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النائب مرزوق الغامن والسفير بدر التنيب يتوسطان وفد األبيض

السالمية يؤجل البت في استقالة اليوسف
أكد أن عدم استقباله كان بناء على رغبته »القوى« يستعد لـ »اآلسيوية« في تايلند

الجودو ثالثًا في »غرب آسيا«

فهد الدوسري
أعلن أمني السر املس���اعد بنادي الساملية 
عثمان الدوسري عن تأجيل البت في استقالة 
عضو مجلس اإلدارة الشيخ خالد اليوسف، 
والت���ي كان من املقرر البت في�ها في اجتماع 
مجلس ادارة مس���اء أمس اال ان عدم حضور 
اليوسف بس���بب العارض الصحي الذي ألم 
بأخيه حسب ما ذكر كان السبب وراء تأجيل 
اتخ���اذ قرار في هذا املوض�����وع، مؤك��دا ان 
شخصا بثقل اليوسف ال ميكن التخلي عنه 
بهذه السهولة، الفتا الى ضرورة اجللوس معه 
ومناقشته حول أس���باب االستقالة، متمنيا 
ان يع���دل اليوس���ف عن ت���قدمي االس����تقالة 
ألنه يعت��بر أح���د رموز »السماوي« ومتنى 
الدوس���ري الش���فاء العاجل للش���يخ خالد 

اليوسف.
وكان مجلس إدارة نادي الساملية قد أصدر 
بيانا يوضح فيه موقفه من مسألة استقبال 
الشيخ خالد اليوسف بعد عودته من رحلة 
العالج باخلارج وج���اء في البيان: »تناقلت 
بعض وس���ائل اإلعالم واملنتديات واملواقع 
اإللكترونية خبر عدم قيام أعض���اء مجلس 
إدارة نادي الساملية باستق���بال عضو مجلس 
اإلدارة الشيخ خالد اليوسف الثالثاء 13 اجلاري 
عقب عودته من رحل���ة عالج طويلة خارج 

البالد.

وحرصا من مجلس اإلدارة على التوضيح 
وبيان احلقائق نود ان نشير الى ان مجلس 
اإلدارة قبل 4 اش���هر تقريب���ا علم من خالل 
وسائل اإلعالم بدخول الش���يخ خالد اليوسف 
مستشفى مبارك الكبير اثر وعكة صحية أملت 
ب���ه وعلى الف��ور قرر مجلس اإلدارة تكليف 
أمني الس���ر الع���ام حامد الوس������مي للقيام 
بزيارة مع إرس���ال باق���ة ورد لالط���مئنان 
على صحته، ثم علم مجلس اإلدارة مرة اخرى 
ومن خالل وس���ائ���ل اإلعالم املخ���تلفة ان 
ال��يوسف متواجد خارج البالد للعالج، وم���ن 
ثم ايضا عل���م مجلس اإلدارة مرة اخرى من 
خالل وسائل اإلعالم ان اليوسف يصل البالد 
الثالثاء 13 اجلاري بقاعة التش���ريفات وفور 
علم���نا مب��وعد وصوله قرر مجلس اإلدارة 
الذهاب الس���تقباله إال ان أمني الس���ر فوجئ 
باتصال هاتفي من ن���وري الربيعان يبلغه 
خالله ان اليوسف يطلب منه إبالغ أع���ضاء 
مجلس اإلدارة بأن���ه ال يريد حضور أي من 
أعضاء مجلس اإلدارة الستقب���اله في املطار 

وال يريد ح�تى مشاهدته في القاعة.
وكذلك فاج��أنا فاضل الدمخي باحلضور 
للنادي وإبالغه صالح الدوسري املدير الداخلي 
للنادي بأن الشيخ خالد اليوسف طلب منه 
إبالغ مجلس اإلدارة بعدم رغبته في استقبالهم 

له في املطار.

