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بدر املطوع مرشح قوي للفوز بجائزة أفضل العب آسيوي

محمد الغريب لم يشارك في بطوالت املوسم املاضي

الشيخ سلمان احلمود متوسطا أعضاء إدارة ناديي الرماية واملعاقني

سلمان احلربي يكرم احد الالعبني

بدر اجلهيم في إحدى مشاركاته السابقة

اتحاد اإلسكواش
يكرّم بدران

أقام مجلس ادارة اتحاد 
االسكواش اول من امس 
حفل تكريم للزميل زكريا 
بدران تقدي���را لجهوده 
وعطائ���ه المتميز طوال 
عمله الصحافي في الكويت 
الثالثين عاما  على مدار 

الماضية.
واثنى رئيس االتحاد 
حس���ين مقصي���د على 
مش���وار زكري���ا بدران 
المتميزة  والتغطي����ات 
التي قام به���ا للرياضة 
الكويتية عامة واالسكواش 
أن  خاص���ة، مضيف������ا 
ب��دران يستحق التكريم 
ل��ه  واالش�����ادة متمنيا 
ف�����ي حياته  التوفي��ق 

المقبل��ة.
ضم���ن  م���ن  وكان 
الس���ر  امين  الحض���ور 
يوسف اشكناني وامين 
الصندوق وليد الصميعي 
وجاس���م ياقوت عضو 
مجل���س االدارة وناصر 
زه���ران الحك���م الدولي 

ومدربو االسكواش.

الجهيم إلى ماليزيا للمشاركة
في بطولة بوتراجايا لـ »الويك بورد«

سمير بوسعد
أعل����ن مدي����ر فريق »الوي����ك بورد 
الكويتي« بدر اجلهيم عن املشاركة في 
بطول����ة بوتراجايا املاليزية من 12 الى 
14 اجلاري مبش����اركة أقوى املنتخبات 
ومنها: بريطانيا وماليزيا وسنغافورة 

والهند واليابان واندونيسيا.
وقال اجلهيم قبل مغادرته مع الوفد 
اليوم الى ماليزيا ان الفريق يضم الالعب 
فالح الفالح باالضافة اليه للمش����اركة 
في فئة الرجال بدع����م ورعاية النادي 
البحري، بينما تشارك جيني الفيلكاوي 
وابنتها مي في فئة السيدات على حسابها 
اخلاص، على أمل ان يكون الفوز واملراكز 

املتقدمة من نصيبنا.
وأضاف اجلهيم ان هذه املش����اركة 
تعتب����ر األخيرة للفريق في املوس����م 
احلالي قبل خوض البطولة الشاطئية 
اآلسيوية التي تستضيفها سلطنة عمان 
في ديسمبر املقبل والتي تعتبر احملطة 
األهم في املشاركات السابقة اإلعدادية 
والرسمية حيث يطمح الفريق الى تكون 
له بصمة واضحة »على س����طح املاء« 

في عمان.

الحربي: »ألكاتل« لن تتوقف عن دعم الكراتيه

تتواصل املنافسة بقوة في بطولة احتاد الكراتيه 
األولى للناشئني والش���باب والتي ستختتم اليوم، 
ومتكن العب الساملية عمر الصديقي من الفوز بذهبية 
الكوميتيه قتال حتت 70 كغم للناشئني وجاء خلفه 

ثانيا محمد حيدر الهذال )الشباب(.
وفي منافسات الكوميتيه قتال فوق 75 للشباب 
حصل علي الشطي )القادسية( على الذهبية بينما 

فاز بالفضية ناصر اللنقاوي )الفحيحيل(. 
من جانبه قال راعي البطولة الرئيس التنفيذي 
لشركة الكاتل م.سلمان احلربي ان الشركة لن تتوقف 

عن دع���م الالعبني في املس���ابقات املقبلة ألن لعبة 
الكراتيه في ظل االجنازات التي حتققها بحاجة إلى 
دعم كبير لكي تواصل عطاءها الذي يبهرنا باجنازاته 

في كل موسم. 
وبني احلربي أن املنافسات في كل يوم تشهد قوة 
واث���ارة وهذا دليل كبير على تطور اللعبة وحرص 
االندية على املضي قدما في تطويرها وهو امر ايجابي، 
مشيدا باحتاد الكراتيه الذي يعتبره من اكثر االحتادات 
تنظيما في مسابقاته والذي جند له رزنامة ثابته ال 

تتغير طوال املوسم. 

