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العجمي يشارك في اجتماع االتحادات اآلسيوية بحضور االتحاد الدولي للعبة

بانكوك ـ موفد »األنباء« ـ سمير بوسعد
أدى املنتخب الوطني لهوكي اجلليد تدريبه االخير 
امس منهيا املرحلة االولى من استعداداته خلوض 
البطولة اآلسيوية التاسعة املفتوحة للهوكي التي 
تستضيفها العاصمة التايلندية بانكوك من 20 اجلاري 
وحتى االول من الشهر املقبل مبشاركة 32 منتخبا 
مصنفا في الق���ارة الصفراء، حيث يلعب منتخبنا 
الوطني ف���ي املجموعة االولى التي تضم منتخبني 
من تايلن���د »أ« و»ب« وهونغ كونغ باالضافة الى 
انتظار مباريات املنتخب االماراتي مع سنغافورة 
لتحديد املراكز االربعة التي ستلعب من دوري في 
مرحل���ة واحدة مع خروج املغلوب وذلك في صالة 
امبريال الدولية وسط بانكوك حتت اشراف االحتادين 

اآلسيوي والدولي للعبة.
واعتمد مدرب منتخبنا السلوفاكي مايكل اندراسك 
في تدريباته على رسم مالمح طريقة لعب متطورة 
بإدخاله بع���ض املفاهيم واملهارات التي لم يعهدها 
الالعبون من قبل بعد ان ركز على ضرورة التزلج 
على الصالة من دون ضرب »الباك« أو القرص املطاطي 
وبطريقة أكثر سرعة ورشاقة القت استحسان وقبول 
الالعبني مما اعطى التدريبات نوعا جديدا من التألق 

واملثابرة والتغيير في طريقة ادائهم.
واطمان املدرب على إصابات بعض الالعبني حيث 
متاثل احمد العجمي للش���فاء وتدرب امس وكذلك 
سالم العجمي وانخفاض شدة االالم في ظهره وفواز 

عبد الرحيم ومحمد الدعيج.
الى ذلك وصل الالعبان صقر الصابري ومحمد 

املراغي امس لاللتحاق بالتدريبات.
من جهته، قال رئيس الوفد ورئيس احتاد الهوكي 
في االحتاد الدولي للعبة فهيد العجمي ان االستعدادات 

للبطول���ة باتت في مراحلها االخيرة بعد ان ينضم 
جميع الالعبني الذين تخلفوا عن السفر وهم صقر 
الصابري ومحمد املراغي، باالضافة الى وصول الالعب 
عب���داهلل املراغي املتوقع الي���وم لتكتمل الصفوف 

وليصبح الالعبون مستعدين للبطولة.
وقال العجمي ان بانكوك ستستضيف اليوم وغدا 
اللقاء اآلسيوي لالحتادت الوطنية فيه بحضور رئيس 
االحتاد الدولي والس���كرتير العام ورئيس االحتاد 
االس���يوي للعبة حيث يبحث االجتماع املشاركات 
املقبلة في آس���يا على الصعيدين القاري والدولي، 
باالضافة الى وضع الكويت في رأس جدول االعمال 
والترحيب بها كآخر عضو انضم الى االحتاد الدولي 

عن آسيا.
وقال العجمي ان الكويت س���تطرح ورقة عمل 
في جدول االعمال وس���تقدم رؤيتها واحتياجاتها 
لتطوير اللعبة واالستفادة من مميزات االحتادين 
اآلس���يوي والدولي من جلب مدربني ومستلزمات 
الالعبني وغيرها من االمور التي ستساهم في رفع 
قيمة وأهمية اللعبة في الكويت على امل ان تصبح 
الكويت محط اهتمام القارة الصفراء في البطوالت 
املقبلة مما ينعكس بالفائدة املرجوة من ذلك االهتمام 
باستضافة كبرى البطوالت اآلسيوية ووضع الكويت 

على خارطة كبار اللعبة آسيويا.
وتابع العجمي ان االجتماع سيبحث البطوالت 
املقبلة مثل: كأس التحدي للرجال والسيدات وبطولة 
حتت 18 عاما وبطولة اجلامعات باإلضافة الى آخر 
ترتيبات كازاخس���تان الس���تضافة دورة االلعاب 

اآلسيوية الشتوية السابعة عام 2011.
وشكر العجمي وقوف الوفد االمارتي في االجتماع 

الى جانب الكويت. 

