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رغم االعداد احمللي البسيط لـ »أزرق السلة« إال أن املعنويات عالية لدى اجلميع في التدريبات   )عادل يعقوب(

جنم السلة اللبناني فادي اخلطيب أحد اعمدة املنتخب في البطولة

»فرحان« تعويذة األوملبيادإحدى العبات الكويت في لعبة »البوتشي«

خليل: حظوظ أزرق السلة في البطولة العربية كبيرة 
 يحيى حميدان

يغادر البالدب بعد غد وفد منتخبنا الوطني 
لكرة السلة الى العاصمة اللبنانية بيروت وذلك 
للمشاركة في البطولة العربية الـ 20 للمنتخبات 
في كرة الســـلة واملقرر انطالقهـــا يوم الثالثاء 
وتستمر حتى 25 اجلاري مبشاركة 10 منتخبات 

عربية.
وتبدو حظوظ »ازرق السلة« صعبة للغاية 
في هـــذه البطولة نظرا لوقوعـــه في مجموعة 
نارية الى جانب منتخبات املغرب، مصر، اجلزائر 
وليبيـــا، وجميعها من املنتخبات القوية والتي 
تتميز بالعبني طوال القامة وهذه امليزة يفتقدها 
منتخبنا الذي يشـــارك بعناصر شابة بخالف 
االعداد املتواضع لهـــذه البطولة حيث لم يكن 

هناك معسكر خارجي.
من جهته، أعرب العب اجلهراء وأزرق السلة 
محمد املطيري عن رغبته وزمالئه في تقدمي صورة 
جيدة عن السلة الكويتية خالل البطولة العربية، 
مشـــيرا الى أن طموحاتنا في هذه البطولة هي 
اعداد فريق للمستقبل السيما أن أغلب الالعبني 

ال تزيد أعمارهم على 23 عاما.
وأضاف املطيري أن الالعبني يحدوهم األمل في 
ازعاج منتخبات شمال افريقيا وحتقيق بعض 
النتائج االيجابية لكي تعود بالفائدة على املنتخب 
في السنوات املقبلة، واصفا هذه البطولة بالفرصة 
املثالية لالعبني لكي يكتسبوا خبرة كبيرة جراء 
احتكاكهم بأربع منتخبـــات أفريقية قوية قبل 
املشـــاركة في آسياد غوانغ زو في الصني خالل 

نوفمبر املقبل.
وبدوره، أكد رئيس وفد منتخبنا املشارك في 

البطولة ونائب رئيـــس االحتاد خليل ابراهيم 
ثقته بقدرات الالعبني على تقدمي صورة تشرف 

سمعة الكويت في هذا احملفل الكبير.
وقال ابراهيم لـ »كونا« ان االستعدادات الفنية 
واالدارية للمشاركة في البطولة جتري على قدم 
وساق، مؤكدا حرص القائمني على احتاد السلة 
على تسجيل مشاركة ايجابية الزرق السلة في 
هذه البطولة »تعطي انطباعا ايجابيا عن قدرات 

الشباب الكويتي وطموحه«.
وذكر أن احتاد السلة تسلم جدول مباريات 
البطولة خاليا من اسم تونس ما يشير الى عدم 

مشاركة الفريق في البطولة.
وقـــال ابراهيم ان منتخبنـــا ميتلك حظوظا 
سانحة في بلوغ الدور ربع النهائي في البطولة 
الذي تشـــارك به الفـــرق األربعة األولى في كل 
مجموعة شريطة فوزه في احدى مبارياته في 

