
الثالثاء 26 اكتوبر 2010 47رياضة
في المجموعة الرابعة لنهائيات كأس آسيا

أزرق الناشئين سلبي مع اإلمارات
س���قط ازرق الناش���ئني في 
السلبي مع نظيره  التعادل  فخ 
االماراتي في املباراة التي أقيمت 
امس ضم���ن اجلولة االولى من 
الرابعة  منافس���ات املجموع���ة 
لبطولة كأس آسيا للناشني املقامة 

في اوزبكستان.
املنتخب  وحص���ل كل م���ن 
الوطني واالمارات على اول نقطة، 
ويخوض االزرق الصغير مباراته 
الثانية غدا االربعاء امام املنتخب 
العراقي متصدر املجموعة بعد 

فوزه على الصني 0-2.
وجاء الشوط االول سريعا 
م���ن اجلانب���ني تف���وق في���ه 
املنتخ���ب االمارات���ي من حيث 
السيطرة واالس���تحواذ، فيما 
اعتم���د منتخبنا على الهجمات 
املهاجمني محمد  املرتدة عب���ر 
الفهد وم���رزوق العجمي، دون 
ان تش���كل خطورة تذكر على 
مرمى احلارس االماراتي ناصر 
عبداهلل، وكان���ت ابرز الفرص 
لألزرق تسديدة سعد العازمي من 
ركلة حرة لم جتد من يتابعها بعد 
سقوط الكرة من يدي احلارس 

االماراتي )15(.
املقاب���ل، كان املنتخب  وفي 
االمارات���ي هو األخط���ر وهدد 
مرمانا اكثر من مرة عبر االطراف 
والعمق، وتألق حارس االزرق 

عندما مر يوسف سعيد من اكثر 
من العب واحلارس وسدد خارج 

املرمى.
وأج���رى م���درب املنتخ���ب 
البرتغال���ي ادغ���ار بورغيس 3 
تبديالت حافظ من خاللها على 
نسق اللعب، حيث خرج كل من 
نواف املطيرات وفيصل السبيعي 
ومحمد القبندي، ودخل بدال منهم 
عبداهلل الشمري ومحمد السرهيد 
العنزي. فيما واصل  وس���عود 
االماراتيون اضاعة الفرص لتنتهي 

املباراة بالتعادل السلبي. 

فوز اليابان والعراق

اليابان فوزا  وحقق منتخب 
كاس���حا على ڤيتنام 6-0 امس 
على ستاد باختاكور ضمن اجلولة 
األولى من منافس���ات املجموعة 
الثالثة. وسجل ناوميتشي يودا 
)16( وتاكومي مينامينو )19 و66( 
ويوميمي كان���دا )35( وفوميا 
هاياكاوا )47( وهيديكي ايشيغي 

)90( أهداف اليابان.
وفي املجموعة الرابعة، سجل 
منتخب العراق بداية قوية بتغلبه 
على نظيره الصيني 2-0 على 
ستاد »جار« ضمن اجلولة األولى. 
وسجل علي حسني )5( وحسني 
عب���داهلل )39 من ضربة جزاء( 
هدفي الفوز للمنتخب العراقي.

احمد عبداهلل ف���ي ابعاد انفراد 
تام للمهاجم يوسف سعيد )13(، 
وكذلك كرة رأس���ية من اخلطر 
احمد ربيع )22( الذي سدد رأسية 
اخرى مرت جوار القائم االيسر 

لعبداهلل )43(.