هوكي الجليد أنهى المرحلة األولى استعدادًا للبطولة اآلسيوية 
عبدالكريم الخباز في ذمة اهلل

ال����ى رحمة اهلل  انتقل 
تعالى رئيس نادي الشباب 
الس����ابق عبدالكرمي اخلباز 
عن عم����ر يناه����ز 63 عاما 
وكان اخلباز قد بدأ حياته 
الكروية في نادي القادسية 
ثم انتقل الى نادي الشباب 
الى ان اعتزل كرة القدم ثم 
اجته الى مجال التدريب وقاد 
فريق الشباب وكذلك فريق 
وزارة االعالم وبعدها اصبح 
عضوا في مجلس ادارة نادي 
الش����باب ثم نائبا لرئيس 
النادي ومن ثم رئيسا للنادي 
قبل ان يبتع����د عن النادي 
قبل 3 سنوات ليتولى مهمة 
رئيس قسم النشاط الرياضي 

في بلدية الكويت.

الرياضي يتقدم  القسم 
بخالص العزاء من اهل الفقيد 
وذويه داعني اهلل ان يلهمهم 
الصبر والسلوان ويسكنه 
إنا هلل وإنا  فسيح جناته، 

إليه راجعون.

خان: انتظروا مفاجآت المزين
تتواصل اس����تعدادات اللجان العاملة لبطولة االمير الوالد الش����يخ 
س����عد العبداهلل )بطولة العالم لالسكواش رجال 2009( التي ستنطلق 
مطلع نوفمب����ر املقبل حيث حرص مدير البطولة محمود اجلزاف على 
عقد اجتماع موسع مع جلنة العالقات العامة من أجل الوقوف على آخر 

استعدادات اللجان الستقبال ضيوف البطولة.
من جانبه، أكد مدرب املنتخب الوطني لالسكواش الباكستاني رحمت 
خان ان النجم عبداهلل املزين ممث����ل الكويت الوحيد في بطولة االمير 
الوالد جاهز لتجاوز الدور األول على حس����اب املصري عمر سعد الذي 

يالقيه في املباراة األولى.

خيطان يفوز على السالمية بقرار من االتحاد

حامد العمران
وقع فريق الساملية لكرة اليد في احملظور فبعد 
فوزه امس االول على خيطان 27 � 22 في دوري الدمج 
لكرة اليد مت حتويل النتيجة لصالح خيطان 10 � 0 
بعد ان اشرك السماوي العب اخلط اخللفي عبدالعزيز 
جنيب الذي حصل على البطاق����ة احلمراء في لقاء 
اليرموك وتسجيل »سوء سلوك« في ورقة التسجيل 

وهذا يعني ان جنيب موقوف مباراة واحدة.
وقد اكتشفت جلنة املسابقات في االحتاد مشاركة 
جنيب لتطبق علهي البند 33 من الئحة املس����ابقات 
والتي تقتضي ال����زام النادي بدفع 100 دينار غرامة 
مالية ومضاعفة ايقاف الالعب املوقوف مما يعني انه 
سيوقف مباراتني مقبلتني الى جانب حتويل النتيجة 

لصالح الفريق اخلصم وبنتيجة 10 � 0.
وبذلك يكون الس����املية قد توقف رصيده عند 4 
نقاط فاقدا الص����دارة فيما رفع خيطان رصيده الى 
نقطتني اعادتا اليه االمل من جديد للمنافس����ة على 
املراكز الستة االولى املؤهلة الى الدوري املمتاز للعب 

على لقب بطولة دوري الدمج.
وعلمت »األنباء« ان الساملية كان يدرك ايقاف جنيب 
مباراة واحدة ولكن حصل لبس في فهم القرار الذي 

