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أزرق السلة بمواجهة قوية مع مصر

مبارك الخالدي
صرح مص���در مس���ؤول في 
العامة للشباب والرياضة  الهيئة 
ل� »األنباء«، رفض الكشف عن اسمه 
بان النية تتجه لدى مجلس إدارة 
الهيئة الجدي���د، لتعيين مجالس 
ادارت جديدة لألندية المنحلة، على 
ان يت���م اختيارهم من الجمعيات 

العمومية لألندية.
واألندية المنحلة هي القادسية 
واليرموك والصليبخات والساحل 
والنص���ر والجه���راء والتضامن 
وخيطان، والذي أصدره المجلس 
السابق للهيئة بتاريخ 14 نوفمبر 

.2009
وأوضح المصدر ان اولى مهام 
هذه اإلدارات الجديدة هو الدعوة 
الى إجراء انتخابات تكميلية للدورة 
2012 حسب النظام األساسي الموحد 
لألندية، الفتا الى ان مثل هذا اإلجراء 
قد يس���اهم الى حد كبير في إنهاء 
جانب من األزمة الرياضية العالقة 
العمومية  الجمعي���ات  ان  خاصة 
لألندي���ة هي المعنية باختيار من 
يمثلها إلدارة ش���ؤونها. وأضاف: 
ان الترتيبات تج���ري في الوقت 
الراهن لعقد أول اجتماع لمجلس 
الجاري،  اإلدارة خالل األس���بوع 
حي���ث يتضم���ن ج���دول أعمال 
االجتماع تفويض رئيس مجلس 
اإلدارة ومدي���ر عام الهيئة د.فؤاد 
الفالح باتخاذ الق���رارات اإلدارية 

مجال���س إدارات األندية ال� 8 التي 
يشغلها حاليا موظفون من الهيئة 
على ان يعود هؤالء الى مراكز عملهم 
األصلية، وترك مهمة إدارة األندية 

ألعضاء الجمعيات العمومية.
الجدير بالذكر ان مجلس الوزراء 
قد اصدر مؤخرا قرارا بإعادة تشكيل 
مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة، حيث تم تعيين كل من 
المس����عود وطرقي سعود  محمد 
وفواز المزروعي ويوسف اليتامى 
وخالد الغانم وصالح الذويخ وحامد 

الرومي وحسين البلوشي، وإعفاء 
األعضاء السابقين عبدالوهاب البناي 
وطليان الطليان وسليمان العون 
وجواد خلف وعلي شعيب وسعد 

الدوسري ونايف الحجرف ومحمد 
الثويني، علما أن األعضاء اآلخرين 
في المجلس البالغ عددهم 17 عضوا 

هم ممثلو الوزارات الحكومية.

األمير يهنئ الفهد بعيد الفطر
تلقى رئيس احتاد كرة القدم الش��يخ طالل الفهد 
برقية تهنئة مبناس��بة عبد الفطر السعيد من صاحب 
الس��مو االمير الش��يخ صب��اح االحمد، ه��ذا نصها: 
»تلقين��ا بالتقدير تهنئتك��م الكرمية الت��ي بعثتم بها 
الينا مبناس��بة عيد الفطر السعيد. واذ نعرب لكم عن 
خالص الش��كر على ما عبرمت عنه من صادق التهاني 
واطي��ب التمنيات بهذه املناس��بة املباركة، لندعو اهلل 
العل��ي القدي��ر ان يعيده على وطننا العزيز وش��عبه 

الكرمي باخلير واليمن البركات«.
وكذلك تلقى الفهد برقيات تهنئة من رئيس مجلس 
ال��وزراء باالنابة ووزير الدفاع الش��يخ جابر املبارك، 
وم��ن اعضاء مجلس األم��ة صالح عاش��ور ودليهي 
الهاجري وس��عدون العتيبي وخل��ف الدميثير وخالد 

العدوة وعسكر العنزي وحسني القالف.
كم��ا تلقى برقيات تهنئة م��ن رئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح ورئيس 
احتاد كرة السلة الشيخ حمد السالم ورئيس احتاد كرة 
الطاول��ة محمد املعتوق ورئيس احت��اد الكرة الطائرة 
كمال االيوبي ورئي��س النادي العربي جمال الكاظمي 
ورئي��س نادي الفحيحيل ولي��د الفليج ورئيس نادي 
الش��باب يعقوب رمضان ورئيس نادي الصليبخات 

د.مساعد العازمي والعديد من الرياضيني.

