
االحد 31 اكتوبر 2010 51رياضة

الشيخ أحمد الفهد يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

املصري رامي عاشور يرد الكرة

 انطالق ربع نهائي بطولة األمير الوالد لإلسكواش

»خليجية طائرة« الفتيات تنطلق الخميس
حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير 
الدولة لشؤون اإلس���كان وزير 
التنمية ورئيس  الدولة لشؤون 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
أحمد الفهد تنطلق البطولة األولى 
التعاون  الطائرة مبجلس  للكرة 
اخلليجي للفتيات التي س���تقام 
من الفترة من 2 وحتى 9 نوفمبر 
املقبل، حيث سيكون وصول ممثلي 
اللجنة التنظيمية وأعضاء جلنة 
الفني���ة منها واحلكام  االحتكام 
وكذلك الوفود املشاركة واحلكمان 
الثالثاء متهيدا  املدعوان بعد غد 

النطالق البطولة، على ان يكون االفتتاح اخلميس 
املقبل والذي سيش���هد مباراتني يجمع األول منهما 
منتخبي قطر واإلمارات بينما س���يواجه منتخبنا 
الوطن���ي للكرة الطائرة للفتي���ات نظيره املنتخب 
العمان���ي في اللقاء الثاني، حيث س���تقام مباريات 
البطولة بنظام الدوري م���ن دور واحد على صالة 

نادي فتيات القرين.
وتأتي هذه البطولة في ظل سعي اللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون اخلليجي التي تترأسها 
الشيخة نعيمة األحمد إلى إعداد كوادر نسائية في 
املجال الرياضي بالتعاون والتنسيق مع االحتادات 
املعنية لأللعاب التي تشملها اللجنة، كما ويأتي تنظيم 
البطولة ضمن برنامج اللجنة املتضمن إقامة الدورات 
والبطوالت الرياضية النسائية للسيدات مما يتيح 

لهن املشاركة في مثيالتها خارج 
هذه الدول بعدم���ا كانت اللجنة 
التنظيمية قد تبنت فكرة الشيخة 
نعيمة األحمد بإقامة دورة رياضية 
نس���وية للرياض���ات اخلليجية 
بصورة منتظمة في إحدى دول 
املجلس وف���ق الترتيب األبجدي 
جنحت الكويت في تنظيم الدورة 
األولى منها ع���ام 2008 لتحقيق 
أهداف اللجنة املنشودة من إقامة 

هذه الدورات.
من جانبه، عبر احمد مساعد، 
املدرب املساعد للمنتخب الوطني 
الطائرة للفتي���ات، عن  للك���رة 
سعادته باس���تضافة الدورة االولى التي من شانها 
توفير االحتكاك واخلبرة بني دول مجلس التعاون 
مما يس���اعد في تطوير اللعبة في الدول املشاركة 
فضال عن اكتس���اب الكويت القدرة التنظيمية على 
إقامة دورات كهذه كونها متثل عمودا فقريا للرياضة 
في دول املنطقة. وأضاف مس���اعد أن ازرق طائرة 
الفتيات لن يكتفي مبجرد املشاركة، حيث سيدخل 
هذه البطولة للمنافسة ومع ان فترة اإلعداد لم تتعد 
الش���هرين تخللتهما عطلة العي���د والتزام العبات 
املنتخب بأمور الدراس���ة في اجلامعات والعمل إال 
أنهن آلني على أنفس���هن االلتزام باملعسكر لضمان 
اكتمال احلالة الفنية والتأهيلية استعدادا للبطولة 
بالشكل الذي يكفل متثيل الكويت على أفضل وجه 

فيها، خاصة أنها تقام للمرة األولى.

