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العبو »األوملبي« يبدون استعدادهم ملواجهة بنغالديش

 الشمري يؤكد جهوزية الالعبين ويبدي إعجابه بأرضية الملعب

»األولمبي« يجري تدريبه األخير استعدادًا لبنغالديش
يؤدي املنتخب األوملبي مساء اليوم تدريبه 
األخي����ر في دكا اس����تعدادا ملباراته مع نظيره 
البنغالي عصر بعد غد في إياب الدور التمهيدي 
في التصفيات اآلس����يوية املؤهلة إلى أوملبياد 
لن����دن 2012. وكان األزرق االوملبي قد فاز 2 � 

0 ذهابا.
وقد خاض املنتخب تدريبه األول مساء اول 
من أمس بعد وصوله للعاصمة البنغالديشية 
دكا في اخلامسة فجر األحد، على أحد املالعب 
الرئيسي املخصص ملباراة  اجلانبية للملعب 
الذهاب، وركز املدرب الوطني ماهر الش����مري 
في احلصة التدريبية األولى على إعادة تأهيل 

الالعبني بعد عناء السفر واإلرهاق.
وخصص الشمري بعض الوقت من التدريب 
للمهاجمني مستغال الطريقة الدفاعية التي يعتمد 
عليها املنتخب البنغالي، فيما ركز في احلصة 
التدريبية الثانية على تطبيق اللعب بطريقة 
الضغط على الدفاع البنغالي وإعاقة الهجوم 
بتكثيف الدفاع حتى ال تهتز ش����باك األوملبي 

متى استغلوا الهجمات املرتدة.
وأكد الشمري على سالمة جميع الالعبني 

وجهوزيتهم ملباراة الغد قائال »بعد التدريب 
األخير للمنتخب األوملبي تأكدنا من جهوزية 
الالعبني وعدم تأثرهم بأي إصابة قد تعوق 
مشاركتهم في املباراة وخصوصا اجلهد الذي 
بذله بعض الالعبني من خالل مش���اركاتهم 
مع أنديتهم في االس���تحقاقات اآلس���يوية 
واخلليجي���ة«، وأضاف أنه ل���م يتوقع أن 
تكون أرضي���ة املالعب في بنغالديش مبثل 
هذا املستوى املتميز على النقيض مما أبلغه 
البعض بذلك قبيل السفر، كما كان الطقس 
مالئما جدا للمنتخب األوملبي ولم تكن الرطوبة 

عائقا لهم.
وكان وفد املنتخب قد غادر الى بنغالديش 
عصر السبت برئاسة عضو مجلس ادارة احتاد 
الكرة مانع احليان وضم 24 العبا اختارهم املدرب 
ماهر الشمري، وكان على رأس مستقبلي الوفد 
عضوي سفارتنا في دكا أنس السلوم ومحمد 
بوظهير وممثلي االحتاد البنغالي لكرة القدم.

ويقيم الوفد في فندق »بان باسفيك« القريب 
من امللعب الرئيسي.

من جانبه، تقدم مانع احليان بالشكر اجلزيل 

لعضوي السفارة والسهر حتى ساعات الصباح 
األولى الستقبال الوفد، وتذليل الصعاب وتسهيل 
استخراج سمة الدخول لبعض الالعبني الذين 
تعذر استخراج سمة الدخول لهم وخاصة العبي 
نادي الكويت لعودتهم املتأخرة من العاصمة 
العمانية مس����قط قائال »هذا ما تعودنا عليه 
من أبناء الكويت الديبلوماس����يني من حرص 
واهتمام ورعاية إلخوانهم الرياضيني املشاركني 

في املنافسات الدولية«.
وحرص سفيرنا في بنغالديش علي الظفيري 
عل����ى متابعة كل صغيرة وكبيرة عبر الهاتف 
مع موظفي السفارة، كما قام بزيارة الوفد في 
الفندق، ووجه له الدعوة للعشاء مساء اليوم 

في فندق »الوست ان«.
وكان ملساعد مدرب املنتخب األوملبي خالد 
أحمد تعليق طريف بسبب اهتمام أنس السلوم 
بالزميل طالل احملطب املنسق اإلعالمي للمنتخب 
حني علم بصلة القرابة قائال »كن نس����يبا وال 
تك����ون ولد عم، من حظ احملط����ب راح يكون 
مدلال«، إال أن الس����لوم رد علي����ه بأن اجلميع 

مدللون عندنا في دكا.

