
 36  رياضة  الجمعة 5 نوفمبر 2010  

 «أزرق السلة» يواصل تدريباته اليومية انتظارا للقرار احلاسم من مجلس الوزراء املتعلق بـ «اآلسياد»

 في إطار استعداداته لدورة األلعاب اآلسيوية 

 خسارة «أزرق السلة» أمام العربي
 يحيى حميدان 

  خسر املنتخب الوطني لكرة السلة أمام 
العربي ٦٨-٦٩ في املباراة الودية التي أقيمت 
أمس األول في إطار استعدادات األزرق لدورة 
األلعاب اآلســـيوية الـ ١٦ التي ستقام خالل 
الفترة من ١٢ الى ٢٧ اجلاري في مدينة غوانزو 

الصينية.
  ولم يظهر أزرق السلة بالصورة املأمولة 
منه، ودانت األفضلية لألخضر بفضل حتركات 
محترفه االميركي اوماي ويستلي. وتقدم 
العربي بفارق ١٥ نقطـــة في بعض فترات 
املباراة اال أن العودة املتأخرة لالعبي األزرق 

قلصت الفارق الى نقطة واحدة.
  وبعد املباراة، أكد إداري املنتخب محمد 
احلميـــدان أن الهدف من هذه املباريات هو 
للوقوف على مستويات الالعبني، مشيرا الى 
أن مدرب منتخبنا البحريني سلمان رمضان 
حرص على اعطاء الفرصة جلميع الالعبني 
للمشاركة وتنويع اخلطط التكتيكية لتحقيق 

االستفادة املطلوبة من املباراة الودية.
  ولفت احلميدان الى أن راشد رياض شارك 

مع األزرق أمام العربي، بعد استدعائه بديال 
لعبداهللا الصراف. ولفت الى أن عبدالعزيز 
ضاري سيشارك في التدريبات بعد يومني 
ألنه يخضع للعالج حاليا من االصابة التي 
يعانـــي منها، وهي عبارة عـــن التهاب في 
الكاحل، مشـــيرا الى أنه كان هناك تخوف 
من وجود متزق، إال أن األشـــعة بددت تلك 

املخاوف.

  بانتظار الضوء األخضر

  وعن نفســـيات الالعبني انتظارا للقرار 
احلاســـم من مجلس الوزراء حـــول قرار 
املشـــاركة في االســـياد، أوضح أن اجلميع 
ينتظر القرار بفارغ الصبر، وحاليا يواصل 
املنتخب تدريباته بشكل طبيعي حتى صدور 
قرار حول املشاركة من عدمها، مشيرا الى أن 
ادارة املنتخب انتهت حاليا من اجناز تفرغات 
الالعبني والتأشـــيرات، ونحن مستعدون 
للمشـــاركة في حال احلصول على الضوء 

األخضر للمغادرة الى غوانزو.
  مـــن جهته، قال عبدالعزيز احلميدي ان 

جميـــع الالعبني لديهم الطمـــوح لتحقيق 
نتائج ايجابية في حال مشاركتنا باآلسياد. 
وأضاف أن التدريبات اليومية التي تقام على 
فترتني صباحية ومســـائية تشهد حماسا 
كبيرا من الالعبني إلثبات قدراتهم وأحقيتهم 
في املشـــاركة خالل األلعاب اآلسيوية التي 
تشارك فيها منتخبات تتمتع بسمعة قارية 

كبيرة مثل الصني واألردن والفلبني.
  وعن املباراة الودية امام العربي، أوضح 
أن هذه املباريات الودية مفيدة جدا لالعبني، 
وال ينظر فيها الى الفوز أو اخلســـارة، ألن 

التركيز منصب على معاجلة السلبيات.
  بدوره، أكد عبدالعزيز ضاري أن جميع 
األمور تسير على خير ما يرام في التدريبات 
اليومية، واملـــدرب بدأ فـــي التعرف على 
إمكانيات الالعبني أكثـــر. وأضاف أن عدم 
وضوح الرؤية حول املشاركة في اآلسياد 
هو أبرز ما نعانيه حاليا، مضيفا أنه يجب 
أخذ القرار احلاسم في أقرب وقت ممكن كي 
يعرف كل العب هل سيشارك في اآلسياد أم 

سيعود للعب مع ناديه في الدوري.