اكتمل عقد دور ال� 16 لبطولة 
الش����يخ س����عد  الوالد  األمير 
العبداهلل الدولية لالسكواش فئة 
الرجال التي انطلقت منافساتها 
يوم اجلمعة املاضي على امللعب 
الزجاجي في اجلزيرة اخلضراء 
برعاية س����امية م����ن صاحب 
الس����مو األمير الشيخ صباح 
األحمد بتأهل الالعب املصري 
كرمي درويش بعد فوزه على 
الالعب الهنغاري مارك كريتش 
بثالثة أش����واط لشوط واحد 
وانتهت السبع مباريات األخرى 
في الدوري التمهيدي بنتيجة 
واح����دة في جمي����ع املباريات 
وكان قوامها ثالثة أشواط لال 
النتائج عن  شيء وأس����فرت 
تأهل املاليزي ازالن اس����كندر 
اثر فوزه على املصري محمد 
عباس فيما متكن املصري محمد 
الش����وربجي من التغلب على 
املاليزي اآلخر اوجن يوجن بذات 
وتأهل أيضا املصري وائل هندي 
عقب تغلبه على الهندي سروج 
جوس����ال وحلق املصري عمر 
عبدالعزيز مبواطنه الشوربجي 
بعد إقصائه الهولندي لورانس 
اجنيمي����ا وتأه����ل اإلجنليزي 
جيمس ولستروب بعد إقصائه 
الباكس����تاني أطلس خان كما 
تأهل املصري رامي عاش����ور 
والفرنس����ي تيري لينكو عبر 
بوابة املصريني عمر مس����عد 

ومحمد علي أنور.

أربع مباريات  الثمانية بإقامة 
من العيار الثقيل ففي الساعة 
اليوم  السادس���ة من مس���اء 
يلتق���ي في امللع���ب الزجاجي 
باجلزيرة اخلضراء الفائز من 
مب���اراة البريطاني نيك ماتيو 
ومواطنه دارلي س���يلبي مع 
الفائ���ز من مباراة الفرنس���ي 
والبريطان���ي  جريج���وري 
ادريان وسيجمع اللقاء الثاني 
الفائز في مباراة عمرو شبانة 
واالسترالي كاميرون بيلي مع 
الفائز في املباراة بني البريطاني 
بيتر وولكر ومواطنه أليستر 
السابعة  الساعة  وولكر، ففي 
والنص���ف يلتق���ي الفائز من 
مباراة املصري محمد الشوربجي 
والبريطاني جيمس وليستروب 
مع الفائز في مباراة ملصريني 
الهندي وكرمي درويش،  وائل 
أم���ا اللقاء األخير فس���يجمع 
الفائز في مباراة املاليزي محمد 
اسكندر والفرنسي تيري لينكو 
مع الفائز في مباراة الهولندي 
لورنس جان اجنيما واملصري 

رامي عاشور.
اللجن���ة املنظمة  وكان���ت 
العلي���ا للبطول���ة احتف���ت 
بالوف���ود املش���اركة وأقامت 
حفل عشاء مساء اجلمعة في 
مطعم اب���راج الكويت حضره 
العديد من املسؤولني ورؤساء 
الوفود والالعبني املشاركني في 

البطولة.

من جهته قال الش���يخ علي 
العبداهلل ان هذه البطولة حتمل 
اسما عزيزا وغاليا علينا وعلى 
الش���عب الكويتي بشكل عام، 
وأضاف العب���داهلل ان بطولة 
الش���يخ س���عد  الوالد  األمير 
العبداهلل لالسكواش أصبحت 
تتمتع بسمعة عاملية واسعة.

م���ن جانبه، عبر الس���فير 
املص���ري في الكوي���ت طاهر 
فرحات عن سعادته مبشاركته 

في افتتاح بطولة األمير الوالد 
لالسكواش خاصة انها تعتبر 
إحدى البطوالت العاملية التي 
يتهافت إليها العديد من أبطال 
اللعبة للمشاركة، وقال فرحات 
ال تسعدني فقط مشاركتي في 
حفل االفتتاح ب���ل اعتبر ذلك 
ش���رفا ووس���اما أضعه على 

صدري.
من جهته عبر املصنف األول 
عامليا املصري رامي عاشور عن 

س���عادته ببلوغ الدور الثاني 
من البطول���ة وقال انني انظر 
الى هذه البطولة منذ احترافي 
في االسكواش وسأعمل جاهدا 
للحصول عل���ى لقب البطولة 
كما اش���كر كل م���ن وقف الى 
الى املركز  جانبي للوص���ول 

األول عامليا.

