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عبداهلل الشمالي مبواجهة خالد القحطاني خالل مباراة العربي والساحل

)متين غوزال(د.يوسف أبوظهر ود.عذبي الشمري وحمد احلسن ورزان الروضان والالعبون عمر بوحمد وعبدالعزيز املشعان وخالد عجب ووليد علي

)هاني الشمري(أحمد حواس يراقب سقوط سلطان عطشان أمام العب النصر عبدالعزيز داود 

املاليزية سيتي منيرة ترد كرة املصرية سلمى ناصر

حميد دحل

دحل يشيد بنتائج المنتخب العسكري

حواس: كنا األفضل أمام النصر

الشمالي: كابو أعاد الروح لألخضر 

مبارك الخالدي
أرجع جنم النادي العربي عبداهلل الش���مالي 
تأل���ق األخضر في الفترة االخي���رة وفوزه على 
الساحل 1-0، الى عودة الروح الى الفريق بفضل 
السياسة احلكيمة التي ينتهجها املدرب البرازيلي 

مارسيلو كابو.
وقال: ان كابو قريب من الالعبني ويسأل عن 
أحوالهم واملشاكل التي قد يواجهونها اضافة الى 
فكره التدريبي العالي حيث يجيد قراءة املباريات 
ويهتم بالنواحي التكتيكي���ة كثيرا حيث يوكل 
مهام التدريب الى مساعديه فاضل مطر والوسيو 
اللذين ميتازان بتنوع الط���رق التدريبية كي ال 

يشعر الالعبون بامللل.
واضاف الشمالي ان العربي قادم بقوة لتحقيق 

آمال وطموحات جماهيره املتعطشة الى الدوري 
بعد غياب سنوات، فمع احترامنا الكامل لبطوالت 
الكؤوس اال ان بطولة الدوري دائما تتمتع مبذاق 
خاص لدى اجلمهور وهذا ما نحاول احلصول عليه 
والفري���ق حتى اآلن ضمن فرق الصدارة وهذا ما 

مينحنا احلافز لالستمرار في املقدمة.
وتابع ان الفوز على الساحل في اجلولة اخلامسة 
بهدف في اللحظات االخيرة جاء في وقته وينم عن 
إصرار كبير لدى الفريق بكسب نقاط املباراة خاصة 
بعد اخلسارة امام القادسية 0-2 في اجلولة الرابعة 
ولذلك كان من األهمي���ة العودة الى االنتصارات 
ولو على حساب فريق عنيد مثل الساحل ميتاز 
العبوه بالقتالية على ملعبهم وقدموا حتى اآلن 

مستويات جيده في البطولة.

مبارك الخالدي
قال نجم وسط نادي الجهراء لكرة القدم احمد 
حواس ان فريقه ال يستحق الخسارة بهدف امام 
النصر في الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، 
واضاف لقد لعبنا الشوط األول بامتياز وكنا 
األخطر على مرمى النصر اال ان سوء الحظ لم 
يمكنا من التسجيل، مشيرا الى ان العبي الفريق 
اغلبهم صغار السن وال يمتلكون خبرة المباريات 
الس���يما في ظل غياب عناصر الخبرة كمحمد 
دهش وسعد نزال الذي يعاني من اإلصابة كما 
ان محترف الفريق البرازيلي سيلفا دوغالس ال 
يمتلك مؤهالت المهاجم الهداف الذي يستطيع 

ترجمة جهود زمالئه الى أهداف.

وتاب��ع لقد لع���ب المدرب غينيتس بثالث 
خطط في الش��وط الثاني وتسبب ذلك في حالة 
من اإلرباك لدى الالعبي���ن كم��ا ان تبديالت��ه 
لم تك��ن موفقة بش���هادة النقاد الذين تابعوا 

المباراة.
وأشار حواس الى ان الفريق بصورته الحالية 
يحتاج الى الكثير للعودة الى البطولة واالبتعاد 
عن مؤخرة الترتيب خاصة ان الخسائر الخمس 
تسببت في حالة من اإلحباط لدى الالعبين الذين 
يشعرون ان المستوى الحالي ليس طموحهم 
وتعاهدوا جميعا على خوض المباريات المقبلة 
بروح مباريات الكؤوس لتعويض ما فاتهم من 

المباريات السابقة.