يغادر وفد املنتخب الوطني أللعاب القوى ظهر اليوم الى تايلند، 
إلقامة معسكر تدريبي ملدة 20 يوما استعدادا للمشاركة في البطولة 
اآلسيوية ال�18 للرجال التي تستضيفها مدينة غوانغزو الصينية من 

10 الى 14 نوفمبر املقبل.
ويرأس الوفد عضو مجلس ادارة االحتاد محسن العجمي، ويضم 
محمد علي احمد مديرا للمنتخب، سيف الدوسري اداريا، طاهر ريغي 
مديرا فنيا، بدر عباس مدربا للسرعات، عبداهلل سرور مدربا للجلة، 
الياكس����ي واندريه مدربي اطاحة املطرقة، محمد شاكر مدربا للوثب، 
حس����ني عباس مدربا للرمح، احمد م����رزوق اخصائي عالج طبيعي، 
س����ركيس مدلكا، اضافة الى الالعبني محمد العازمي )800-1500م(، 
عبدالعزيز املنديل )110م حواجز(، علي الصباغة وفهد املرشاد )القفز 
بالزانة(، مشاري سرور)دفع اجللة(، محمد جاسم )اطاحة املطرقة(، 
صال����ح احلداد )الوثب الطويل(، فوزي ده����ش )400م(، فواز دهش 
)110م حواجز(، حمود س����عد وسعد ربيع )100م( وعمر الرشيدي)3 

و5 آالف م(.

أحرز املنتخب الوطني للجودو »رجال« 4 ميداليات فضية وثالث 
ميداليات برونزية في بطولة غرب آس���يا التي اقيمت على ملعب 
الكسليك في جونيه شرقي العاصمة اللبنانية بيروت.من جانبه 
اوض���ح امني صندوق احتاد اجلودو والتايكوندو بدر الش���راد ل� 
»كونا« انه مبا مت حتقيقه من ميداليات فقد احتل املنتخب الوطني 

املرتبة الثالثة بعد ايران وسورية.
واكد الشراد اهمية مشاركة الكويت في هذه البطولة الى جانب 

منتخبات 12 دولة من منطقة غرب آسيا.

»الرماية« يواصل
حصد الميداليات

حصل���ت الرامية البطلة 
الميدالية  الحوال على  شهد 
الذهبي���ة مس���جلة 100/83 
طبقا في »الت���راب«، فيم��ا 
احرزت البطلة مريم ارزوقي 
الذهبية محققة  الميدالي���ة 
نتيجة 500/501.2 نقطة في 
البندقية 10 امتار في بطولة 
غرب آس���يا للرماية المقامة 

في طهران.
كما ف������از فريق الرجال 
املك���ون م���ن ع��بدالرحمن 
الفيحان وسعود املقلد وناصر 
املرك���ز االول  املقلد حق���ق 
امليدالية  بحص����وله عل���ى 
الذهب��ي���ة ف���ي مس������ابقة 
الفيح���ان  ان  التراب. كم���ا 
ن������ال امليدالية الفضية في 
فردي الرجال فيما حقق املقلد 
امليدالية البرونزية في اللعبة 

نفسها.
وفاز فري���ق التراب لفئة 
الناشئني واملكون من طالل 
الرش���يدي واحمد الديحاني 
وعمر الديحاني باملركز األول 
الرشيدي ذهبية  بعد إحراز 
ف���ردي الناش���ئني في نفس 

اللعبة.

سكوسيتش يعد برنامجاً تأهيلياً إليغور
مبارك الخالدي

يواصل فريق العربي استعدادته خلوض اجلولة 
الثانية ملنافسات املجموعة االولى لدوري ابطال 
اخلليج، حيث سيواجه احملرق البحريني الثالثاء 

املقبل.
ويدخ����ل االخضر لقاءه اخلليج����ي متصدرا 
مجموعته بثالث نق����اط بعد ان حقق فوزا هاما 
خارج أرضه على حساب الشباب االماراتي بهدفني 

نظيفني في اجلولة االولى.
ويس���تعد االخضر للقاء احملرق حتت عنوان 
حسم املواجهة باستاد صباح السالم كون اخلصم 
البحريني من الفرق التي ال يستهان بها، وهو حامل 
جميع االلقاب البحرينية املوسم الفائت، ويتمتع 

بانسجام فني عال وبانضباط تكتيكي متزن.