الدور التمهيدي.
وأعرب عن أمله أن يتمكــــن الالعبون من اثبات 
احقيتهم باملشاركة في البطولة واعطاء انطباع ايجابي 
عن قدراتهم الفنيــــة واالمكانات التي ميتلكونها في 
مواجهــــة أفضل الالعبني العرب املشــــاركني في هذه 
البطولة. يذكر أن املنتخب املشارك في البطولة 
يقوده املدرب الوطني فيصل بورسلي ومساعده 
خالد الوهيب اضافة الى 12 العبا مت اختيارهم 
وهم صقر عبدالرضا )القادسية( وأحمد البلوشي 
وحسني علي ومحمد اشكناني وعبدالعزيز الربيعة 
)كاظمة( وصالح يوسف )الساحل( وراشد رياض 
وحسني اخلباز )الكويت( ومحمد املطيري ونايف 
الصندلي وعبدالعزيز ضاري )اجلهراء( ومحمد 

صالح )العربي(.

عين لبنان على »السلة العربية«المنتخب يغادر إلى بيروت بعد غد بوفد يضم 12 العبًا
وأسئلة عن عقود األجانب والمدرب

 بيروت ـ ناجي شربل
يستعد منتخب لبنان لكرة السلة الستضافة 
بطولة العرب للمنتخبات بني 14 و24 اجلاري في 
قاعة بيار اجلميل مبدينة كميل شمعون الرياضية، 
بصفـــوف لن تختلف كثيرا عمـــا كانت عليه في 
بطولة العالم التي خاض لبنان مباريات مجموعتها 
الرابعـــة في مدينة أزمير، وحقق فوزا يتيما على 

كندا بفارق 10 نقاط.
ولعل السؤال االبرز الذي يشغل بال اللبنانيني، 
هو موقف الالعبني االميركي املجنس لبنانيا جاكسون 
فرومان، واآلخر املمنوح هوية لبنانية مات فريجي 
من جتديد عقديهما مع »منتخب االرز«، فضال عن 
موقـــف االحتاد اللبناني لكرة الســـلة من املدرب 
االميركي تاب بولدوين، في ضوء تعرض االخير 
حلمالت اكثرها شدة من مدرب الشانفيل ومنتخب 

الناشئني غسان سركيس.
ولفت عدم مرافقة كل من فرومان وفريجي العبي 
املنتخب اللبناني في رحلة العودة الى بيروت من 
أزمير عبر اسطنبول. فيما عاد بولدوين وسبقته 
االخبار عن خالف كبير مـــع قائد املنتخب فادي 
اخلطيب، الذي أبدى امتعاضه من اللعب 29 دقيقة 
فقط في املبـــاراة االخيرة مع ليتوانيا. وكشـــف 
بولدوين ملقربني، انه كان يتجه الى عدم استدعاء 
اخلطيب، وأملح الـــى تدخالت من دون رغبته في 
حتديـــد هوية اصحابها، أدت الى مرافقة اخلطيب 

للبعثة الى تركيـــا. وانطلق بولدوين من موقفه، 
من عدم التحاق اخلطيب بتمارين املنتخب، وقال: 
»غاب الالعب مرات عدة عن حصص التدريب بداعي 
معاناته آالما في الظهر، وقد حرصت على استدعاء 
العبني مكتملي اللياقة وغير مصابني«. من هنا جاء 
موقف سركيس مساندا لالعبه النجم في الشانفيل، 
والذي سيستمر مع الفريق، بعدما أبدى الرياضي 
بيروت عدم حماســـة في ضمه، وبعدما أشيع عن 
عدم رغبة احلكمة في استعادته، من غير اسقاط 

القيام بهذه اخلطوة.
يبقى ان املنتخب اللبناني مدعو لتقدمي عروض 
تعيد الثقة به، وتثبت موقعه الفني بني املنتخبات 
العربية، وخصوصا تلك القادمة من شمال القارة 
األفريقية وفي طليعتها مصر. كما يعتمد االحتاد 
اللبناني على اجناح االستضافة، لتأكيد جدارته في 
استضافة بطولة األمم اآلسيوية في 2011، واملؤهلة 
لبطلها لنهائيات مسابقة كرة السلة في دورة لندن 
االوملبية سنة 2012. وكان االحتاد اآلسيوي تلقى 
تقريرا شـــديد االنتقادات واملالحظات من االحتاد 
اآلســـيوي حول اســـتضافة لبنان بطولة النخبة 
اآلسيوية الثالثة على كأس ستانكوفيتش. وتضمن 
التقرير التقني، إشـــارات الى النواقص. وجاء في 
وقت عرضت الصني تأمني اســـتضافة كاملة لكل 
املنتخبات املشاركة في البطولة، مبا في ذلك حتمل 

تذاكر السفر ايضا.

