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أعلن عن استمرار تدريبات هوكي الجليد استعدادًا لبطولة ماليزيا

العجمي: »آسياد ألماتا« الشتوي فرصة مواتية للتتويج

تتواص���ل التدريبات اليومية ملنتخبن���ا الوطني لهوكي اجلليد 
في صالة التزلج اس���تعدادا خلوض بطولة ماليزيا الش���هر املقبل 
تنفيذا لبرنامج متكامل قبل خوض دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية 
الس���ابعة التي تستضيفها كازاخستان من 26 ديسمبر املقبل لغاية 

4 يناير 2011.
وقال رئيس جلنة الهوكي فهيد العجمي ان التدريبات تؤكد على 
اهمية املش���اركة في البطولة وذلك يومي���ا في صالة التزلج ما عدا 
يومي الثالثاء واخلميس الفتا الى ان الروح العالية التي يتحلى بها 
الالعبون تعتبر السمة االبرز في التدريبات بانتظار وصول املدرب 

االميركي ومس���اعده الكندي فور االنتهاء من املوافقة على اجراءات 
التعاقد معهما من الهيئة العامة للشباب والرياضة لقيادة املنتخب 

االول في االستحقاقات املقبلة.
وذكر العجمي ان »آسياد املاتا« الشتوي السابع في كازاخستان 
س���يكون مهما وقد يش���هد التتويج ملنتخبنا الوطني لفئة الرجال 
السيما بعد االقتراح الذي قدمه عدد من رؤساء االحتادات اآلسيوية 
للعبة الى االحتاد الدولي واآلس���يوي بضرورة تنظيم البطولة من 
درجتني ليتسنى للمنتخبات احلديثة في اللعبة والتي تنقصها اخلبرة 
احلص���ول على فرصة التتويج باملراك���ز الثالثة االولى او اقتناص 

ميدالية وحتسني تصنيفها في االحتاد الدولي لهوكي اجلليد.
وبني العجمي ان الطرح هذا ج���رى تقدميه في االجتماع االخير 
لالحتاد الدولي مع اآلس���يوي بحضور رؤوساء ومسؤولي اللعبة 
واالحتادات في القارة الصفراء الذي عقد في العاصمة التايلندية بانكوك 
بحضور الكويت مؤكدا انه كان لنا فيه رأي قوي ومباشر مع الوفد 
االماراتي في تسليط الضوء على وجوب تنظيم آسياد املاتا السابع 
ضمن درجتني االولى جتمع كبار اللعبة واملصنفني اخلمسة االوائل 
وهم: كازاخستان واليابان والصني وكوريا اجلنوبية والشمالية، فيما 
تضم الفئة الثانية الكويت واالمارات وسنغافورة وتايلند وغيرها 

من املنتخبات املتطورة واملنضمة حديثا الى االسرة الدولية.
واوضح العجمي ان الهدف من االقتراح هو زيادة الثقة بالنفس 
ملنتخبات الدرجة الثاني���ة واعطائها الفرصة في نيل ترتيب جديد 
وميدالية بعيدا عن اللعب مع الكبار الذين يس���يطرون على االلقاب 
اآلس���يوية وامليداليات في كل البطوالت القارية وميثلون آسيا في 
كأس العالم الفتا الى ان اللعب في هذه الفئة كان مبوافقة 20 احتادا 
في آسيا وبالتالي ضمان حتقيق شيء ما في دورات االلعاب اآلسيوية 
الشتوية مما يعطي احتادات هذه الدول احلافز الكبير واملقنع بتحسني 

برامجها التطويرية للعبة مبساعدة االحتاد الدولي.

رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي مع العبي وإداريي املنتخب الوطني لهوكي اجلليد في مشاركته األخيرة في هونغ كونغ

4 مباريات في دورة الرومي الكروية اليوم اللجنة المنظمة تواصل تسجيل الفرق الراغبة في المشاركة

4500 دينار جوائز  بطولة الشحومي الرمضانية 
الحمود يلتقي هاشمي

الرماية  وصل رئيس احت����اد 
اإليران����ي س����يد مهدي هاش����مي 
والوف����د املرافق ل����ه إلى الكويت 
حيث اس����تقبله الش����يخ سلمان 
احلمود رئيس االحتادين الكويتي 
واآلس����يوي للرماي����ة وبحضور 
العتيبي رئيس االحتاد  م.دعيج 
العربي للرماية نائب رئيس االحتاد 
وعبيد العصيمي أمني السر العام، 
وعيسي بوطيبان أمني الصندوق، 
وعدنان االبراهيم أمني الصندوق 
املس����اعد، وعضو مجلس اإلدارة 

