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افتتاح دورة اإلعالم الرياضي الخليجية

ميالن يهزم القطار بدوري الجهراء 
أسفرت نتائج اجلولة الثالثة 
عشرة من بطولة دوري اجلهراء 
لكرة القدم على املالعب الترابية 
الت����ي ينظمها دي����وان اخلطيب 
ويشرف عليها زيد اخلطيب عن 
فوز فريق اجلبلني في املجموعة 
القحص 1-4،  األولى على فريق 
كما تعادل املرحوم عبداهلل عودة 
مع السالم 1-1، وخسارة القطار 

من ميالن 0-1، كما فاز الداود على 
النازلي 6-3.وفي املجموعة الثانية 
تعادل بيت الزكاة مع املرحوم نايف 
املاجدي 2-2، وفاز سلغادو على 
تش����ارلي 3-0، بينما مت تأجيل 
مباراتي الش����عالن مع املارينغي 

وفارس جند مع احلبيب.
ويأتي في الصدارة في نهاية 
املرحل����ة ال� 13 باملجموعة األولى 

فريق ميالن برصيد 27 نقطة يليه 
السالم في املركز الثاني برصيد 23 
نقطة ثم برشلونة ثالثا برصيد 21 
نقطة.وفي املجموعة الثانية يتصدر 
احلبيب املجموعة برصيد 28 نقطة 
يليه تشارلي ثانيا برصيد 27 نقطة 
ثم فريق س����لغادو ثالثا برصيد 
23 نقطة.وتقام اجلولة ال� 14 من 
البطولة يومي اجلمعة والسبت 

املقبلني، حي����ث يلعب الداود مع 
املرحوم عبداهلل عودة، وبرشلونة 
مع النازلي، والسالم مع القطار، 
والقحص )ضمن مباريات املجموعة 
األولى(، وف����ي املجموعة الثانية 
يلعب بيت الزكاة مع تش����ارلي، 
الش����عالن مع النواخ����ذة، نايف 
املاجدي مع س����لغادو، املارينغي 

مع فارس جند.

درجة تحكيم عالمية 
للعنزي في »الطائرة«

حصل حكم كرة الطائرة عبداهلل العنزي على درجة التحكيم العاملية 
من االحتاد الدولي للعب����ة ليكون اول حكم كويتي يحصل على هذه 
الدرجة، واعرب العنزي عن س����عادته بنيله هذه الدرجة التحكيمية 
التي تعطي صورة ايجابية عن احلكم الكويتي وقدراته التي تسمح 

له بادارة افضل واقوى املباريات العاملية.
وقال العنزي: ان نيلي له����ذه الدرجة تعكس صورة ايجابية عن 
الرياضة الكويتية وخصوصا الكرة الطائرة كما تعكس قدرات احلكام 
الكويتيني على املشاركة بفعالية في مختلف احملافل الدولية، واوضح ان 
نيله هذه الدرجة العاملية جاء بعد ادارته عددا من البطوالت االقليمية 
والقارية والعاملية، مش����يرا الى انه ادار في العام احلالي مباريات في 
ثالث بطوالت عاملية هي ال����دوري العاملي وبطولة العالم في اليابان 
وبطولة االندية ابطال القارات التي اختتمت مؤخرا في قطر.وش����دد 
العنزي وهو عضو في احتاد الكرة الطائرة على ان كل احلكام الكويتيني 
الذين يشاركون في بطوالت خارجية يقدمون افضل املستويات.وتقدم 
بالشكر الى كل من دعمه لنيله هذه الدرجة وعلى رأسهم رئيس احتاد 
غرب آسيا الشيخ طالل الفهد ورئيس اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة 

لدول مجلس التعاون اخلليجي الشيخ يوسف العبداهلل.

 العجمي: تدريبات يومية لهوكي الجليد
 استعدادًا آلسياد كازاخستان

اإلماراتي ميرزا بطل مرحلة الكويت للدراجات الهوائية
توج اإلماراتي يوسف ميرزا 
بلقب مرحل����ة الكويت لبطولة 
طواف اخلليج الثالثة للدراجات 
الهوائية ملسافة 80كم بدعم من 
الوطنية لالتصاالت،  الش����ركة 
وشهد ميرزا منافسة شديدة من 
البحريني محمد حسني الذي جاء 
في املركز الثاني فيما ذهب املركز 
الثالث لإلماراتي اآلخر منصور 

