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األزرق أول الواصلين لليمن
وعجب دخل التدريبات الجماعية

عبدالعزيز جاسم
واص���ل األزرق تدريباته اليومي���ة أمس على ملعب 
الضباط في معسكره باإلمارات ولم مينح املدرب الصربي 
غوران توڤاريتش الالعبني راحة بعد املجهود الكبير الذي 
بذلوه في مباراة الهند الودية والتي اكتسحوا بها الهند 
9 � 1، رغبة من املدرب لالس���تفادة من امللعب الصناعي 
أكثر حيث ستقام جميع مباريات »خليجي 20« باليمن 
على مالعب صناعية وكان التدريب خفيفا ملدة س���اعة 

واحدة فقط.
إلى ذلك، دخل املهاجم احمد عجب في تدريبات املنتخب 
اجلماعية بعد غياب طويل وسينتظر املدرب غوران تقرير 
اجله���از الطبي لتحديد حظوظه ف���ي اللعب في مباراة 
الغد ملدة 15 دقيقة مع العراق من عدمها حتى يقف على 
جاهزيته بصورة كبيرة وإن لم يتمكن من املشاركة فإنه 
س���يكون خارج حسابات غوران في املباراة االفتتاحية 
للخليجي أمام قط���ر حلاجة املدرب جلهوزية كل العب 
ويحتاج عجب إلى جرعات مضاعفة من التدريبات لكي 
يس���تعيد لياقته بأس���رع وقت ممكن ويتوقف كل هذا 
على تدريبات اليوم التي ستحدد بصورة قاطعة متاثله 

للشفاء التام من عدمه.
ويخوض األزرق ثان���ي جتاربه الودية يوم غد أمام 
العراق عل���ى ملعب الوحدة بع���د أن كان مقررا له في 
وقت س���ابق على ملعب بني ياس لكن انشغال املالعب 
اإلماراتية بالدوري تسبب في تغيير أماكن اللعب  وبنفس 
السياق، سيكون منتخبنا الوطني أول املنتخبات التي 
تصل إلى اليمن يوم اجلمعة املقبل إال إذا طرأ أمر جديد 
بخص���وص التقرير األمني لألوض���اع باليمن أدت إلى 

انسحاب املنتخبات او إلغاء البطولة.

وفي شأن آخر، ينتظر جنم األزرق بدر املطوع اليومني 
املقبلني من أجل تواجد اس���مه ضمن القائمة اآلسيوية 
التي س���يتم تقليصها قبل التصوي���ت النهائي في 24 
اجلاري للمنافس���ة على جائزة أفضل العب في آس���يا 
وتزداد حظوظ املطوع على الدخول بالقائمة واملنافسة 
على اللقب، السيما انه حصل على جائزة أفضل العب 
في املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي مع القادسية 
والتي خسر لقبها أمام االحتاد السوري بركالت الترجيح  
2 � 4. وأكد املطوع حضوره للمنافسة على اجلائزة في 
حال مت اختياره ليكون احد املرشحني املتأهلني على اللقب 
للقائمة التي س���تضم من 5 إلى 7 العبني بعد انسحاب 
ع���دد آخر متوقع من الالعب���ني  ومن املتوقع ان تصدر 
القائمة النهائية خالل اليومني املقبلني بس���بب انتظار 
االحتاد اآلس���يوي احتمال اعتذار العب آخر بعد اعتذار 
الياباني كيسوكي هوندا األبرز للحصول على اجلائزة 
ومنافس���ه اآلخر الكوري بارك جي س���ونغ العب مان 
يونايتد الرتباطه في مباريات بالدوري االجنليزي ومن 
احملتمل أن يعتذر بصورة كبيرة االسترالي تيم كاهيل 

مهاجم ايڤرتون االجنليزي لنفس األسباب.
وعلمت »األنباء« أن اجلهاز اإلداري والفني للمنتخب 
س���يأذن للمطوع حلضور حفل التتوي���ج في حال مت 
اختياره ضمن القائمة النهائية وس���يقوم بحجز تذاكر 
ل���ه قبل التتويج بيوم على ان يعود في اليوم ذاته ألن 
األزرق تنتظره مباراة مهمة في 25 اجلاري مع السعودية 

في »خليجي 20«.
ويأمل املطوع ان ينصفه االحتاد اآلسيوي هذه املرة 
بعد ان حصل على املرك���ز الثاني 2006 خلف القطري 

خلفان إبراهيم خلفان.