د.نضال السيد عمر.
 وتأت����ي هذه الزي����ارة تلبية 
للدعوة التي وجهها الشيخ سلمان 
للضيف لتبادل اآلراء واملقترحات 
الت����ي تهم رياض����ة الرماية على 
املستوى اآلس����يوي ودول غرب 
القارة اآلسيوية وتفعيل اتفاقية 
التعاون التي متت بني االحتادين 
الصديقني، وصرح هاشمي بأنه 
س����عيد لتكرار زيارت����ه للكويت 

وااللتقاء مع الشيخ سلمان وانه 
يحمل آماال وطموحات كبيرة في 
تفعيل التع����اون اإلداري والفني 
الذي يساهم في االرتقاء برياضة 
الرماي����ة اآلس����يوية بوجه عام 
واالحتادين الصديقني.وقد شهدت 
قاع����ة اجتماعات ن����ادي الرماية 
مبجم����ع ميادين الش����يخ صباح 
األحمد االوملبي للرماية اجتماعا 
ثنائيا بني الشيخ سلمان وضيفه 
بحضور اعضاء مجلس إدارة نادي 
الرماية والوف����د املرافق للضيف 
تناول س����بل تعزيز التعاون في 
املج����ال الفن����ي واإلداري وتقدمي 
اخلبرات التي تساهم في تطوير 
العمل كما متت مناقش����ة جميع 
ما يتعلق بهموم رياضة الرماية 
على املستوى اآلسيوي والدولي 
وقد حرص املجتمعون على وضع 
آلية عمل مشتركة بني االحتادين 
الصديقني لتفعيل هذه املنظومة 

خالل املرحلة املقبلة.

تتواصل اليوم منافسات بطولة املرحوم أحمد 
بن حسني الرومي اخلامسة لكرة القدم للصاالت 
واملقام���ة حاليا على صالة الش���هيد فهد األحمد 
بالدعية بحضور حسني الرومي مختار املنطقة، 
وتق���ام اليوم أربع مباريات في ثاني ايام دور ال� 
32، حيث تنطلق املباراة األولى بلقاء يجمع فريقي 
النزهة مع املوج األزرق يليه لقاء فريقي املرحوم 
قيصر املس���باح مع املرحومة مرمي احمد موسى 
ثم لقاء فريقي شاهد مع املرحوم احمد البهبهاني 
وآخ���ر مباراة بني الش���هيد جيرمان املطيري مع 

السعادة. 
وفي مباريات امس االول ودع فريق الرميثية 
الدورة بخس���ارته امام املرحوم عبداهلل دشتي 
بركالت الترجيح وبنتيجة 5-4 وذلك بعد انتهاء 

الوقتني االصلي واالضافي بهدفني لكل منهما.
وشهدت املباراة كثيرا من االثارة والندية بني 
العبي الفريقني منذ البداية لتسجيل هدف السبق 
ليبتسم احلظ لفريق املرحوم عبداهلل دشتي الذي 
احكم سيطرته على زمام املباراة خالل الشوطني 
وكان اجلدير بالتأهل الى منافسات الدور ال� 32.

وحصل فيصل الغريب من الفريق الفائز على 
جائزة رجل املباراة. وفي اللقاء الثاني اكتس���ح 
نظارات اجلميل منافس���ه فريق االهرام بنتيجة 
6-3 في مواجه���ة من جانب واحد واختير وائل 
عبداملنعم من الفريق اخلاسر كأحسن العب في 

املباراة. 
وف���ي املباراة الثالثة، تخط���ى فريق الزمامي 
عقب���ة فريق املرحوم احمد عبدالس���الم بنتيجة 
قوامها خمس���ة اهداف مقابل هدفني، وفاز فيصل 
الرفاعي من فريق الزمامي بجائزة افضل العب. 
وفي الرابعة، أقصى فريق املرحوم رجا س���ليم 
فريق الشهيد فهد األحمد من الدورة بعد التغلب 
عليه بخمسة اهداف لثالثة. ونال محمد الصقر من 
الفريق الفائز جائزة افضل العب. أدار املباريات 
احلكام عبدالعزيز امان، مصعب املرشود، محمود 

املتروك ومحمد احلداد. 
من جهته، أشاد يعقوب املسباح حارس نادي 
الس���املية للصاالت ورئيس اللجنة االعالمية في 
الدورة باملستوى الفني الذي شاهده في مباريات 

دورة الرومي.