أعلن عن إطالق اسم هدى البدر على البطولة

العجمي: المحمد يرعى 
كأس آسيا لهوكي الجليد

اهلل وجهود رئي����س واعضاء 
جلنة الهوكي متكنا من احلصول 
على املوافقة باستضافة احلدث 

اآلسيوي الكبير.
بدوره، قال الش����يخ مبارك 
الس����الم اتقدم بالشكر لرئيس 
واعضاء جلنة الهوكي والالعبني 
على املب����ادرة الكرمية بإطالق 
اس����م املرحومة الشيخة هدى 
البدر احملمد على بطولة كأس 
آسيا للتحدي الفتا الى ان هذه 
املبادرة االولى حيث  ليس����ت 
سبق ان حمل الالعبون صورة 
املرحومة في اسياد كازاخستان 
الشتوي واقاموا مباراة حملت 
اسم املرحومة امام فربق كندي، 
حامال رسالة شكر من اخواله 
الش����يخ خالد البدر والش����يخ 
صباح الناصر احملمد والشيخ 
د.احم����د الناصر احملمد للجنة 
واعضائها والالعبني ملبادرتهم 
الكرمية إلطالق اسم املغفور لها 
الشيخة هدى البدر احملمد على 
البطولة،، وقال احمل لكم سالما 
وعرفانا من والدتي الش����يخة 
هند البدر شقيقتها والشيخات 
شقيقاتها هناء وهنوف ودالل 

البدر احملمد.

واك����د العجم����ي ان ح����كام 
البطولة سيعينون من االحتاد 
الدولي للعبة متمنيا ان تكون 
مشاركة املنتخب الوطني لهوكي 
الكويتي  العل����م  اجلليد حتت 
وليس العلم االوملبي مبديا ثقته 
في دور رئي����س الهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة باالنابة 
الشيخ طالل الفهد بتحقيق هذه 

االمنية لالعبني.
وحض����ر املؤمت����ر الرئيس 
الفخري للجنة الهوكي الشيخ 
جابر بندر اجلابر مشرف عام 
البطولة والشيخ مبارك السالم 
او املدرب الوطني مشعل العجمي 
ورئيس اللجنة االعالمية حسني 

الفيلكاوي.
م����ن جهت����ه، قال الش����يخ 
جاب����ر البندر ف����ي كلمته اننا 
ننعى املغفور له الشيخ خالد 
اليوسف والذي افنى حياته في 
خدمة وطنه الغالي في احملافل 
الى  الرياضية موجها ش����كره 
س����مو رئيس الوزراء ملوافقته 
البطولة  وتشريفه لنا برعاية 
مؤكدا ان املنافس����ة الستضافة 
البطولة اآلسيوية كانت شرسة 
بني الكويت وتايلند لكن بفضل 

أعلن رئي����س جلنة هوكي 
اجلليد فهيد العجمي عن اطالق 
اسم املغفور لها الشيخة هدى 
البدر احملمد على بطولة كأس 
آسيا للتحدي للرجال التي تقام 
برعاية س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد 
والتي تستضيفها الكويت للمرة 
االولى من 23 ابريل املقبل حتى 
االول من مايو املقبل مبشاركة 
6 منتخبات على ان يغلق باب 
التسجيل ألي منتخبات تريد 
اللعب في البطولة 15 اجلاري 
حتت اش����راف االحتاد الدولي 

لهوكي اجلليد. 
من جانبه، قال العجمي الذي 
يرأس اللجن����ة العليا املنظمة 
للبطولة ان مدير تطوير االلعاب 
اآلس����يوية ومنس����ق االحتاد 
الدولي الفنلندي يوكا تيكاجو 
الكوي����ت مؤخ����را واطلع  زار 
على االستعدادات والترتيبات 
الهوكي  املطلوب����ة من جلن����ة 
الستضافة البطولة ضمن معايير 
دولية، مبديا اعجابه وقبوله ملا 
ملس����ه من تعاون واجتهاد من 
اللجنة واجله����ات املعنية في 
التي  البطولة  الكويت إلجناح 
الكويت للمرة االولى  تقام في 
وعلى مستوى اخلليج واملنطقة 

العربية.
العجم����ي في املؤمتر  وقال 
ال����ذي عقد اول من  الصحافي 
امس في قاعة املؤمترات باللجنة 
االوملبية: لقد تش����رفنا برعاية 
سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد للبطولة مثمنا دوره ودعم 
سموه ألبنائه الرياضيني إلعالء 
اسم الكويت في اي محفل دولي 

واقليمي.