 حملة إلكترونية لدعم «خليجي ٢٠»
 صنعاءـ  أ.ش.أ: بدأت حملة إلكترونية مشتركة 
بالتعاون بني «االحتاد العام لشباب اليمن» و«منظمة 
اليمن أوال» ملساندة بطولة كأس خليجي ٢٠ لكرة 
القدم التي تقـــام مبحافظتي «عدن» و«أبني» في 
اليمن خالل الفترة من ٢٢ نوفمبر اجلاري حتى 

٥ ديسمبر املقبل.
  وفي بيان صحافي للقائمني على تنظيم احلملة، 
قال معمـــر اإلرياني وكيل أول وزارة الشـــباب 
والرياضة اليمني رئيس االحتاد العام لشـــباب 
اليمن األمني العام املســـاعد ملنظمـــة اليمن أوال: 
«إن احلملـــة تأتي كترجمـــة عملية للدعوة التي 

أطلقتها «منظمة اليمن أوال» إلى جميع الفعاليات 
السياسية واالجتماعية والثقافية ومنظمات املجتمع 
املدني إلى مؤازرة اجلهود املبذولة من أجل تهيئة 
املناخ إلجناح البطولة التي تســـتضيفها اليمن 

ألول مرة».
  وأضاف: «ان الهدف من احلملة جعل استضافة 
البطولـــة حدثا رياضيا متميزا يجســـد حســـن 
التجهيز واإلعداد والوفادة واالستقبال لألشقاء 
في دول مجلس التعاون اخلليجي وإبراز مشاعر 
اإلخاء ألبناء الشعب اليمنى والروح احلضارية 

األصيلة». 

 االتحاد يواصل النزيف أمام الشباب

 العب االحتاد سلطان النمري في مواجهة احمد عطيف من الشباب في مباراة سابقة 

 واصل االحتاد نزيف النقاط وســـقط في فخ 
التعادل للمرة الرابعـــة على التوالي امام ضيفه 
الشباب ٢-٢ على ملعب االمير عبداهللا الفيصل 
بجدة في ختام املرحلة الثانية عشرة من الدوري 
الســـعودي لكرة القدم. وسجل نايف هزازي (١٨ 
و٨٧) هدفي االحتاد، وناصر الشمراني (٣٣) واحمد 

عطيف (٨٤) هدفي الشباب.
  وفشل االحتاد في استعادة نغمة االنتصارات 
للمـــرة الرابعة على التوالي وهو الذي اســـتهل 

املوسم بسبعة انتصارات متتالية.
  وعزز االحتاد موقعه في الصدارة برصيد ٢٥ 
نقطة مع مباراة مؤجلة امام الهالل حامل اللقب، 
فيما رفع الشـــباب رصيده الـــى ١٤ نقطة مع ٤ 

مباريات مؤجلة.
  واستعاد النصر املركز الثاني من الهالل بفوزه 

الساحق على مضيفه احلزم ٥-٢.
  وسجل االرجنتيني فيكتور فيغيروا (٨ و٦٩) 
وريان بـــالل (١٣ و٣٩) والروماني اڤيديو باتري 
(٤٥) اهداف النصر، وسعد الزهراني (٢٣) وصفوان 

املولد (٣٢) هدفي احلزم.
  ورفع النصر رصيـــده الى ٢٣ نقطة بفارق ٣ 
نقاط امام الهالل، اما احلزم فبقي في املركز االخير 
برصيد ٣ نقاط وهو الفريق الوحيد الذي لم يذق 

طعم الفوز حتى اآلن. 
  وارتقى االتفاق الى املركز الثالث بفوزه على 
التعاون ١-٠ في الدمام. وســـجل يحيى الشهري 
هدف املباراة الوحيد في الدقيقة ١٨. ورفع االتفاق 
رصيـــده الى ٢٢ نقطة، بينما جتمد التعاون عند 

١٢ نقطة.
  واستعاد االهلي طعم االنتصارات بعد غيبة وذلك 
بعد ان حقق فوزا ثمينا على مضيفه الوحدة بثالثة 
اهداف للعماني عماد احلوسني (٤٨) والبرازيلي 
فيكتور سيموس (٥٥) وتيسير اجلاسم (٩٣) مقابل 

هدف للبرازيلي فيليب كامبوس (٧٥).
  ورفع االهلي رصيده الى ١٠ نقاط بينما جتمد 
رصيد الوحـــدة عند ١٣ نقطة، وتعادل الرائد مع 
الفيصلي ٠-٠، ليرفع االول رصيده الى ١٤ نقطة، 

والثاني الى ١٩ نقطة. 