»التنس« يرشح الغريب لجائزة أفضل العب
»الرماية« تشارك في آسياد غوانزو

العصيمي: مكافآت تشجيعية للفائزين بميداليات

أعلن نادي الرماية امس مش���اركته في 
دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 التي ستفتتح 
رسميا غدا مبدينة غوانزو الصينية وتستمر 
منافساتها حتى 27 اجلاري. واكد أمني السر 
العام في النادي عبيد العصيمي حرص مجلس 
ادارة النادي على املشاركة في الدورة للمحافظة 
على تواجد الرماية الكويتية في هذا احملفل 
اآلسيوي الكبير، السيما أن الكويت تترأس 
املجلس األوملبي اآلسيوي ممثلة بالشيخ أحمد 
الفهد اضافة الى رئاستها لالحتاد اآلسيوي 

للرماية ممثلة بالشيخ سلمان احلمود.
وكشف العصيمي ان املجلس قرر صرف 
مكافآت تش���جيعية للرماة الذين يحققون 
ميداليات في دورة األلعاب اآلسيوية وذلك 
حتفيزا لهم على بذل اجلهود لتحقيق املراكز 

املتقدمة وامليداليات، معربا عن شكره لرئيس 
املجلس األوملبي اآلسيوي واللجنة األوملبية 
الكويتية الشيخ أحمد الفهد على دعمه الدائم 
واملتواصل للرياضة بشكل عام والرماية بشكل 
خاص، مثمنا دور الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة في تسهيل مشاركة نادي الرماية 

في االسياد اضافة الى باقي املشاركات.
ويتشكل وفد الرماية في مسابقة »تراب« 
من خالد املضف وناصر املقلد وعبدالرحمن 
الفيح���ان واالداري حمد الرويس���ان الذين 
توجهوا امس الى غوانزو استعدادا للمشاركة 
في الدورة. ومن املقرر ان يلتحق اليوم فريق 
»دبل تراب« املكون من فهيد الديحاني وحمد 
العفاسي ومشفي املطيري وفريق »سكيت« 
ال���ذي يضم كال من ص���الح املطيري وزيد 

املطيري وعبداهلل الرشيدي.
من جانب آخر، اس���تقبل الشيخ سلمان 
احلمود وأعضاء مجل���س إدارة النادي كال 
من مهدي العازمي رئيس مجلس إدارة نادي 
املعاقني وشافي الهاجري أمني السر وسعد 
األزمع أمني الصندوق ومحسن العجمي مدير 
املنتخبات وتباحث اجلانبان التعاون الثنائي 
بني ن���ادي الرماية ونادي املعاقني والتطرق 
إلى بعض اآلراء واألفكار حول زيادة وتبادل 
اخلبرات في مجال رياضة الرماية، حيث أطلع 
مهدي العازمي الشيخ سلمان احلمود على 
خطط النادي الستحداث رياضة الرماية بنادي 
املعاقني وجتهيز صالة بجميع مستلزماتها 
لهذه اللعبة، وقد أبدى الشيخ سلمان احلمود 

ترحيبه بهذه املبادرة ودعمه.

مبارك الخالدي
رش���ح احت���اد التنس 
الالع���ب محم���د الغريب 
جلائزة مهرجان أفضل العب 
التي تنظم  للموسم 2010 
الوطنية  برعاية ش���ركة 
لالتصاالت والتي دخلت 
حالي���ا مرحلتها األخيرة 
للتصويت اجلماهيري الذي 

سينتهي في 15 اجلاري.
وتلق���ى العبو التنس 
ترشيح الغريب دون سواه 
بالدهشة والتعجب كونه لم 
يشارك في بطوالت املوسم 
2010 داخلي���ا أو خارجيا 
بسبب اإلصابة التي حرمته 
من ذلك، علما ان املوسم قد 
ش���هد تألقا بارزا لزميليه 
عب���داهلل مقدس الذي فاز 
الكويت  بلق���ب بطول���ة 
املفتوحة واجلائزة الكبرى 
وهي سيارة فولكس واجن، 
كما جاء في املركز األول في 
الزوجي لبطولة  مسابقة 
الدولي���ة واملركز  تايلند 
الثاني في مسابقة الفردي 
الدولية،  اي���ران  لبطولة 
ويحم���ل حالي���ا أفض���ل 
تصنيف دول���ي لالعبني 
احملليني، اضافة الى هاشم 
عبدال ال���ذي أحرز املركز 
املاس���تر  ف���ي فئة  األول 
لبطولة الكويت املفتوحة 
عالوة على حصوله على 
تصنيف دولي إثر مشاركته 

في بطولة ايران.
اجلدير بالذكر ان احتاد 
التنس ق���ام بالتعاقد مع 
الغريب كم���درب لالحتاد 
برات���ب بل���غ 1500 دينار 
شهريا إال ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة رفضت 
ال���ذي اليزال  الترش���يح 

معلقا.

