤمتر العام لالحتاد في العام املقبل.

كرمي درويش يحجز عمرو شبانة في مباراة سابقة عبداهلل املزين تنتظره مهمة صعبة

منتخب هوكي اجلليد احرز املركز الثالث

الشيخ احمد الفهد متوسطا اعضاء املكتب التنفيذي للمجلس االوملبي اآلسيوي

»هوكي الجليد« ثالث البطولة اآلسيوية

بانكوك ـ سمير بوسعد ـ موفد »األنباء«
ظفر منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد باملركز 
الثالث في ختام البطولة اآلس���يوية التاسعة 
لهوك���ي اجللي���د التي اس���تضافتها العاصمة 
التايلندي���ة بانكوك مبش���اركة 32 منتخبا في 
فئات »انترناشيونال وناشيونال وانترناشيونال 
املفتوحة وآسيا املفتوحة واالخيرة تضم منتخبنا 
الوطني الى جانب اإلمارات وسنغافورة وهونغ 

كونغ وتايلند »أ« و»ب«.
وجاء منتخب الهوك���ي باملركز الثالث بعد 
ان جمع 3 نقاط من فوز وتعادل وخس���ارتني، 
وبفارق االهداف عن االمارات، فيما حل تايلند 
»ب« باملركز اخلامس، وسنغافورة بالسادس، 
بينما احتفظ منتخ���ب تايلند »أ« باللقب بعد 
فوزه على هونغ كونغ 4-2 في املباراة النهائية 

على صالة امبريال .
ونال العبنا املتألق احمد العجمي لقب أفضل 
العب في البطولة، بعد ان جنح في تقدمي نفسه 
وتس���جيل األهداف، ونال استحسان اجلميع 
واللجنة املنظمة، رغم العروض التي لم ترض 
طموحات العبي املنتخب الوطني، بسبب ضعف 
اإلعداد وعدم توافر الصالة واملدرب وإش���هار 
النادي الذي سيقدم كل احللول الى العبي املنتخب 
الوطني، السيما ان هوكي اجلليد في الكويت 
بات يأخذ منحى مهما وفي ازدياد مطرد، وتضم 
كشوفات املنتخب االول 35 العبا والناشئني 40 

العبا، فيما تضم فئة السيدات 35 العبة.
من جهته، قال رئيس اللجنة املنظمة للبطولة 
األميركي برنارد س���كوت ان املنتخب الكويتي 
يستحق املزيد من االهتمام والدعم، النه يشارك 
للمرة الثالثة على التوالي، ويقدم نفسه منتخبا 
جيدا وهو يحتاج الى املزيد من االحتكاك لينافس 

على اللقب.
واشاد مبشاركات منتخب الهوكي واعتبره 
من افض���ل املنتخبات التي تنال جائزة اللعب 

النظيف، بسبب العروض التي يقدمها وحتليه 
بالروح الرياضية، رغم انه يكون منافسا صعبا 

في جميع املباريات التي خاضها.

العجمي: حاولنا المنافسة

بدوره، قال رئي���س الوفد فهيد العجمي ان 
املنتخ���ب الوطني قدم ما عن���ده من امكانيات 
واداء وحاول املنافسة على اللقب لكن الظروف 
الت���ي مير بها تضعه في اختبار كبير، مضيفا 
ان لعبة الهوكي حتتاج الى املزيد من االهتمام 
واإلسراع في إنش���اء الصالة او توفيرها على 
األقل للتدريبات، والتعاقد مع مدرب وش���راء 
املستلزمات وإش���هار النادي، كل ذلك سيؤدي 
حتما الى حتقيق نتائج أفضل في املس���تقبل 
القريب، السيما اننا مقبلون على االمتحان األهم 
في آسيا وهو دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 

السابعة في كازاخستان عام 2011.
من جانبه، قال نائب رئيس الوفد الشيخ نواف 
الصباح ان البطولة تعتبر محطة ال باس بها في 
مسيرة إعداد املنتخب، والتطلع الى مشاركات 
أفضل النها تقدم نوعا ما من املعسكرات وتنفيذ 
البطوالت  اخلطط املطلوبة استعدادا خلوض 