يغادر البالد اليوم نائب 
رئي���س احتاد الس���باحة 
وعضو املكت���ب التنفيذي 
الحتاد غرب آس���يا حميد 
غريب متوجها الى طهران 
حلضور اجتماعات احتاد 
غرب آسيا للسباحة خالل 
الفترة من 19 الى 23 اجلاري، 
وقال غريب ان االجتماعات 
مهمة اذ سيتم تشكيل اللجان 

الفنية حميد غريب
واحلكام وبقية اللج��ان 
ح�سب ترشيحات األعضاء 
املرسلة الى االحتاد. وأضاف 
انه سيتم حتديد البرنامج 

الزمن���ي لبطوالت االحتاد والدول املنظمة للبطوالت املختلفة، 
وتابع غريب بان تنظيم البطوالت هو الطريق ألبطال السباحة 
الكتساب اخلبرات واالحتكاك والوصول الى العاملية وان انفتاح 
احتاد السباحة بدعم رئيسه الشيخ خالد البدر ساهم في حتقيق 
أفضل اإلجنازات للس���باحة الكويتية على املس���توى العاملي 
وان اجلهود مستمرة للنهوض بسباحة غرب آسيا، ومتاسيح 

الكويت األبطال.

اجرى مدير عام الهيئة العامة 
للش����باب والرياض����ة باالنابة 
عص����ام جعفر اتص����اال هاتفيا 
امس باجلهازين الفني واالداري 
ملنتخب العاب القوى في سورية 
اطمئن خالله على الالعبني، معبرا 
عن استعداد الهيئة الكامل للعمل 
مستقبال على تالفي كل السلبيات 
التي حلقت بالوفد، مطالبا باعداد 
تقرير مفص����ل عن الصعوبات 
واملشاكل التي واجهوها خالل هذه 
التوفيق  املشاركة، متمنيا لهم 

والنجاح.
وكان وفد »القوى« عانى من 

رحلة شاقة وطويلة وخدمات فندقية متدنية استعدادا للمشاركة في 
البطولة األولى لدول غرب آس����يا التي تستضيفها مدينة حلب، كما 
متنى جعفر اال يؤثر ذلك على اداء الالعبني في البطولة وان يضاعفوا 
جهودهم لتحقيق درجة عالية من الكفاءة وافضل املراكز على اقل تقدير، 

مشيرا الى ان الهيئة ال تألو جهدا لالرتقاء مبستوى العبينا فنيا.

والمالية التي تس���توجب موافقة 
مجلس اإلدارة، لتس���يير الملفات 
العالقة منذ فترة بسبب عدم انعقاد 
االجتماع، كما ستتم إعادة النظر في 

تشكيل اللجان العاملة تحت لواء 
المجلس بما ينسجم مع توجهات 
المرحلة المقبلة.وأشار المصدر الى 
ان مجلس اإلدارة سيتجه لتغيير 

موقفه صعب في التأهل إلى الدور الثاني بالبطولة العربية

 »الهيئة« تتجه لتعيين مجالس إدارات جديدة لألندية المنحلة
يتم اختيارهم من أعضاء الجمعيات العمومية على أن يدعوا إلجراء انتخابات تكميلية للدورة 2012

أعضاء مجالس إدارات األندية احلالية سيعودون إلى عملهم في الهيئة

مهمة صعبة ألزرق السلة أمام مصر

غريب الجتماعات غرب آسيا بطهران

جعفر يطمئن على »القوى« في سورية

حميد غريب

عصام جعفر

»إسكواش األبيض« يختتم معسكره في القاهرة
حامد العمران

يعود اليوم الى البالد قادما 
من القاهرة وفد االسكواش لنادي 
الكويت بعد انتهاء فترة املعسكر 
اخلارجى الذي اس���تمر 16 يوما 
الذي  استعدادا للموسم اجلديد 

ينطلق في 25 اجلاري.
وخاض االبيض خالل املعسكر 
العديد من املباريات الودية مع 
الالعبني املصريني، ومن ابرزهم 
بطل الع���رب في العمومي كرمي 
سامي وبطل العرب حتت 13 سنة 

يحيى عصام.
الفني لالبيض  واكد املدي���ر 
الباكستاني احمد جول ان العبي 
الكويت باتوا مهيئني للدخول في 
املباريات الرسمية بعد االستجابة 
الكبيرة من الالعبني مع البرنامج 
التدريبي، مش���يرا الى ان العب 
حتت 15 سنة حسني عبداجلادر 
لعب مع يحيى عصام لقاء قويا في 
ختام املعسكر واستطاع ان يتفوق 
عليه 3 - 1 بس���هولة الى جانب 
ظهور على عبداجلادر وعبداهلل 
م���ال اهلل وإبراهيم امين وخالد 
اجلنيدل مبس���توى الفت خالل 

املباريات الودية مع فرق املعادى 
والصيد ونادي الزهور.