محمد البلوشي من العناصر املتألقة مع اليرموك

مشعل: غياب 4 العبين
ق��ال املدرب الوطني مش��عل العجمي ان البطول��ة تعتبر مهمة 
وحتمل اس��م املرحوم��ة، مضيفا انه البد ان يك��ون التمثيل فيها 
مش��رفا الفتا الى تأكيد غياب 4 العبني اساسيني بسبب االصابات 
التي تعرضوا لها في االس��ياد الش��توي، ومعتب��را غياب عبداهلل 
الزيدان و»الكابنت« محمد العجمي مؤثرا في التشكيلة لهذه البطولة 

وموضحا ان اللجنة ستنظم معسكرا داخليا للمنتخب.

العبات الطائرة مستعدات لـ »رياضة المرأة الخليجية«
أكدت العبات منتخبنا لكرة الطائرة جاهزيتهن 
لبدء منافسات الدورة الثانية لرياضة املرأة بدول 
مجلس التع���اون اخلليجي في مدين���ة ابوظبي 

االماراتية وتشمل 6 العاب اخرى.
وقالت قائدة الفريق دانية االيوبي ل� »كونا« ان 
املنتخب الذي سيبدأ مبارياته االربعاء املقبل استعد 
منذ اكثر من 3 اشهر خلوض هذه املنافسات التي 
تشهد مشاركة 4 فرق مؤكدة ان الالعبات عازمات 
على تعويض خس���ارتهن ذهبية النسخة االولى 

للدورة التي اقيمت في الكويت عام 2008.
واضافت االيوبي ان نظام املسابقة الذي يقضي 
بلعب جميع املنتخبات لدوري من دور واحد يتيح 
الفرصة للتعويض في اجلوالت املقبلة موضحة 
انهن س���يتعاملن مع كل مب���اراة على انها مباراة 
نهائية حملاولة الفوز ف���ي كل املباريات وحتقيق 

املركز االول.

 واكدت ان جميع الالعبات سواء من صاحبات 
اخلبرة او الواع���دات مصممات على حتقيق لقب 
املسابقة الهدائه لرئيسة جلنة رياضة املرأة الكويتية 
الشيخة نعيمة االحمد الداعمة األولى جلميع الفرق 
النسائية والتي تعمل بكل اخالص لالرتقاء مبستوى 

رياضة املرأة الكويتية.
من جانبها قالت الالعبة جمانة اسد ان املنافسات 
ل���ن تخلو من صعوبة حيث سيس���تهل املنتخب 
مشواره مبواجهة املنتخب البحريني قبل ان يلتقي 
مستضيف الدورة املنتخب االماراتي فيما سيختتم 
لقاءاته مبواجهة نظيره العماني مش���يرة الى ان 
املنتخب االماراتي سيكون املنافس االبرز لالزرق 

لنيل اللقب.
بدورها شددت الالعبة سارة احلوال على اهمية 
املشاركة في البطوالت اخلارجية لصقل الالعبات 
واكسابهن اخلبرة الالزمة خصوصا في ضوء قلة 

اندية الفتاة املمارسة لهذه اللعبة.

 الكويت للعودة إلى االنتصارات أمام التضامن والنصر يلتقي الساحل

اليرموك بمواجهة مهمة مع الصليبخات في »اليد«

حامد العمران
تق���ام اليوم 3 مباري���ات في انطالق 
األسبوع التاسع لدوري الدمج لكرة اليد، 
فيلتقي على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية اليرموك مع الصليبخات في ال� 4:30 
مساء، ويتساوى الفريقان برصيد 8 نقاط 
لكل منهما، ما يدل على أهمية املباراة الن 
الفائز مولود واخلاسر مفقود، وستنتهي 
آماله في املنافسة على احد املقاعد الستة 

املؤهلة إلى الدوري املمتاز.
وفي املباراة الثانية، يريد الكويت )9 
نقاط( العودة مجددا إلى طريق االنتصارات 
على حساب التضامن صاحب املركز األخير 
في ال� 6 مس���اء، ويستحق األبيض لقب 
»مل���ك التعادالت« بعد تعادله في آخر 3 

مباريات.

