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القادسية في بروفة أخيرة قبل مواجهة االحتاد السوري

العبو هوكي اجلليد يقدمون مستوى جيدا في بطولة بانكوك

عبداهلل املزين في مباراته مع الفرنسي غريغوري الشيخة فادية السعد تلقي كلمتها كبار احلضور في حفل االفتتاح أثناء السالم الوطني

افتتاح بطولة األمير الوالد الدولية لإلسكواش برعاية سمو األمير

تألق كويتي في »إسكواش« الخليج
حق��ق العب��و املنتخب الوطن��ي حتت 15 
و19 س��نة املراك��ز األولى ف��ي بطولة مجلس 
التع��اون اخلليجي لالس��كواش املقامة حاليا 
ف��ي البحرين، حيث فاز عيس��ى أش��كناني 

ببطولة الفردي حتت 15 س��نة اثر فوزه على 
زميله عبداهلل اس��ماعيل الذي حل ثانيا، ونال 
البرونزية زميلهم حس��ني ش��اهني اثر فوزه 

على العب من قطر.

وفي حتت 19 سنة فاز باللقب يوسف نزار 
بعد فوزه على القطري عبداهلل التميمي 0-3.

وجاء حس��ن عبداجلادر ثالثا بفوزه على 
مواطنه يوسف غريب 0-3.

ستيفن كوبنجر 0-3.

مباريات اليوم

وتقام اليوم ثماني مباريات 
وتبدأ انش���طتها مبركز يوسف 
القادسية في  املش���اري بنادي 
الثانية ظهرا وجتمع البريطاني 
املصنف ثامنا بالبطولة مبواطنه 
أليس���تر وولكر ويعقبها الفائز 
بني املاليزي اونغ بينغ واملصري 
محمد الشوربجي مع الفائز بني 
أمير اطلس خان  الباكس���تاني 
والبريطاني واملصنف سادس���ا 
جيمس ويلستروب وفي الثالثة 
والنص���ف تقام مب���اراة الفائز 
بني لق���اء املصري محمد عباس 
واملاليزي محمد اسكندر مع الفائز 
بني املصري محم���د علي رضا 

والفرنسي تيري لينكو.

غريغوري ف���ي غالبية أوقات 
اللقاء وجنح في الفوز بالشوط 
الثالث اال ان فارق اخلبرة بدا 
واضحا في بقية األشواط التي 

ذهبت ملنافسه.
واستطاع النجم املصري عمرو 
شبانة الفوز على ستورت بيسول 
3-1 )11/7، 8/11، 7/11، 6/11( ومن 
املتوق���ع ان يذهب ش���بانة في 
البطولة بعيدا ويصل الى األدوار 
النهائية، وفاز اإلجنليزي داريل 
سيلبي على مواطنه ادريان كرنت 
3-0 )3/11، 3/11، 6/11( وبيتر باركر 
على بورجا جوالن 3-1، وتغلب 
ادريان كرنت على ادريان منولير 
3-2 والس���تر وك���ر على اولى 
تومنان 3-0، وجنح الكاميروني 
فيلى الفوز بس���هولة على ريان 
كسكرى 3-0 ونيك ماثيو على 

الفرنسي جيرجيوري 3-1 )5/11، 
5/11، 11/6، 2/11(، في منافسات 
اليوم األول للبطولة، وكانت 
خسارة املزين متوقعة لفارق 
اخلبرة بني الالعبني التي صبت 
في مصلحة خصمه الذي يعد من 
املصنفني األوائل في اللعبة ورغم 
ذلك فقد قدم املزين مس���توى 
جي���دا واس���تطاع ان يجاري 

ويكثر في����ه الطامعون في بالدنا 
وخيراتنا أولئ����ك الذين يثيرون 
النع����رات ويبثون دعوات الفرقة 

والصراع.

نتائج اليوم األول

وعلى صعيد النتائج تلقى 
جنم منتخبنا الوطني عبداهلل 
املزي���ن خس���ارة متوقعة من 

لها من اثار ايجابية كما تس����اعد 
على اس����تغالل اوق����ات فراغهم 
ومحاربة الظواهر السلبية التي 
تظهر احيانا في اوساط الشباب. 
وقالت ان النش����اط الرياضي هو 
من أهم األنشطة التي حتارب هذه 
الظواهر السلبية ويجب ان نأخذ في 
احلسبان ان العالم يعيش عصرا 
تتعقد في����ه األزمات والصراعات 

ميثلوا الكويت دائما خير متثيل 
في جميع البطوالت القارية وليس 
احمللية فقط. وكانت الشيخة فادية 
السعد قد اكدت في كلمتها ان هذه 
البطولة التي اصبحت استحقاقا 
سنويا تقام تخليدا لذكرى سمو 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل 
وتشكل مس����اهمة فعالة في دفع 
شبابنا نحو ممارسة الرياضة مبا 