المطوع يؤكد حضوره جائزة أفضل العب في آسيا

أحمد عجب بدأ بالتدريبب بشكل جماعي مع األزرق

تلقى القسم الرياضي بـ »األنباء« عددا من التهاني 
ــبة عيد األضحى املبارك أعاده اهلل على األمتني  مبناس
ــامية والعربية بكل خير، ومن بني هذه التهاني:  اإلس
ــاد كرة اليد، احتاد ألعاب القوى،  احتاد كرة القدم، احت

ونادي القادسية.

تهنئة بعيد األضحى
عاشور يدعو الموسى العتزالهالفيلكاوي األولى في »ويك بورد« ماليزيا

الحكمة يفوز على الرياضي بيروت
بيروت ـ ناجي شربل

أحلق احلكمة بيروت اخلسارة 
األولى بحام���ل اللقب الرياضي 
بيروت هذا املوسم بفوزه عليه 71 
– 68 )األشواط 16 – 24، 39 – 38، 
49 – 57، 71 - 68( في املباراة التي 
أقيمت بينهما في افتتاح املرحلة 
السادسة من بطولة لبنان لكرة 
الس���لة للدرجة األولى للرجال، 
في قاعة صائب سالم الرياضية 
باملنارة، في حضور جمهور كبير 

للفريقني.
وبهذا الفوز انفرد الشانفيل 
بص���دارة ترتيب الفرق برصيد 
15 نقطة من خمسة انتصارات 
في خمس مباريات، فيما انتزع 
الثاني برصيد  املرك���ز  احلكمة 
13 نقطة م���ن أربعة انتصارات 
وخس���ارة م���ن الرياضي الذي 
تراجع الى املركز الثالث بالرصيد 

عينه. 
وش���هد مطلع املباراة تقدما 
ألصحاب األرض فأنهوا الشوط 
األول لصاحله���م، وق���د اضطر 
مدرب احلكمة البوسني ألن أباز 
من منتصف هذا الشوط إلكمال 
املباراة بالعب أجنبي واحد، بعد 
ان ارتكب األميركي جميل واتكينز 
خطأه الثالث. وقلص الضيوف 
الفارق في الشوط الثاني وجنحوا 
إنهائه ملصلحتهم ووسعوا  في 
الفارق في الش���وط الثالث في 
وق���ت كانت ماكين���ة الرياضي 
متوقفة بفعل الدفاع احلكماوي 
الضاغط الذي كان جنمه غالب 
رضا. وقبل نهاية املباراة بدقيقة 
جنح الرياضي في تقليص الفارق 
ال���ى نقطت���ني 66 – 64، بعد ان 

كان الفارق 9 نقاط، فسجل فهد 
نقطة وأضاف األميركي غارنيت 
طومسون نقطتني ليعود الفارق 
الى 5 نقاط 69 – 64 قبل النهاية 
ب� 19 ثانية، ثم سجل جان عبد 
النور ثالثية أعادت الفارق الى 
نقطتني 69 – 67، فسعى الرياضي 

الرتكاب األخطاء إليقاف مرور 
الوقت، وسجل روني فهد نقطة 
وواتكيز نقطة، في مقابل نقطة 
املباراة  الن���ور لتنته���ي  لعبد 
الذي  بفارق 3 نق���اط لألخضر 
حقق فوزه األول في املنارة منذ 

7 مارس2006.