اتخذ من مجلس ادارة احتاد كرة اليد برفع عقوبات 
الالعبني واالداريني واملدربني في املوسم املاضي والذي 
ارس����ل الى االندية الثالثاء املاضي حيث ان جنيب 
كان يعلم عدم مشاركته في املباراة ولم يواظب على 
التدريب مع الفريق في االسبوع املاضي ولكن بعد 
ارسال القرار وتفسيره بصورة خاطئة مت استدعاء 
الالعب لالنضمام الى زمالئه للمش����اركة في املباراة 
ليوقع جنيب الس����ماوي في ورطة قد تكلفه الكثير 

في االسابيع االخيرة من دوري الدمج.
ويق����ام اليوم لق����اء واحد مؤجل من االس����بوع 
الثاني حيث يلتقي العرب����ي )4 نقاط( مع اجلهراء 
في السادسة والنصف على صالة الشهيد فهد االحمد 

في الدعية.
ويطمح االخضر ملواصلة حصر النقاط بعد فوزه 
في اول مباراتني امام الس����احل والش����باب ويعتمد 
العرباوية على قوة دفاعه����م ومن خلفهم احلارس 
الدولي مهدي خان مع تنفيذ الهجوم املرتد فيما يدخل 
اجلهراء املباراة دون رصيد من النقاط بعد خسارته 
لقائه االول ام����ام الفحيحيل وقد لعب الفريق بأداء 
جيد حتت قيادة املدرب التونس����ي فتحي العزوزي 

الذي يلعب وفق امكانيات العبيه.

عاد ال����ى البالد اول من امس قادما من نيويورك 
وفد املنتخب الوطني للدراجات املائية الفائز باملركز 
الثالث عامليا في نهائي����ات بطولة العالم للدراجات 

املائية التي اقيمت في والية اريزونا االميركية.
وكان في اس����تقبال املنتخب نائ����ب املدير العام 
للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د.حمود فليطح ومدير ادارة االعالم والنشر في الهيئة 
توفي����ق العيد ونائب مدير العالقات العامة بش����ار 
الكن����دري، ورئيس النادي البحري اللواء فهد الفهد 
ونائبه م.احمد الغامن وعدد من اعضاء مجلس ادارة 

النادي وحشد من املستقبلني واسر املتسابقني.

وكان املنتخب الوطني قد حصد العديد من امليداليات 
الذهبية والفضي����ة والبرونزية حيث حصد محمد 
بوربيع وفي نتائج غير مس����بوقة ابهرت احلضور 
اجلماهيري املكثف للبطولة 4 ميداليات ذهبية، وحقق 
ابن عمه خالد بوربيع ميدالية ذهبية واخرى فضية 
وحقق محمد الباز ميدالية ذهبية واخرى برونزية 
فيما فاز بطل رئيس جمهورية صربيا والبطل العاملي 
السابق علي الش����مالي مبيدالية فضية وحقق بطل 
العالم الس����ابق يوسف العبد الرزاق فضية واخرى 
برونزية والبطل السابق عبدالرحمن البدر ميدالية 

فضية.

طالل المحطب
استطاع اليرموك بقيادة النجم املعار من القادسية 
محمد املسباح حتقيق الفوز األول له ببطولة احتاد 
الطائرة ضمن منافس����ات اجلولة الرابعة وذلك على 
الفحيحيل 3-1 في اللقاء الذي جمعهما مس����اء أمس 
األول على صالة اليرموك، وجاءت األشواط 16-25، 
25-19، 23-25، 25-11، وأدار اللق����اء احلكم عبداهلل 
العلي وساعده أحمد الصالح وكانت قراراتهما جيدة 

ومتواكبة مع مستوى اللقاء الفني.
فيما اس����تمر القادسية في صدارة املجموعة بعد 
فوزه على الساحل 3-0 واألشواط 14-25، 25-27، 
25-23، كما فاز العربي على الصليبخات 3-0 واألشواط 
25-21، 25-19، 25-16، والكويت على الساملية 0-3 
واألشواط 25-12، 25-11، 25-13، وفي لقاء ماراثوني 
جمع التضامن واجلهراء استطاع التضامن الفوز 2-3 
وجاءت األشواط 17-25، 27-25، 18-25، 25-23، 15-

