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جتديد انتخاب الفهد في »األوملبية الدولية«
جددت اللجنة االوملبية الدولية عضوية الشيخ أحمد الفهد ملدة 8 سنوات وذلك خالل 
اجتماعها في بيرو نتيجة جهوده في املنظمات الدولية العاملية، ويشغل الفهد رئاسة 
املجلس االوملبي اآلسيوي منذ سنوات طويلة ايضا، ويرأس كذلك احتاد اللجان االوملبية 
الوطنية )انوك(.  وافتتح احمد الفهد أمس فعاليات دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
املغلقة في مدينة عشق آباد بتركمانستان حتت اشراف املجلس االوملبي اآلسيوي.

ناصر العنزي  ٭ آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على
www.alanba.com.kw/Sports
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االحد ١٧ سبتمبر ٢٠١٧

الشيخ أحمد الفهد حلظة وصوله الى عشق اباد 

أبل يؤكد جناح مشروع
 مراكز التدريب

خالص العزاء

الفودري يعود إلى »يد« كاظمة

معسكر إسباني لـ »صاالت البرتقالي«

برناردو يلتحق بالتضامن
يحيى حميدان 

وصــل الى البالد مســاء امس احملتــرف البرازيلي 
برناردو دي سوزا ليلتحق بصفوف فريق الكرة بنادي 
التضامن ويكون رابع محترفي »ازرق الفروانية« الى 
جانب مواطنيه لوكاس سيلفا وياغو لويس واالردني 

فادي عوض. 
وكان مدير اللعبة خالد شبيب في استقبال برناردو 

في املطار. 
ومن املنتظر ان يدخل برنــاردو التدريبات اليوم، 
على ان يكون متاحا للمشاركة مع التضامن في مباراته 
املقبلة امام الساملية يوم اخلميس املقبل ضمن اجلولة 

الثانية من دوري »VIVA« املمتاز.

أكد مدير مركز عبداهلل السالم إلعداد القادة ومدير 
مشروع مراكز التدريب محمود أبل خالل االجتماع 
التمهيدي الــذي عقد بمركز إعــداد القادة وحضره 
ممثلين عن األنشــطة الرياضية بالجامعة ووزارة 
التربية نجاح المشــروع الحيــوي إلعداد الالعبين 
واكتشاف المـــواهب وصقـــل مهاراتهـــم من خالل 

مدربين أكفاء. 
ورحب أبل بالحضور ونقل للجميع تحيات مدير 
عام الهيئة العامة للرياضة الشيخ احمد المنصور 
ونائبه د.حمود فليطح وحرصهم على نجاح المشروع 
وخدمة الحركة الرياضية والتعاون مع وزارة التربية 
والجامعة في إنجاح المشروع وتحقيق أهدافه لألجيال 

المقبلة. 
وأضاف أبل ان االجتماع العام الذي سيخصص 
لفريــق العمل بأكمله ســيكون في األول من أكتوبر 
المقبل وتقديم خطة العمل بعد توفير كل اإلمكانات 

واالستعدادات وتمنى التوفيق للجميع. 
كما تحدث الموجه العــام للتربية البدنية وليد 
عايش، فأكد حرص الجميع على استثمار المشروع 
واكتشــاف المواهب من الالعبيــن الصغار لخدمة 
الحركة الرياضية، وشــكر مدير المشروع والهيئة 

العامة للرياضة على إحياء هذا العمل.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من امني 
صندوق االحتاد اآلسيوي لكرة اليد بدر الذياب 
واملدير الفني جاســم الذياب لوفــاة ابن عمهما 
»احمد«، تغمده اهلل بواسع رحمته وأسكنه فسيح 

جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان. 
»إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

يعقوب العوضي 

عــاد معاذ الفودري الى بيتــه األول كاظمة كعضو 
في اجلهاز اإلداري للناشــئني بعــد جتربة ناجحة في 

اجلهازين اإلداريني في الساملية واملنتخب الوطني.