واتخذت تدريبات االخضر في الفترة الماضية 
الطابع الفني البحت بعد وصول معدالت اللياقة 
البدنية الى درجات مطمئنة اثر مشاركة الفريق 
في الدور النصف النهائي لبطولة كأس االتحاد 
اآلسيوي والتي خرج منها امام الكرامة السوري 
بضربات الترجيح، وكذلك مشاركة الفريق في 
منافس���ات البطولة التنشيطية لكأس االتحاد 

وتصدره مجموعته.
وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكرواتي 
سكوس���يتش بوضع برنام���ج تأهيلي خاص 
لمواطنه المحت���رف ايغور نكوفيتش لضمان 
مش���اركته في اللقاء الهام بعد تعرض الالعب 
إلصابة في العضلة الخلفية لقدمه اليمنى االيام 

الماضية.

البندر: البطولة اآلسيوية
للهوكي امتحان مهم

االول بعد ان حلوا وصيفا في 
البطولة املاضية.

واعتبر الرئيس الفخري ان 
املشاركة في البطولة اآلسيوية 
هدفها اعالء اس���م الكويت في 
احملفل اآلسيوي وتقدمي الصورة 
املش���رفة واحراز اللقب بفضل 
الشباب الكويتي املتحمس لهذه 

املسؤولية.
العجمي  من جانبه، اش���اد 
بدور واهتم���ام البندر باللعبة 
والالعبني ومتابعته املستمرة 
لهم، مؤكدا على انتظام الالعبني 
في املعسكر الذي انتهى امس، 
وطالبهم باالنضباط والعمل على 
االستفادة املطلوبة من املعسكر 
والبطولة والسعي لتحقيق اللقب 
االول ليكون عربون وفاء لكل 
من ساند وساهم ودعم اللعبة 

محليا وخارجيا.

واطم���أن من رئي���س وفد 
الهوكي الى البطولة فهيد العجمي 
على اوضاع وس���ير املعسكر 
التحضيري للبطولة واستعداد 
الالعب���ني واهتمامهم بتحقيق 
الكأس االولى لهم وانتزاع املركز 

سمير بوسعد
اكد الرئيس الفخري للجنة 
هوكي اجلليد الشيخ جابر البندر 
على ضرورة اس���تفادة العبي 
املنتخ���ب الوطني من البطولة 
اآلسيوية املفتوحة املقامة حاليا 
في بانكوك حتى نهاية الش���هر 
اجلاري، معتبرا اياها االمتحان 

املهم لالعبني.
وافاد البن���در في تصري��ح 
ل� »األنباء« بأن البطولة تعتبر 
مدخال مهما في مرحلة االستعداد 
الطويلة التي يخوضها الالعبون 
املنتخبات قبل مشاركاتهم  في 
املقبلة في بطولة كأس اخلليج 
والبطول���ة العربية واالهم هو 
حتقي���ق امليدالي���ات في دورة 
االلعاب اآلس���يوية الش���توية 
الس���ابعة الت���ي تس���تضيفها 

كازاخستان عام 2011.

العجمي طمأنه على سير المعسكر واالستعدادات

الشيخ جابر البندر

مهدي عبداحلليم حارس عرين األخضر يسعى للتألق

حامد العمران
الثالثة  اليوم اجلولة  تنطلق 
لدوري الدمج لكرة اليد بلقاءين 
على صالة الشهيد فهد األحمد في 
الدعية حيث يلتقي في اللقاء األول 
العربي مع الشباب 4.30 مساء، فيما 
يتقابل في اللقاء الثاني الفحيحيل 

مع اليرموك في السادسة.
يدخل العربي مباراة اليوم وفي 
جعبته نقطتان م���ن فوزه على 
الساحل في االسبوع االول، فيما 
الثاني  تأجل لقاؤه في االسبوع 
امام اجلهراء ملشاركته في بطولة 
السد اللبناني الودية وهذا يعني 
ان األخض���ر جاهز للق���اء اليوم 
التونسي  املدرب  ويطمح بقيادة 
القايد الشاذلي جلمع النقاط أوال 
بأول حتى يضمن مبكرا الصعود 
الى دوري الدرج���ة املمتازة مع 
الفرق الستة السيما ان األخضر 
في املوس���مني املاضيني استطاع 
الوصول الى اللقاء النهائي على 
لقب الدوري وهذا يؤكد انه يعتبر 
احد الفرق القوي���ة القادرة على 
جتاوز الصع���اب لوجود العبني 
يعرفون كيف يسيرون باملباراة 

