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الهاجري: دعم »زين« لألزرق لن يتوقف

غوران: الحديث عن المباراة سيكون في أرض الملعب
عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب منتخبنا الوطني 
الصربي غوران توڤاريتش بعد 
مواجهة »الساملية واندونيسيا« 
الودية اول من امس ان املنتخب 
االندونيسي يلعب بجدية كبيرة 
الرغم  ومنظم الصفوف، على 
من انه لع���ب بنصف العبيه 
االساسيني في الشوط االول، 
وكذل���ك بنف���س الطريقة في 

الشوط الثاني.
وعن س���ؤاله كيف تعرف 
الالعبني في حال تغيير أرقامهم 
أو للتموي���ه من قب���ل مدرب 
اندونيس���يا، اشار غوران الى 
انه يعرف معظم أشكال العبي 
املنتخب االندونيسي، ألنه كان 
يتابعهم خالل مباراتي استراليا 
وعمان في التصفيات، وكذلك 

خالل املباريات الودية.
وعن املباراة، اكد غوران ان 
احلديث عن اندونيسيا ونقاط 
ضعفه او قوته لن تفيد شيئا 
قبل املباراة بل املهم هو الفعل 
امللعب وحتقيق  في ارضي���ة 
النتيجة املرجوة، اما فيما يخص 
املباراة  الالعبني عن  استبعاد 
والتشكيلة التي سيدخل بها فلن 
يتم االعالن عنها اال يوم السبت 
او قبل املباراة بيوم واحد خوفا 
من يؤثر ذلك سلبيا على اداء 
الالعبني خالل التدريبات، مبينا 
ان يوسف ناصر وخالد خلف 
خارج حساباته لالصابة التي 

حلقت بهما.

بتشكيلة نصفها اساسي واآلخر 
احتياطي لك���ي يتعود جميع 
الالعبني عل���ى اجواء الكويت 
ألنه بحاجة ال���ى كل الالعبني 
املباراة وليس االساسيني  في 
فقط، مشيرا الى ان املهم ليس 
تغيير التشكيلة في املباريات 
الودية او اخفاء االوراق، بل املهم 
من يستطيع ان يطبق تكتيكه 

داخل امللعب.
وبنينّ دولو انه يريد ان يثبت 

من جهته، قال مدرب املنتخب 
االندونيسي دولو انه اليوجد 
شيء لكي يخفيه امام الكويت 
في املباراة، فكل االوراق مكشوفة 
بني االزرق واندونيس���يا ومن 
اخلطأ التمويه امام اآلخر ألن 
املنتخبني شاهدا بعضهما اكثر 
من مرة والعبيهما االساس���ني 
ل���دى كل اجلماهير  معروفني 
وليس املدربني فقط، وبالتالي 
حرصت على اللعب امام الساملية 

للجمي���ع ان التعادل مع عمان 
واستراليا لم يأت من فراغ، بل 
جاء ألن املنتخب االندونيسي 
قوي وقادر على التأهل من خالل 
هذه املجموعة احلديدية رغم 
صعوبتها، لذلك س���نحاول ان 
نقدم مستوى مميزا امام منتخب 
قوي مثل االزرق ميلك جنوما 
كبارا وظهر مبستوى رائع في 
التصفيات، الفتا الى انه ال يوجد 
مدرب يلعب للخسارة لذلك من 

املؤكد ان املنتخب االندونيسي 
جاء لتحقيق نتيجة ايجابية اما 

بالتعادل او الفوز.
وعن تخوف���ه من تعرض 
العبي���ه لالصابة ف���ي مباراة 
الساملية الودية خصوصا انه 
يلتقي فريقا م���ن الدولة التي 
سيلعب مع منتخبها. اوضح 
ان ام���ر االصابات قضاء وقدر 
كما انه يثق في اخالقيات العبي 

الكويت.

الكويت في صدارة »ثانية« االتحاد

افتتاح »خليجية الطائرة الشاطئية«

نهائي فردي »خليجية اإلسكواش«

ختام بطولة
 التايكوندو في »البحري«

إبراهيم بو ربيع 
يحتفل بمحمد وخالد 

السالمية يتصدر 
إسكواش السن العام

البحري  الن���ادي  اختت���م 
بطولته األولى للتايكوندو التي 
نظمها بإشراف املدرب العاملي 
لي هاي يان، ومبشاركة 35 العبا 
والعبة من مختلف اجلنسيات 
واألعمار، فيما اختتمت بتوزيع 

اجلوائز على الفائزين.
من جانب آخر، تنظم اللجنة 
اليوم  الن���ادي  الرياضية في 
بطولة الضرب���ات احلرة في 

كرة السلة للسيدات.