كثيرة. وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
ثم ألقت رئيس����ة اللجنة املنظمة 
العليا الشيخة فادية السعد كلمة 
أعربت فيها عن شكر القائمني على 
البطولة الرعاية الكرمية لصاحب 
الس����مو األمير لهذه البطولة. من 
جانبه أعرب الشيخ علي اجلراح 
عن إعجابه بلوحة االفتتاح التي 
أزيح الستار عنها أمس األول وقال 
انه سعيد باحلضور نيابة عن سمو 
األمير وانه تشريف كبير حظي به 
من قبل سموه. مشيدا بالشيخة 
فادية الس����عد مؤكدا انها تس����ير 
على نفس منوال سلفها بتطوير 
الرياضة خصوصا االس����كواش 
التي يتضح جناحه����ا من خالل 
االفتتاح املميز للبطولة. ومتنى 
الرياضة  اجلراح أن يستمر دعم 
والرياضيني في جميع األلعاب لكي 

حتت رعاية صاحب الس����مو 
األمير الشيخ صباح األحمد افتتحت 
مس����اء أول من أمس بطولة كأس 
املغفور له سمو األمير الوالد الشيخ 
سعد العبداهلل الدولية لالسكواش 
وقد أناب سموه في حضور احلفل 
نائب وزير شؤون الديوان األميري 
الش����يخ علي اجلراح. ويش����ارك 
في البطول����ة أفضل 32 العبا في 
االسكواش على مستوى العالم. 
وحض����ر االفتتاح الش����يخ علي 
العبداهلل السالم محافظ محافظة 
الكبير، والش����يخة فادية  مبارك 
السعد رئيسة اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة، والشيخ أسامة الصباح 
مدير عام االسكواش السابق بنادي 
القادسية، ورجل األعمال عبدالرحمن 
سلطان الس����الم، ومدير البطولة 
علي الرندي باالضافة الى جماهير 

المزين يخسر أمام الفرنسي غريغوري وشبانة يفوز على بيسول

تكريم المدربين المتميزين اليوم

الزايد تفوز برماية البندقية في بطولة المبارك

تقيم جلنة املدربني الوطنيني في الثامنة مساء 
اليوم حفال مبناسبة يوم املدرب اآلسيوي وذلك 
على صالة سلمان الهولي بنادي القادسية حتت 
رعاي����ة رئيس احتاد الكرة الش����يخ طالل الفهد.

وكانت جلن����ة املدربني قد اق����رت منح العضوية 
الشرفية لعدد من املدربني املخضرمني حيث اعتمدت 
اللجن����ة في اجتماعها االخي����ر اضافة العديد من 
األسماء التي اثرت املجال الفني بخبرتها ابرزهم 
عادل عبدالنبي واسماعيل ياسني ومحمد شعيب 
وعبداحلميد الشطي واحمد البصري وعيسى مال 
عيسى وعادل مطر وعلي جنف اضافة الى حسني 
احمد، بينما اقرت اضافة اسم سامي فيروز وعلي 
احلمد الى املدربني الراحلني الذين سيتم تكرميهم 

في احتفال اليوم.
يذكر ان جلنة املدربني الوطنيني تقيم احتفالها 
برعاية مؤسسة الشاهد االعالمية والشركة الوطنية 

لالتصاالت اللتني س����اهمتا مبنح جوائز املدربني 
الوطنيني س����واء احلاصلون على بطوالت خالل 
املوسمني املاضيني او اولئك الذين ستمنحهم اللجنة 

العضوية الشرفية من املدربني املخضرمني.
م����ن جهته عبر عضو جلنة املدربني الوطنيني 
علي العدواني عن سعادته بالنتائج امللموسة التي 
حققتها اللجنة عبر تفاعل املدربني معها لتأخذ دورها 
بالش����كل الصحيح. واضاف ان اللجنة سعت الى 
تطبيق تعليمات االحتاد اآلسيوي من ناحية تكرمي 
املدربني الوطنيني احلاصلني على املركز األول في 
الفريق االول فئة الشباب غير ان اللجنة فضلت 
جميع املدربني املتميزين ممن استطاعوا حتقيق 
بطوالت مع فرقهم في مختلف املراحل السنية امال 
منها في تفعيل دورها التش����جيعي والتحفيزي 
للمدربني الوطنيني الذين اثبتوا قدراتهم العالية 

وكفاءتهم.

تختتم اليوم على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد األوملبي للرماية كأس املغفور له الش���يخ 
عبداهلل املبارك للرماية التي نظمها نادي الرماية 
على مدى 3 أيام واشتملت على جميع ألعاب الرماية 
االوملبية )الس���كيت التراب الدبل تراب املسدس 
والبندقية 10 م( للرجال والس���يدات والناش���ئني 
والناشئات. وعلى صعيد منافسات البطولة شهد 
امس تنافسا شديدا في رماية بندقية ضغط هواء 

10م سيدات حيث حققت الرامية حصة الزايد املركز 
األول وكأس البطولة بنتيجة 500/499.5 وحققت 
إجنازا كبيرا ورقما كويتيا جديدا لرماية البندقية 
10م، كما حققت مرمي ارزوقي املركز الثاني بنتيجة 
500/497.1 وحلت باملركز الثالث عائشة قاسم بنتيجة 
490/ 500 وتستأنف اليوم مسابقات البطولة في 
رماية )سكيت � تراب � دبل تراب( رجال وناشئني 

ورماية البندقية واملسدس 10م رجال وناشئني.