الرسمية اآلسيوية املقبلة.
وقال صاحب جائزة أفضل العب احمد العجمي 
في مباراتني ان اجلائ���زة تعتبر مهمة وتؤكد 
قدرة الش���اب الكويتي عل���ى حتقيق مركز او 
لقب باس���م الكويت، لكن ذلك ال يكفي لصنع 
األلقاب او املراكز األولى على صعيد املنتخب، 
الننا نحتاج الى الكثير واملزيد من التدريبات 

واخلطط لنصبح قوة مهمة في آسيا.
الى ذلك تعود بعث���ة املنتخب الوطني الى 
البالد فجر غد، على ان يتم جتميع الالعبني بعد 
أسبوع من وصولهم ملعرفة وتقييم املشاركة 
في البطولة وللبدء في مرحلة اإلعداد للبطوالت 

املقبلة.

أحمد العجمي أفضل العب.. وإشادة بالكويت رغم الصعوبات في اإلعداد

بطولة العالم لإلسكواش تنطلق اليوم بمشاركة 64 العبًا
تنطلق اليوم بطولة األمير 
الوالد املغفور له الشيخ سعد 
العبداهلل لالسكواش )بطولة 
العالم رجال 2009( بإقامة 32 
مباراة في مالعب نادي الساملية 
وامللع���ب الزجاجي باجلزيرة 
اخلضراء، ومبش���اركة أفضل 
50 العبا على العالم من بينهم 
املصن���ف األول املصري كرمي 
درويش. وتستمر البطولة حتى 
7 نوفمبر اجلاري، ويقام حفل 
االفتتاح الرسمي األربعاء املقبل 

في اجلزيرة اخلضراء.
اللجنة املنظمة  وس���تفتح 
امام  ابواب املالع���ب مفتوحة 
اجلماهير للدخول باملجان من 
أجل التواصل مع أبطال العالم 
الذين يلتقون في حدث استثنائي 
ال يتكرر كثيرا. وأصبحت بطولة 
العالم األكبر حجما من حيث عدد 
األبطال املش���اركني الذي يصل 
عددهم الى 64 بطال، واألضخم 
ماليا اذ تبلغ قيمة جوائزها ما 

يقارب ال� 280 ألف دوالر.
وتقام البطولة حتت مظلة 
االحت���اد الدولي للعب���ة التي 
يشرف عليها فنيا، ويضع كل 
ثقته في قدرة اللجنة املنظمة 
العليا بقيادة الش���يخة فادية 
السعد، إلجناح البطولة األهم 
في اللعبة على مستوى العالم، 
والت���ي يراهن عليه���ا االحتاد 
الدولي م���ن أجل تطوير لعبة 
االسكواش في الكويت ومنطقة 
اخلليج الى جانب اتساع دائرة 

املشاركني فيها.
ويبدأ النجم الكويتي عبداهلل 
البطولة  املزين مش���واره في 
مبواجهة املصري عمر مسعد 
املصن���ف 24 عل���ى العالم في 
امللعب رقم 1 في الس���املية في 
الثانية ظهرا.ويتطلع املزين الى 
الفوز به من أجل الوصول الى 
االدوار املتقدمة لالقتراب أكثر من 
حتقيق هدفه بتحسني مركزه في 
التصنيف العاملي، حيث يحتل 

حاليا املركز 99 على العالم.
وق���ال املزين انه عازم على 
تقدمي افضل ما لديه في البطولة 
وانه ال ينظر الى فارق التصنيف 
بينه وبني منافس���ه، الن لعبة 
االسكواش ال تعتمد كثيرا على 
فارق التصنيف، مشددا على انه 
لن يفوت الفرصة إلسعاد أهل 
الكويت رغم حجم الضغوطات 
التي يتعرض لها باعتباره املمثل 
الوحيد لالس���كواش الكويتي. 
وق���دم املزين ش���كره لكل من 

البطولة اس���تعدادا  وضيوف 
لب���دء البطولة التي يش���ارك 
فيها أفضل 64 العبا في العالم 
منه���م اول 56 العبا مصنفني 
في العالم إضافة الى 7 العبني 
آخرين تأهل���وا عبر تصفيات 
جرت في اجنلترا اكتوبر املاضي، 
ومشاركة عبداهلل املزين، متوقعا 
البطولة مبس���توى  ان تظهر 
فني كبير نظرا الن الفائز فيها 
س���يكون بطال للعالم ملدة عام 
كامل. وتوقع ان حتظى البطولة 
مبتابع���ة اكثر من 380 مليون 
شخص حول العالم عبر شاشات 
التلفزيون واالنترنت، خصوصا 
ان قنوات عاملية ستنقل احلدث 
على الهواء مباشرة من أوروبا 
وآسيا وغيرها فضال عن القنوات 