مباريات اليوم

تفتتح الي���وم لقاءات دور 

الشيخة نعيمة األحمد

مجلس الوزراء يحسم المشاركة باآلسياد اليوم

الفهد يرعى اعتزال عاشور

هوكي الجليد ثالث كأس آسيا

وافق نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
والتنمية الشيخ احمد الفهد على 
رعاية مهرج���ان اعتزال حارس 
القدم  الفريق األول لكرة  مرمى 
العربي والفحيحيل  النادي  في 
الس���ابق عبداهلل عاشور على 
هامش مباراة الكويت والفحيحيل 
في 25 نوفمبر املقبل في س���تاد 
نادي الكويت. وأثنى عاشور على 
البادرة الطيبة للفهد وموافقته 
على رعاية مهرجان اعتزاله خالل 
استقبال الفهد لعاشور في مكتبه، 
وأشاد الفهد بالالعب ومشواره مع 
العربي والفحيحيل. وفي نهاية 
اللقاء تس���لم الفهد من عاشور 

درعا تذكارية.

مبارك الخالدي
من املتوقع ان يص���در مجلس الوزراء اليوم 
في جلسته العادية قرارا بشأن مشاركة الكويت 
في دورة األلعاب اآلس���يوية في غوانزو بالصني 
بعد االطالع على تقرير رئيس اللجنة القانونية 
املنبثقة عن املجلس برئاسة وزير العدل ووزير 

األوقاف والشؤون اإلسالمية راشد احلماد.
وكانت اللجن���ة قد عقدت اجتماعني في األيام 
الفائتة مع نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب 
والرياضة لشؤون اإلنشاءات عصام جعفر حيث 
طلبت اللجنة من الهيئة إعداد تقرير مفصل عن 
الوضع القانون���ي للكويت والنتائج الس���لبية 
وااليجابية في حالتي عدم املشاركة أو املشاركة 
وبيان���ا بأعداد األلعاب والالعبني املش���اركني في 

الدورة.
إلى ذلك، اليزال قرار مش���اركة الكويت حتت 
العلم االوملبي يحظى بجدل واسع في ظل استمرار 
حالة جتميد النشاط الرياضي اوملبيا اثر صدور 

ق���رار اللجنة االوملبية الدولية بإيقاف النش���اط 
الرياضي اعتبارا من أوائل العام احلالي بسبب عدم 
قيام الكويت باإليفاء بتعداتها بإجراء التعديالت 
الالزمة على القوانني الرياضية احمللية لتتوافق 

مع مثيالتها في االوملبية الدولية.
يذكر ان مشاركات الدول في الدورات حتت العلم 
االوملبي يحكمها ظروف استثنائية، خصوصا إذا 
كانت الدول حتت االحتالل كما ان االنسحاب من 
الدورة يوقع الدول حتت طائلة الغرامات اجلزائية 

التي تتجاوز عادة املليون دوالر.
من جهة أخرى، علمت »األنباء« ان مسؤولي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة ردوا على كتب 
واردة إليهم بخصوص املعسكرات اإلعدادية لآلسياد 
والتي وصلتهم من االحتادات لصرف املخصصات 
املالية للمعسكرات والتي ستقتصر على معسكر 
مدته أسبوع واحد فقط لكل لعبة ولالعبني الواردة 
أسماؤهم في قائمة الالعبني املشاركني في حال اقر 

مجلس الوزراء املشاركة في اآلسياد.