علي ثاني.
وعلى صعي����د نتائج الفرق 
تصدر املنتخب اإلماراتي ترتيب 
املرحل����ة األولى وتاله املنتخب 
البحرين����ي ثانيا ث����م املنتخب 
السعودي ثالثا، وحل منتخبنا 
الوطني في املركز األخير، وكان 
عامل اخلب����رة غائبا عن العبي 
منتخبنا بس����بب قلة االحتكاك 

واملشاركات اخلارجية.
وفي هذا السياق أكد رئيس 
اللجنة املنظمة للبطولة محمد 
علي احمد ان مرحلة الكويت كانت 
ناجحة بجميع املقاييس بشهادة 
رؤساء الوفود املشاركة وأعضاء 
اللجنة التنظيمية لدول مجلس 

التعاون اخلليجي.
وأش����ار الى ان عدم حتقيق 
الكوي����ت مركزا متقدما في هذه 
املرحل����ة ليس مفاج����أة وكان 
متوقعا ألن اللعبة ماتزال حديثة 
الوالدة وال يوجد مدرب للمنتخب، 
والدراجات التي يستخدمونها هي 

دراجاتهم الشخصية.

وطالب عل����ي الهيئة العامة 
للشباب والرياضة بدعم جلنة 
الهوائي����ة في احتاد  الدراجات 
العاب القوى أكث����ر ألنها لعبة 
الدراجة  مكلفة، مبينا ان سعر 
الواحدة يصل الى 10 آالف دينار 
وهناك دراجات مبتدئة يستخدمها 
العبونا ويصل س����عرها الى 3 

آالف دينار.
وناشد األندية مراسلة الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياض����ة 
للمطالبة بإشهار احتاد رسمي 

الهوائي����ة وادراج  للدراج����ات 
الداخلي ضمن نقاط  نش����اطها 

درع التفوق العام.
وأشاد رئيس وفد قطر ماجد 
النعيمي بالعبي منتخبنا الوطني 
على األداء واملستوى الفني اجليد 
ال����ذي قدموه خالل منافس����ات 
مرحلة الكوي����ت وقال: اجلميع 
أعجب باملشاركة الكويتية ولم 
نتوقع ان تكون مشاركتهم بهذا 
احلجم ألن اللعبة ماتزال جديدة 

وحتتاج الى قاعدة قوية.

النعيم����ي ان يكون  وتوقع 
للكويت شأن في عالم الدراجات 
الهوائية اذا مت االهتمام أكثر بهذه 
اللعبة من قبل املس����ؤولني عن 

الرياضة.
الوفود  وتوجه����ت جمي����ع 
املشاركة في طواف اخلليج الثالث 
الى السعودية استعدادا خلوض 
التي  الثانية  منافسات املرحلة 
ستنطلق صباح اليوم مبشاركة 
السعودية والكويت واإلمارات 

والبحرين وعمان وقطر.

اليومية  التدريبات  تتواصل 
الوطني لهوكي اجلليد  ملنتخبنا 
ف���ي صال���ة التزلج اس���تعدادا 
خلوض دورة األلعاب اآلسيوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها 
كازاخس���تان من 26 يناير املقبل 

الى فبراير 2011.
وقال رئيس جلنة الهوكي فهيد 
العجمي ان التدريبات تؤكد على 
أهمية املشاركة في البطولة وذلك 
يوميا في صالة التزلج ماعدا أيام 
الثالثاء واخلميس واجلمعة الفتا 
الى ان الروح العالية التي يتحلى 
بها الالعبون تعتبر السمة األبرز 

في التدريبات التي يقودها املدرب 
التشيكي يان بريشتا ومساعده 

توماس ماهوفسكي.
وذكر العجمي ان »آسياد املاتا« 
الشتوي السابع في كازاخستان 
سيكون مهما وقد يشهد التتويج 
الرجال  الوطن���ي لفئة  ملنتخبنا 
الس���يما بعد االقتراح الذي قدمه 
عدد م���ن رؤس���اء االحت���ادات 
ال���ى االحتاد  اآلس���يوية للعبة 
الدولي واآلسيوي بضرورة تنظيم 
البطولة من درجتني ليتس���نى 
للمنتخب���ات احلديثة في اللعبة 
والتي تنقصها اخلبرة احلصول 

على فرصة التتويج باملراكز الثالثة 
األولى او اقتناص ميدالية وحتسني 
تصنيفها في االحتاد الدولي لهوكي 
اجلليد.وأشاد العجمي بدور رئيس 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
أحمد الفهد ومبدير عام املجلس 
حس���ني املس���لم والهيئة العامة 
للش���باب والرياض���ة بوقوفهم 
الدائم الى جانب املنتخب الوطني 
في مسيرته احلديثة متمنيا، ان 
يواصل املنتخب عطاءاته وتعاونه 
مع جهازه الفني سعيا الى حتقيق 
أفضل املراكز في االس���تحقاقات 

املقبلة.