 لبنان يشارك بـ «الفردية» في اآلسياد
  

ــاركة اللبنانية في دورة االلعاب اآلسيوية الـ ١٦    تقتصر املش
ــتضيفها مدينة غوانزو الصينية من ١٢ الى ٢٧ اجلاري  التي تس
على االلعاب الفردية خالفا للمشاركة السابقة في الدورة اخلامسة 

عشرة في الدوحة عام ٢٠٠٦.
  ويصل افراد البعثة التي ستمثل لبنان في ١٦ لعبة فردية في 
آسياد ٢٠١٠ الى ٨١ شخصا بينهم ٥١ رياضيا، ويشارك لبنان في 
العاب القوى والبلياردو والكانويـ  كاياك والشطرجن والدراجات 
والرقص الرياضي واملبارزة والغولف واجلمباز واجلودو والرماية 

والتنس والتايكوندو وكرة الطاولة والووشو واملصارعة.
  من جانب آخر، تنطلق اليوم املرحلة اخلامسة من بطولة لبنان 
ــا ملعب صيدا البلدي بني  ــرة القدم مبباراة واحدة يحتضنه لك

الشباب الغازية واالصالح البرج الشمالي في دربي جنوبي. 

 الجيش يلتقي المجد اليوم
  

  يتصدر دربي العاصمة بني اجليش حامل اللقب وجاره املجد 
ــورية لكرة القدم  ــات املرحلة الثانية من بطولة س واجهة مباري

التي تقام اليوم.
ــق الوحدة مع    ويلتقي في حمص الكرامة مع امية، وفي دمش
النواعير، وفي حماة الطليعة مع الشرطة، وفي الالذقية تشرين 

مع الفتوة، وفي احلسكة اجلزيرة مع حطني.
  يتطلع اجليش (نقطة واحدة) الى عدم التفريط في نقاط مباراته 
مع جاره املجد (نقطة) لتعزيز حملة دفاعه عن اللقب في مواجهة 

متكافئة مع أفضلية نسبية للجيش االكثر استعدادا.
ــارته االفتتاحية امام جاره  ــيان خس   ويبحث الكرامة عن نس
ــة ٢-٣ عندما يلتقي ضيفه امية (٣ نقاط) في مواجهة تبدو  الوثب
االفضلية فيها ألصحاب االرض بهجومهم القوي بوجود الدولي 

محمد زينو والسنغالي ماكيتي.

 بن شيخة: سنعمل للحصول
  على ١٢ نقطة

  
  قال املدير الفني للمنتخب اجلزائري لكرة القدم عبداحلق بن 
شيخة إنه سيقدم كل ما بوسعه لقيادة الفريق إلى الفوز باملباريات 
ــع املتبقية له في التصفيات املؤهلة إلى نهائيات كأس األمم  األرب

األفريقية ٢٠١٢ التي تقام بالغابون وغينيا االستوائية.
  وأضاف بن شيخة في تصريحات نقلتها وكالة األنباء اجلزائرية: 
«من طبعي التفاؤل دائما ألنني أفكر بشكل إيجابي، رغم الهزمية 
التي منينا بها في باجني أمام أفريقيا الوسطى ٠-٢، إال أننا سنبذل 
كل ما بوسعنا حلصد ١٢ نقطة من املباريات األربع املتبقية والتي 

ستسمح لنا بالتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا ٢٠١٢». 