فهيد العجمي

أحرز منتخب هوكي اجلليد 
املركز الثالث في بطولة كاس آسيا 
العاشرة التي اختتمت في تايلند 
بعد خسارته في نصف النهائي 
امام البطل املنتخب املاليزي 2-1. 
وقال رئيس الوفد فهيد العجمي 
ان منتخبنا لعب مباريات مميزة 
ومتك���ن من تص���در مجموعته 
بعد فوزه على منتخبات تايلند 

والفلبني وهونغ كونغ.
واضاف العجمي: اضعنا الفوز 
امام ماليزيا بسبب عدم التوفيق 
السانحة  التسجيل للفرص  في 
واك���د انه بالرغم من عدم احراز 
اللقب اال ان هذه املشاركة ستعود 
بفائدة فنية كبيرة على املنتخب 
الذي يس���تعد ل���دورة االلعاب 
اآلسيوية الشتوية السابعة في 
كازاخستان. واوضح ان الفريق 
سيباشر تدريباته بعد العودة الى 
الكويت غدا مشيرا الى ان اللجنة 
ستضع برنامجا مكثفا للفريق 

لضمان االس���تعداد القوي لهذا 
التجمع من خالل اقرار معسكر 
البطولة.  خارجي طويل يسبق 
وشكر العجمي كل من وقف بجانب 
املنتخب، مش���ددا على ضرورة 
احراز ميدالية اوملبية في اآلسياد 

الش���توي«. اسفرت النتائج عن 
احراز املنتخب االماراتي املركز 
الراب���ع فيم���ا نال مس���تضيف 
البطولة املنتخب التايلندي املركز 
اخلامس واملنتخب الفلبيني املركز 

السادس.

حقق المركز الثالث في بطولة اإلمارات لفئة الـ »جي تي«

المضف: أهدي إنجازي للكويت.. وطموحي الوصول إلى العالمية

أحمد حسين
حقق سائق السيارات احملترف خالد املضف اجنازا غير مسبوق 
في سباقات حلبات السيارات حيث صعد منصة التتويج كأول 
س����ائق كويتي يفوز باملركز الثالث في بطولة اإلمارات الدولية 

لفئة ال� »جي تي«. 
ويعتبر املضف اول سائق كويتي محترف يحصل على رخصة 
السباقات الدولية وبطاقته حتمل رقم 001، ويتمتع املضف الذي 
يشتهر بعشقه للسرعة بسجل مشرف في السباقات منذ احترافه 
العام املاضي حيث يعد الس����ائق احملت����رف رقم »fia001« داخل 
الكويت وتزهو سيارته بعلم الكويت بجانب شعار شركة »جي 

فورس« التي ميثلها ويعد احد مالكها. 
وكان املضف حقق اجنازا كبيرا املوسم املاضي كأسرع زمن 
ف����ي التصفيات واملرك����ز الرابع في حلبة »الي����اس مارينا« في 

أبوظبي.
وبدأ املوس����م احلالي بقوة محققا املرك����ز الثالث في بطولة 
اإلمارات لفئة ال� »جي تي« والبطولة من 8 س����باقات في املوسم 

تبدأ في شهر أكتوبر وتنتهي في شهر ابريل.

إنجاز كبير

من جانبه، أعرب املضف عن س����عادته باإلجناز الكبير الذي 
حققه في بطولة اإلمارات لفئة ال� »جي تي«، وأهدى ذلك االجناز 
واملركز الثالث للكويت، ويعتبر املضف ممثال وسفيرا للرياضة 
الكويتية وسباقات السيارات داخل احللبات كونه السائق احملترف 
الوحيد، مؤكدا صعوبة املنافسة حيث شارك في بطولة اإلمارات 
20 سائقا محترفا ميثلون مختلف دول العالم ويعد أبرزهم بطل 
سباقات »الفورموال 3« اللبناني جون غامن الى جانب سائقني من 