كما يريدون.
وميلك األخضر مجموعة من 
العبي اخلبرة القادرين على قيادة 
دفة املباراة لصاحلهم ويأتي في 
مقدمتهم عل���ي مراد الذي يعتبر 
القوة الضاربة ف���ي الفريق الى 
جانب حس���ن الشطي العائد من 
االصابة وطالل عباس وأمجد مقبل 
ومن���اور دهش الى جانب وجود 
مجموعة واعدة من الشباب امثال 
العب الدائرة باقر الوزان واجلناح 
األيسر عبداهلل مصطفى وزميله 
س���الم املطوع فيما تعتبر عودة 
الالعبني حسني حبيب وعبدالعزيز 
املطوع ايجابية للغاية لألخضر 
وهؤالء األسماء قد يصعبون من 

مهمة املدرب في ايجاد التشكيلة 
االساسية لتقارب مستوى جميع 
الالعب���ني باالضاف���ة الى وجود 
حارسني متألقني هما الدولي مهدي 
عبداحلليم وعبداهلل احللواجي.

وعلى اجلان���ب اآلخر، يطمح 
الش���باب لتعويض خسارته في 
األس���بوعني املاضي���ني ولكن قد 

يواجه اليوم صعوبة في حتقيق 
ذلك لفارق االمكانيات الفنية بينه 
وبني منافس���ه الى جانب وجود 
مجموع���ة كبيرة م���ن الالعبني 
الناشئني الذين يفتقدون عنصر 
اخلبرة، وه���ذا جعل اداء الفريق 
غير مستقر طوال الستني دقيقة 
الى جانب اعتماد املدرب التونسي 

ش���هاب الدريدي عل���ى اجلانب 
الدفاعي بش���كل كبير لتعويض 
نقص االمكانيات الهجومية ولكن 
قد ال ينفع ذلك اليوم ألن العرباوية 
اكثر جهوزية وق���وة وان كانت 
كرة اليد تخلص ملن يخلص لها 
لذلك اذا لم يخلص العبو العربي 
للكرة ويلعبوا بقوة منذ البداية قد 

يتسبب فريق الشباب في مشكلة 
كبيرة للعرباوية.

الثان���ي يأمل  اللق���اء  وف���ي 
الفحيحي���ل مواصل���ة انطالقته 
وتربعه على الصدارة بجمع النقاط 
الكاملة بعد فوزه في االسبوعني 
املاضيني على اجلهراء والشباب 
وحصوله على اربع نقاط وان لم 
يقدم الفحيحيل كل ما لديه وهذا 

امر طبيعي في بداية الدوري.
وتعتبر البداية بهذا الش���كل 
مثالية بتدرج ارتفاع املستوى من 
مباراة الى اخرى فالفحيحيل حقق 
في املباراتني املاضيتني املهم وهو 
احلصول على النقاط كاملة بقيادة 
س���عد العازمي وفيصل العازمي 
وعبداهلل احمد والتألق الواضح 
من سعد سالم الذي يعتبر أخطر 
اللعب في  العبي فريقه الجادته 
اكثر م���ن مركز الى جانب تنفيذ 
الهج���وم املرتد بص���ورة مثالية 

جتعله األفضل على االطالق.
ويعتبر العب اخلط اخللفي فهد 
ربيع احدى الركائز االساسية في 
اجلانب الدفاعي ومن خلفه يأتي 
احلارس املتألق مبارك س���لطان 
الذي يعتبر »ملح« الفريق وباعث 

احلماس في زمالئه.
ويعد اليرموك صاحب النقطة 
التي  الفرق  الواعدة من افض���ل 
تضم عناصر جي���دة في جميع 
املراكز ولكن االداء العام للفريق 
ال يتناسب مع امكانيات الالعبني 
وهذا ال يعود خلط���أ في املدرب 
الهنغاري فابيان ولكن لعدم ثقة 
الالعبني انفس���هم في امكانياتهم 
وجلوئهم للعب الفردي واذا استمر 
الفريق على هذا احلال فسيكون 
التأهل  اليرموك خارج حسابات 
ويجب على العبيه اخذ ثقة اكبر 
بأنفس���هم واللجوء ال���ى اللعب 

اجلماعي.