في كرة اليد وبرونزية في السلة 
وبرونزية في الرماية وبرونزيتني 
في املالكمة وفضية وبرونزية 

في العاب القوى.
وأكد دحل ان هذه النجاحات 
ستدفع الرياضيني ملضاعفة العمل 
كي يحققوا املزيد من املكتسبات 
املقبلة،  الفترة  واالجنازات في 
مشيدا بالدعم املتواصل والكبير 
الذي جتده الرياضة العسكرية 
من النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع الشيخ جابر 
املبارك ورئيس األركان العامة 
للجيش الفريق الركن الش���يخ 
احمد اخلالد ومتابعتهما املستمرة 
وتوفير كل املستلزمات لتحقيق 

هذه النتائج. 

شهدته الدورة.
وحقق وف���د الكويت ذهبية 
وفضية في التايكواندو وبرونزية 

أشاد مدير االحتاد العسكري 
العقي���د حميد دح���ل بالنتائج 
اجليدة الت���ي حققها الالعبون 
في الدورة الرياضية العسكرية 
االولى التي اختتمت اخيرا في 

سورية مبشاركة 20 دولة.
وقال دح���ل ان جناح الوفد 
في إحراز 10 ميداليات ملونة في 
هذه املشاركة يعكس مدى تطور 
الرياضة الكويتية على الصعيد 
العسكري وال شك ان ما حتقق 
يأتي نتيجة اجلهود الكبيرة التي 
بذلها الالعبون واألجهزة الفنية 
واإلدارية قبل انطالق املنافسات 
من خالل االستعداد املثالي الذي 
أس���فر عن هذه النتائج الالفتة 
في ظل التنافس الش���ديد الذي 

»أزرق السلة« يستعد لـ »غوانزو«

مهمة سهلة للقادسية أمام الصليبخات في »السلة«

يحيى حميدان
يبدأ اليوم منتخبنا الوطني لكرة الس���لة في صالة رقم 2 بنادي 
كاظمة اس���تعداداته للمش���اركة في دورة األلعاب اآلسيوية »أسياد 
غوان���زو« في الصني واملقرر اقامته���ا خالل الفترة من 12 وحتى 27 

الشهر املقبل.
وسيقود مدرب منتخبنا البحريني سلمان رمضان املعار من نادي 
كاظمة التدريبات بتواجد 9 العبني هم: شايع مهنا، عبداهلل الشمري 
وصالح يوس���ف )الس���احل(، عبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي 
)اجلهراء(، عبدالعزيز الربيعة، أحمد البلوش���ي ومحمد أش���كناني 
)كاظمة( وحس���ني عبدالرحمن )الكويت(، في حني سيغيب العبو 

القادس���ية عبداهلل الصراف، فهاد السبيعي وعبدالعزيز احلميدي 
بسبب مشاركتهم مع األصفر في مباراة اليوم أمام الصليبخات في 

الدوري.
وسيواصل »أزرق السلة« تدريباته اليومية كاملعتاد حتى صدور 
قرار حاسم من مجلس الوزراء حول اعطاء الضوء األخضر للمشاركة 

حتت العلم األوملبي أو رفض ذلك اليوم أو غدا على أبعد تقدير.
ووق���ع منتخبنا في املجموعة األولى للدور التمهيدي الى جانب 
منتخب���ا هونغ كونغ وكوريا الش���مالية عل���ى أن يتأهل بطل هذه 
املجموعة الى الدور الثاني ويقع في مجموعة تضم منتخبات الصني 

واألردن وأوزبكستان وكوريا اجلنوبية.

يحيى حميدان
يعود القادسية ليطل من جديد عندما يخوض 
مباراته الثانية في دوري كرة السلة مبواجهة 
الصليبخات في الس����ابعة من مساء اليوم في 
صالة ثانوية حمد الرجيب مبنطقة كيفان ضمن 

مباريات اجلولة السابعة للبطولة.
وتقام اليوم أيضا مباراتان في ذات التوقيت، 
حيث يلعب الشباب اخلامس برصيد نقطتني مع 

النصر السابع برصيد 4 نقاط في صالة ناصر 
احلمد بنادي التضامن، والساملية الثامن ب� 4 
نق����اط مع العربي املتصدر برصيد 7 نقاط في 
صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية.

القادس����ية )نقطتان من مباراة  ويخوض 
واح����دة( مب����اراة اليوم بع����د أن أجلت جلنة 
املسابقات وشؤون الالعبني مبارياته في اجلوالت 
املاضية ملشاركة العبيه مع املنتخب العسكري في 

البطولة العربية األمر الذي حدا ادارة الفريق الى 
اقامة معسكر خارجي في لبنان تخلله املشاركة 
في بطولة حسام الدين احلريري ولعب خاللها 

األصفر عدد من املباريات القوية.
وتبدو مهمة األصفر سهلة نوعا ما مبواجهة 
الصليبخ����ات )الثان����ي برصي����د 7 نقاط من 
خمسة مباريات( بسبب تفوقه الواضح على 

منافسه.