يحيى حميدان 

غادر البالد مساء اول من امس وفد فريق كرة الصاالت 
بنادي كاظمة متوجها الى إسبانيا القامة معسكر تدريبي 
هناك ميتد ملدة أسبوعني وذلك استعدادا خلوض مباراة كأس 
السوبر أمام الكويت الشهر املقبل وكذلك بطولة الدوري. 
وجنحت ادارة كاظمة في احلصول على توقيع العب 
القادســية واملنتخب الوطني عبدالرحمــن الوادي بعقد 
إعارة ملدة عام في سبيل تدعيم صفوف الفريق الذي يضم 
نخبــة من الالعبني املميزيــن.  وتتجه النية لدى الفريق 
الكظماوي نحو االنسحاب من البطولة التنشيطية بسبب 
رغبتهم في االســتفادة من املعسكر التدريبي لالستعداد 

ملباراة كأس السوبر وبطولة الدوري.

»يد« الساملية يهزم مدينة نصر 
في معسكر القاهرة

يعقوب العوضي

فاز الساملية على فريق مدينة نصر املصري بنتيجة 
٣٠-٢٣ في املباراة التي جمعتهما في معسكر السماوي 
في القاهرة استعدادا ملنافسات الدوري العام لكرة اليد 

واملقرر انطالقها في األول من أكتوبر املقبل.
وأكد مدرب الفريق خالد املال ان التركيز ينصب نحو 
إعداد الفريق بصورة تتناسب مع املنافسات املقبلة. 

وأضاف: لدينا العبون قادرون على تقدمي مستوى يليق 
بالفريق وبإمكانهم الصعود الى منصات التتويج خاصة 
محمود ابل خالل االجتماع ان االلتزام وإثبات الذات يتجليان في التدريبات اليومية.

ناصر العنزي 

تعديل موعد املباراة الثانية
نقولها لالعبي القادسية والعربي ومدربيهما 

وجماهيرهما »شكرا«، شكرا لكم على افتتاحية 
جميلة للدوري املمتاز ومباراة اعادتنا جلو 
املباريات املثيرة التي كانت جتمع الطرفني 

الكبيرين حيث من النادر ان تنتهي مواجهة جتمع 
األصفر واألخضر بال أهداف، أربعة أهداف 

مناصفة بينهما وإثارة مستمرة حتى الدقيقة 
األخيرة من املباراة مما يعطي انطباعا للمتابع 

ان الدوري »املمتاز« في املوسم احلالي سيكون 
مختلف متاما عن دوري الدمج الذي ينقسم حوله 
الكثيرون والنسبة األكبر من املختصني واملتابعني 

تراه غير ممتع.
املالحظات التي ميكن تدوينها عن بداية الدوري هي 

إقامة املباراتني في يومي اخلميس واجلمعة وكان من 
االنسب إقامتهما في يومي العطلة »اجلمعة والسبت« 
جلذب املتابعني للمالعب، واملالحظة املهمة هي إقامة 
املباراة الثانية في وقت متأخر »8:55« وهو موعد 
ال يناسب أغلب اجلماهير ووسائل االعالم أيضا 
وحتديدا الصحافة، لذلك من املفيد تقدمي موعدها 
خصوصا ان الطقس يتجه إلى االعتدال في هذه 

األيام، وميكن التعامل مع نقل املباراتني عبر القناتني 
الرياضيتني. 

٭ تعاقدت األندية مع عدد كبير من الالعبني 
األجانب في املوسم احلالي، ونحن مع استقدام 
األفضل من أجل املساهمة في تطوير املستوى 

الفني، ولكن املالحظ أن بعض التعاقدات تكون على 
طريقة »أجربه وإذا مو زين أرده« نتيجة االعتماد 
على متعهدين غير مؤهلني ويبحثون عن الفائدة 

املادية السريعة.

في املرمى y.abdul@alanba.com.kw
يوسف عبدالرحمن

وصية البن..
 أنت »تاكتيكال« 

املجد!

جميل يا بني ان أراك متوترا قبيل امتطائك صهوة 
املجد للدخول إلى برنامجك اجلديد »تاكتيكال الب«! 

في القناة الثالثة اما احملاكاة والترقب فهما سلوك 
الناجحني الواثقني املوهوبني وما دمت تخاف فستنجح 

وتسلم دائما.
غدا قد يكون يوما صعبا أو سهال عليك يا بني لكنني 

واثق باهلل ثم بك وإليك أوجه )رسالتي وأبوتي( معا 
وهي كلمات وصية من أب إلى ابنه يشاطره اخلوف 

والفرح معا ليشهد النجاح الحقا بإذن اهلل.
مهند يا بني: اعلم ان رأسك يدور كما املرجل ويطحن 
لكنني أقولها لك بكل صدق ومحبة اذا اجتمعت عليك 
)هموم البدء( فابدأ بأحبها إلى اهلل، عز وجل وأحمدها 