العربي والفحيحيل يواجهان الشباب واليرموك في »اليد«
في انطالق الجولة الثالثة لدوري الدمج

األبيض يخوض تدريبه قبل األخير استعداداً لمواجهة ساوث تشاينا

كرم ايضا النائب مرزوق الغامن 
طاقم الطائرة اخلاصة التي اقلتهم 
إلى هونغ كونغ. وفي ختام احلفل 
اعرب السفير التنيب عن سعادته 
بتواجد وف���د الكويت في هونغ 
كونغ ومتنى له���م التوفيق في 

مباراتهم املصيرية.

اإلداري ونائ���ب رئيس مجلس 
إدارة النادي خالد الغامن بتكرمي 
التنيب والقنصل  الس���فير بدر 
محمد العميري ومساعده محمد 
الرجيب على جهودهم التي قاموا 
بها منذ وص���ول الوفد وتوفير 
جميع متطلباته ومتابعتهم، وقد 

اقام سفيرنا لدى  التمرين. وقد 
هونغ كونغ بدر التنيب حفل عشاء 
الكويتية في  القنصلية  في مقر 
هونغ كونغ على شرف وفد نادي 
املرافق  الكويت والطاقم اجلوي 
له، وخالل هذا احلفل قام النائب 
م���رزوق الغامن رئي���س اجلهاز 

الصني تبعد عن مقر إقامة الوفد 
50 دقيقة باحلافلة وطريقها طويل 
ومتعب جدا لالعبني باإلضافة إلى 
األرضيات الغربية للمالعب حيث 
ان العشب مختلف متاما عن ملعب 
املب���اراة أو املالعب املعتادة وقد 
تتسبب في إصابة الالعبني أثناء 

امللعب الرئيسي للمباراة إال قبل 
املباراة بيوم فقط وعند ابالغ إدارة 
ساوث تش���اينا رفضوا واكتفوا 
بأن يتدرب االبيض قبل املباراة 
بيوم فقط. مع العلم أن املالعب 
الفرعية التي يتدرب عليها الكويت 
والتي اقرت من إدارة نادي جنوب 

عند وصوله���م إلى هونغ كونغ 
بالتدريب على ستاد نادي جنوب 
الصني الرئيسي فترتني متتاليتني، 
ولكن فوجئ الوفد اإلداري والفني 
لالبي���ض عند تس���لمهم جدول 
التدريبات واماكنها واوقاتها بأن 
الفريق ال يحق له أن يتدرب على 

على ملعب املباراة يومني متتاليني 
فسمحت لهم إدارة االبيض بذلك مع 
العلم أنه ال يحق للفريق الضيف 
التدريب على ملعب املباراة إال قبل 
املباراة بيوم، ولكن باالتفاق مع 
مسؤولي الفريق الهونغ كونغي 
ابدوا استعدادهم بالسماح للكويت 

الكويت  ن���ادي  خاض فريق 
تدريب���ه قبل األخي���ر على أحد 
املالعب الفرعية في هونغ كونغ 
التابعة لنادي س���اوث تش���اينا 
امل���درب محمد عبداهلل  واعتمد 
في تكتيكه عل���ى اغالق املنطقة 
اخللفية واالستحواذ على الكرة 
وتنفيذ الكرات الثابتة بالش���كل 
الصحيح، واكتفى اجلهاز الفني 
لالبيض بحصة تدريبية واحدة 
واعطى راحة لالعبني في الفترة 