11. وفي لقاء اليرموك والفحيحيل املتواضع فنيا، قدم 
النجم محمد املسباح مستوى متميزا بالضرب الساحق 
من املركزي����ن 2 و4 ولم يجد حائط صد يوقفه، كما 
كان لزميله النجم املعار من اجلهراء مشعل علي دور 

جيد في التالعب بحوائط الصد، واستطاع اليرموك 
السيطرة على مجريات اللقاء بتميز الالعبني عبداهلل 
التناك، عبداهلل التوم، س����عد العازمي واملعد فيصل 
عبداللطيف. فيما كان الفحيحيل متواضعا جدا ولم 
تفلح محاوالت املدرب الوطني حمد حزام في ظهور 
الالعبني باملس����توى الفني الالئق، وان برز الالعبان 
صالح عليان وعذبي اخلضير، إال أن العالمة املميزة 
للفحيحيل هي ثق����ل األوزان لغالبية الالعبني وفى 
مقدمتهم معد الفريق سالم دحام الذي كانت حركته 
بطيئة ومؤثرة على أداء زمالئه، وشارك الالعب أسامة 

مبارك معدا بديال ولم يقل ثقال عن املعد األساسي.

الرقم دكتورة

ش����اركت احلكم اس����تقالل الرقم في ادارة مباراة 
اليرموك والفحيحيل وذلك بعد عودتها من اجنلترا 
وانتهائها من تقدمي رسالة الدكتوراه التي ستتم اجازتها 
في غضون األيام القليلة املقبلة بعد أن متت املراجعة 
األخيرة لها مع الدكتور املش����رف عليها، و»األنباء« 
تتمنى للرقم النجاح والتفوق في حتصيلها العلمي 

كما هي في حتكيم الطائرة.

نجيب يوقع »سماوي اليد« في مأزق

استقبال حافل للدراجات المائية

اليرموك يحّقق فوزه األول في طائرة االتحاد الحمود: بطولة ولي العهد للرماية 
من أهم وأغلى البطوالت

ميداليتان لدرويش وراكان في »البولينغ«

عبر الشيخ س����لمان احلمود رئيس مجلس إدارة نادي الرماية 
ورئي����س اللجنة العليا املنظمة لبطولة س����مو ولي العهد للرماية 
عن سعادته البالغة لقرب انطالق البطولة، مؤكدا ان مجلس إدارة 
النادي حرص على ان تكون إيذانا ببدء برنامج مس����ابقات النادي 
للموسم اجلديد. وأكد ان سمو ولى العهد له فضل كبير على رياضة 
الرماية، وتقدم بالش����كر والعرفان باسمه واسم أسرة الرماية من 
مس����ؤولني ومدربني وحكام ورماة وراميات إلى س����مو ولي العهد 
لرعايت����ه ودعمه لرياضة الرماية الكويتية كونها إحدى الرياضات 
التراثية العربية األصيلة. وقال احلمود ان البطولة تعتبر من أغلى 
وأهم البطوالت احمللية التي ينظمها نادي الرماية س����نويا وتتميز 
بكثافة أعداد املش����اركني من رماة وراميات النادي بكافة الفئات ملا 
حتمله من مكانة كبيرة حملبي رياضة الرماية وتطلع وحرص الرماة 
إلحراز كأس هذه البطول����ة الغالية حيث إنها تعتبر من الذكريات 
العزيزة جلميع املش����اركني، كما ان هذه البطولة تأتي مباشرة بعد 
املش����اركة املتميزة للرماية الكويتية في بطولة غرب آسيا لرماية 
األطباق الطائرة وأسلحة الرصاص التي استضافتها ايران وحقق 
فيها رماة وراميات الكويت نتائج واجنازات رائعة، مش����يرا الى أن 
برنامج املس����ابقات احمللية يشتمل على العديد من البطوالت التي 

حتمل ذكريات غالية باإلضافة للبطوالت التي يرعاها النادي.
وستنطلق البطولة 29 اجلاري وتستمر ملدة ثالثة أيام متتالية 
حيث تشمل املس����ابقات التالية: سكيت، تراب، دبل تراب، مسدس 
وبندقية ضغط الهواء 10 أمتار، واملسدس والبندقية 50م، كما تشهد 

هذه البطولة وألول مرة انطالق مسابقات القوس والسهام.