االمارات واخرين متميزين من فرنسا واجنلترا. 
وأوضح املضف انه كان الثان���ي في التجارب احلرة لكن مع 
الوقوف لتبديل اإلطارات تراجع للمركز الثالث كما أدى ارتفاع درجة 
احلرارة )40 درجة( يوم السباق ووجود سيارتني من طراز مزراتي 
الى صعوبة املنافسة. وأكد ان طموحه خالل املوسم احلالي هو 
الفوز بالبطوالت واهدائها للكويت من أجل زيادة شعبية سباقات 

السيارات داخل احللبات حيث مازال يخطو خطواته األولى منذ 
احترافه املوسم املاضي كما يسعى للوصول للعاملية.

 ممثل الكويت 

وميثل املضف الكويت في السباقات الدولية وهو أحد أعضاء 
فريق »جي فورس« أول فريق كويتي حللبات الس����يارات الذي 
يضم سائقني مرش����حني للحصول على رخصة السباقات وهم 
خليفة وليد املرزوق ويوسف الرفاعي وبدر الرشيدي وفيصل 

العثمان ومحمد النصف وسالم النصف.
ومن املق����رر ان يعقد فريق »جي ف����ورس« مؤمترا صحافيا 
األس����بوع املقبل للكش����ف عن آخر اس����تعدادات أكادميية »جي 
فورس« لسباقات الس����يارات والتي تضم في عضويتها كل من 
الشيخ فيصل السالم وخالد املضف ومحمد صالح اليوسف )وهم 
مالكو الشركة الثالثة( بجانب الش����يخ صباح السالم وخليفة 
وليد املرزوق وطالل املضف وحمد الغامن وبدر الرشيدي وفيصل 

العثمان ونواف الغامن وحمد القاضي ويوسف الرفاعي.

املضف يقف إلى جانب سيارتهالبطل خالد املضف يتسلم جائزته 

اإلسكواش استعاد لقب الخليج
يعود الى البالد اليوم وفد املنتخب الوطني حتت 15 و19 سنة 
لالسكواش قادما من البحرين محمال بالذهب لبطولة مجلس التعاون 
اخلليجي بالفردي والفرق، ويرأس الوفد عبداهلل السبيعي ويضم 

فايز املطيري اداريا واملدربني احمد عبدالعال وماجد خان.
وقد جنح املنتخبان في حصد لقب بطولة الفرق حتت 15 و19 

سنة وجمعوا بذلك ألقاب الفرق باالضافة الى ألقاب الفردي.
فقد حقق فريق حتت 15 سنة املكون من الالعبني عيسى اشكناني 
وحسني شاهني وعبداهلل اسماعيل وخالد اجلنيدل بطولة الفرق 

بعد ان فازوا على منتخب قطر 3 � 0 في املباراة النهائية.
وفاز منتخب حتت 19 س���نة املكون من الالعبني يوس���ف نزار 
وحسن عبداجلادر ويوسف غريب وفهد الكندري ببطولة الفرق 

بعد فوزهم على قطر 2 � 1.

»األثقال« يعمم على األندية الئحة مسابقاته
مبارك الخالدي

ق���ام مجلس ادارة احتاد املالكمة ورفع األثقال باعتماد برنامج 
مس���ابقاته وتعميمه على األندية حيث انطلقت يوم امس بطولة 
الش���هيد األولى للناشئني والتي تستمر حتى يوم الثالثاء املقبل، 
وكان االحتاد قد اجل انطالق مسابقاته املقرر لها 16 اجلاري بإقامة 

البطولة املفتوحة وذلك ألسباب اعتبرها االحتاد فنية.
وكان االحتاد قد عمم على األندية الئحة املسابقات وهي معتمدة 
من االحتاد الدولي للعبة ومتضمنة 17 مادة، ومشددا على األندية 
ضرورة االلتزام بالالئحة وعدم اخل���روج عنها، كما زود األندية 
بلوائح الالعب���ني واملتضمنة 19 مادة والتي تش���ير الى ان نظام 
الهواية هو املعمول به وان الهدف من املشاركة في البطوالت كسب 