 «ألكاتل» تكّرم العبي الكراتيه

 سلمان احلربي يكرم أحد الالعبني

التنفيذي  الرئيـــس   قـــام 
لشـــركة «ألكاتل» م.ســـلمان 
احلربي بتوزيع جوائز قيمة 
على الالعبني الفائزين في اليوم 
الكراتيه  األول لبطولة احتاد 
األولى للناشئني والشباب، وقدم 
احلربي جهازا نقاال للفائزين 
باملراكز الثالثة األولى باإلضافة 
إلى الفرق التي حققت املراكز 
املتقدمة في انطالق البطولة. 
  وفاز العب الشباب محمد 
مجادي بذهبية فردي كاتا حتت 
١٥ سنة وأحرز الفضية حسن 
العسعوسي (القادسية)، بينما 
حقق البرونزية كل من محمد 
احمد (الساملية) واحمد كمال 

(العربي).
  وفـــي منافســـات الكاتـــا 
فـــردي حتت ١٨ ســـنة أحرز 
الســـاملية احمد صالح  العب 
امليدالية الذهبية بينما ذهبت 
الفضية إلى شـــاهني باباجان 
(الشباب) ومحمد العسعوسي 
(القادســـية) فيما نال ســـيد 
امليدالية  ســـلمان (اليرموك) 
البرونزية، وفي منافسات الكاتا 
جماعي فـــاز اليرموك باملركز 
األول بينما حل الساملية ثانيا 

وجاء الشباب والفحيحيل في 
املركز الثالث.

  من جانبه شكر عضو مجلس 
اإلدارة محمد العجمي م.سلمان 
احلربي علـــى دعمه لالعبني 
من خـــالل تقدمي جوائز قيمة 
ساهمت في رفع روح املنافسة 
بني الالعبني، مشـــيرا إلى ان 
تسليم اجلوائز سيستمر حتى 

نهاية البطولة ١١ اجلاري. 

الكراتيه  ان  العجمي    وقال 
تعتبر من األلعاب املميزة حاليا 
وانها دائما متثل الكويت خير 
متثيـــل في احملافـــل الدولية 
وبالتالي يجب الوقوف وراءها 
حتـــى تواصل نفـــس النهج 
بتحقيـــق األلقاب وال يتحقق 
ذلك إال من خالل االهتمام اجليد 
بالبطوالت احمللية خصوصا 

في املراحل السنية. 

 ينطلق اليوم بمشاركة ٣٢ فريقًا في «المارينا كريسنت»

 «الوطنية لالتصاالت» ترعى للمرة الثانية «رد ُبل فلوغتاغ» في الكويت
 يقلع ثاني «ريد بل فلوغتاغ» 
اليوم عند الساعة الواحدة ظهرا 
في املارينا كريسنت، حيث بدأت 
التحضيـــرات لهذا احلدث من 
شـــهر مايو املاضي، وقد جنح 
أكثر مـــن ٣٠ فريقـــا في بناء 
مركبات طائرة حيث سيقومون 
الطيـــران وعروض  مبحاولة 
مفعمة باإلثارة والتشويق أمام 

آالف من املشاهدين.
  وســـتنطلق أولى أنشطة 
«ريد بل فلوغتاغ» بني الساعة 
١٠ صباحا و١٢:٣٠ ظهرا، ويبدأ 
احلكام أولى مهامهم وهي تقييم 
ابتكاريـــة التصميم للمركبات 
الطائرة، أما االفتتاح الرسمي 
فسيكون عند الساعة الواحدة 
املـــدرج املخصص  ظهرا على 
للطيران، باســـتعراض تراثي 
كويتي، من بعدها سيقوم مقدما 
احلدث إبراهيم دشتي وأماني 
البلوشي بالترحيب باملشاركني 

واحلكام واجلمهور.
  وعند الســـاعة الثانية بعد 
الظهر، ســـيعطي مدير املدرج 
اإلشارة ألول فريق للصعود إلى 
املنصة الذي يبلغ طولها ٣٠ مترا 
وعرضهـــا ٨ أمتار وذلك للبدء 
بالعرض الذي ســـيتم تقييمه 
من قبل جلنة احلكام املؤلفة من: 
النجم اإلعالمي مشعل الشايع، 
بطل الراليات مشعل النجادي، 
مهندس الطيران عباس الدوخي، 
الفنانة التشكيلية زينة معلوف 
الشدياق، جنم كرة القدم وليد 
علي ومدير التسويق في شركة 