التسجيل لبطولة احملامي  تتواصل عملية 
أحمد الشحومي الرمضانية الثانية لكرة اليد 
يوميا من الساعة اخلامسة مساء وحتى السابعة 
وذلك في صالة الشهيد فهد األحمد باحتاد كرة اليد 
بالدعية وقد شهد اليومان املاضيان اقباال كبيرا 

من قبل الراغبني في املشاركة بالبطولة.
واكد رئيس اللجنة املنظمة للبطولة حامد 
العمران أن اللجنة مازالت تستقبل الفرق الراغبة 
بالتسجيل في البطولة وذلك التاحة الفرصة لكل 
من يأمل في خوض منافسات البطولة لتحقيق 
األه���داف التي من اجلها انطلقت هذه البطولة 
ومن اهمها استغالل اوقات الشباب في ممارسة 

الرياضة وسط أجواء تنافسية جميلة.
واوضح العمران ان اللجنة املنظمة للبطولة 

رصدت مبلغ 4500 دينار للفرق الفائزة باملراكز 
الثالث األولى وبواقع 2000 دينار للمركز االول 
و1500 دينار للثاني و1000 دينار للفائز باملركز 
الثالث مشيرا الى أن اللجنة تسعى الى جذب احد 
الفرق السعودية القوية للمشاركة في البطولة 

والتي تقام للعام الثاني على التوالي.
وق���ال العمران: ان البطولة اس���تطاعت ان 
تس���تقطب اهتمام العديد من جنوم لعبة كرة 
اليد في الكويت واخلليج كونها تعد البطولة 
األول���ى من نوعها في املنطقة، لذلك س���تكون 
االستعدادات النطالق البطولة في رمضان املقبل 
على قدر هذا االهتمام واالنتشار، هذا باالضافة 
الى تسجيل عدد من الفرق الهواة التي ترغب 

في ممارسة اللعبة.

هدف من متريرة ذكية

ماتياس إكستروم  في أحد االستعراضات

الشيخ سلمان احلمود مستقبال الوفد اإليراني

جانب من عملية التسجيل

منع متعب من السفر.. واألهلي يضم غدار
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

القاهرة  منعت سلطات مطار 
الدولي امس الالعب عماد متعب 
احملت���رف بنادي س���تاندار لياج 
البلجيكي من مغادرة البالد وذلك 
بس���بب عدم حتديد »موقفه من 
التجنيد«.وصرحت مصادر أمنية 
باملطار بأن���ه أثناء إنهاء إجراءات 
جوازات ركاب الطائرة الهولندية 
املتجهة إلى أمستردام تبني وجود 
الالعب بني الركاب كما تبني عدم 
وض���وح موقفه م���ن التجنيد أو 
موافقة القوات املسلحة على سفره 
فتم إبالغه بعدم السفر حيث توجه 
من املطار إلى منزله حتى يحصل 

على املوافقات الالزمة.
الى ذلك، استقر اجلهاز الفني 
لألهلي بطل الدوري املصري في 
االعوام الستة االخيرة على التعاقد 
اللبناني محمد غدار.  مع املهاجم 
وج���اء التعاقد مع غدار بعد فترة 
اختبار طويل���ة انهاها بتألق في 
مباراة ودية امام فريق كفر الشيخ 
سجل خاللها هدفني قبل سفر الفريق 
الى نيجيريا ملواجهة هارتالند في 
اجلولة االولى من مسابقة دوري 
ابطال افريقيا )1-1(.إلى ذلك، يبدأ 

الي���وم الزمالك اس���تعداداته في 
معسكره املغلق مبدينة اإلسكندرية، 
الذي يقيمه بقرية ريدسني ببرج 
العرب ويس���تمر ملدة أس���بوع، 
وذلك في إط���ار املرحلة االخيرة 
من برنام���ج االعداد الذي يخضع 
له قبل انطالق منافسات املوسم 
اجلديد، الذي يس���تهله مبواجهة 
حرس احلدود ضمن منافس���ات 
األسبوع األول من مسابقة الدوري 
العام املصري، واملقرر إقامتها يوم 
5 أغسطس املقبل.ويتخلل معسكر 
االسكندرية خوض ثالث مباريات 
ودية، األولى أم���ام فريق اإلنتاج 
احلربي ومح���دد لها اليوم أو غدا 
حيث لم يتوصل الناديان التفاق 
نهائي بش���أن موعدها، بينما لم 
يتحدد طرف���ا املباراتني األخريني 

وموعدهما النهائي.
الى ذلك، تواصل جلنة التحقيق 
املكلفة من احت���اد الكرة املصري 
برئاسة هاني أبوريدة دراسة ملف 
أزمة محمد ناجي »جدو« الذي انضم 
مؤخرا لألهلي، وكان قد وقع في 
وقت سابق للزمالك. وذلك بعد ان 
انتهت اللجنة من اجللسة األولى 
في األزم���ة، باالجتماع الذي عقد 

مع مسؤولي نادي الزمالك مؤخرا 
مبقر االحتاد.