بدأ املنتخب الوطني لشباب البولينغ رحلة الدفاع عن لقبه في 
البطولة العربية الثالثة للشباب وفردي الرجال والسيدات والتي 
يستضيفها االحتاد البحريني الشقيق بنجاح كبير اذ استطاع الثنائي 
جاسم درويش وراكان العمير احراز ميداليتني: ذهبية الفردي جلاسم 
وفضية لراكان، وبذلك يكون الفريق قد قطع شوطا طيبا وخطوة 
عل����ى الطريق من اجل االحتفاظ باللقب ش����ريطة ان يواصلوا هذا 
النجاح في املسابقات االخرى بالزوجي، ولقد كانت هذه االنطالقة 
مبثابة دفعة قوية وتأكيد لنجاح البرامج واملعس����كرات التدريبية 

التي خاضها الفريق خالل املرحلة السابقة من هذا املوسم.
وتصدر يوسف فالح من البحرين فئة الرجال خالل اجلولة األولى 
التي انطلقت مساء اول امس ساعده على ذلك طريقة التزييت التي 
قام بها مدربه على خطوط الصال����ة حتى تخدمه باالضافة الى ان 

امللعب ملعبه وهو يجيد اللعب على هذه اخلطوط.

ضمن منافسات األسبوع الثامن للدوري المصري

الزمالك يخوض موقعة »اإلنقاذ« مع اإلنتاج الحربي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تستكمل اليوم منافسات االسبوع الثامن 
من مس����ابقة الدوري املص����ري املمتاز لكرة 
الق����دم باقام����ة مباراتني غاية ف����ي االهمية، 
حيث يستضيف االنتاج احلربي في الثامنة 
والربع مس����اء بتوقيت الكويت على ملعبه 
فريق الزمالك، ويلتقي اجلونة االس����ماعيلي 

في السادسة مساء باجلونة.
فعلى ستاد الس����الم، يستضيف االنتاج 
احلربي فريق الزمالك في لقاء محفوف باملخاطر 
بالنسبة للفريقني، السيما االخير الذي يعاني 
من مراراة النتائج السلبية والعروض املخيبة 
لآلمال منذ بداية منافس����ات الدوري، وكانت 
الطامة الكبرى التعادل املثير الذي جاء بطعم 
البيضاء«  الهزمية بالنسبة لعشاق »القلعة 
االسبوع املاضي امام اجلونة الصاعد حديثا 
لل����دوري املمتاز، على الرغ����م من ان املباراة 
كانت على ملعبه وامام جماهيره الغفيرة التي 
حضرت لستاد القاهرة ملؤازرته ومساندته. 
وقد يخوض الزمالك »املترنح« هذه املباراة 
وبقية مبارياته في الدوري بفكر جديد بعدما 
اكد املدير الفني للفريق »االبيض« الفرنسي 
هنري ميشيل متسكه بطريقة 4 � 4 � 2 رغم 
االداء الس����يئ الذي ظهر به الفريق في لقاء 
اجلون����ة. ولعب الزمال����ك 7 مباريات حصد 
خاللها 8 نقاط بعد ان فاز في اثنتني وتعادل 
في مثلهما وخس����ر في ثالثة، وهو ما جعله 

يحتل املركز الثامن. ويترقب جمهور الزمالك 
هذا اللقاء بشدة بعدما ازدادت نتائج الفريق 
سوءا منذ تسلم الفرنسي مهمة تدريب الفريق 
خلفا للسويسري ميشيل دي كاستال املدير 
الفني السابق، واللقاء بني الزمالك واالنتاج 
احلربي لن يكون سهال باملرة، فكالهما يطمع 
في النقاط الثالث، فصاحب االرض الذي يحتل 
املركز اخلامس برصيد 9 نقاط ال يريد االبتعاد 
عن اهل القمة مرة اخرى، وبالتالي سيدفعه 
الفوز مبباراة اليوم الى مركز افضل في جدول 
املسابقة، وقد يكون هذا االمل متاحا الى حد 
كبير، خصوصا ان الذي يقود الفريق العسكري 
فنيا طارق يحيى احد ابناء نادي الزمالك وتولى 
مهمة املدرب العام للفريق االبيض الكثر من 
مرة، وبالتالي فهو يعلم كل كبيرة وصغيرة 
عن امكانيات العبي الزمالك الفنية والبدنية 
واملهارية، وما يس����هل ايضا من مهمة يحيى 
في لقاء اليوم هو غياب ثنائي هجوم الفريق 
االبيض عمرو زك����ى حلصوله على البطاقة 
احلمراء واحمد حس����ام ميدو حلصوله على 

االنذار الثالث.