وفي املباراة الثالثة، يلعب النصر )9 
نقاط( مع الساحل )نقطتني( في ال� 7:30، 
والكفة متيل بقوة باجتاه العنابي الذي 
يعد احد الفرق املرشحة لبلوغ الدوري 

املمتاز.
 وستكون املباراة األولى بني اليرموك 
مع الصليبخات، محط اهتمام عش���اق 
اللعب���ة ألهميته���ا وتقارب مس���توى 
الفريق���ني، فاليرموك يلعب وهو منتش 
بفوزه االسبوع املاضي على الفحيحيل 
وهذا ما سيجعل الالعبني يدخلون املباراة 
بثقة اكبر. وقد تكون هذه الثقة سالحا ذا 
حدين لذلك سيكون الدور اإلداري مهما 
لليرامكة لتأهيل الالعبني بالشكل املناسب 
للمباراة، والدخول بثقة معقولة حتى ال 
ينقلب السحر على الساحر ويفقد الفريق 

املباراة مبكرا.
 اما الصليبخات فيلعب بقيادة املدرب 
الوطني خالد غلوم وقد اعد الفريق العدة 
إليقاف مفاتيح اللعب عند اليرموك، السيما 
ان الصليبخات يركز أكثر على اجلانب 

الدفاعي.
قبل أن ندخل في اجلوانب الفنية البد 
من الهم���س في اذن العب اخلط اخللفي 
في الصليبخات مشاري طه ونسدي له 
النصيح���ة ونذكره بأن لعب���ة كرة اليد 
جماعية وليست فردية، وأن فريقه يلعب 

بشكل أفضل في غيابه.
عموما املباراة ستتسم بالسرعة ألن 
الفريقني يعتمدان بشكل كبير على الهجوم 
املرت���د وأيضا العودة املبكرة، وما مييز 
اليرموك عن الصليبخ���ات وجود خط 

خلفي ضارب بقيادة نصير حسن ومطلق 
الدوسري وهادي نصير الذي يجيد اللعب 
اجلماعي إلى جانب صانع األلعاب محمد 
عوض فيما يقف على اجلناحني املتألقني 
صالح املوسوي ومحمد البلوشي، وهؤالء 
العالي���ة ولكن عليهم  املهارات  ميلكون 

توظيفها بالشكل الصحيح.
ومن جانب���ه، يتمي���ز الصليبخات 
بال���روح العالية وع���دم اليأس حتى ان 
تخلف الفريق بنسبة أهداف عالية، وهذا 
ما يجعله قادرا على العودة في أي وقت. 
وهو ميلك العب���ني جيدين أمثال محمد 
سامي ومشاري طه وعلي السعيد وخالد 
عوض واحمد دويس���ان والعب الدائرة 
عمران حاجيه واحلارس مبارك يوسف 

وقد يغيب لإلصابة فواز عباس.

بوخشبة ومحمود: الفرق الكبيرة لم تظهر بمستواها
أكد مدربان وطنيان في كرة اليد أن الفرق الكبيرة في مسابقة 
الدوري لم تظهر مبستواها خالل منافسات البطولة املستمرة حاليا 
مجمعني على أن املستوى العام لبطولة هذا املوسم مازال أقل من 

مستوى بطولة املوسم املاضي.
وتوقع املدربان الوطنيان نواف بوخش���بة وسالم محمود في 
تصريحني متفرقني ل� »كونا« ان تش���هد االسابيع املقبلة للبطولة 
تنافسا كبيرا بني الفرق النتزاع البطاقات الست املؤهلة للدوري 

املمتاز.
وقال بوخش���بة ان الفرق الكبيرة املشاركة في دوري اليد لهذا 
املوس���م كالعربي والكويت والفحيحيل لم تظهر باملستوى الذي 
ظه���رت به في املوس���م املاضي ولم ي���رق أداء العبيها الى ما هو 

متوقع من اجلميع.
واعتبر ان عدم ظهور الالعبني الدوليني في هذه الفرق باملستوى 
املعهود كان من أهم أسباب انخفاض مستواها العام في البطولة 
وعدم تقدميها ما هو مرجو منها خصوصا األندية التي مت ذكرها 

سابقا.
وذكر ان هناك تسعة أندية تتنافس على بلوغ الدوري املمتاز 
لهذا املوسم مع تفاوت حظوظ هذه األندية على حسب قوة املباريات 

املتبقية لهم وخبرة الالعبني في التعامل مع تلك املباريات.
وشارك املدرب محمود زميله بوخشبة االشارة الى ان املستوى 
الفني العام لبطولة هذا املوس���م يقل عن املوسم املاضي وأن لدى 

الفرق الكبيرة الكثير مما ستقدمه خالل االسابيع املقبلة.
وق���ال انه ال يوجد حتى اآلن فريق ضمن بلوغ الدوري املمتاز 
بصورة نهائية »ما يعطي انطباعا عن مدى قوة التنافس بني الفرق 

وصراعها على املنافسة بني الكبار«.