وفي الش���وط الثاني، تخلى 
منتخبنا عن حتفظه وبادر الى 
الهجوم، وكان األكثر استحواذا 
على الكرة، وكاد محمد الفهد ان 
يسجل هدف السبق بعد ان قام 
مبجهود فردي رائع وسدد بقوة، 

اال ان احلارس االماراتي ابعد كرته 
الى ركنية )54(. ورغم االفضلية 
الزرق الناش���ئني، بيد انه افتقد 
الى خلق الفرص احلقيقية على 
املرمى االماراتي، وضاعت اخطر 
الفرص عل���ى املنتخب االبيض 

العب منتخبنا فيصل السبيعي قدم أداء جيدا في املباراة

الخالد: إنجاز منتخب الدراجات المائية
إضافة بارزة لسجل الرياضة الكويتية

الشيخ جابر اخلالد يتسلم درعا من أبطال الدراجات املائية

أكد وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
ان اجناز املنتخب الوطني للدراجات املائية 
واحرازه املركز الثاني في بطولة العالم التي 
جرت بالواليات املتحدة األميركية يعد اضافة 

بارزة لسجل الرياضة في الكويت.
جاء ذلك خالل استقبال اخلالد امس 3 
من ابط���ال املنتخب الذي حاز على املركز 
الثاني بعد تس���اويهم في عدد النقاط مع 
املنتخب االميركي الذي فاز باملركز االول، 
العمر والنقيب  النقيب عبدالوهاب  وهم: 

خالد بوربيع واملالزم محمد بوربيع.
وهنأ اخلالد جنوم املنتخب للدراجات 
املائية على اجنازاته���م التي حتققت عن 

جدارة واستحقاق.
من جانبهم، توجه جنوم املنتخب بخالص 
الداخلية  التقدير لوزير  الش���كر وعميق 
على دعمه الدائم ورعايته األبوية الكرمية 
للرياضة والرياضيني وقاموا باهدائه درعا 
تذكارية وامليدالي���ات التي حازوها خالل 

البطولة.

»اإلسكواش« إلى البحرين
للمشاركة في »الخليجية«

يغادر وفد منتخب االسكواش الى البحرين اليوم للمشاركة في 
بطولة اخلليج ال� 16 )للشباب واألشبال( التي تنطلق غدا االربعاء 
وتستمر 4 ايام. وقال رئيس الوفد عبداهلل السبيعي في تصريح 
ل� »كونا« ان الوفد يضم 8 العبني مبعدل 4 العبني لفريق الشباب 
)حتت 19 س���نة(، ومثلهم لفريق األشبال )حتت 15 سنة( اضافة 
الى اجلهازين الفني واالداري. وأضاف ان منتخب الشباب سيمثله 
الالعبون يوسف نزار ويوسف غريب وفهد الكندري وحسني عبد 
اجلادر، بينما يتكون منتخب األشبال من الالعبني عبداهلل اسماعيل 

وعيسى اشكناني وحسني شاهني وخالد اجلنيديل. 
وأكد عزم الالعبني على احلفاظ على اللقب س���واء ملنافس���ات 
الفردي او الفرق والذي حققوه في النسخة املاضية التي أقيمت في 
الكويت العام املاضي. وأوضح ان املنتخب جاهز متاما للمشاركة 
في البطولة بعد مشاركة معظم العبيه في بطوالت دولية واقليمية 
في الفترة املاضية سواء على مستوى املنتخبات السنية املختلفة 
او على مس���توى انديتهم، مشيرا الى ان ادارة املنتخب عمدت الى 
تكثيف التدريبات في الفترة االخيرة استعدادا لهذه البطولة التي 
تقام باش���راف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون اخلليجي 

للعبة.

بطولة المبارك للرماية تنطلق الخميس
ينظم نادي الرماية بطولة كأس الفقيد الشيخ عبداهلل املبارك 
يوم اخلميس املقبل على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية وتستمر ملدة 3 أيام. وقال أمني سر نادي ومدير البطولة 
عبيد العصيمي ان هذه البطولة التي تش���مل مسابقات )السكيت 
� التراب � الدبل تراب � املس���دس والبندقية الهوائية 10 م( تعتبر 
احدى التجارب املفيدة للرماة قبل خوضهم املشاركات اخلارجية. 
وأضاف العصيمي ان البطولة تش���مل فئات الرجال والس���يدات 
والناشئني والناشئات ويشارك فيها عدد كبير من رماة االحتادات 

الرياضية العسكرية اضافة الى رماة وراميات النادي.
وأشار الى ان اللجنة املنظمة للبطولة أعدت جميع التجهيزات 
اخلاصة الخراج هذا احل���دث الرياضي في أبهى صورة من خالل 
جتهيز امليادين مبستلزمات معدات الرماية وحتديد املواعيد الزمنية 

للتدريبات واملسابقات وتوزيع البرامج على املشاركني.