األزرق يجّرب نفسه على ملعب الضباط 
»الصناعي« بمعسكره في اإلمارات 

عبدالعزيز جاسم 
أكد مدير املنتخب الوطني األول لكرة 
القدم أسامة حسني ان اجلهاز اإلداري 
وجد حال جزئيا ملشكلة العشب الصناعي 
بعد أن تدرب الالعبون امس على ملعب 
نادي الضباط خالل املعسكر الذي يقيمه 
حاليا بأبوظبي، وهو ملعب صغير تقل 
قياساته عن قياسات املالعب القانونية، 
مؤكدا ان هذا امللعب تدرب عليه الالعبون 
حتى يتعودوا على العشب الصناعي 
وإلجراء تدريبات اللياقة البدنية، الفتا 
الى ان األهم من ذلك هو تعود الالعبني 
على األحذية املخصصة لهذا النوع من 
املالعب التي تختلف عن األحذية التي 
تستخدم في املالعب الطبيعية، مبينا 
أن هذا امللعب ال ميكن للمدرب من خالله 
تطبيق خططه لصغر حجمه إال اننا جلأنا 
اليه كحل ملشكلة التعود على العشب 
الصناع���ي اذ ان املالعب التي س���تقام 
عليها منافسات بطولة كأس »خليجي 

20« باليمن من العشب الصناعي. 
وأش���ار حس���ني إل���ى ان التدريب 
الرئيسي خالل املعسكر يكون دائما في 
الفترة املسائية وهو على امللعب الفرعي 
لستاد خليفة بن زايد، كما أن االجواء 
في اإلمارات مناس���بة جدا للتدريبات 
وجميع الالعب���ني يبذلون جهدا كبيرا 
للظفر مبكان اساسي في تشكيلة املدرب 

الصربي غوران توفاريتش. 

وب���ني ان الالعب���ني املصابني وهم 
وليد علي واحمد عجب ومحمد راش���د 
وحسني فاضل دخلوا تدريبات فردية 
امس متهيدا ملشاركتهم في التدريبات 
اجلماعية غدا، موضحا ان مشاركتهم في 
مباراة الهند الودية املقبلة بيد املدرب 
وكذلك طبيب املنتخ���ب د. عبداملجيد 
البناي الذي سيكون أكثر دراية بحالة 

كل العب. 
واضاف حس���ني ان جميع الالعبني 
سيكونون جاهزين ل »خليجي 20« كما 
ان اإلصابات احلالية تعتبر في مرحلة 
التعافي أي ان اكثر إصابة س���تتطلب 
عالجا لن يزيد على أسبوع كحد أقصى، 
وهو امر جيد وال يدعو للقلق، مشيرا 
الى أن اجلهاز الفني بالتنس���يق مع د. 
عبداملجيد البناي يقوم بإعطاء الالعبني 
تدريبات معينة خوف���ا من اإلصابات 
املفاجئة التي قد حتدث في التدريبات 
بسبب اختالف حالة اجلو هذه األيام. 
وعن حظوظ االزرق في كأس اخلليج 
قال حسني ان األزرق كعادته يذهب الي 
بطولة من اجل املنافس���ة على لقبها، 
بالرغ���م من قوة املجموعة التي تضم 
اليمن املستضيف وقطر والسعودية 
وجميعها منتخبات مرشحة للقب، لكن 
إصرار الالعبني على عودة االجنازات 
هو الدافع األب���رز للمنتخب لتحقيق 

اللقب. 

وهنأ حسني املنتخب االوملبي الذي 
يشارك في دورة األلعاب اآلسيوية في 
غوانزو على تأهله إلى الدور الثاني، 
الفتا إلى ان عناصر هذا املنتخب تعتبر 
الرافد األساسي للمنتخب األول والتي 
قد يحتاج لها األزرق بعد كأس اخلليج 

حسب طلب املدرب غوران. 

افضل العب آسيوي

وفي شأن اخر وفيما يخص جائزة 
أفضل العب آسيوي لم تتضح الرؤية 
حتى اآلن بالنس���بة لنجم االزرق بدر 
املطوع الذي ينافس على اجلائزة مع 
15 العب���ا حيث ان منافس���ته تتطلب 
حضوره يوم إعالن الفائز بكواال ملبور 
24 اجلاري وهو ما ميثل مش���كلة له 
فبعدها بيوم واحد ستقام مباراة األزرق 
في »خليجي 20« مع السعودية وبالتالي 
فإن تضارب املواعيد قد يجعله يعتذر 
عن احلضور إال اذا سمح له اجلهازان 
الفني واالداري بالس���فر والعودة في 
نفس اليوم خصوصا ان حظوظ املطوع 
قد ارتفعت بنس���بة كبيرة للمنافسة 
بقوة على اجلائزة بعد ان حصل على 
جائزة أفضل العب ف���ي نهائي كأس 
االحتاد اآلس���يوي مع القادسية امام 
االحتاد السوري وكذلك بعد انسحاب 
أب���رز العبي القارة هذا املوس���م وهو 

الياباني هوندا. 

حظوظ المطوع في الفوز بجائزة أفضل العب آسيوي زادت بعد انسحاب هوندا