الكويت تشارك في األلعاب اإلقليمية السابعة لألولمبياد الخاص 
كرة البوتشي واحدة من أحدث 
التي تم إدخالها في  الرياضات 
حركــــة األولمبياد الخاص على 
مستوى األلعاب العالمية، حيث 

تم ذلك عام 1995.
فيما يواصل الفنان والمخرج 
المسرحي جهاد مفلح مدير فرقة 
التي  الراقص  انانا للمســـرح 
ســـتقدم العرض الرئيسي في 
حفل افتتاح األلعاب، التدريبات 
الجادة، لتقديم 9 لوحات راقصة 
تحمل بعدا انسانيا تروي تاريخ 
أقـــدم عواصم العالم دمشـــق 
التاريخية  الســـبع  وبواباتها 
ومـــا قدمته لالنســـانية عبر 
عصور طويلـــة لتتعانق مع 
ما قدمته للمعاقين ذهنيا من 
خالل االلعاب االقليمية السابعة، 
وقد وضع الحان تلك اللوحات 
الملحـــن محمد هباش، والذي 
يعد من افضل الملحنين العرب 
في تقديم االعمال ذات الطابع 
التاريخي واالسطوري، ويشارك 
في تقديم اللوحات التسع 600 
راقص وراقصة من بينهم 100 
طفل وطفلـــة من ذوي االعاقة 

الذهنية.
ومن بيــــن االضافات الجادة 
لاللعاب اقامة مهرجان رياضي 
على هامش االلعاب لشــــديدي 
االعاقة او ما يعرف في االولمبياد 
الخاص ببرنامج االنشطة الحركية 
والــــذي يوفر منهجــــا تدريبيا 
متكامال من األنشــــطة الحركية 
والترفيهية لهؤالء المشاركين، 
كما ينصب تركيزه على أهمية 
التدريب والمشاركة ال التنافس، 
عالوة على ذلك، يوفر البرنامج 
الفرصــــة لألفراد ذوي اإلعاقات 
الحادة للمشــــاركة في أنشطة 
ترفيهية تم تصميمها بما يتناسب 

مع مستويات قدراتهم.

االلعاب والمســــابقات واللجنة 
الفنية اللعاب دمشــــق برئاسة 
طريــــف قوطرش قــــد أصدرت 
بيانا صحافيا استعرضت فيه 
رياضة البوتشي التي تشهدها 
العاب دمشــــق. وتعــــد رياضة 

وكانت اللجنة الفنية للرئاسة 
االقليميــــة لالولمبياد الخاص 
والتي تضم محمد ناصر مدير 
الرياضة والتدريــــب ود. عماد 
محيــــي الدين مديــــر الرياضة 
والتدريب وشريف الفولي مدير 

الفروسية،  الطائرة،  الريشــــة 
البوتشــــي، الهوكــــي األرضي، 
التزلــــج المدولب )التزلج على 
عجالت(، الفروسية، البولينغ، 
الى جانب عقد 5 مؤتمرات اقليمية 

على هامش االلعاب.