عاقبة وتذكر مني ما قاله الشاعر:
اعمــل وانت مــن الدنيا علــى حذر

مبعــوث املــوت  بعــد  بأنــك  واعلــم 
عمــل مــن  قدمــت  مــا  بأنــك  اعلــم 

محصــي عليــك ومــا خلفــت مــوروث
اعلم بني احلبيب: وأنت تخطو غدا خطوتك اجلديدة 

نحو بوابة املجد انك مجتهد )تربى( على الرجوالت وما 
أنت إال نسل فرسان ان حسبتها من جهة األب فوالدك 

قدوتك وإن حسبتها من اخلوال فأنعم وأكرم وليس 
فيهم من يجفل في املهمات وما عليك اال ان تكون أنت 
جاهزا، فمن معك ومن حولك ميلكون اخلبرة متفانني 

في دعمك وإجناحك.
انا اليوم أراقب املشهد كله وأعلم علم اليقني ان 

فروسيتك ستظهر أداء متميزا واثقا عليما حكيما 
متأنيا غير سارح وال شارد، فالبرنامج رهني أفكارك 

وموهبتك وخبرتك وكل هذا رأسمالك خاصة انك 
ترى العمل فريضة والنجاح رضا من اهلل والوالدين 

واحملبني من حولك وما أكثرهم، فال يجنح قلبك 
وعقلك نحو البطانات الفاسدة والنفوس املهبطة 
وتكتالت السوء واملصالح واألنا املنتفخة غرورا 

وسمتك ببذرة الرجولة وشق طريقك مزيال ركام 

االحباطات واملثبطات وامسك بعصا الرفق لكسر 
املستحيل وال تلتفت أبدا )لشلة احلسد وما أكثرهم( 
في ديرتنا وال متارس االستعالء أمام عظمة اإلجناز، 

وكن كما تربيت متواضعا ألن معدن الواثقني يلمع في 
وسط األنواء، فال تلتفت لسفاهة واستمر في عزم ال 

يلني متوكال على اهلل، واذا عزمت فتوكل وتذكر ان 
والدك مر بكل ما ذكرته لك في حياتي فكنت دائما مع 
)الوطنيني( ودائما مع احلق وكما علمتك »ال تبوق ال 
تخاف« وراقب قلبك فكلما هاجت في نفسك األثرة 

والزهو وحب الثناء والبروز والتطلع واحلياة والصيت 
والسطوة واالفتخار تذكر دائما ان اهلل فوق كل هذا 

وتذكر دائما من أوصلوك وصفقوا لنجاحك.
نصيحتي ركز في عملك واستفد من جتربة من هم 

أهل احلل والعقد والدراية وإياك ان تغفل عن ضميرك 
أو تضيعه في دروب احلياة، واعلم ان احلياة مليئة 

بالفنت فال تلتفت ألصحاب النفوس املريضة والدعاوى 
الفارغة واسلك دائما نحو األمل واستشرف مستقبلك 

وقلبك وعقلك دليلك.
يا بني: ال تبدي أبدا السخط واملعايب فإنها واهلل 

حصاد العداوات وكن دائما من النفوس الشامخة التي 
ال تقبل بالدنايا ومن النفوس التي تسامح من قوة ال 

من ضعف ألنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم وقبل 
ان تخاف العباد تذكر رب العباد.

احلكمة ضالة املؤمن، وخالصة قولي لك حترك 
بإيجابية وخذ باألسباب وال تكن أبدا ممن يظلمون، 

وال حترص على ان يهتف الناس باسمك حتى ال تكون 
صنما يتحطم وإياك والتسويف والغرور وكن كما 

عهدتك رجال فطنا ال تهزمه املفاجآت واعلم ان النجاح 
الوظيفي واملهني وراءه خصلتان سهلتان: فكر واسع 

وحماس كامن، وهذا يعني ان تواجه االحداث غير مدبر 
شجاعا ال يعرف اجلنب والعجز فأنت واهلل واهلل وتاهلل 

يا حبيبي اخلائف من اهلل دائما، والتقى والورع كفيالن 
لك باالستقامة.