افتتحت صباح أمس دورة اإلعالم الرياضي 
اخلليجية التي ينظمها مركز عبداهلل السالم 
إلعداد القادة بالتعاون مع جلنة التدريب باألمانة 
العامة لدول مجلس التعاون اخلليجي، برعاية 
رئيس مجلس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح وبحضور نائب 

املدير العام لقطاع الشباب جاسم يعقوب.
وحضر افتتاح الدورة مطلق العنزي مدير 
مركز عبداهلل الس����الم إلعداد القادة وتوفيق 
العيد مدير ادارة اإلعالم والنشر واحملاضرين 
د.كمال درويش عميد كلية التربية الرياضية 
بجامعة حلوان مبص����ر رئيس نادي الزمالك 
الس����ابق، والزميل طالل احملطب، واالعالمي 
مرزوق العجمي رئيس القسم الرياضي بجريدة 

النهار، ود.حسني املكيمي منسق الدورة.
ويش����ارك في الدورة مجموعة مميزة من 
الزمالء باملؤسس����ات االعالمية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي والكويت وممثلي عدد من 
االحتادات الرياضية.من جانبه، أعرب جاسم 
يعقوب نائب مدير الهيئة في كلمته بافتتاح 
الدورة عن س����عادته باحتضان الكويت لهذه 

الدورة والتي تتزامن مع اس����تضافة الكويت 
معسكر الشباب اخلليجي، مشيرا الى أهمية 
التجمعات اخلليجية بجميع املجاالت ملا يخدم 
مسيرة التطور في اخلليج.وأكد يعقوب أهمية 
الدور الذي يلعب����ه اإلعالم الرياضي في دعم 
الرياضية وتقومي مسارها  مس����يرة احلركة 
وتقدمي الطرح االيجابي الذي يخدم تطورها، 
متمنيا ان تسهم الدورة في خدمة هذا التوجه.

وأوضح مطلق العنزي ان هذه الدورة مت إقرارها 
في اجتماع جلنة التدريب بدول مجلس التعاون 
ضمن اخلطة السنوية إلقامة دورات في جميع 
املجاالت املتعلقة باحلركة الشبابية والرياضة، 
مشيرا الى ان اللجنة ستعقد اجتماعا على هامش 
هذه الدورة س����يتطرق الى موضوع الدورات 

املستقبلية في دول مجلس التعاون.
وأش����ار العن����زي ال����ى ان املركز حرص 
على اس����تقدام اخلبرات العملية واألكادميية 
لتحقيق أقصى استفادة للدارسني لطرح كل 
ما هو جديد ومناقشة جميع األمور املتعلقة 
باإلعالم الرياضي.وقد شهد اليوم األول للدورة 
محاضرتني االولى للدكتور كمال درويش أكد 

فيها ان اإلعالم الرياضي من أهم املوضوعات 
احليوية التي يجب إعادة النظر في شكل تناولها 
في الوطن العربي ولي����س في اخلليج فقط، 
مشيرا الى أهمية وضع إستراتيجية وأهداف 
واضحة لإلع����الم الرياضي ودوره في خدمة 
احلركة الرياضية.كما تن����اول تطور اإلعالم 
في العصر احلديث وتعريف اإلعالم الرياضي 
وأهمية اإلعالم الرياض����ي في ظل التطورات 
الهائلة في وس����ائل اإلعالم والتحديات التي 

تواجه احلركة الرياضية.
من جهت����ه، تطرق م����رزوق العجمي في 
احملاض����رة الثانية للتنظيم اإلعالمي لالحتاد 
الدولي في كأس العالم وقدم للدارسني تفاصيل 
هذه التجربة في أكبر ملتقى عاملي لكرة القدم 
وكيفي����ة التعاطي اإلعالمي معها.وتش����تمل 
أنشطة الدورة اليوم على محاضرتني االولى 
للدكتور كمال دروي����ش تتناول أنواع تأثير 
اإلعالم الرياضي على اجلماهير والثانية يحاضر 
فيها د.يوسف الفيلكاوي رئيس قسم اإلعالم 
بجامعة الكويت وتتناول نظريات اإلعالم وعالقة 

اإلعالم الرياضي باملجاالت األخرى.