يحتفل اللواء إبراهيم بوربيع 
ببطلي العالم للدراجات املائية 
محمد بوربي����ع وخالد بوربيع 
مبناسبة فوز األول ب� 4 ميداليات 
ذهبية، والثاني مبيدالية ذهبية 
وأخرى فضية في بطولة العالم 
للدراج����ات املائية، والتي حقق 
الوطني املركز  املنتخ����ب  فيها 
الثالث. ويقام احلفل في الساعة 
ال� 7:30 مس����اء اليوم في صالة 

بودي مبنطقة كيفان.

تصدر الساملية بطولة الدوري 
للسن العام في االسكواش بعد 
نهاية القسم األول، إثر فوزه في 
املباراة األخي���رة على اليرموك 
2-1، وبذلك يكون الساملية لعب 6 
مباريات في القسم األول، وفاز على 
القادسية واليرموك والتضامن 

والعربي والكويت والنصر.

»أزرق اليد« يبدأ التدريب اليوم

كأسا الطاحوس في فروسية األحمدي

مهمة صعبة لطائرة العربي أمام القادسية

تص���در الكويت ترتيب فرق املجموع���ة الثانية لكأس االحتاد
بعد ان حقق الفوز على الصليبخات بهدف نظيف سجله محترفه 
االنغولي اندريه ماكينغا في الدقيقة 86، وبذلك رفع االبيض رصيده 
الى 14 نقطة، وتراجع العربي الى املركز الثاني في املجموعة برصيد 
12 نقطة بعد ان تعادل سلبا مع خيطان، وفاز الساحل على التضامن 

بهدفني نظيفني في مباراة حتصيل حاصل.
وبذلك، يلتقي في الدور نصف النهائي القادسية اول املجموعة 

االولى مع العربي والكويت اول املجموعة الثانية مع كاظمة.

افتتحت البطولة اخلليجية ال� 12 للكرة الطائرة الشاطئية في اخلبر، 
ونقل أمني عام اللجنة التنظيمية وليد امان حتيات رئيس اللجنة الشيخ 
يوسف العبداهلل ومتنياته بالتوفيق جلميع الفرق املشاركة. وشكر امان 
في كلمة ألقاها نيابة ع����ن رئيس اللجنة في افتتاح البطولة املنظمني 
وعلى رأسهم االحتاد السعودي للكرة الطائرة ورئيس االحتاد ابراهيم 
القصير. وبعد حفل االفتتاح املبسط، اقيمت مباراة االفتتاح بني منتخبي 
السعودية )أ( الذي ضم الالعبني منير ابوالرحا واحمد القالف ، وقطر 
)ب( الذي ضم الالعبني محمد عمر وسعيد الكواري، وانتهت بفوز الفريق 

السعودي 2-0، وجاءت نتيجة الشوطني 21-9 و12-21.

تدخل بطولة اخلليج ال� 15 لالسكواش ملرحلتي 19 و15 سنة والتي 
ينظمها احتاد اللعبة على مركز سالم الصباح في منطقة جنوب السرة 
وبرعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الشيخ احمد الفهد، 
منعطفا جديدا بإقامة االدوار النهائية في الفردي اليوم. وعلى صعيد 
منافس���ات اليوم االول والتي اقيمت خالل الفترة الصباحية امس في 
مرحلة الناشئني )15 سنة( حقق ابطال الكويت نتائج مشرفة والفتة 
بفوز عبداهلل الكندري على القطري فيصل املسعود املري 3-0، واحمد 
الطواري على القطري صدام سرحان 3-0، وعلي عبداجلادر كرم على 
الس���عودي عبداهلل القحطاني 3-0 ايض���ا. اما اللقاء القوي فكان بني 
الكويتيني عيس���ى اشكناني وحسن كرم وانتهى بفوز اشكناني 2-3. 
كما فاز بنفس املرحلة السعودي عبداهلل بورقة على مواطنه عبدالعزيز 
القحطاني 3-0، وأمني احلازمي على الكويتي عبداهلل اسماعيل 1-3.

وتقام اليوم املباراة النهائية لهاتني املرحلتني )15 و19 سنة(، ودعا 
رئيس وفد الكويت في البطولة عبداهلل السبيعي اجلماهير للحضور 
الى مركز سالم الصباح ملؤازرة الالعبني من اجل الظفر بألقاب البطولة، 

علما ان مباريات الفترة املسائية ستبدأ في الساعة ال� 6 مساء.