اعتذار البلوشي 
وإصابة لويزينهو 

»البولينغ« يتدرب 
استعداداً لآلسياد

انطالق بطولة الحمد 
لليد اليوم 

اعتذر الظهير األيسر للعربي 
مبارك البلوشي عن االنضمام 
للمنتخ���ب األوملب���ي املتوقع 
مش���اركته في آسياد غوانزو 
نظرا لرغبته في أداء فريضة 
احلج. كما تعرض مهاجم العربي 
البرازيلي لويزينهو لكسر في 
أنفه اثر اشتراكه مع احد مدافعي 
الساحل ومن املتوقع أن يجري 
عملية جراحية بعد غد ويغيب 

عن املالعب ملدة 10 أيام.

يواص���ل منتخبن���ا الوطني 
للبولينغ تدريباته اليومية على 
الساملية  صالة كوزمو بس���وق 
استعدادا للمش���اركة في دورة 
االلعاب اآلس���يوية ف���ي مدينة 
غوانزو بالصني خالل الفترة من 
8 ال���ى 28 نوفمبر املقبل، حيث 
البولينغ  تبدأ منافسات بطولة 
في الدورة يوم 13 نوفمبر املقبل. 
الفني للمنتخب  ووضع اجلهاز 
برنامج���ا تدريبي���ا خاصا لهذه 
البطولة لتغطية كل اجلوانب في 
اللعب على اخلطوط لالعبني الذين 
مت اختيارهم وهم: خالد الدبيان، 
العنزي، جاسم درويش،  باسل 
محم���د كامل، محم���د الرجيبة، 
وراكان العميري. الى ذلك، يترأس 
الوفد الشيخ طالل احملمد رئيس 
البولينغ ورئيس االحتاد  نادي 
اآلس���يوي للعبة وبدر النجدي 
مديرا واداريا للمنتخب واملدربان 

آندرو فراولي وبول ديالتي.

تنطلق في ال� 10صباح اليوم 
منافسات املوسم الرياضي الحتاد 
الشرطة بإقامة بطولة املرحوم 
العميد محم���د احلمد لقطاعات 
وزارة الداخلية لكرة اليد التي تقام 
على صالة الشهيد فهد األحمد مبقر 
احتاد اليد في الدعية. وتستمر 
البطولة حتى 27 اجلاري ويشارك 
فيه���ا 9 قطاعات من منتس���بي 
التعليم  ال���وزارة وهي قط���اع 
والتدريب واألمن اخلاص واألمن 
العام وأمن احلدود واملؤسسات 
اإلصالحية واجلنسية واخلدمات 
املساندة واإلدارات املعاونة واألمن 
اجلنائي وتقسم الفرق املشاركة 
الى مجموعتني وتتنافس بطريقة 
خروج املغلوب من مرة واحدة 
حيث يقوم بإدارة املباريات حكام 
من احتاد الي���د. من جانبه، أكد 
أمني س���ر االحت���اد العقيد وليد 
الغامن أن رئيس االحتاد الفريق 
النواف وأعضاء  الش���يخ أحمد 
مجل���س اإلدارة يحرصون على 
إحي���اء ذكرى رج���االت االحتاد 
الذين ق���ادوا احلركة الرياضية 
الشرطية الى العديد من اإلجنازات 
واالنتص���ارات ومنهم املرحوم 

العميد محمد احلمد.

بطولة شيخة السعد الدولية لإلسكواش تختتم اليوم

ستلجأ له في املباراة.
اما كنزي فقالت ان الوصول 
الى نصف النهائي ليس الطموح 
خاصة وانها كررت نفس االجناز 
ف���ي البطول���ة املاضية حيث 
ان آمالها معق���ودة على بلوغ 
الدور النهائي، ومن ثم التفكير 
باحلص���ول على اللقب ليكون 
مصريا حتى وان كانت مباراة 
ام���ام املصنفة  النهائي  نصف 
االول���ى في البطول���ة الهندية 

ديبيكا.
وأشارت كنزي الى ان هذه 
املرة الثالثة التي ستواجه فيها 
الهندية بعد ان كانت لعبت ضدها 
مباراتني من قبل فازت في واحدة 

وخسرت في اخرى.