واشار جول الى ان العبي حتت 
11 س���نة علي العنزي وعبداهلل 
السعدون وحمود اجلنيدل زاد 
عندهم احلس التكتيكي في امللعب 
بعد االحتكاك املتكرر مع الالعبني 

املصريني.
املعس���كر  عل���ى  واثن���ى 
املدير  التي وفرها  والتسهيالت 

الفني للمنتخ���ب املصري امير 
وجيه س���واء بتجهيز املالعب 
او تنسيق املباريات الودية الى 
جان���ب توفير بع���ض املدربني 
ليساعدوا على تطبيق البرنامج 

التدريبي.
من جانب آخر، قدم مدير الوفد 
احمد العنزى درعا تذكارية الى 
الفني للمنتخب املصري  املدير 

امير وجيه.

العبو إسكواش نادي الكويت مع اجلهاز الفني

أحد العروض التي سيقدمها »ريد بل« في مارينا

الكويت تحتفل بثاني »ريد ُبل فلوغتاغ«
املدرج الذي سيبنى في املارينا 
كريسنت بطول 30 مترا وارتفاع 

6 أمتار. 
أكثر  وإلى جان���ب حتقيق 
مس���افة حتليق ممكنة، يجب 
على الفرق التي تريد أن تفوز 
بفلوغتاغ أن تبني مركبة طائرة 
ذات تصميم مبدع باإلضافة إلى 
تقدمي عرض ممتع على املدرج 
بهدف نيل إعج���اب اجلمهور 
واحلكام وذل���ك قبل التحليق 

في سماء الكويت.
وإذا تقيدت الفرق بالقوانني 
وحققت نتائج جيدة في الفئات 
املذكورة فقد يكون من نصيبها 
الفوز بإحدى اجلوائز القيمة التي 
مت تخصيصها للفرق التي حتل 
في املراكز الثالثة األولى. فإلى 
جانب الكوؤس، يحصل الفريق 
الذي يفوز ب� »ريد بل فلوغتاغ« 
على جائ���زة مادية عبارة عن 
3 االف دينار، وصاحب املركز 
الثاني عل���ى مبلغ ألفي دينار، 
في حني يحصل الفائز باملركز 

الثالث على ألف دينار.

الوطنية لالتصاالت الى مرحلتها 
الثانية أي مرحلة »البناء« والتي 
اليزال أمام الفرق املختارة فترة 
ش���هر ونصف الش���هر لتحويل 
التصاميم املرسومة على األوراق 
الى مركب���ات تقلع بطياريها من 

واألهم أننا تعلمنا من مشاركتنا 
السابقة ولذلك سنقوم بتحسني 
انسيابية املركبة الطائرة واألهم 
من ذل���ك تخفيف وزنها. بالطبع 
لن يكون كسر الرقم العاملي سهال 
لكننا نهدف إلى حتس���ني رقمنا 

السابق«.
التي  الفرق  وسيتوجب على 
ستشارك في الكويت أن تأخذ بعني 
االعتبار ه���ذا الرقم اجلديد عند 
بناء طائراتهم. وقد وصلت »ريد 
بل فلوغت���اغ« التي تقام برعاية 

بعد جناح أول ريد بل فلوغتاغ 
عام 2007 ستحتفل الكويت قريبا 
بثاني ريد بل فلوغتاغ التي ستقام 
في املارينا كريسنت يوم اجلمعة 
5 نوفمب���ر 2010. هذا وكان باب 
االشتراك قد فتح في مايو واستمر 
حتى نهاية يونيو املاضيني، وفي 
منتصف يوليو املاضي مت اختيار 
التي قدمت أفضل رس���م  الفرق 
تخطيطي وأعطيت الضوء األخضر 

للبدء بعملية بناء املركبات.
الوالي���ات املتحدة  ورفع���ت 
التحدي  األميركية مؤخرا سقف 
عندما سجل فريق »مايجور ترابل« 
في حدث »ريد بل فلوغتاغ« في 
مينيس���وتا رقما قياسيا جديدا 
في الطيران بلغ 63 مترا، وبذلك 
يكون قد حطم الرقم السابق الذي 
استمر 10 سنوات وبلغ 60 مترا، 
وكان حتقق خالل ريد بل النمسا 
عام 2000. ويقول كيريل كريدت 
أحد أعضاء فريق فالينغ ستارز 
الذي فاز عام 2007: »نحن نشارك 
للم���رة الثانية بنف���س الفريق. 
سنقوم هذا العام بتصميم مميز 