الجونة واإلسماعيلي

وعلى ملعبه، يس����تضيف اجلونة فريق 
االس����ماعيلي في لقاء البح����ث عن االفضل، 
ففريق اجلونة متماسك الصفوف ولديه كل 
ما يتمناه أي العب كرة من هدوء واس����تقرار 

ومال أيضا، لذا تبدو املجموعة احلالية مترابطة 
ومتماسكة، كما اصبح لديها الثقة في نفسها 
بعد النتائ����ج الطيبة التي حققها الفريق في 
منافساته الس����ابقة، وكان آخرها تعادله مع 
الزمالك بهدف لكل منهما في لقاء االس����بوع 
املاضي، وهو ما جع����ل الفريق يحتل املركز 
الثامن برصي����د 9 نقاط، وهو ما يؤكد ايضا 
 ان املدير الفني للفريق اسماعيل يوسف جنح 
في توليف تشكيلة ثابتة للفريق قادرة على 

حتقيق آمال مسؤولي اجلونة.
في املقابل، دخل فريق اإلسماعيلي معسكرا 
مغلقا مبكرا بالغردقة استعدادا ملواجهة اليوم، 
وميتاز االسماعيلي على مدار تاريخه بطريقة 
لعبه اجلماعية، وهكذا يبدو سالح املهارة مع 
الثقة بالنفس هما أسلوب مواجهة الليلة والتي 
يسعى الفريق االسماعيالوي للفوز بها للحاق 
مبوك����ب الكبار، بعد ان اصبح الفريق يحتل 

املركز الثالث برصيد 12 نقطة.

إينو يمدد مع األهلي

من جانب آخر، أعلن النادي األهلي أن العب 
الوسط املعتز باهلل اينو وقع عقدا جديدا مع 

النادي لثالث سنوات مقبلة.
 وقال هادي خش����بة مدير الكرة باألهلي 
ملوقع النادي على االنترنت إن املفاوضات مع 
اينو لم تستغرق الكثير من الوقت وإن الالعب 

»جتاوب بأقصى درجة ممكنة«. اللواء فهد الفهد ود.حمود فليطح في استقبال ابطال الدراجات املائية

عبدالعزيز جنيب شارك أمام خيطان رغم ايقافه

منتخب الهوكي يستعد لدخول التدريب

عبداهلل التوم وعباس الغريب يشكالن حائط صد لالعب الفحيحيل منصور ذياب وفي اإلطار استقالل الرقم

عبدالكرمي اخلباز

عربيةمتفرقات

أصبح العب وسط 
نادي االحتاد السعودي 
محم����د نور ب����ني أفضل 
عشرة مسجلني في تاريخ 
مسابقة دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم في نس����ختها 
الت����ي انطلقت  اجلديدة 
ع����ام 2003، بعد حتقيقه 
ثالثية »هاتريك« في مرمى 
ناغويا غرامبوس الياباني 

االربعاء املاضي.
صع��د الش��ارقة الى 
املرك��ز الثال��ث مؤقتا بعد 
فوزه على ضيفه النصر 2 
� 1 في افتتاح املرحلة الرابعة 
من الدوري االماراتي لكرة 

القدم.
ضيق الشباب اخلناق 
على الهالل املتصدر بعد 
فوزه عل����ى ضيفه الرائد 
2 � 0 في افتتاح املرحلة 
السادس����ة م����ن الدوري 

السعودي لكرة القدم.
يسعى س��ائق فريق 
ابوظبي )بي بي فورد( الشيخ 
خالد القاسمي الى حتسني 
مركزه في سباق بريطانيا 
العظمى الذي انطلق امس من 
املركز 14 بهدف ان يكون من 

ضمن العشرة االوئل.