العين يالقي الوصل
تبدو فرصة اجلزيرة مؤاتي���ة للبقاء في الصدارة عندما يحل 
ضيفا على االحتاد كلباء احلادي عشر غدا في املرحلة الثامنة من 
الدوري االماراتي لكرة القدم. تفتتح املرحلة اليوم فيلعب االهلي 
مع الشارقة، وبني ياس مع النصر، والظفرة مع دبي، وتختتم غدا 

مبباراتي الوصل مع العني، والوحدة مع الشباب.
وكان اجلزيرة اعتلى الصدارة بعد فوزه على الوصل 3-1 في 
املرحل���ة املاضية ليرفع رصيده ال���ى 17 نقطة بفارق نقطتني عن 

اقرب مطارديه الوصل وبني ياس.

318 رياضيًا ورياضية يمثلون قطر باآلسياد
أعلنت اللجن���ة األوملبية القطري���ة ان 318 رياضيا ورياضية 
س���يمثلون قطر في 28 لعبة ضمن دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 

في مدينة غوانزو الصينية من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
وقالت اللجنة االوملبية في بيان لها »ميثل قطر في الدورة 318 
رياضيا ورياضية، ويتألف الوفد القطري اإلجمالي من 478 عضوا، 
إذ يض���اف إلى جانب الالعبني والالعبات أعضاء األجهزة اإلدارية 
والفنية والطبية«. وأضافت »الوفد الرياضي النسائي لقطر يتألف 
من 56 العبة يشاركن في رياضات عديدة منها الشطرجن واملبارزة 
والرماية وكرة الطاولة، وهو ما يعكس الطفرة التي تشهدها الرياضة 
النسائية القطرية خالل األعوام األخيرة«. ويتنافس رياضيو قطر 
في 28 لعبة هي كرة اليد )رجال وسيدات(، كرة القدم، كرة السلة، 
الكرة الطائرة، ألعاب القوى، الرماية، الفروسية، السباحة، املبارزة، 
الغولف، التنس، ك���رة الطاولة، املصارع���ة، الدراجات، املالكمة، 
الشطرجن، االسكواش، البولينغ، البلياردو، رفع األثقال، الشراع 

)3 رياضات(، التايكواندو، اجلودو، اجلمباز، الكراتيه.

»ريد بل فلوغتاغ« تحوّل الـ »مارينا« إلى مطار
أيام قليلة باقية على إقالع 
ب����ل فلوغتاغ« في  ثاني »ريد 
الكويت والتحضيرات للحدث 
الكبير الذي سيقام في املارينا 
ي����وم اجلمع����ة 5  كريس����نت 
نوفمبر املقبل مس����تمرة. وفي 
الوقت احلاضر يتم بناء املدرج 
املخصص للطيران من قبل شركة 
»انترناشونال سرفيسز غروب 
»املتخصصة ببناء هذا النوع من 
املدارج. سيبلغ طول املدرج 30 
مترا وارتفاعه 6 أمتار وعرضه 

10 أمتار.
 ويق����ول املدي����ر التنفيذي 
للشركة الني س����كولي: »لدينا 
فريق من املهندس����ني والعمال 
املتمرس����ني يعملون على بناء 
املدرج. هناك 3 عناصر رئيسية 
تستخدم في البناء وهي: طوافات 
عائمة، سقالة واخلشب الرقائقي. 
سنحتاج إلى 120 ساعة لتركيب 
املنصة وحوالي 40 ساعة لفكها. 
س����المة الرياضيني أم����ر بالغ 
األهمية لذلك فإن درجة السالمة 
ستكون أعلى بكثير من الالزم 
فعند انتهاء املنصة سوف تتحمل 

أوزان تصل إلى 70 طن«.
 ويتم حاليا العمل على األماكن 
املخصصة لركن الطائرات وبناء 
برج احلكام الذي سيتألف من 

ش����خصيات معروفة في مجال 
الفن، الطيران والرياضة.