«كي يو أف أم» عادل بو شبل. 
وسيتم منح ٥ نقاط لكل متر 
من الطيران وذلك قبل الهبوط 
في امليـــاه، ومـــن املتوقع أن 
يختتم احلدث عند الساعة ٤:٣٠ 
الظهر خالل حفل توزيع  بعد 
اجلوائز الذي سيقام على مدرج 

الطيران. 
  وخضعت أمـــس الطائرات 
التقني، بحضور  الفحص  إلى 
الرخص  الطياريـــن حاملـــي 
اخلاصـــة بالطيـــران، بهدف 
نيـــل املوافقة مـــن قبل فريق 
«ريد بل فلوغتـــاغ» اخلاص 

بالسالمـــة.
  وقد حتدث طيار فريق «دا 
فالينغ ستارز» كيريل كريت 
قائال: «لقد صممنا طائرة على 
شكل ســـيارة مرسيدس أس 
أل أس، ونحن نشارك للمتعة 
وفي نفـــس الوقت للدفاع عن 
لقبنا الذي احرزناه عام ٢٠٠٧، 

الوطنية  فـــي  العامة  العالقات 
البالول  لالتصاالت عبدالعزيز 
بهذه املبـــاراة التي حتولت إلى 
حدث ينتظره الشباب الكويتي 

ملا فيه من حماسة وإثارة.
   وأضاف: «أن مشاركة الوطنية 
في هذا احلدث تلقي الضوء على 
مســـاعيها وجهودها املتواصلة 
في الترويج لألنشطة الشبابية 
وإيجاد طريقة مميزة تستطيع 
األجيـــال القادمـــة مـــن خاللها 
التعبير عن أنفسهم وهواياتهم 
بشكل إبداعي وخالق. أننا نعمل 
على األخذ بيد الشباب الكويتي 
باجتاه املزيد من النجاحات عبر 
دعم مشـــاركاتهم في األنشطة 
الرياضيـــة التي من شـــأنها أن 
تنمي قدراتهم مبا يعود بالفائدة 
عليهم وعلى تطور املجتمع في 

الوقت ذاته».
  وقد حقق «فلوغتاغ» جناحا 
باهرا منذ بداياته حيث يقام كل 
عام في ٣٥ دولـــة حول العالم، 
وفـــي الكويت، مـــن املتوقع أن 
يشهد احلدث مشاركة هائلة من 
نحو ٢٠٫٠٠٠ متفرج ومشاركة ٣٢ 
فريقا بطائرات مصنوعة يدويا 
ســـتحلق عاليا وسيكون الفوز 
للفريق الذي سيحقق أكبر نسبة 

علو قبل الهبوط في املاء.
الشـــركة    اجلدير بالذكر أن 
الوطنية لالتصاالت متنح عبر 
رعايتهـــا لهذا احلـــدث، آلالف 
الفرصة  الكويت  األشخاص في 
الختبـــار شـــعور مـــن اإلثارة 

واحلماسة قل نظيرهما. 

نحن واثقون من حتقيق نتيجة 
طيبة ومبساعدة الريح نعتقد 
أنه بإمكاننا أن نحسن رقم «ريد 
بل فلوغتاغ» الكويت وهو ١٢ 
مترا». جتدر اإلشـــارة إلى أن 
بداية «فلوغتاغ» كانت في عام 
١٩٩٢ في النمسا، وأقيمت حتى 
اآلن ٩٧ جولة حول العالم، وها 
هي الكويت تستضيف احلدث 
الثانية، علـــى صعيد  للمـــرة 
متصل أعلنت الشركة الوطنية 
لالتصاالت عـــن رعايتها للمرة 

الثانية علـــى التوالي ليوم «رد 
بل فلوغتاغ»، وذلك إثر النجاح 
الكبير الذي حققه هذا احلدث في 
دورته األولى في العام ٢٠٠٧ بني 

أوساط اجلماهير في الكويت.
الوطنية     وتأتــــي مبــــادرة 
لالتصاالت تعزيزا الستراتيجياتها 
املناسبات  إلى تشجيع  الرامية 
التــــي تلقى قبوال  والفعاليات 
الكويتي  بني أوســــاط املجتمع 
وخاصة فئة الشــــباب، وسوف 
تشارك في هذا احلدث فرق من 

