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حسين كنكوني يأمل في العودة إلى حماية 
عرين األزرق األولمبي في فبراير المقبل

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي 
جتمع بني الكوي�ت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن 
اي برتوكول او رس�ميات وذلك منذ سنوات طويلة شهدت 
توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف املجاالت كان 
للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت 

منذ اخلمس�ينيات واس�تمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء 
اهلل اس�تمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه الس�ابقون في توطيد 
هذه العالقة س�وف نحرص خالل ايام هذا الشهر املبارك 
على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننش�رها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار 

ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )25 - 30(

الجيش الكويتي في البحرين
التذكارية بني  تبادل االع����ام 
كابنت منتخ����ب اجليش الكويتي 
الدولة وكابنت فريق  عبدالرحمن 
النادي العرب����ي البحريني محمد 
الفريقني  االنصاري قبل مب����اراة 
الودي����ة التي اقيم����ت بالبحرين 
ع����ام 1970 ضم����ن زي����ارة فريق 
الكويتي للبحرين حيث  اجليش 
لعب مباراتني وديتني األولى مع 
املنتخب الوطني البحريني والثانية 
مع فريق العربي الذي حقق أول 
بطولة للدوري املمتاز لكرة القدم 
في موسم 1969-1970 وانتهى اللقاء 
لصالح فريق اجليش الكويتي 0-1. 
ويظهر طاقم احلكام الذي أدار اللقاء 
وتكون من ابراهيم الدوي، محمد 

خلفون، وكرمي اغا.

»أزرق السلة« في مناورة تدريبية مع األبيض
»صاالت الشباب« يواصل تدريباته

يخوض فريق نادي الش���باب لكرة الصاالت 
تدريباته في صالة النادي يوميا وس���ط حماس 
وطموح كبير لتقدمي صورة أفضل من املوس���م 
املاضي خاصة أن الفريق قد احتل مركز الوصافة 

لدوري الصاالت للموسم املاضي.
ويقود التدريبات املدرب الوطني رائد عبدالرزاق 
ومساعده مناحي العجمي ويتكون اجلهاز اإلداري 
من مدير الفريق خالد صالح واملدير الفني حسني 

حبيب ومشرف الفريق فيصل الرشيدي.
وميلك الشباب مجموعة من الاعبني املميزين 
أبرزهم محمد فطيس وفيصل الشمري باإلضافة إلى 

أفضل حارس املوسم املاضي محمد الشمري.
وينطلق املوسم احلالي في أكتوبر املقبل الذي 
سيشهد تغيرات في نظام الدوري حيث سيكون 
دوري دمج من مرحلتني ويدخل ضمن نقاط كأس 

التفوق للمرة األولى.

»أزرق السلة« املشارك في البطولة 
العربية وذلك في مبادرة طيبة من 
قبل رئيس احتاد اللعبة الشيخ 
حمد الس����الم. وكان الفرحان قد 
عاد للتو من لندن بعد رحلة عاج 
طويل����ة أجبرته على املكوث في 
العاصمة البريطانية لفترة تقارب 

العام ونصف العام.

وأضاف ضاري أنه بالرغم من 
ذلك فان جمي����ع الاعبني لديهم 
حماس كبي����ر لتحقي����ق نتائج 
املنتخبات  ايجابية واحراج هذه 

القوية.
الى ذلك، تقرر أن يغادر جنم 
منتخبنا الوطني السابق ونادي 
الفرحان مع وفد  الكويت أسامة 

يحيى حميدان
يخوض منتخبنا الوطني لكرة 
السلة مناورة تدريبية اليوم مع 
الفريق األول لنادي الكويت ضمن 
استعداداته للمشاركة في البطولة 
العربية ال� 20 للمنتخبات واملزمع 
اللبنانية  العاصم����ة  اقامتها في 
بي����روت ابتداء م����ن 14 حتى 24 

اجلاري.
اتف����اق بني  ق����د جرى  وكان 
اجلهازين الفنيني للمنتخب ونادي 
الكويت خلوض هذه املناورة بهدف 
اخراج العبي املنتخب قليا عن جو 
التدريبات اليومية والتي استمرت 