 ال حدود خليال املشتركني 
لكن على الفرق املتنافس����ة أن 
تتقيد بقوانني ريد بل فلوغتاغ: 
ميكن للفرق التي مت اختيارها 
أن تصنع مركباتها الطائرة من 
أي مادة بدءا من الورق ووصوال 

إلى التيتانيوم.
لكن يجب على الفرق أن تتبع 
مقاييس محددة بحيث أن وزن 
الطيار يجب  الطائرة من دون 
أال يتعدى 180 كلغ، كما يجب أال 
يزيد عرض الطائرة عن 8 أمتار، 
في حني مينع استخدام احملركات 
أو أي مصدر دفع، ف� »فلوغتاغ« 

مسابقة تعتمد على القوة الدافعة 
للمشتركني وطاقتهم املبدعة. أما 
املركبات الطائرة بأكملها فيجب 
أال تضم زوايا حادة تؤثر على 
س����المة أعضاء الفريق املؤلف 
من 3 دافعني وطيار واحد الذي 
يسمح له فقط بركوب الطائرة 

عند التحليق.

سباق »ريد بل فلوغتاغ« يقام في الكويت 5 نوفمبر

العب الهالل محمد الشلهوب يحتضن غيريتس بعد تسجيل هدف التعادل    )رويترز(

انتهت مباراة القمة بني الهالل 
والنص���ر بالتع���ادل 1-1 ضمن 
الدوري  العاش���رة من  املرحلة 

السعودي لكرة القدم.
تق���دم النصر من ركلة جزاء 
القحطاني )18(،  لعبدالرحم���ن 
وعادل الهالل عن طريق عيسى 
احملياني )61(. رفع النصر رصيده 
الى 17 نقطة )من 10 مباريات(، 
بفارق نقطة امام الهالل )من 6 

مباريات(.
جاء هدف النصر حني اخطأ 
دف���اع الهالل في تش���تيت كرة 
وصلت لألرجنتين���ي فيكتور 
فيغاروا الذي لعبها لريان بالل 
داخل املنطق���ة فتعرض إلعاقة 
صريحة من ماجد املرشدي ليعلن 
احلكم االسباني بيريز عن ركلة 
جزاء نفذها عبدالرحمن القحطاني 
واضعا الكرة على يس���ار خالد 

شراحيلي )18(.
دانت الس���يطرة للهالل بعد 
الهدف لكنه انتظر الى الش���وط 
الثاني الدراك التعادل عندما قاد 
محمد نامي املتألق كرة من اجلهة 
اليمنى ومرر الكرة في العمق الى 
محمد الش���لهوب الذي حضرها 
الى عيسى احملياني فتجاوز بها 
الدوخي وسدد على يسار عبداهلل 

العنزي )61(.

غيريتس يبكي

ايري���ك  البلجيك���ي  أعل���ن 
غيريتس مدرب الهالل السعودي 
أن املواجهة التي جمعت فريقه 
بغرميه التقليدي النصر هي آخر 

عهده مع الفريق.
وشكر غيريتس خالل مؤمتر 
صحافي عقده عقب نهاية اللقاء 
إدارة الهالل على التعامل الطيب 
الذي حظي به خالل فترة تدريبه 

فتح اهلل يجدد للزمالك 4 مواسم جديدة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اصدر املجلس القومي للرياضة برئاسة م.حسن صقر قرارا 
عصر امس بإقالة عضو مجلس ادارة نادي الزمالك املعني احمد 
رفعت وتعيني د.عبداهلل جورج سعد بدال منه، وذلك ملا بدر من 
رفع���ت من جتاوزات غير مقبولة جت���اه العب فريق كرة القدم 
بالن���ادي حازم امام والتي بدأت بصفع الالعب على وجهه اثناء 
مش���ادة كالمية ب���ني الطرفني، وانتهت بتجري���ح رفعت لالعب 
عل���ى احدى القنوات الفضائية. وقرر املجلس تعيني د.أس���امة 
املليجي بعضوية مجلس الزمالك بدال من اس���امة ش���لبي الذي 
تقدم باستقالته مؤخرا لظروف خاصة. من ناحية اخرى، كشف 
رئيس نادي الزمالك املستشار جالل إبراهيم عن االتفاق مع مدافع 
النادي محمود فتح اهلل على التجديد ملدة أربعة مواس���م خالل 