الصباحية. 
من جانب آخر ل���م يلق وفد 
األبيض احلفاوة التي قدمها لوفد 
فريق ساوث تشاينا في الكويت، 
حيث كان في استقباله العالقات 
العامة بنادي الكويت وسهل جميع 
متطلباته وحقق له جميع رغباته 
بتوفير حافل���ة خاصة وكبيرة 
لالعبني باإلضافة إلى س���يارتني 
خاصتني ألعضاء الوفد اإلداري، 
إذ لم يحضر أي شخص أو إداري 
من ساوث تشاينا إلى اآلن ليرى 
ماذا يحتاج وفد نادي الكويت ولم 
يقوموا بتوفير إال حافلة متواضعة 
تقل اإلداريني والالعبني ووفروا 

سيارة واحدة فقط.
وف���ي الكويت طل���ب اداريو 
ساوث تشاينا أن يقوموا بالتدريب 

معاملة على النقيض لوفد الكويت في هونغ كونغ 

هونغ كونغ من

ش���عر البحرين���ي عبداهلل 
املرزوقي بتعب بسيط ولم يشارك 
في التدريبات وفضل اجلهازان الفني 
إراحته ليكون مستعدا  واإلداري 

للتدريب االخير.

يشعر الالعب وليد علي بتحسن 
كبير في عينه بعد خروجه في مباراة 
الذهاب مصابا بعد اشتراكه مع احملترف 
البرازيلي في ساوث تشاينا قبل نهاية 

مباراة الذهاب بعشر دقائق.

الغامن  النائب م���رزوق  قام 
بشراء أحذية جديدة لكل العب من 
شركة اديداس العاملية لكي تتناسب 
مع ارضية ملعب املباراة الحتمال 

تساقط األمطار في يوم املباراة.

الطائرة اخلاصة  حرص طاقم 
التي اقلت الوفد إلى هونغ كونغ على 
الكويت  املباراة لتش��جيع  حضور 
العامة  العالق��ات  وطالبوا أعض��اء 
املتواجد م��ع الوفد في هونغ كونغ 
بتوفي��ر أعالم الكويت ف��ي اماكن 

خاصة.

 يب���ذل أعض���اء العالقات 
العامة بالكويت واملتواجدون مع 
الوفد جهدا كبيرا لتسهيل جميع 
احتياجات الوف���د بالتعاون مع 
اعض���اء القنصلية الكويتية في 

هونغ كونغ.

محلية متفرقات

فاز عبدالرحمن البدر باملركز الثاني بفئة اجلالس على 
مستوى العالم بقوة 230 حصانا في البطولة السنوية العاملية 
لسباق اجلت سكي التي اختتمت في والية اريزونا مبنطقة 
ليك هانسو االميركية، وشارك فيها اكثر من 1000 متسابق 
من جميع انحاء العالم، كما فاز باملركز اخلامس على مستوى 
العالم بفئة التعرج، باالضافة الى فوزه باملركز اخلامس على 

مستوى العالم بفئة اجلالس بقوة 800 سي سي.

فاز الس��املية ببطولة البراعم حتت 10 سنوات للتنس التي 
اقيمت على مالعب نادي القادسية واختتمت اول من امس، وجاء 
الترتيب النهائي لالعبني املتنافس��ني في البطولة كالتالي: حسني 
جمال )الساملية( في املركز االول، علي حسني )الساملية( في املركز 

الثاني، وجاء محمود كامل )خيطان( في املركز الثالث(.

عقدت اللجنة الرياضية ملديري النشاط الرياضي في 
مؤسسات التعليم العالي اجتماعا في الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي والتدريب، واعتم���دت التقريرين االداري واملالي 
للعام الدراس���ي 2008 � 2009. كما مت اقرار النظام االساسي 

لالحتاد الرياضي ملؤسسات التعليم العالي.

احتلت العبة اجلمباز نور بهبهاني املرتبة االولى في مسابقة 
اجلمباز االيقاعي في روسيا االحتادية، وقالت املدربة ناتاليا كروكفا 
في تصريح ل� »كونا« ان الالعبة نور حصلت على املرتبة االولى 
في مس��ابقة دولية سنوية حملت هذا العام اسم »فجر قزوين«، 

حيث جرت في مدينة استروخان الواقعة في جنوب روسيا.

فاز نادي القادسية باملركز االول للبطولة التنشيطية 
لسالح السابر التي نظمها احتاد املبارزة مساء اول من امس 

على صالة االحتاد بالدعية.