جاسم يعقوب متحدثا خالل الندوة

احلكم عبداهلل العنزي

األبيض يسعى لتجاوز عقبة اجلهراء

تدريبات هوكي اجلليد تتواصل بقيادة التشيكي يان بريشتا

جانب من السباق

فهيد العجمي

في الجولة قبل األخيرة من الدور التمهيدي

القادسية والنصر والكويت إلعالن تأهلها إلى نصف نهائي كأس االتحاد
 مبارك الخالدي

تنطلق عصر الي����وم اجلولة قبل األخيرة من 
الدور التمهيدي لبطول����ة كأس االحتاد بإقامة 6 

مباريات.
القادسي�ة  فف�ي املجموع��ة االولى يستضيف 
»23 نقطة« خيطان »4 نقاط«، ويلتق��ي النص�ر 
»22 نقطة« مع اليرموك »5 نقاط« على ستاد صباح 
السالم بالنادي العربي، فيم���ا يح��ل الع����رب���ي 
»15 نقطة« ضيفا على الساملية »13 نقطة« في مباراة 
ال تؤثر نتيجتها على ترتيب فرق الصدارة. وتقام 

املباريات في الرابعة والربع عصرا.
وفي املجموعة الثاني��ة يستضي��ف الك��ويت 
»20 نقطة« اجلهراء »12 نقطة«، ويلتقي الساح�ل 
»15 نقطة« مع الشباب »6 نقاط« على ملعب خليفة 
الدبوس بالفحيحيل، فيما يستضيف الصليبخات 
»14 نقطة« الفحيحيل »12 نقطة« وتقام املباريات 

في السادسة والنصف مساء.
وتكمن أهمية مباري����ات اليوم في رغبة فرق 
القادسية والنصر من املجموعة األولى والكويت 
م����ن املجموعة الثانية في إعالن تأهلها الى الدور 
نصف النهائي للبطولة، فمن املتوقع ان يتجاوز 
األصفر اليوم ضيفه خيطان نظرا للفوارق البدنية 
واملهارية بني العب����ي الفريقني، وان كان خيطان 
قد حقق مفاجأة في اجلولة السابقة بتعادله م�ع 
كاظمة 1 � 1، إال ان القادسية بتاريخه وثقله يهمه 
فرض كلمته وكس����ب نقاط املباراة والعبور الى 
الدور نصف النهائي مبكرا علما ان لألصفر مباراة 

متبقية أمام كاظمة في اجلولة األخيرة.
وكذلك احلال بالنسبة الى النصر إذ يهمه مواصلة 
مشواره الناجح في البطولة من خالل العروض 
املمتازة التي أهلته لالحتفاظ مبوقعه في الصدارة 
قبل ان يخطفها القادسية منه، والعنابي مهيأ لرفع 
رصيده اليوم بالنظر الى إمكانات خصمه اليرموك 
الذي يدخل املباراة االولى له بقيادة الوطني احمد 
عبداحلميد الذي يأمل ان ينتشل الفريق من أوضاعه 

غير املستقرة.
أما مباراة العربي أمام الساملية فال تشكل أهمية 
تذكر للفريق����ني اللذين خرجا من البطولة، إال ان 
املباراة تبقى فرصة الختبار استعدادات الفريقني 

الستحقاق مباريات الدوري املمتاز.

الكويت األقرب

وفي املجموعة الثانية يأمل األبيض جتاوز 
عقبة اجلهراء واقتناص نقاط املباراة حتى يدخل 
مباراته في اجلولة األخيرة أمام منافسه التضامن 
دون ضغوط تذكر، علما ان التضامن لن يشارك 
في هذه اجلولة لكنه يخش���ى مزاحمة الساحل 
ال���ذي رمبا يهدد التضامن اذا ما فاز اليوم على 
الش���باب وله مباراة في اجلول���ة االخيرة أمام 
الصليبخات ويضع التضامن حتت الضغط في 

اجلولة األخيرة.
وتشكل مباراة الصليبخات والفحيحيل مناورة 
جيدة للفريقني استعدادا ملباريات الدوري وفرصة 

أمام اجلهازين الفنيني الختبار عناصر جديدة.