الساعات القليلة املقبلة.
ورفض رئيس الزمالك الكش���ف عن القيمة املالية للصفقة، 
مؤكدا ان هذا األمر يخص النادي والالعب فقط، في حني تش���ير 
البوادر األولية الى ان فتح اهلل طلب 5 ماليني جنيه في املوسم 
لتجدي���د عقده مع الزمالك. يذكر ان عقد فتح اهلل ينتهي بنهاية 
املوسم احلالي، وكانت بعض األنباء قد أشارت لتوقيعه لألهلي، 
فيما قال وكيل تسويق بشركة اجنليزية ان املدافع الدولي ينتظره 
عرض من اح���د الفرق بالدوري االجنلي���زي. من جهة اخرى، 
حقق منتخب مصر للشباب فوزا غاليا على نظيره السنغالي 
3-0 في مباراة اإلياب من تصفيات كأس األمم األفريقية لكرة 
القدم التي أقيمت بينهما بستاد بورسعيد مساء أول من امس 
ليتأهل شباب الفراعنة إلى كأس األمم األفريقية املقررة إقامتها 

بالعاصمة الليبية طرابلس مطلع العام املقبل.
وحرص جنل رئيس اجلمهورية عالء مبارك على تهنئة العبي 
املنتخب املصري للشباب بالفوز داخل غرفة املالبس عقب انتهاء 
اللقاء، وقام عالء مبارك بشد أزر اجلهاز الفني والالعبني وطالبهم 
بضرورة مواصلة املشوار بنجاح خالل بطولة األمم األفريقية.

المحرق يسحق الشباب بخماسية
استعاد احملرق توازنه وحقق فوزا ساحقا على الشباب 1-5، 
وسقط االهلي حامل اللقب في فخ التعادل أمام احلالة 1-1 على 
س���تاد البحرين الوطني بالرفاع في افتتاح منافس���ات املرحلة 
الثالثة من الدوري البحريني لكرة القدم. ورفع احملرق رصيده 
إلى 4 نقاط من ثالث مباريات وتقدم الى املركز اخلامس في سلم 
الترتيب مؤقتا، فيما بقي رصيد الش���باب خاليا من النقاط بعد 

أن جترع خسارته الثانية على التوالي. 
وأهدر األهلي نقطتني بتعادله مع احلالة بهدف حملمد منصور 
)83( مقابل هدف حلمد عي���اش )64(. ارتفع رصيد األهلي الى 
5 نقاط في الصدارة مؤقتا، وحق���ق احلالة نقطته الثانية بعد 

تعادله الثاني على التوالي.

للفريق.
ول���م يتمالك م���درب الهالل 
البلجيكي إيريك غيريتس نفسه 
بعدما انهمرت دموعه في املؤمتر 
الصحافي عقب املباراة أمام النصر 
الذي يعد آخ���ر حضور له قبل 
االنتقال لتدريب املنتخب املغربي. 
وقال غيريتس في املؤمتر الذي 
نشرته الصحف السعودية امس 
»أشكر السعودية التي احتوتني 
إلى  بحضنها وشكري موصول 
الس���عوديني بش���كل عام على 

طيبتهم وحسن تعاملهم«.
وأض���اف غيريتس أنه أعلن 

لالعبني مغادرته الهالل في غرفة 
املالبس قبل انطالق املباراة بدقائق 
معلال تأخيره في إعالن ذلك بإبعاد 
الضغط عن الالعبني في لقاء ذوب 
آه���ن أصفهان اإليراني في إياب 
نصف نهائ���ي دوري احملترفني 

اآلسيوي.
وق���ال »أخط���رت الالعبني 
برغبتي ملنحهم الروح قبل لقاء 
النصر وش���اهدتهم كيف قدموا 
مباراة بروح عالية ومس���توى 
كبير السيما في الشوط الثاني 
وهذا يعكس العالقة التي بيني 

وبينهم«. 