فازت املتسابقة جيني الفيلكاوي 
بجدارة باملركز األول على املستوى 
املتوس����ط لفئة الس����يدات ضمن  
بطولة ماليزي����ا للرياضة املائية 
)ويك بورد(. وحقق قائد الفريق بدر 
اجلهيم املركز الثاني على املستوى 
املفتوح، في حني حقق فالح الفالح 
املركز الرابع على املستوى املتوسط 
ومي الفيلكاوي املركز الثالث على 

املستوى املبتدئ.
وعب����رت املتس����ابقة جين����ي 
الفيلكاوي في تصريح ل� »كونا« 
ع����ن فرحها وس����رورها لتحقيق 
املركز األول بعد ان كانت حصلت 

في البطولة الس����ابقة على املركز 
الثاني.

وأضافت انها قامت بتدريبات 
مكثفة في هونغ كونغ للمشاركة 
في هذه البطولة، مشيرة الى انها 
س����تبدأ تدريباتها للمشاركة في 
البطولة اآلسيوية لرياضة )ويك 
بورد( التي ستقام في ماليزيا العام 

املقبل.
من جهته، أب����دى فالح الفالح 
التنظيمية لهذه  إعجابه باللجنة 
البطولة، مثنيا على حفاوة الضيافة 
وحسن االستقبال من قبل املنظمني 
في ماليزيا. وأشاد بلجنة احلكام 

على حتكيمها اجليد في هذه البطولة 
التي يش����ارك فيها للمرة الثانية، 
واصفا التحكيم باملنطقي والرائع. 
واستضافت مدينة بوتراجايا هذه 
التي شارك فيها حوالي  البطولة 
60 متسابقا ومتسابقة ميثلون 7 
دول ملدة 3 ايام في الفترة بني 12 

و14 اجلاري.
يذك����ر ان هذه املش����اركة تعد 
الثانية للفريق الكويتي للرياضة 
املائية )ويك بورد(، حيث شارك 
في البطولة املاليزية السابقة التي 
أقيمت ف����ي يوليو املاضي وحقق 

فيها مراكز متقدمة.

وجه عبداهلل عاشور حارس 
مرمى الفريق األول لكرة القدم 
العرب���ي والفحيحيل  بناديي 
الس���ابق الدع���وة إل���ى رجل 
األعمال منصور املوسى حلضور 

الذي سيقام  مهرجان اعتزاله 
حتت رعاية الشيخ احمد الفهد 
نائب رئي���س مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية والتنمية 
عل���ى هامش مب���اراة الكويت 

والفحيحيل 25 نوفمبر اجلاري 
بستاد نادي الكويت، حيث شكر 
 عاشور، املوس���ى على دعمه
املج���ال  ف���ي  ومس���اهماته 

الرياضي.

جيني الفيلكاوي على منصة التتويج

منصور املوسى يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

صراع حتت السلة بني العبي احلكمة والرياضي

السالم يهزم الداود في دوري الجهراء 

الحشاش: الجودو يسعى الستعادة كأس التفوق

أسفرت نتائج األسبوع السابع من بطولة دوري اجلهراء 
لكرة القدم للمالعب الترابية الت���ي ينظمها ديوان اخلطيب 
ويشرف عليها زيد اخلطيب على التالي عن فوز فريق السالم، 
ف���ي املجموعة األولى على فريق ال���داود 1 � 0، والنزلي على 
القحص 2 � 1 وبرشلونة على القطار 1 � 0 واملرحوم عبداهلل 
عودة على اجلبلني 1 � 0، وبهذه النتائج يتصدر برش���لونة 
واملرحوم عبداهلل عودة املجموعة ولكل منهما 13 نقطة يليهما 

السالم ب� 12، وميالن ب� 11.

أكد امني الس���ر العام في الصليبخات مس���اعد احلشاش 
اهتمام النادي بجميع األلع���اب اجلماعية والفردية وتوفير 
كل املس���تلزمات املطلوبة لها، مبينا ان مجلس االدارة دائما 
 ما يدعم ويكرم الفرق التي حتقق اجنازا باسم النادي ولعبة
اجل���ودو م���ن ضمن األلع���اب املتفوق���ة التي تتق���دم نحو 

االفضل.