ال� »WISPA« وانها ستعمل جاهدة 
لتحس���ني تصنيفها الدولي من 
خالل املباري���ات القادمة وتأمل 

في زيارة الكويت.
وشكرت سلمى ناصر جميع 
اللواتي  الالعبات املصري���ات 
آزرنها في مواجهتها مع املاليزية 
سيتي منيرة، وقالت ان الشوط 
االول كان األصعب واستمعت 
لتوجيهات الالعبات املصريات 
حول نقاط الضعف عند الالعبة 
املاليزي���ة، واس���تفادت منها، 
وان ه���ذه املباراة كانت االولى 
للماليزية مع الالعبات املصريات 
وبالتال���ي فان مس���تواها كان 
مجهوال للجميع وهذا ما صعب 
املهمة في معرفة التكتيك الذي 

فطبقت اداء ملتزما لكنها خسرت 
الشوط االول، وتغيرت في الشوط 
الثاني، وبدا ان الفخ الذي نصبته 
لورا لكنزي كان يقضي باستنزاف 
جهدها البدني والذهني وبالفعل 

جنحت في الشوطني االولني.
واستش���اطت كنزي غضبا 
بعدها ودفع���ت بكل ثقلها نحو 
الهج���وم في االش���واط الثالثة 
التالي���ة، وانقلب الس���حر على 
الس���احر وقدمت اداء وال اروع 
ورسمت مشهدا تنافسيا اكثر من 
رائع امام اجلماهير التي حضرت 

اللقاء.
من جهتها، اعربت املصرية آية 
يوسف عن سعادتها باملشاركة 
 األول���ى له���ا ضم���ن تصنيف

يصل قطار منافسات بطولة 
الشيخة شيخة السعد الى احملطة 
املباراة  اليوم بإقام���ة  األخيرة 
النهائي���ة على مركز يوس���ف 
املش���اري في نادي القادس���ية 

برعاية الشيخة فادية السعد.
البطولة  اليوم األخير م���ن 
س���يكون يوما مثيرا بال ش���ك 
فمعطيات اإلثارة رس���متها هذه 
املنافس���ات عل���ى م���دى االيام 
املاضية والت���ي صعدت بأربع 
العبات الى نصف النهائي الذي 
اقيمت منافساته مساء امس بني 
املاليزية داليا ارنولد مع املصرية 
سلمى ناصر، واملصرية كنزي مع 

الهندية ديبيكا بيلكال.
اللجنة املنظمة لم تبالغ في 
اعدادها للبرنامج اخلتامي كما انها 
لم تفرط في ادق التفاصيل ولذلك 
فان البساطة والدقة هما الشعار 
الذي حملته اللجنة املنظمة في 
اعدادها للبرنامج الذي سيبدأ في 

الساعة السابعة مساء.
املنافس���ات  اما على صعيد 
فقد توالت احلماسة واإلثارة في 
امللعب الرئيسي مبركز يوسف 
املشاري، في مواجهات الدور ربع 
النهائي حيث حجزت املصريتان 
س���لمى وكنزي واملاليزية داليا 
ارنول���د والهندية ديبيكا مقعدا 

في نصف النهائي.
وان كان تأهل ديبيكا طبيعيا 
نظرا لتفوقها عل���ى مواطنتها 
سيربي فإن تأهل املصرية كنزي 
على حس���اب الفرنس���ية لورا 
ميكن اعتباره تأهال مفاجئا ألن 
الترشيحات صبت قبل املواجهة 
ملصلح���ة لورا التي متلك خبرة 
الفرعونية  البطل���ة  عالية لكن 
قدم���ت اداء مختلفا، اذ فرضت 
كنزي صياغة مختلفة من خالل 
اداء واقعي تعاملت به بعقالنية، 

أبوظهر: كوادر طبية مؤهلة وأجهزة متطورة
في مستشفى السيف لعالج إصابات الرياضيين

االصابات الرياضية على أنواعها 
متواص���ال بني الالع���ب املصاب 
واملعالج الفيزيائي املدرب تدريبا 

جيدا.
وكذلك أكد العب نادي الكويت 
واملنتخب الوطني وليد علي أهمية 
عمل املسعفني ودقته وان ميتلك 
املس���عفون اخلب���رة الكافية في 
التعامل مع االصابات وقت حدوثها 
وبأسرع وقت وبأكثر الطرق أمانا 
ملنع املضاعف���ات التي قد حتدث 
وضرورة ان يتمتع املس���عفون 