بيروت ـ جراح الدبيسان ـ موفد جمعية الصحافيين
يختتم منتخبنا الوطني لكرة السلة 
مبارياته في دوري املجموعات في البطولة 
العربية لكرة السلة التي تقام في لبنان، 
في الس����اعة الثانية ظهر اليوم عندما 
يخوض مواجهة قوية مع نظيره املصري 
ضم����ن اجلولة األخيرة م����ن املجموعة 
األولى. وكان منتخبنا الوطني قد تلقى 
3 خسائر متتالية من اجلزائر واملغرب 
وليبيا، وبات موقفه صعبا في التأهل الي 
الدور الثاني، ألن التأهل يتطلب الفوز 

على مصر بفارق 9 نقاط وأكثر. 
ويفتقد املدرب الوطني فيصل بورسلي 
الى جهود العبيه عبدالعزيز ضاري الذي 
يشعر باإلصابة في كاحل القدم )التواء 
االنكل(، كما هو حال زميله صالح اليوسف 

الذي تعرض لكدمة قوية في القدم.
 ويعتمد بورسلي على جهود احمد 
الرباح وعبدالعزيز  البلوشي وراش����د 
الربيع����ة ومحم����د اش����كناني ونايف 
الصندلي منذ البداية للحد من خطورة 
العبي مصر املتميزين باملهارة العالية 
والتصويبات الثالثي����ة، وكذلك اللعب 
السريع فجميع العوامل تصب ملصلحة 
منتخ����ب مصر اال ان الرياضة ال تعرف 
املستحيل، فمن املمكن ان يظهر العبونا 
بش����كل متميز ويخطفون الفوز بعد ان 
ضمن املنتخب املصري تأهله، وسيلعب 
بالصف االحتياطي حتى يريح العبيه 

ملباريات الدور الثاني. 
وكان العبو األزرق قد خاضوا تدريبات 
خفيفة مس����اء أمس على صالة النادي 
الرياضي، وشملت فك العضالت بسبب 
اإلرهاق البدني في مباراة ليبيا، وإصابة 
أكثر من العب بكدمات بسيطة، والتدريب 

على التصويبات الثالثية. 
من جهته، أكد العب املنتخب الوطني 
صالح اليوسف ان مستوى منتخبنا جيد 
مقارنة مع اإلعداد املتواضع للبطولة. 

 واضاف: ان جميع املنتخبات املشاركة 
حظيت بإعداد جيد إال نحن، فتجمعنا كان 

صعبا وتدربنا على صالة مدرسة تفتقر 
الى اجلديد ملالعب كرة السلة. 

من جانبه، أشاد كابنت منتخب لبنان 
وأفضل الع����ب عربي ف����ادي اخلطيب 
مبستوى العبي منتخبنا وقال: الكويت 
بلد يزخر بنجوم في عالم كرة السلة أنا 
تابعتهم منذ وقت ولكن جميع البطوالت 
التي يشاركون فيها تكون ظروفهم صعبة 
للغاية، لذا فإنهم لم يحققوا أي اجناز على 
املستوى العربي منذ فترة االستفادة من 
العبيهم وتدريبهم بشكل جيد، واالهتمام 
بهم وتطوير مستوياتهم نحو األفضل.

وكان أزرق السلة مني بخسارته الثالثة 
أمام ليبيا 69 – 77 )األش����واط 21 – 23، 
38 – 39، 54 – 54، 69 – 77( في املباراة 
التي أجريت بينهما في قاعة بيار اجلميل 
مبدينة كميل ش����معون الرياضية، في 
املرحلة الثالثة للمجموعة األولى ببطولة 
العرب ال� 20 لكرة السلة للرجال. وبدا 
األزرق مفتقدا االعداد الذي ميكنه من انهاء 
املباراة كما يستهلها أو خوضها بوتيرة 
واحدة دون تقلبات. وكان أفضل مسجل 
له عبد الرشيد الربيعي 16 نقطة ونايف 
رشيدي 15 نقطة. ولليبيا محمد يوسف 

21 نقطة، وابراهيم سالم 13 نقطة.
وفي املجموع����ة عينها، عانت مصر 
خسارة أولى أمام اجلزائر بفارق نقطتني 
56 – 58 بعد وقت اضافي، الوقت األصلي 
46 – 46 )األشواط 16 – 11، 20 – 17، 34 
– 34، 46 – 46، 56 – 58(. وكان أفضل 
مسجل للجزائر نبيل السعيدي 17 نقطة، 

وملصر وائل بدر 15 نقطة.
فيم����ا حقق لبنان ف����وزه الثالث في 
املجموع����ة الثانية على الع����راق الذي 
مني بخسارته األولى بفارق 26 نقطة، 
89 – 63 )االش����واط 23 – 22، 49 – 39، 
72 – 50، 89 – 63(. وكان أفضل مسجل 
للبنان فادي اخلطيب 25 نقطة، وايلي 
رستم 16 نقطة. وللعراق محمد صالح 
مهدي 18 نقطة الى 10 متابعات، ومحمد 

ضياء 13 نقطة.