اخلبرات واملهارات الفنية لالعبني.
وتعه���د االحتاد أمام األندي���ة باعتباره املش���رف على اللعبة 
بااللتزام بالالئحة وتطبيقها اثناء سريان منافسات املوسم وعدم 
تغييره���ا او ايقاف العمل بها حتت اي ظرف من الظروف لتوفير 
احليادي���ة بني الالعبني وللوقوف على مس���افة واحدة من جميع 

األندية والعبيها.

سعدان يدرب في الخارج
قال املدرب السابق للمنتخب اجلزائري لكرة القدم رابح سعدان 
انه سيعود الى املالعب قريبا كمدرب لفريق في اخلارج لم يكشف 

عن اسمه.
واوضح سعدان الذي يعمل حاليا محلال لقناة رياضية فرنسية 
في تصريح لالذاعة اجلزائرية »قررت أخذ قسط من الراحة وسأعود 

الحقا الى املالعب لقيادة فريق في اخلارج«.
وكانت تقارير صحافية ذكرت ان س���عدان يأتي ضمن عدد من 
املرش���حني خلالفة املدرب البلجيكي ايري���ك غيريتس في تدريب 

فريق الهالل السعودي.

شريدة مدربًا للبحرين
المنامة ـ ناصر محمد

عني احتاد كرة القدم البحريني سلمان شريدة مدربا للمنتخب 
األول للمرحلة القادمة خلفا للنمساوي جوزيف سبيرغر وتأجل 
االجتماع الذي كان من املفترض أن يعقد أمس في القاهرة مع املدرب 
املصري حسن شحاتة نظرا حلاجة املنتخب ملدرب في املرحلة القادمة 
بسبب االرتباطات ومنها كأس اخلليج ال� 20 في اليمن ونهائيات 
كأس األمم اآلسيوية في الدوحة، وبناء عليه اختير شريدة لتولي 
املهمة نظرا ملا يتمتع به من خبرة ودراية بالفريق والالعبني. وقد 
توصل شريدة الى اتفاق مع ناديه احلالي العربي االماراتي الذي 
اب���دت ادارته تفهما كامال لوضع املنتخب البحريني ووافقت على 
إنهاء العقد وباركت له هذا االختيار وس���يبدأ ش���ريدة مهمته مع 
الفريق اعتبارا من يوم االثنني األول من نوفمبر وس���يعلن اليوم 
او غدا اسماء اعضاء اجلهاز املعاون للكابنت سليمان شريدة الذي 

سبق ان تولى العديد من املهام مع املنتخبات الوطنية.

جوزيه يتهم الحكام بمحاباة أندية الرياض
فجر البرتغالي مانويل جوزيه مدرب فريق احتاد جدة مفاجأة من 
العيار الثقيل عندما اتهم أندية العاصمة السعودية الرياض )الهالل 
والنصر والشباب( بأنها ال تستطيع أن حتصل على لقب الدوري إال 
مبساعدة احلكام. وأضاف جوزيه، في مؤمتر صحافي عقد بعد نهاية 
املباراة التي جمعت بني فريق احتاد جدة وفريق القادسية في مدينة 
اخلبر )شرق السعودية( والتي انتهت بالتعادل 1-1، »يبدو أن األمر 
يتعلق بلقب الدوري الذي يريدون أن حتصل عليه أندية الرياض التي 
حتظ����ى بدعم من التحكيم«. ومضى يقول »اليوم تقدمنا على فريق 
القادسية بهدف الالعب نايف هزازي في وقت مبكر من عمر املباراة، 
واستطعنا أن نقدم مستوى جيدا قبل أن يحرزوا هدف التعادل، وبعد 

ذلك ألغى احلكم هدفا ثانيا لالعب هزازي وهو هدف صحيح«.