احمللية.
ودعا خان الذي يشغل أيضا 
منصب الرئيس الفخري لالحتاد 
الدولي لالسكواش، اجلماهير 
البطولة من  الكويتية ملتابعة 
املالعب خصوصا انها تقام ألول 
مرة في دولة خليجية، كما انها 
الالعبني  فرصة ملتابعة أفضل 

يسانده في االستعداد للبطولة 
وعلى رأس���هم رئيسة اللجنة 
املنظمة للبطولة الشيخة فادية 
الس���عد، الهتمامها الشخصي 
ب���ه وكذلك لرئي���س وأعضاء 
احتاد االسكواش وإدارة ناديه 

الساملية.

دعم حكومي

من جانبه، قال نائب رئيس 
اللجنة املنظمة العليا جاهنكير 
خان ان البطولة التي تقام في 
الكوي���ت الول مرة، س���تكون 
من أفضل البط���والت العاملية 
وستذكرها األجيال القادمة في 
الكويت، وذلك بفضل اجلهود 
اإلداري���ة والفنية املميزة التي 
تقوم بها اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة، فضال عن املس���اندة 
الالفتة التي تلقتها اللجنة من 
احلكومة والت���ي وضعت كل 

امكانياتها في خدمة البطولة.
وأضاف: ان اللجنة املنظمة 
انهت جميع الترتيبات املتعلقة 
بالبطولة من مالعب واستقبال 
لالعبني واإلداري���ني واحلكام 

في العالم عن قرب.
ويحظى أبطال االسكواش 
املصريني املصنفني األوائل في 
التصنيف العاملي باهتمام الفت 
من كل وس���ائل اإلعالم خاصة 
أنهم األقرب لنيل لقب البطولة 
وأبدى جنوم االسكواش املصري 
سعادتهم باملش���اركة في تلك 
اكد املصنف  البطولة، حي���ث 
األول عاملي���ا كرمي درويش ان 
الكوي���ت للحدث  اس���تضافة 
الرياضي األهم في العالم فخر 
لكل عربي ولالعبني املصريني 
الذين حضروا للكويت من اجل 
حصد اللقب األغلى في تاريخ 

هذه اللعبة.
وقال درويش: ان تربعه على 
عرش اللعبة كونه املصنف األول 
ال يعني ان مهمته سهلة، وقال 
س���أبذل قصارى جهدي للفوز 
بالبطول���ة األقوى واألغلى في 
املنافسة لن  ان  العالم، وأدرك 
تكون سهلة لكن هذا ال مينع اننا 
الوافر،  كمصريني منلك احلظ 
البطولة تقام في  ان  الس���يما 
الكويت بني اجلماهير العربية. 

وأبدى درويش س���عادته من 
تصريح الشيخة فادية السعد 
والت���ي متنت في���ه ان تكون 
البطول���ة مصري���ة، وقال هذا 
األمر ليس غريبا على الشيخة 
فادية فهي دائما تدعم الالعبني 
الع���رب وتؤازرهم خاصة في 
التي اشرفت عليها  البطوالت 
داخ���ل الكويت، وهو ش���عور 
نقدره ونعتز به كثيرا، وتوقع 
انه يكون عبداهلل املزين مفاجأة 
البطولة كونه العبا متميزا ميلك 
املوهبة واإلص���رار والعزمية 

لتحقيق الفوز.
من جهته، أكد املصري هشام 
عاشور املصنف 25 على العالم 
ان الالعبني املصريني جاءوا الى 
الكويت حلصد اللقب، وقال ان 
االستعداد للبطولة كان على خير 
ما يرام ألننا ندرك ان املنافسة 
لن تكون سهلة لوجود أفضل 
الالعبني.ورشح الثالثي املصري 
كرمي درويش وعمرو ش���بانة 
ورامي عاش���ور إلحراز اللقب، 
وقال أنهم األجدر واألقدر على 

الفوز.

المزين يبدأ مشواره بمواجهة المصري عمر مسعد