دعوة الزلزلة العتزال عبدالرؤوف

استقبل النائب د.يوس���ف الزلزلة العب الفريق األول لكرة 
القدم في العربي السابق سمير عبدالرؤوف، وتسلم منه دعوة 
حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام حتت رعاية الشيخ فيصل 
املالك على هامش مباراة العربي والكويت 10 اجلاري على ستاد 
صباح السالم في النادي العربي ضمن اجلولة ال� 17 من الدوري 

املمتاز.
وأش���اد الزلزلة مبس���يرة عبدالرؤوف مع الزعيم بعدما مت 
تصعيده للفريق األول في موس���م 94 وحقق مع الفريق املركز 

الثاني في الدوري.
وكان موسم 95 هو بدايته مع البطوالت واأللقاب حيث حصد 
الثالثية وهي كأس صاحب السمو األمير وكأس سمو ولي العهد 
وكأس االحتاد، ثم حقق لقب الدوري موس���م 97 وكأس صاحب 

السمو األمير وكأس االحتاد.
وفي نهاية اللقاء، شكر عبد الرؤوف النائب الزلزلة على دعم 

مهرجان اعتزاله وقدم له درعا تذكارية.

د.يوسف الزلزلة يتسلم درعا من سمير عبدالرؤوف

مقصيد رئيسًا للجنة الحكام 

بوخمسين يفتتح مسابقة التصوير 22 الجاري
اللجن���ة  ق���ال رئي���س 
العربي  النادي  الثقافية في 
حس���ني مقصيد ان���ه تقرر 
التصوير  افتتاح مس���ابقة 
الفوتوغراف���ي الرياضي 22 
اجلاري وتستمر حتى 26 منه 
حتت رعاية عضو اجلمعية 
العمومي���ة في العربي أنور 

جواد بوخمسني.
واضاف انه مت تش���كيل 
جلنة احلكام برئاسته وتضم 
في عضويتها انور عبداهلل 
احلس���اوي رئي���س قس���م 
التصوي���ر في وكالة األنباء 
الكويتي���ة، وأحمد دش���تي 
رئيس قسم التصوير بكلية 

اإلعالم في جامعة الكويت، وحامد العميري مصور 
»كونا«، وبهاء الدين قزويني استاذ التصوير في 

بيت لوازن.
وبني مقصيد ان املس���ابقة تهدف الى ابراز فن 
التصوير الرياضي، مؤكدا انها س���تكون مفتوحة 

اله���واة ومصوري  جلميع 
الرياضي���ة  الصفح���ات 
ف���ي الصح���ف الكويتي���ة 
لالش���تراك باملس���ابقة وان 
آخر موعد لتس���ليم الصور 
بعد غد اخلميس الى سكرتير 
اللجنة الثقافية في النادي، 
موضحا ان املعرض سيقام 

في العربي.
وذكر انه يحق للمتسابق 
ان يشارك بعدد 10 صور كحد 
 اقص���ى للمش���ترك بقياس 
)30 + 40( بخلفية كرتون 
باللون االس���ود مع تسليم 
)سي دي( بالصور املشاركة 
ذات حجم عالي، واال يكتب 
اسم املصور على الصور املشاركة. واوضح مقصيد 
ان احلكام يقومون باختيار أفضل 6 اعمال مشاركة 
في املعرض، مؤكدا ان النادي سيقدم 6 جوائز عينية 
قيمة وشهادات تقدير للفائزين الستة االوائل مع 

شهادات تقدير جلميع املشاركني في املسابقة.

انطالق كأس الناشئين اليوم
تنطلق في ال� 6:10 مساء اليوم بطولة كأس االحتاد 
للناشئني بحلتها اجلديدة حيث تقام الول مرة بنظام 
خروج املغلوب، وقد اثار هذا النظام حفيظة العديد 
من مدربي الفرق لتسببه في انتهاء املوسم مبكرا لعدد 
كبير من االندية التي بذلت الكثير من النفقات على 
اعداد فرقها لبطوالت املوسم اجلاري. وتقام اليوم 7 

مباريات حيث يلتقي القادسية مع خيطان على ملعب 
العربي والنصر مع الصليبخات على ملعب الكويت 
والعربي مع كاظمة على ملعب القادس����ية واجلهراء 
مع الس����احل على ملعب التضام����ن والفحيحيل مع 
التضامن على ملعب الساملية واليرموك مع الشباب 

على ملعب الساحل.

حسني مقصيد

)محمد ماهر(الشيخ جابر البندر والشيخ مبارك السالم وفهيد العجمي وحسني الفيلكاوي خالل املؤمتر الصحافي