شركات عديدة، حيث ستعرض 
قدراتها اإلبداعية وتتحدى عامل 
اجلاذبية في أجواء من احلماسة 

واملتعة.
فـــي بيان  الشـــركة    وقالت 
صحافي: ان رعايتها لهذه املناسبة 
التزامها  تأتي منســـجمة مـــع 
الرياضية  بتشجيع األنشـــطة 
التي  واملناســـبات االجتماعية 
تســـاهم إيجابيا في إحداث اثر 

إيجابي في املجتمع. 
  وفي هذا الصدد، أشاد مدير 

 طائرة شاركت في «ريد بُل فلوغتاغ» في الكويت عام ٢٠٠٧ 

 «اإلسكواش» يشارك في بطولة آسيا

 مبارزة المعاقين إلى فرنسا

 قرر مجلس إدارة احتاد االسكواش تشكيل جلنة حتقيق الستدعاء 
مدير اللعبة في نادي القادسية علي الرندي والتحقيق معه بشأن ما 
صدر عنه من تصريحات تنال من سمعة االحتاد واحلكام العاملني 
لديه. وقال رئيس االحتاد حسني مقصيد ان املجلس اتخذ هذا القرار 

خالل اجتماعه الذي عقده اول من امس.
  وأضاف ان االحتاد قرر ايضا خالل هذا االجتماع طلب استضافة 
اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي في ٢٠١١ أو ٢٠١٢ للمرة 
األولى في تاريخ اللعبة، ووجه االحتاد كتيبي تهنئة لرئيس االحتاد 

الدولي اجلديد الهندي ونائبه املصري محمد املنشاوي.
  وتابع مقصيد ان املجلس هنأ خالل االجتماع منتخبي حتت ١٥ 
و١٩ سنة لفوزهما بألقاب الفردي والفرق في بطولة مجلس التعاون 
التي جرت في البحرين مؤخرا، وقرر املشـــاركة في بطولة آسيا 
حتت ١٩ ســـنة بوفد برئاسة عضو مجلس اإلدارة فهد احلميضان 
ويضم املدرب أحمد عبدالعال والالعبني: يوســـف نزار ويوسف 
غريب وحسن عبداجلادر وفهد الكندري وعقيل محسن، باالضافة 

لالعب سادس سيتم اختياره الحقا. 

 انهى العبو نادي املعاقني لسالح املبارزة معسكرهم التدريبي 
في القاهرة الذي اســـتمر ثالثة اسابيع وقد غادروا الى العاصمة 
الفرنسية امس خلوض البطولة الدولية للمبارزة لفئتي االيبيه 
والفلوريه مبشـــاركة عدد كبير من ابطال اللعبة على مســـتوى 

املعاقني.
  واكد عبدالوهاب السعيدي صاحب امليدالية الذهبية في سالح 
املبارزة لاليبيه في بطولة املجر االخيرة استعداده خلوض منافسات 
البطولة وبروح عالية وســـعيه الواضح للصعود على منصات 
التتويـــج كما فعل في املجر. وقـــال ان جميع الالعبني وعددهم 
خمسة قد استفادوا من املعسكر التدريبي في مصر ويتطلعون 
الى حتقيق النتائج املطلوبة. واشار زميله فهد املويزري الى ان 
بطولة فرنســـا من البطوالت القوية ونأمل ان نكون عند حسن 
الظن والعودة الى الكويت باجناز جديد للمعاقني يؤكد جدارتنا 

في سالح املبارزة على مستوى العالم.
  ومن جهته اكد رئيس الوفد منصور الســـرهيد ان املعســـكر 
التدريبي حقق اهدافه واستثمره الالعبون جيدا، مشيرا الى انهم 
خاضوا تدريبات صباحية ومســـائية قوية، واصبحوا جاهزين 
اآلن فنيا وذهنيا للمنازلة مع بقية العبي الدول االخرى، متوقعا 

ان يحقق ابطالنا اآلمال املعقودة عليهم في بطولة فرنسا. 

 عبدالعزيز البالول