بروح الفريق الواحد.
وفي اخلتام، توجهت مديرة 
العامة في  التسويق والعالقات 
مستشفى السيف رزان الروضان 
باحلديث الى الالعبني املشاركني 
في الندوة والى احلضور، مؤكدة 
حرص مستشفى السيف وادارتها 
على تقدمي كل ما من شأنه دعم 
احلرك���ة الرياضية في الكويت 
وتوفير جميع الكوادر واالمكانيات 
واالجهزة الطبية احلديثة لعالج 
أي رياض���ي مصاب وفق احدث 
املعايي���ر الطبي���ة العاملية ألن 
الرياضيني يستحقون االهتمام 
من اجلميع ألنهم يرفعون علم 
البطوالت  الكويت، واسمها في 
واحملافل الدولية التي يشاركون 
فيها، وبالتالي فإن أقل ما ميكن 
ان نقدمه لهم هو توفير الرعاية 

الصحية املناسبة.

العب القادسية واملنتخب الوطني 
عبدالعزيز املش���عان عن اهمية 
اقامة مثل ه���ذه الندوات الطبية 
وان تش���مل الالعبني واالداريني 
ومدربي الف���رق ليتم من خاللها 
معرفة طرق الوقاية من االصابة 

ووقت حدوثها.
من جانب���ه، عبر العب نادي 
الكويت واملنتخب الوطني خالد 
عجب عن أهمية الطبيب االخصائي 
الرياض���ي وان يكون  الطب  في 
الطبي���ب ملم���ا بالتاريخ الطبي 
لكل العب، متمكنا من تشخيص 

من جهته، حتدث العب نادي 
القادسية واملنتخب الوطني عمر 
بوحمد عن أهمية الطب الرياضي 
وضرورة وجود االختصاصيني 
سواء أطباء أو اخصائيو العالج 
الطبيعي أو املدلكون واملسعفون 
الذين يستطيعون تشخيص أي 
إصابة بشكل علمي ودقيق ووضع 
خطة عالجية محددة لكل إصابة 
وفق برنامج زمني واضح ومتابعة 
التأهيل ومنع املضاعفات ليتمكن 
الالعب املصاب من العودة الى العب 
بأسرع وقت ممكن، وكذلك حتدث 

املستشفى على إقامة هذه الندوة، 
والى كل من الالعبني عمر بوحمد 
وعبدالعزيز املشعان العبي نادي 
القادسية واملنتخب الوطني والى 
الالعبني خالد عجب ووليد علي 
العبي ن���ادي الكويت واملنتخب 

الوطني على مشاركتهما ايضا.
وأكد الشمري جاهزية مستشفى 
السيف الستقبال الالعبني املصابني 
وتقدمي أفضل اخلدمات العالجية 
لهم ومتابعة حاالتهم حتى يعودوا 
الى املالعب وممارسة ألعابهم على 

أحسن وجه.

يوسف غانم
كشف املدير التنفيذي ملستشفى 
الس���يف د.يوس���ف أبوظهر عن 
اس���تعداد مستش���فى الس���يف 
الستقبال أي حالة إصابة ناجمة عن 
النشاط احلركي أو الرياضي، وذلك 
من خ���الل توافر الكوادر الطبية 
والتمريضية املتخصصة إضافة 
الى االختصاصي���ني واملعاجلني 

املدربني تدريبا عاليا.
وأكد أبوظهر خالل ندوة حول 
الطب الرياضي حرص مستشفى 
السيف وإدارته على دعم الرياضيني 
والرياضة الكويتية والعمل على 
تخفيف معاناة الرياضيني الذين 
يتعرضون لإلصابة أثناء التدريبات 
أو البطوالت والعمل على تقدمي 
العالج املناس���ب له���م من خالل 
الطبية املؤهلة وتوفير  الكوادر 
األجهزة املساعدة واملعاجلني من 
ذوي اخلبرة للحصول على أفضل 
النتائج وبأسرع وقت ممكن لتقليل 
اإلصابة قدر االمكان وتقدمي العالج 
الفعال لها، وكذلك تقدمي الرعاية 
الطبية لالعب���ني وأعضاء الفرق 
الرياضية وتقدمي  املواسم  خالل 
التعرض  التأهيلية بعد  البرامج 
ألي إصابة ليتمك���ن الالعب من 

العودة الى املالعب.
وبدوره توجه اخصائي جراحة 
العظام في مستش���فى الس���يف 
د.عذبي الشمري بالشكر الى إدارة 

خالل ندوة حول الطب الرياضي بمشاركة العبين في األزرق