في الــــدورة 2005 مشــــاركين، 
يتنافسون في 15 رياضة أولمبية 
هي سباعيات كرات القدم، السلة 
ذكور واناث، كــــرة اليد، تنس 
الطاولة، التنس األرضي، ألعاب 
القوى، رفع األثقال، السباحة، 

 تشهد دورة األلعاب اإلقليمية 
الســــابعة لالولمبيــــاد الخاص 
لمنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا والتي تجري االستعدادات 
الجادة الستضافتها بالعاصمة 
السورية دمشق في الفترة من 
أكتوبر  24 ســــبتمبر وحتى 3 
برعاية الســــيدة أســــماء األسد 
رئيس شرف االولمبياد الخاص، 
رياضة البوتشــــي التي يشارك 
فيها 72 العبا بينهم 34 العبة من 
18 دولة، حيث تشارك بالعبين 
والعبتين كل من لبنان، السودان، 
تونس، مصر، فلسطين، ليبيا، 
العراق، الجزائر، البحرين، إيران، 
األردن، عمان، اإلمارات، اليمن، 
وتشــــارك الكويت والسعودية 
بالعبين، بينما تشارك سورية 
الدولة المنظمة بأربعة العبين 

وأربع العبات.
وكان م. ايمــــن عبد الوهاب 
الرئيس االقليمي خالل اجتماعه 
الرئاســــة اإلقليمية  بأعضــــاء 
بالقاهرة قــــد اطمئن منهم على 
استعدادات جميع منتخبات الدول 
المشــــاركة في األلعاب،  الـ 23 
خاصــــة ان ألعاب ســــورية قد 
وضعت علــــى خريطة االحداث 
العالمية لالولمبياد  الرياضية 
الخــــاص، فيما واصلت د. دياال 
الحاج عارف وزيرة الشــــؤون 
االجتماعيــــة والعمــــل رئيس 
االولمبيــــاد الخاص الســــوري 
عقد مجموعــــة من االجتماعات 
مع أعضاء اللجنة العليا المنظمة 
لأللعاب بمشاركة أنور عبد الحي 
الوقوف  مدير األلعاب من اجل 
على آخر اللمســــات الستضافة 

هذا الحدث الكبير.
وتشهد األلعاب مشاركة 23 
دولة يمثلها 1480 العبا والعبة 
ومدربا بينما يبلغ عدد المشاركين 

بدر اجلهيم قدم عرضا جيدا في بطولة شونشني الكورية اجلنوبية

الجهيم: نافست المصنفين الرابع والخامس 
في بطولة كوريا الجنوبية للويك بورد

سمير بوسعد
أكد جنم فريق الويك بـــورد الكويتي بدر اجلهيم 
أهمية التدرب واملشـــاركات اخلارجية لتحقيق افضل 
االرقام واملراكز في اللعبة وقال بعد عودته من بطولة 
شونشني في كوريا اجلنوبية ان البطولة شهدت منافسة 
قوية وحاولت الصراع والبقاء في االدوار املتقدمة اال 
ان فارق اخلبرة واالستعداد االفضل للمنافسني جعل 

املهمة صعبة نوعا ما.
واضاف ان املنافسة كانت قوية وخرجت من الدور 
االول من التصفيات، الســـيما ان املجموعة التي كنت 
العب فيها تضم املصنفني الرابع اخلامس على العالم 

ورغم ذلك قدمت عرضا جيدا.
وشكر اجلهيم شركة الصناعات البترولية والكيماوية 
على دعمها للمشـــاركة في بطولة العالم ولرفع علم 

الكويت في محفل دولي كبير.

جدول مباريات البطولة

التاريخ التوقيت المباراة المجموعة

9/14 4.00 اجلزائر – الكويت A

6.00 لبنان – السودان B

8.00 ليبيا – مصر A

9/15 4.00 السعودية – السودان B

6.00 اإلمارات – العراق B

8.00 املغرب – الكويت A

9/19 2.00 اجلزائر – ليبيا A

4.00 مصر – املغرب A

6.00 لبنان – اإلمارات B

8.00 العراق – السعودية B

9/17 4.00 مصر – اجلزائر A

6.00 العراق – لبنان B

8.00 الكويت – ليبيا A