القادسية بالصف الثاني أمام خيطان اليوم

»هوكي الجليد« في نصف نهائي البطولة اآلسيوية

واللعب بروح قوية لبلوغ النهائي، 
بدورهم قال كل من انور العطار 
صاحب الهدف االول له في البطولة 
منذ فترة وعبداهلل الزيدان وحارس 
املرمى جاسم الصراف ان اللقب هو 

هدفنا ونتمنى حتقيقه.

الالعبني عن سعادتهم، وقال هداف 
البطولة احمد العجمي »4 اهداف« 
ان الفوز كان مس����تحقا ونطمح 
النهائي كما اكد »الكابنت«  لبلوغ 
محمد العجمي على ضرورة ضبط 
االعصاب وعدم اخلروج عن اخلطة 

في احراز اول ميدالية آس����يوية 
اوملبية في تاريخ اللعبة القصير 
والطويل لعدد كبير من الالعبني 
املخضرمني الذين باتوا على ابواب 

االعتزال.
اع����رب عدد من  من جانبهم، 

منذ ش����هور قد آن األوان لهم ان 
يتوجوه بلقب قاري يعطيهم الدافع 
املعنوي قبل خوضهم دورة االلعاب 
اآلسيوية الشتوية السابعة التي 
تستضيفها كازاخستان في نهاية 
العام احلالي لتحقيق احللم الكبير 

شقَّ منتخبنا الوطني لهوكي 
الى  اجللي����د للرج����ال طريق����ه 
البطولة اآلسيوية  نصف نهائي 
العاشرة التي تستضيفها العاصمة 
التايلندية بانكوك من 25 الى 31 
اجلاري مبشاركة 8 منتخبات حتت 
مظلة االحتادين اآلسيوي والدولي 
وحجز مقع����دا له بعد فوزه على 
املنتخ����ب الفلبيني 5-صفر، في 
التي جمعتهما في صالة  املباراة 
»امبريال الدولية« في بانكوك رافعا 
رصيده الى 6 نقاط من 3 مباريات 
حيث فاز على تايلند 5-0، وعلى 
هونغ كونغ 4-2، وعلى الفلبني 
بخماس����ية مما وضعه بقوة في 
نصف النهائي حيث بات مرشحا 

قويا لبلوغ املباراة النهائية.
وسجل اهداف »ازرق الهوكي« 
مشعل العجمي »هدفني« وعبداهلل 
العجمي  الزيدان هدف، وس����الم 
هدف وحمد الشايجي هدف.وبهذه 
النتيجة تصدر منتخبنا املجموعة 
االولى حيث يخوض مباراة مهمة 
مع ثاني املجموعة إلعالن تأهله 

الى النهائي.
من جهته، اك����د رئيس الوفد 
فهيد العجمي عل����ى اهمية بلوغ 
املباراة النهائية ووضع الالعبني 
اللقب نصب اعينهم الن ما بذلوه 

مبارك الخالدي
يلتقي في ال� 5:40 مساء اليوم القادسية مع خيطان 
على س���تاد نادي الكويت في اطار منافسات املجموعة 
االولى من مس���ابقة كأس االحتاد وه���ي املباراة املقدمة 
من اجلولة السادسة بسبب استعدادات االصفر خلوض 
املباراة النهائية لبطولة كأس االحتاد اآلسيوي 6 نوفمبر 

املقبل امام االحتاد السوري.
ويدخل االصفر مباراة اليوم وهو يحمل في جعبته 
7 نق���اط من اربع مباريات في املركز الثالث للمجموعة، 
بينما يحمل خيطان 3 نقاط في املركز الس���ادس، ومن 
املتوقع ان يدفع مدرب القادسية محمد ابراهيم بعناصر 
الصف الثاني واراحة االساس���يني واملصابني استعدادا 
لالستحقاق اآلسيوي مع مشاركة محتملة لصالح الشيخ 
الذي لن يشارك في النهائي لاليقاف، كما تبدو الفرصة 
مواتية ملش���اركة احملترفني الس���وريني فراس اخلطيب 
وجهاد احلسني، وايا ما كانت ظروف االصفر فهو زاخر 

بالعناصر القادرة على الدفاع عن ألوان الفريق.
ف���ي املقابل يس���عى اجلهاز الفني خليط���ان بقيادة 
الوطني فوزي ابراهيم الستثمار املباراة بالشكل املطلوب 
ولتصحيح االخطاء التي وقع فيها الفريق في اجلوالت 
الثالث االخيرة م���ن بطولة دوري الدرجة االولى حيث 
افقدته الصدارة وتراجع الى املركز الثالث اذ ال تتناسب 
الع���روض االخيرة مع ما ميتلكه الفري���ق من امكانات 
جيدة، فخيطان من افضل الفرق التي تؤدي اداء جماعيا 
في النواحي الهجومية والدفاعية ويحسب هذا التنظيم 

للجهاز الفني للفريق. 

في مباراة مقدمة من الجولة السادسة لكأس االتحاد

بإحرازه الفوز الثالث على الفلبين