على صعي���د آخر قرر االحتاد 
املصري لكرة القدم برئاسة هاني 
ابوريدة حتديد مواعيد مباريات 
الدوري املمتاز للموس���م اجلديد 
2011/2010 والذي س���ينطلق في 
شهر أغسطس املقبل. ومن املقرر 
أن تقام فاعليات األس���بوع األول 
يومي 5 و6من نفس الشهر، على 
أن يقام األسبوع الثاني يومي 14 
و15 أغسطس أيضا، ويقام األسبوع 
الثالث يومي 22 و23 من الش���هر 
ذاته.وفي نفس الس���ياق ستقام 
مب���اراة القمة رقم 107 بني األهلي 
والزمالك يوم اجلمعة املوافق 26 
من شهر نوفمبر املقبل، وسيكون 
ذلك في األسبوع الثاني عشر من 

الدوري املمتاز.

 التمسك بالمعتصم

أص���در مجل���س إدارة النادي 
اإلسماعيلي برئاسة نصر ابواحلسن 
مجموعة م���ن القرارات املهمة في 
أعقاب جلسته االخيرة، حيث أقر 
املجلس توقيع عقوبة مالية كبيرة 
على جنم الفريق حسني عبدربه 

تقدر ب� 550 ألف جنيه، باإلضافة 
لرفض س���فره إلى أملانيا إلجراء 
جراحة الرباط الصليبي واالكتفاء 
بإجرائها بالقاهرة، وذلك عقابا لالعب 
بعد أن ألقى بزجاجة فارغة في وجه 
رئيس النادي اعتراضا على عدم 
صرف املستحقات املالية املتأخرة 
لعبدربه والتي طلبها إلجراء الرباط 
الصليبي، كما قرر املجلس التمسك 
مبدافع الفري���ق الدولي املعتصم 
س���الم، وعدم املوافق���ة على أي 
عرض من العروض التي تقدمت 
بها بعض االندية للحصول على 
خدمات الالعب.. كما قرر املجلس 
ايضا ع���دم توقي���ع أي عقوبات 
مالية على اجلهاز الفني أو العبي 
الفريق في أعقاب اخلس���ارة التي 
تعرض لها الدراويش أمام فريق 
شبيبة القبائل اجلزائري في اولى 
جوالته بدوري املجموعات بدوري 
االندية االبطال االفريقي، وضرورة 
الفني لبحث  االجتماع باجله���از 
أسباب الهزمية، وعقد جلسة ودية 
مع املدير الفني للفريق الهولندي 
مارك فوتا لبحث متطلبات الفريق 

في الفترة املقبلة.

»إكستروم« يشعل فتيل هوكنهايم.. و46 فريقًا في الكويت
أشعل سائق أودي ماتياس إكستروم 
فتيل أجواء جولة الفورموال واحد املرتقبة 
والتي ستدور رحاها في حلبة هوكنهامي 
األملانية الشهر اجلاري يدا بيد مع سائق 
فريق ريد ب����ل للفورموال واحد األملاني 
سيباستيان فيتيل، وذلك عندما استعرض 
بطل ال� DTM ملرتني ماتياس إكس����تروم 
قدرات سيارته »أودي DTM A4« حابسا 
أنفاس أكثر من 120.000 متفرج احتشدوا 
في بلدة فيتيل � هيبنهامي األملانية. كما وقع 
ماتياس إكستروم األوتوغرافات التذكارية 
لعشاق رياضة السيارات الذين غمرتهم 

احلماسة والتشويق خالل احلدث.
من جهة اخرى، وبعد نحو شهر ونصف 
الشهر على انطالق مرحلة االشتراك، مت 
اختيار 46 فريقا وذلك حتضيرا للمشاركة 
بثاني ريد بل فلوغتاغ ستقام في الكويت 

في شهر نوفمبر املقبل. 
اللجن����ة املنظمة في  ارتك����زت  وقد 
اختيارها للف����رق الذين تأهلوا خلوض 
مس����ابقة الطيران على االبتكار، براعة 
التصميم، قابلية التنفيذ ثم الطيران، أما 
املشتركون، فمقيمون في مختلف أنحاء 
الكويت وهدفهم واحد وهو حتقيق أكبر 
مس����افة طيران من على مدرج يرتفع 6 

أمتار عن البحر.