ومضة: ابني مهند غدا يوم فوزك ثقة باهلل ثم بك.
آخر الكالم: على بركة اهلل ابدأ، فأنت في نظري صانع 

بطوالت ومذيع املهمات الصعبة.
زبدة احلچي: برنامج تاكتيكال الب يعرض مساء يوم 
االثنني في متام الساعة التاسعة مساء على شاشة 

كويت سبورت بتلفزيون الكويت، تقدمي مهند يوسف 
)مايك مبلتع(، الذي يستضيف احملللني د.محمد 

املشعان وعلي العليوة وناصر الشطي وبدر عبداجلليل 
واحلكم السابق منصور أبل، من إعداد مناف أشكناني 

وإخراج محمد الطني.
تاكتيكال الب معناها مختبر التكتيك، يضع فرق 

الدوري الكويتي املمتاز حتت أعني احملللني، ليقدموا 
قراءاتهم للمباريات بعد كل جولة من الدوري، حيث 

تعاقدت وزارة اإلعالم ألول مرة في تاريخها مع شركة 
instat العاملية اإلحصائية لتقدم قراءات إحصائية 

رقمية ملباريات الدوري، من حيث أداء الالعبني كأفراد 
ومجموعة.

كما سيتم استقدام جهاز brainstorming من شركة 
إسبانية ليقدم تقنية رياضية إخراجية مبهرة على 

شاشة كويت سبورت، مثل التي تقدم في كبار القنوات 
 .BBCو sky sport الرياضية العاملية مثل

كما جهزت زارة اإلعالم الكويتية استوديو يعد األكبر 
في تاريخ قناة كويت سبورت بدعم من وزير الدولة 

لشؤون مجلس الوزراء ووزير اإلعالم بالوكالة الشيخ 
محمد العبداهلل الصباح، ووكيل وزارة اإلعالم طارق 

املزرم، والوكيل املساعد لشؤون التلفزيون مجيد 
اجلزاف، ومدير قناة كويت سبورت بدر الطراروة بعد 

اقتراح مخرج التاكتيكال الب محمد الطني االستعانة 
بهذه التقنية اإلخراجية الرياضية التي ستتناول كل ما 

يجري في مالعب الدوري الكويتي.
تاكتيكال الب سيقدم قفزة نوعية في عالم التحليل 

الرياضي في كرة القدم على مستوى برامج التحليل 
الرياضي في الكويت.

ومضات

ٍ وخطف النقاط جابر: اجلهراء لعب بتركيز عال
مبارك الخالدي

قال مســاعد مدرب الفريق 
األول لكرة القــدم في اجلهراء 
نواف جابر ان فريقه خطف ٣ 
نقاط مهمة في مستهل مشواره 

في بطوله دوري VIVA املمتاز 
بعد الفوز على النصر ٢-١.

وأضاف نهنئ العبينا األبطال 
على األداء والنتيجة إذ دائما ما 
تتميز مباريات االنطالقة األولى 
بأهميــة خاصــه فهي مؤشــر 

على أمور كثيــرة واحلمد هلل 
حتقق لنا ما نريد، وشكر جابر 
اجلهازين اإلداري والطبي على 
روح التعاون في األيام املاضية 
والتي أثمرت الفوز الغالي والـ 

٣ نقاط املهمة في البطولة.

وقال رغم انها املباراة األولى 
للفريق لكن ما يحسب لالعبينا 
اللعب بتركيز عال طوال املباراة 
لكــن ذلك ال مينــع من رصدنا 
لعدد من املالحظات على األداء 

ستتم معاجلته األيام املقبلة.

عبدالعزيز جاسم 

قال مدير الفريق األول لكرة 
القدم في النصر فيصل العدواني 
إن فريقــه قدم مباراة جيدة أمام 
اجلهراء رغم اخلســارة ١-٢ في 
دوري VIVA املمتاز، مشــيرا إلى 
أنــه راض متاما عــن األداء، كما 
أن اخلسارة واردة في كرة القدم 
حتى وإن قدم الالعبون مستوى 
جيدا، مشيرا إلى أن العنابي كانت 
لديه ركلة جزاء واضحة في بداية 
املباراة لم يحتسبها احلكم علي 
محمود والتي قد تكون سببا في 
تغيير مجرى املباراة، كما أن هناك 
بعض احلــاالت لم يوفق احلكم 
فيها من بينها إيقاف الكرة أكثر 
من مــرة دون إعطاء مبدأ إتاحة 
الفرصــة، الفتا إلــى أن محمود 
من أفضل احلكام خبرة لكنه لم 
يوفــق في بعض القرارات. وأكد 
العدواني علــى أن فريقه جاهز 
ملواجهة الكويت في اجلولة الثانية 
اجلمعة املقبل، وبالشك طموحنا 
ال يختلف عن طموح باقي الفرق 
وهو حتقيق الفوز، مبينا أن طالل 
العجمي غاب عن مواجهة اجلهراء 
لإلصابة، كما أن يوسف الرشيدي 

السوري يوسف قلفا ينطلق بالكرة مبضايقة من مدافع اجلهراء عبدالرحمن خالد  )األزرق.كوم(لم يتواجد لظروف خاصة.