منذ فترة تقارب الشهر.
ويدرس اجلهاز الفني ملنتخبنا 
خوض أكثر من مناورة تدريبية مع 
األبيض في األيام املقبلة لتطبيق 
املزيد من اخلطط التي مت تلقينها 

لاعبني في األيام املاضية.
من جهته، قال العب منتخبنا 
ونادي اجلهراء عبدالعزيز ضاري 
ان التدريبات التي تقام يوميا في 
صالة نادي الكويت مبنطقة كيفان 
تسير بشكل جيد وتشهد الصالة 
حض����ورا كبيرا من قبل الاعبني 
الذين يتنافسون على حجز مكان 
في التشكيلة األساسية ل� »أزرق 

السلة«.
واك����د ض����اري أن املجموعة 
الت����ي وقع به����ا منتخبنا والتي 
تضم حاملة اللقب تونس ومصر 
واملغرب وليبيا واجلزائر صعبة 
جدا ومنطقيا فان حظوظ أزرق 
السلة تعتبر األضعف نظرا لقوة 
جميع املنتخبات األخرى وهي من 
منطقة شمال افريقيا التي متتاز 
بالطول وهو ما ينقصنا نوعا ما، 
اضافة الى أن تشكيلة أزرق السلة 
تعتبر شابة وينقصها الكثير من 
اخلبرة ملقارع����ة هذه املنتخبات 

التي متتلك خبرة كبيرة.

في اطار استعداداته للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات

املتسابق فالح الفالح على منصة التتويج في بطولة ماليزيا

)عادل يعقوب(الالعب نايف الصندلي خالل تدريبات أزرق السلة

شحاتة يلهب حماس العبيه
قبل مواجهة سيراليون

فرق يد »األبيض« إلى تركيا

الكويت تشارك في »رفع أثقال« 
األولمبياد الخاص

الزنكوي يستعد ل� »كأس القارات« للقوى

»تيتي« يصل إلى اإلمارات إلكمال 
تعاقده مع الوحدة

القاهرة � سامي عبد الفتاح
يختتم املنتخب املصري لكرة القدم تدريباته األساس���ية اليوم 
مبعسكره املغلق الذي يقيمه استعدادا ملواجهة منتخب سيراليون 
املقرر لها غدا األحد ضمن مباريات اجلولة األولى من تصفيات املجموعة 
الس���ابعة املؤهلة لبطولة األمم األفريقية 2012 التي ستس���تضيفها 

غينيا االستوائية والغابون.
وتأتي تدريبات اليوم   وس���ط حال���ة من القلق من جانب اجلهاز 
الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن شحاتة بسبب الضغط النفسي 
والعصبي الذي ظهر على الاعبني خال التدريب األول باملعس���كر، 
حيث يعتبر العبو املنتخب هذا اللقاء مصيريا في مش���وار الفريق 
بالتصفيات  لكونها ضربة البداية، وبالتالي فهو لقاء ال يقبل القسمة 
عل���ى اثنني، وال ترضي اجلماهير املصرية أي نتيجة س���وى الفوز 
واقتن���اص النقاط الثاث على األق���ل، ان لم يكتب للمنتخب إحراز 
عدد واف���ر من األهداف لتدعيم موقفه قبل اجلولتني األخيرتني امام 

منتخبي جنوب أفريقيا والنيجر . 
م���ن جهة أخرى، أكد عضو مجل���س إدارة الزمالك حازم إمام أن 
جتديد التعاقد مع العب الفري���ق األول لكرة القدم بالنادي محمود 
عبد الرازق )شيكاباال( في هذا التوقيت هدفه األول تسويق الاعب 
واالس���تفادة املالية منه بشكل يفوق االس���تفادة الفنية للفريق من 
إمكانياته، حيث ان شيكاباال موهوب وصغير السن، فهو لم يتجاوز 
بعد ال� 24 عاما، وهو ما يعني أن ارتباط الزمالك معه بعقد ميتد ل� 
4 سنوات، يؤكد االستفادة املالية الكبيرة التي ستعود على القلعة 
البيضاء في حال احتراف الاعب، مش���يرا الى ان شيكاباال اشترط 
في عقده املوافقة على بيعه بنهاية املوس���م اجلاري، وهو ما وافق 
عليه املجلس لنؤكد أن لدينا النية لبيع الاعب، لكن في الوقت الذي 
يحدده الزمالك، مضيفا ان مجلس إدارة النادي قام بتفويضه ومعه 
عمرو اجلنايني من أجل عقد جلس���ة خاصة مع الاعب، وإنهاء كل 

التفاصيل املتعلقة ببنود التعاقد.