يب����دأ املنتخب الوطني لكرة اليد أولى تدريباته بإش����راف املدرب 
الصربي زوران في ال� 6:30 مس����اء على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية استعدادا للبطولة اآلسيوية املقبلة املقررة في لبنان من 6 الى 
18 فبراير املقبل. وكانت جلنة التدريب قد اختارت 33 العبا للمنتخب، 
واعتذر رسميا العب الس����املية ابراهيم صنقور لظروف عمله، فيما 
يغيب عن التدريب العبو الصليبخات والعربي ملشاركتهم في بطولة 
األندية اآلسيوية ال� 12 التي تقام في األردن. وتعتبر املرحلة احلالية 
هي األولى وتستمر الى نهاية الشهر اجلاري على ان يعود الالعبون 
الى أنديتهم للمشاركة في بطولة دوري الدمج ثم يغادر األزرق في 17 

ديسمبر املقبل الى سلوڤينيا في املرحلة الثانية من اإلعداد.

يشهد مضمار املغفور له الش���يخ عبداهلل اجلابر الصباح في 
فروسية األحمدي لسباق اخليل االجتماع اخلامس والذي يشمل 4 
أشواط، خصص الشوطني الثالث والرابع رئيسيني للمنافسة على 
كأسي النائب خالد الطاحوس، حيث تتنافس جياد الدرجة الثانية 
في الش���وط الثالث على كأس الطاحوس ملسافة 2000 متر، فيما 
تتنافس اجلياد املبتدئات في الشوط الرابع على كأس الطاحوس 

ملسافة 1600 متر.

طالل المحطب
يختتم اليوم في ال� 7 مساء القسم األول من بطولة االحتاد في الكرة 
الطائرة لفرق العمومي ب� 4 مباريات، فيلتقي العربي مع القادسية 
واليرموك مع الصليبخات باملجموعة األولى واجلهراء مع الساملية 
والكويت مع كاظمة في املجموعة الثانية عند الس���ابعة مساء في 
مالعب األندية املذكورة أوال. ومتثل املباريات أهمية معنوية للعربي 
وكاظمة من أجل رد اعتبارهم للخسارة أمام القادسية والكويت في 
مرحلة الذهاب برغم تأهل الفرق األربعة الى القسم الثاني »الذهبي« 
والذي تنطلق منافس���اته 24 ديس���مبر وتختتم 12 يناير املقبلني، 
فيم���ا تعتبر بقي���ة املباريات مبنزلة تأدية واج���ب وبعدها متكث 
لراحة إجبارية حتى تلعب جميعها مباريات دور الترضية حسب 
نظام املسابقة لتحديد املراكز من اخلامس الى العاشر والذي حتدد 
له اخلامس من يناير املقبل فيما يودع الفحيحيل املس���ابقة محتال 
املركز احلادي عشر. وبانتهاء مباريات اليوم يتضح بصورة كبيرة 
الترتيب النهائي لفرق املجموعة الثانية بالقسم األول من البطولة، 
أما املجموعة الثانية فيحسم املوقف بها بعد مباراتي الساحل أمام 

الفحيحيل 17 ديسمبر املقبل والقادسية 21 من الشهر ذاته.

عبدالعزيز جاسم
قال رئيس العالقات اخلارجية في شركة 
»زين« لالتصاالت خالد الهاجري ان وقفة 
»زين« مع األزرق ليس����ت بجديدة وهي 
واجب على اجلميع، ولن تتوقف ومستمرة 

دائما لألزرق.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 
عقد في احتاد الكرة امس بحضور رئيس 
اللجنة االنتقالية الش����يخ احمد اليوسف 
ومدير العالق����ات العامة في »زين« وليد 
اخلشتي للكشف عن تفاصيل رعاية »زين« 
لألزرق في مباراته امام اندونيسيا ذهابا 
وإيابا يومي 14 و18 اجلاري في تصفيات 

كأس آسيا 2011 في قطر.
واضاف الهاجري: أمتنى التوفيق لألزرق 
في مباراتيه امام اندونيس����يا وان يحقق 
رجاله الفوز وحتقيق احللم بالتأهل الى 
نهائيات كأس آس����يا، وان شركة »زين« 
ستكون داعمة فقط لألزرق ألنه االساس 

وهذا الدعم ليس جديدا بل منذ فترة سابقة 
وبالتالي يحث الشركات اخلاصة على دعم 
املنتخب ألنه ركن اساسي لنجاح اي ناد 
او منتخب، واع����دا العبي األزرق باملزيد 
في حالة الفوز على اندونيسيا او التأهل 