غيريتس بكى بعد إعالنه الرحيل عن السعودية

الهالل ينتزع تعادالً ثميناً من النصر
الشانڤيل »سوبر السلة اللبنانية«

النجمة يتصدر بعد فوزه على السالم
س���قط العهد حامل اللقب في فخ التعادل مع 
التضامن صور 2-2، مفسحا املجال امام النجمة 
كي يحتل الصدارة بفوزه السهل على السالم صور 
2-0، في ختام املرحلة الثالثة من بطولة لبنان 
لكرة القدم. ورفع النجمة رصيده الى 9 نقاط من 

3 مباريات مقابل 7 لكل من العهد واالنصار.
عل���ى ملعب صور البلدي، تق���دم العهد على 
مضيفه التضامن بهدفني ملهاجميه الفلس���طيني 
مصطفى حالق )2(، ومحمود العلي )37(، لكنه 
تراجع وانكفأ في الثاني ليحقق التضامن املفاجأة 
ويس���جل هدفني عبر يوسف عنبر بتسديدة من 

خارج املنطقة )47( والنيجيري ديريك ايبي مبا 
)73(. وحقق النجمة فوزا سهال على السالم صور 
متذيل الترتيب 2-0 على ملعب صيدا البلدي، في 
مباراة ش���هدت عودة قائد وسطه عباس عطوي 

بعد غيابه عن الفريق منذ مطلع املوسم.
وس���جل محمد جعفر هدف النجمة االول بعد 
متريرة من عباس فضل اهلل )17(، وضاعف االرقام 
عبر السيراليوني طومسون كامارا بعد انفراده 

باحلارس كامل جابر )33(
وحقق الشباب الغازية فوزه االول على حساب 

املبرة 3-1 على ملعب بيروت البلدي.

رئيس احتاد السلة يسلم »السوبر كأس« لكابنت الشانڤيل فادي اخلطيب

بيروت ـ ناجي شربل
افتتح الش����انڤيل املوسم اجلديد في كرة السلة 
اللبنانية، بإحرازه مسابقة »السوبر كأس« األولى التي 
جمعته وبطل الدوري املاضي الرياضي بيروت، بفوزه 
علي����ه 76 – 72 )األرباع 21 – 20، 41 – 37، 58 – 55، 
76 – 72( في املباراة التي أجريت بينهما في مجمع 
ميشال املر. وبات مدرب الشانڤيل غسان سركيس، 
الوحيد الذي فاز بأول مسابقة لكأس لبنان عام 1993 
مع العمل بكفيا، ثم في »السوبر كأس« مع الشانڤيل. 
وخاض الرياضي املباراة بالعب اجنبي واحد، بعدما 

تعذرت استعانته بكابنت االحتاد السكندري املصري 
اس����ماعيل احمد خلوض مباراة واحدة معه. وكان 
افضل مسجل للش����انڤيل فادي اخلطيب 26 نقطة 
الى 11 متابعة، واألميركي رامل ألن 14 نقطة، ومازن 
منيمن����ة 12 نقطة. وللرياضي ج����ان عبد النور 22 
نقطة، وجوزف فوغل 18 نقطة الى سبع متابعات، 
واالميركي لوني كوبر 13 نقطة. وفي نهاية املباراة 
سلم رئيس االحتاد جورج بركات »السوبر كأس« الى 
كابنت الشانڤيل فادي اخلطيب. كما مت تكرمي اجليل 

االول من العبي كرة السلة اللبنانية.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
أبوظبي الرياضية 111عمان � سورية

اجلزيرة الرياضية 12األردن � أوزبكستان
اجلزيرة الرياضية 31كوريا الشمالية � إيران

اجلزيرة الرياضية +54إندونيسيا � طاجيكستان

)عدنان الحاج علي(