غادر وفد فرق كرة اليد بنادي الكويت الى معسكره التدريبي 
في تركيا ويضم الوفد الذي يترأس���ه مدير اللعبة قايد العدواني 
ومساعده محمد احلليل 88 من العبني )فريق أول وقطاع ناشئني( 
وإداريني ومشرفني ومدربني. وستكون فترة املعسكر من 3 الى 23 
اجلاري وستخوض الفرق عدة مباريات جتريبية استعدادا للموسم 

املقبل الذي سيبدأ في شهر اكتوبر املقبل لدى قطاع الناشئني.

يشارك 66 العبا والعبة من 15 دولة في رياضة رفع االثقال في 
دورة االلعاب االقليمية السابعة لاوملبياد اخلاص ملنطقة الشرق 
االوسط وش����مال افريقيا والتي ستفتتح في العاصمة السورية 

دمشق في 25 اجلاري وتستمر حتى الثالث من اكتوبر املقبل.
وأش����ارت اللجنة الفنية للرئاسة االقليمية لاوملبياد اخلاص 
ف����ي بيان لها ال����ى أن كا من الكويت ولبن����ان وقطر والبحرين 
وعمان ستشارك باعبني اثنني في رفع االثقال وان مصر وليبيا 
والعراق واالردن واليمن ستشارك بأربعة العبني والعبتني اثنتني 
فيما ستشارك فلسطني واالمارات وايران بأربعة العبني وسورية 

بثمانية العبني وأربع العبات.

أكد أمني السر العام املساعد الحتاد العاب القوى محمد العتيبي 
أن البطل علي الزنكوي بطل مس���ابقة اطاحة املطرقة سيشارك في 
بطولة كأس العالم للقارات أللعاب القوى التي ستقام يومي 4 و5 
س���بتمبر اجلاري في مدينة س���بليت بكرواتيا. وقال العتيبي ان 
مشاركة البطل علي الزنكوي في هذه البطولة جاءت بناء على اختيار 
االحتاد اآلسيوي اللعاب القوى له للمشاركة في هذه البطولة تقديرا 
من االحتاد اآلس���يوي لاجنازات التي حققها الاعب في مشاركاته 

السابقة واالرقام التي حققها في مسابقة اطاحة املطرقة.

يصل املدرب البرازيلي أدينور ليوناردو باتش���ي الشهير باسم 
»تيتي« إلى العاصمة اإلماراتي���ة أبوظبي، إلكمال تعاقده مع فريق 
الوح���دة األول لكرة القدم، خلفا للروماني الزلو بولوني الذي أقيل 

رغم مرور ثاثة شهور فقط على تعاقده مع الفريق.
يذكر أن »تيتي« سبق له تدريب فريق العني اإلماراتي، كما درب 
بعض الفرق البرازيلية مث���ل جرمييو وبامليراس وأتلتيكو منيرو 

وانترناسيونال.

الفالح: انطالقتي من الخيران.. والجهيم رسم سير حركاتي فوق الماء
جدد واملش����اركة في البطوالت اإلقليمية 
والقارية والعاملية وحصد مراكز متقدمة في 
هذه البطوالت. وبني انه يركز على البطوالت 
الرس����مية حتت مظلة االحتاد الفيدرالي 
العاملي لرياضة التزحلق على املاء والويك 
بورد والتي ستكون في اندونيسيا وماليزيا 
في أكتوبر ونوفمبر املقبلني وس����تكون 
املشاركة حسب املقاعد املتاحة لكل دولة 
وسيتم اختيار الاعبني حسب استعداداتهم 

وقدراتهم ولياقتهم البدنية.