الى النهائيات.
من جهته، توجه الشيخ احمد اليوسف 
بالشكر على الوقفة املميزة لشركة »زين« 
واعضاء مجلس االدارة على الدعم لألزرق 

في املباراتني مع اندونيسيا.
وأشار اليوسف الى ان االتفاق مت بتقدمي 
»زين« مبلغ 16 ألف دينار مت تخصيصه 
لش����راء تذاكر املب����اراة لدخول اجلماهير 
باملجان، كما ستقدم الدعم للجهازين الفني 

واإلداري والالعبني.
 مش����يرا ال����ى ان 5 آالف فانيلة زرقاء 
ستوزع على اجلماهير عليها شعار شركة 
»زين« باالضافة الى الهدايا التي ستقدمها 

الشركة للجماهير التي ستحضر.

وبني ان وفدا من شركة »زين« سيرافق 
األزرق الى اندونيس����يا لتحفيز الالعبني 

على املزيد من العطاء.
وش����كر رئيس مجلس ال����وزراء على 
الطائرة اخلاصة الت����ي أزالت العديد من 
املشاكل واألعباء عن كاهل اجلهازين اإلداري 

والفني والالعبني.
 مشيرا الى استحالة تخصيص طائرة 
للجماهي����ر بس����بب الرحل����ة الطويل��ة 
ومدته��ا 14 ساع��ة، وكذلك صعوب��ة ايجاد 

سك��ن.
من جانب�������ه، قال مدي����ر العالق���ات 
العام��ة ف���ي شرك���ة »زين« وليد اخلشتي 
ان الش����رك���ة حريص���ة على تشجي��ع 
الرياضي���ني ودعمه���م خصوص�ا األزرق 
الذي يحت����اج الى وقف���ة م��ن اجلمي���ع، 
مشي���را الى انه سيقوم بحث موظف���ي 
»زي����ن« عل����ى حض����ور املب����اراة ودعم 

املنتخب.

في مؤتمر صحافي بمناسبة رعايتها مباراة المنتخب الوطني مع إندونيسيا

مدرب إندونيسيا: ال يوجد ما أخفيه فكل األوراق مكشوفة

 )هاني الشمري(خالد الهاجري والشيخ أحمد اليوسف ووليد اخلشتي خالل املؤمتر الصحافي

مدرب األزرق الصربي غوران توڤاريتش خالل التدريب )هاني الشمري(

الشيخة نعيمة األحمد متحدثة في الندوة

أكد طبيب منتخبن����ا الوطني د.عبداملجيد 
البناي ان املهاجم بدر املطوع تعرض إلصابة 
في االنكل خالل التدريبات حرمته من مشاركة 
زمالئه في التدريب أمس، حيث تدرب منفردا 
حتى ال تتفاقم إصابته، مطمئنا اجلماهير انه 

سيكون جاهزا للمباراة مع اندونيسيا.
وأشار الى ان الشغل الشاغل للجهاز الطبي 
ف����ي الوقت احلالي هو جتهيز حس����ني فاضل 
املصاب بالعضلة الداخلي����ة، الفتا الى ان هذا 
النوع من االصابات يختلف من العب الى آخر 
ألن نف����س االصابة تعرض له����ا حمد العنزي 

وتشافى منها خالل 3 ايام.
وبنينّ البناي ان عضل هذه االصابات ال ميكن 
تخديرها او اعطاء حقنا مس����كنة لها بس����بب 
تفاقهما بعد املباراة والتي من املمكن ان حترم 
الالعب ملدة طويلة من اللعب، موضحا ان احلكم 
على مشاركة فاضل ستكون قبل املباراة بيوم 
واحد. واضاف ان جميع الالعبني املصابني دخلوا 
التدريبات وهم خالد ناص����ر واحمد العيدان 
ومحمد راشد بعد تشافيهم متاما من االصابات 
وسيحرص في اليومني املقبلني على أال يصاب 

اي العب في التدريبات.

أعل���ن موق���ع »س���وبر« الرياض���ي 
االلكترون���ي املتخص���ص بأخب���ار كرة 
أبوظبي لالعالم  القدم والتابع لش���ركة 
عن انطالق »جائزة سوبر« بحلة جديدة 
وهيكلة جديدة، حيث ستشمل هذا العام 
خمس فئات، ه���ي: »جائزة أفضل العب 
الدوري اإلماراتي«، و»جائزة أفضل  في 
العب في الدوري السعودي«، و»جائزة 
أفضل العب في الدوري املصري«، و»جائزة 
أفضل العب في الدوري القطري«، إضافة 
إلى جائزة مبتكرة حتمل اس���م »جائزة 

الالعب العربي األكثر شعبية«.