النواف إلى أبوظبي لتسليم 
شعلة »األوملبياد الشرطية«

يغادر صباح اليوم رئيس االتحاد الرياضي الدولي 
للشــرطة الفريق أول م. الشــيخ أحمد النواف، إلى 
أبوظبي، على رأس وفد يضم األمين العام المساعد 
لالتحاد العقيد خالــد النجار والمدير الفني بلجنة 
العالقات العامة والتسويق العقيد طارق السداني، 

وعضــو اللجنة الفنية 
المقدم د. بدر الخبيزي، 
لتســلم شــعلة دورة 
األولمبيــة  األلعــاب 
للرياضة الشرطية من 
جمهوريــة كولومبيــا 
التي استضافت النسخة 
االولى وتســليمها الى 
دولة االمارات العربية 
المتحــدة مســتضيفة 
الثانية، كما  النســخة 
ســيتم االطــالع علــى 
اللجنــة  اســتعدادات 
العليــا  المنظمــة 

الستضافة »األولمبياد الشرطية« المقامة في أبوظبي 
خالل شهر نوفمبر المقبل. 

يذكر ان االتحاد الدولي يسعى من خالل الدورة 
إلتاحــة الفرصة أمــام أبطال اتحادات الشــرطة في 
دول العالــم للتنافس والفوز بالميداليات بمختلف 
المحافل، وكذلك لتبادل الخبرات والمعلومات سعيا 
للنهوض بالرياضة الشرطية لينعكس ذلك إيجابا 

على الرياضة الوطنية.

ركلة جزاء صحيحة لم تُحتسب لـ »العنابي«

ٍ عن األداء رغم اخلسارة العدواني: راض

بعد الفوز الثمين على النصر

الشيخ احمد النواف

اليرموك يكتسح الصليبخات في دوري الدرجة األولى
مبارك الخالدي - عبدالعزيز جاسم 

أحمد السالمي

اليرمــوك فــوزا  حقــق 
كبيــرا علــى الصليبخــات 
بنتيجة 6-١ في املباراة التي 
جمعتهما أمس على ســتاد 
صباح الســالم في انطالق 
مباريات دوري VIVA للدرجة 
األولــى، ســجل لليرامكــة 
يوسف جنف )٣٠(، ووسام 
االدريســي )46(، وعبداهلل 
الفــرج »هاتريك« )6٢ و٧٢ 
و89( وعلي الشحمان )85(، 
بينمــا ســجل للصليبخات 
العاجــي دوجري  محترفه 

جونيور )٣(.
وبهذا الفوز حقق اليرموك أول 
٣ نقاط، فيما بقي الصليبخات 

دون رصيد من النقاط. 

فوز الساحل
ناصــر  ســتاد  وعلــى 
العصيمي فاز الســاحل على 
مضيفه خيطان بهدفني دون 

رد احرزههما البرازيلي وارلي 
اوليفيرا )٧٠ و9٣(، وشهدت 
املبــاراة طــرد مدافع خيطان 
نصار رحيــم حلصوله على 

البطاقة الصفراء الثانية.
ومتكن رجال األمن واملدرب 
راشــد البوص من السيطرة 
على شــجار محدود وقع بني 

الالعبني بعد املباراة.

الفحيحيل يتخطى برقان بهدفين
الفحيحيــل فــي  وجنــح 
حتقيــق الفوز على حســاب 
برقان بهدفني نظيفني سجلهما 
منصور مانع )٢٣( واالردني 
محمد نعيم )85(، وبهذا الفوز 
اصبح فــي جعبة الفحيحيل 
٣ نقاط بينما ظل برقان دون 

نقاط.

مهاجم اليرموك يوسف جنف يحاول املرور من مدافع الصليبخات )أحمد علي(