احتياجات اللعبة

قال الفاح انه بالنسبة لرياضة الويك 
بورد فهي من الرياضات التي حتتاج إلى 
عناية خاصة مثل إيجاد القارب املناسب 
واملكان املناسب واملعدات املناسبة واملدربني 
ذوي اخلب����رة وذلك لتوفي����ر التعليم أو 
التدريب األمثل ودرجة السامة العالية وهي 
عوامل موجودة لكن ليست بوفرة وعادة ما 
تكون مكلفة. مضيفا، لذلك املطلوب وجود 
ما يس����مى ب� »الكيبل بارك« وهي عبارة 
عن جزء مقتطع من جتمع مائي أو بحيرة 
صناعية مجهزة ومخصصة لرياضة الويك 
بورد سيؤدي حسب اعتقادي إلى قفزة في 
رياضة الويك بورد من الناحية العددية 
ومن الناحية الفنية وأيضا ستكون وسيلة 

جذب ودعم للسياحة بشكل عام.
وش����كر الفاح إدارة النادي البحري 
على تذليل الصعوبات ودعمهم املستمر 
للرياضات البحرية ولفريق الويك بورد كما 
اشكر »األنباء« ملتابعتها للفريق من خال 

التغطية اإلعامية والدعم املستمر.

بالنس����بة لي هو السيطرة على الضغط 
النفس����ي وإزالة التوت����ر وكان لزمائي 
الاعبني واملش����اركني في البطولة الدور 

األكبر في إزالة هذا التوتر.

طموح وأداء

قال الفاح ان طموحي بالنسبة للفريق 
يكمن في رفع مستوى األداء وتأهيل العبني 

تقدمي املساعدة.وفي 17 يوليو املاضي كانت 
املرحلة األولى للتصفيات حيث حصلت 
على املركز الثاني على املجموعة األولى 

األمر الذي أهلني للتصفيات النهائية.
وف����ي ي����وم 18يوليو املاض����ي لعبت 
النهائية ضد س����تة متأهلني  التصفيات 

وحصلت فيها على املركز األول.
وأوضح الفاح ان التحدي األكبر كان 

اخلاصة باألس����رة والعمل، حيث تقدمت 
بطلب إجازة من العمل ملدة أسبوعني قبل 
البطولة وذلك لتكثيف عملية التدريب، وقام 
اجلهيم برسم جدول أو خط سير للحركات 
املطلوبة واإلش����راف على عملية إتقانها 
وتقدمي املاحظات خال كل فترة معينة 
حيث كنت أمارس التدريب مع مجموعة 
األقارب واألصدقاء الذين لم يألوا جهدا في 

سمير بوسعد
جنح العب فريق الويك بورد الكويتي 
للتزل����ج على املاء فاح الفاح في انتزاع 
املركز االول في بطولة ماليزيا املفتوحة 

لأللعاب املائية.
وقال الفاح ل� »األنباء«: كانت البداية 
خال صيف عام 2009 في منتزه اخليران 
عندما قررت البدء بهذه الهواية اجلديدة 
بش����كل جدي مع مجموعة من األصدقاء 
واألقارب واقتصر ذل����ك على أيام عطلة 

نهاية األسبوع والعطل الرسمية.
واضاف: وحي����ث ان أيام عطلة نهاية 
األسبوع تكون مكتظة بكل أنواع الرياضات 
البحرية من جت س����كي وقوارب سريعة 
وغيرها فق����د كان تركيزنا على الفترات 
التي تقل فيها احلركة داخل خور اخليران 
وهو من قبيل الش����روق إل����ى قبيل أذان 
الظهر، وتص����ادف ان في مثل هذا الوقت 
أيضا يتدرب الفريق الكويتي للويك بورد، 
وحدث التعارف فيما بيننا وكانوا يقدمون 
النصائح والتوجيهات كلما سنحت الفرصة 
األمر الذي أدى إلى تطور مستوى األداء 
بشكل أس����رع من الوضع االعتيادي لدى 

املجموعة.