وس���تكون هناك أيضا جائزة مفاجأة 
تقدم لنجم عاملي.

وسيعتمد االس���تفتاء على اختيارات 
اجلماهير واملشجعني عن طريق التصويت 
الف���وري في موقع س���وبر، وعن طريق 
التصويت بتقنية ال� »sms«، وسيتم إعالن 
نتائج التصويت وتوزيع اجلوائز خالل 
حفل يقيمه موقع »سوبر« في منتصف 

ديسمبر املقبل.
هذا ويتواجد العب القادسية ومنتخبنا 
الوطني بدر املط���وع في قائمة الالعبني 

االكثر شعبية في العالم العربي.

 إصابة المطوع باألنكل في تدريبات األزرق

.. وينافس على لقب »األكثر شعبية«

نعيمة األحمد تدعو الطالبات 
لالنضمام إلى أندية الفتاة

»األولمبي« واثق من نجاح آسياد غوانزو
اكد املجلس االوملبي اآلس���يوي ثقته من جناح 
دورة االلعاب اآلسيوية ال� 16 التي ستقام في مدينة 

غوانزو الصينية في نوفمبر 2010.
ونقل املجلس هذه التأكيدات على لسان رئيس 
جلنة التنس���يق في املجلس االوملبي اآلس���يوي 
تسونيكازو اثناء االجتماع التاسع للجنة التنسيق 
التابعة للمجلس التي انعقدت في مدينة غوان زو 
بعد استماعها لتقارير عن مختلف جوانب الدورة، 
فيما يتعلق ببناء املالعب واالذاعة ووسائل االعالم 

وتكنولوجيا املعلومات والتسويق واملتطوعني.
وعبر تسونيكازو الذي يشغل منصب رئيس 

اللجنة االوملبي���ة اليابانية عن تهنئته لالس���رة 
الرياضية اآلسيوية بالنجاح املبكر والكبير للجنة 
الصينية املنظمة للدورة اآلس���يوية، مشيرا الى 
اجلهد الكبير والعمل التحضيري الرائع لهذه الدورة 
الرياضية. واكد ثقته بنجاح الصني لتحقق ما حققته 
في دورة االلعاب االوملبية بالتعاون وبالتنسيق مع 
املجلس االوملبي اآلسيوي، مبينا ان »الطريق للدورة 
بدأ من آسيا« بجولة ترويجية في البر والبحر بدأت 
من املقر الرئيسي للمجلس االوملبي اآلسيوي في 
الكويت في مارس املاضي، وانتهت في شرق آسيا 

منذ بضعة ايام مرورا ب�  37 دولة.

اكدت رئيسة اللجنة التنظيمية 
لرياض����ة املرأة ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي الشيخة نعيمة 
االحمد اهمية الرياضة ملا لها من 
فوائد عظيمة على حياة االنسان 
وتقضية وقته بش����يء مفيد على 
صحت����ه وتصفية ذهن����ه وعقله 
وتس����اعده على الراحة النفسية 
وجتنبه االمراض، جاء ذلك خالل 
محاضرة اقامتها مدرسة القيروان 
املتوس����طة بنات التابعة ملنطقة 
حولي التعليمية بعنوان »الوعي 

الرياضي للفتيات«.
ودعت الشيخة نعيمة الطالبات 
لالنضمام الى االندية املتخصصة 
للفتي����ات حيث مت توفير باصات 
النادي، وسيتم  لنقلهن من والى 
في املرحلة القادمة توفير مدرسني 
متخصصني في النادي ملس����اعدة 
الطالبات الضعيفات حتى ميثلن 
الكويت خي����ر متثيل في احملافل 
الدولية. وذكرت ان الكويت سباقة 
في جميع املجاالت حيث استضافت 
الدورة االولى لرياضة املرأة مبجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية في 

مارس 2008 ألن املرأة اخلليجية لها 
مكانتها وبامكانها ان تقدم الكثير 
خاصة انها وصلت الى مستويات 
عالية من املساهمة في عملية تنمية 
املجتم����ع، ورحب����ت دول مجلس 
الدورة  باقامة  التعاون اخلليجي 
الرياضية والتي اثنى عليها قادة 

الرياضة في دول اخلليج العربية 
واعتبروه����ا خط����وة كبيرة على 
دروب تطوير الرياضة النسائية 
في املنطقة اخلليجية، مش����يرة 
ال����ى ان الدورة الرياضية القادمة 
س����تكون في ابوظب����ي باالمارات 

العربية املتحدة عام 2010.