بداية المشاركة

تلقيت اتصاال من كابنت الفريق الكويتي 
للويك بورد بدر اجلهيم يسألني عما إذا 
كانت لي الرغبة واالستعداد خلوض بطولة 
ف����ي رياضة الويك بورد ومتثيل الكويت 
في ماليزيا، وكانت إجابتي باملوافقة بعد 
أن تأكدت من ماء م����ة الظروف والوقت 

العب فريق الويك بورد الكويتي انتزع المركز األول في بطولة ماليزيا

كنكوني في مراحل العالج الطبيعي األخيرة بعد فك الغرز
مبارك الخالدي

قال ح���ارس منتخبن���ا األوملبي لكرة 
القدم حس���ني كنكوني في اتصال أجرته 
معه »األنباء« ان اجلراح السويسري ماثيو 
بوفيتش مبستشفى اكادميية »إسباير« قام 
بفك الغرز قبل أيام اثر العملية اجلراحية 
التي أجراها بعد إصابته في الركبة اثناء 
مش���اركة األزرق في بطول���ة املنتخبات 
األوملبية التي استضافتها الدوحة من 28 
يوليو وحتى 7 أغسطس، مشيرا الى انه 
تلقى كل العناية واالهتمام من احتاد الكرة 
القطري والقائمني على أكادميية »إسباير« 
بتوجيهات من الشيخ جاسم بن حمد ومن 
مدير بطولة »خليجي 2« سعود املهندي.

ولفت كنكنوني الى انه متواجد حاليا في 
الدوحة بناء على موعد مع الطبيب املعالج 
ملعرفة نتائج العملية وملتابعة البرنامج 
الطبي والتأهيلي اخلاص به حيث أوصى 
اجلراح بوفيتش بدخولي برنامج التأهيل 
وهو عبارة عن عاج طبيعي وحمام سباحة 

وبرنامج لتقوية العضات وسيس���تمر 
البرنامج حتى 7 اجلاري.

واض���اف كنكون���ي: التقري���ر الطبي 
املصاحب إلصابتي يفيد بأنني تعرضت 
لقطع في الصليب األمامي للركبة نتيجة 
لنزولي اخلاطئ بعد ارتقائي اللتقاط إحدى 
الكرات العرضية في مباراتنا امام االمارات 
ف���ي الدور التمهي���دي للبطولة، حيث مت 
نقلي مباشرة الى املستشفى وهناك قرر 
اجلهاز الطبي إج���راء العملية اجلراحية 

بشكل عاجل.
وأوضح ان الش���يخ جاس���م بن حمد 
وسعود املهندي وشخصيات رياضية قطرية 
أصروا على عودتي واستكمال عاجي في 
مبادرة ليس���ت بغريبة على األشقاء في 
قطر وموقف���ه معي لن ميحى من ذاكرتي 

أبدا ما حييت.
وأشار كنكوني الى ان االحتاد القطري 
جنح في التنظيم واإلعداد وتوفير كل ما 
يلزم إلجن���اح البطولة التي أقيمت للمرة 

األولى على ملعب مغطى وهو حتفة معمارية 
تعكس االهتمام الكبير بالرياضة هناك.

وقال انه من املقرر ان أبتعد عن املاعب 
فترة ال تقل عن 4 أشهر ولكن لن تزيد على 
6 أشهر وآمل ان أدخل تدريبات األزرق في 
فبراير املقبل استعدادا خلوض التصفيات 
اآلس���يوية املؤهلة الوملبياد »لندن 2012« 
خاصة ان هذه الفترة لن تشهد مشاركات 

لألزرق االوملبي.
وأشاد كنكنوني باحلارس عبدالعزيز 

كمي���ل، مؤكدا ان���ه ال خوف على 
حراسة االوملبي في ظل تواجد 
عدد من العناصر اجليدة في 
مقدمتها كمي���ل الذي كنت 

أشجعه وأطالبه باجلرأة وعدم 
اخلوف وإبراز مواهبه حيث متكن من 

لفت األنظار إليه وقدم مستوى رائعا أمام 
اإلمارات وعمان وكذلك في نهائي البطولة 
وسيكون له شأن كبير في املستقبل اذا ما 

واصل املواظبة على التدريبات.

يحتاج من 4 إلى 6 أشهر للعودة إلى المالعب