الفيصل يتصدر 
»شفروليه سوبر«

الغرافة يسحق
األهلي بسباعية

انت����زع األمي����ر عبدالعزيز 
الفيصل قائد فريق »الفيصل« 
السعودي صدارة السباق الثاني 
واألخي����ر للجول����ة األولى من 
سباقات »شفروليه سوبر كار 
الثانية  الفئة  الشرق األوسط« 
2010 محققا 31.57.556 دقيقة في 
14 لفة وحقق أس����رع زمن للفة 
وقدره 2.17.517 دقيقة ليحرز لقب 
السباق األخير له في السباقات 
املرافقة للجولة النهائية لبطولة 
العالم للفورموال 1 واملقامة على 
حلبة مرسى ياس في أبوظبي.

اللقب  الغراف���ة حامل  أنهى 
مبارياته في املرحلة األولى من 
القطري بفوز س���احق  الدوري 
على األهلي 7-1 اول من امس في 
مباراة مؤجلة من املرحلة األولى. 
وس���جل البرازيلي فابيانو )22 
خطأ في مرمى فريقه( والعراقي 
يونس محمود )39 و77 من ركلتي 
جزاء( والبرازيلي كليمرسون )45 
و58 و86( ومواطن���ه جونينيو 
)88( اهداف الغرافة، والبرازيلي 
جيلبرت���و )59( ه���دف األهلي. 
ورفع الغراف���ة رصيده الى 25 
الثاني  نقطة وارتقى الى املركز 
بفارق نقطة واحدة خلف خلويا 
أما األهل���ي فبقي في  املتصدر. 
املركز الثاني عشر األخير برصيد 

نقطتني فقط.

األهلي يواجه الزمالك في »رأس السنة«

 وكانت العالقة بني احلضري 
واجلهاز الفني للزمالك وصلت الى 
طريق مسدود بسبب سب الالعب 
اجلهاز الفني والنادي على خلفية 
خالفاته مع مدرب حراس املرمى 
عماد املندوه، وهو األمر الذي أدى 
باحلضري الى فتح حوار لالنتقال 
الى حرس احلدود في يناير املقبل 
على ان يبدأ املشاركة في املباريات 
في فبراير املقبل بعد انتهاء عقوبة 

اإليقاف.

من جانب آخر يحاول مسؤولو 
الزمالك التعاقد مع حارس مرمى 
املنتخب املصري االوملبي وطالئع 
اجليش محمد بسام )20 عاما( 
لسد الفراغ الكبير الذي سيخلفه 
إيقاف الدولي عصام احلضري 
ملدة أربعة أشهر من قبل االحتاد 
الدولي على خلفية انتقاله إلى 
سيون السويسري دون ترخيص 
من ناديه الس���ابق األهلي عام 

.2008

وكشف عن عرض الزمالك املغري 
الذي تلقاه ف����ي لندن عن طريق 
ممدوح عباس الرئيس الس����ابق 
للنادي األبيض، مضيفا انه تقابل 
في لندن مع ممدوح عباس، عندما 
كان هناك في زيارة وكان العرض 
مغريا للغاية، وميثل أضعاف ما 
يحصل عليه ف����ي األهلي، مؤكدا 
انه لن ينتقل للزمالك ألنه تربى 
داخل األهل����ي ويحترم جمهوره 

ومسؤوليه.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
حددت جلنة املسابقات باحتاد 
كرة القدم املصري آخر أيام العام 
احلالي 31 ديس����مبر )ليلة رأس 
الس����نة( موعد ملباراة القمة بني 
األهلي والزمالك التي كانت مقررة 
25 نوفمبر اجلاري إال أن اجلهات 
األمنية طلبت من جلنة املسابقات 
تعديل موعدها حتى ال تتعارض مع 

موعد االنتخابات البرملانية.
وكان املدي����ر الفن����ي للزمالك 
حسام حس����ن أكد موافقته على 
التأجيل راجيا أن تقام املباراة قبل 
فتح موعد االنتقاالت الشتوية في 
يناير، كما تق����رر إقامة مؤجالت 
األس����بوع اخلامس بالدوري بني 
االحت����اد واألهلي، حرس احلدود 
واحتاد الش����رطة، اإلس����ماعيلي 
وسموحة يومي اخلميس واجلمعة 

9 و10 ديسمبر.
من جان����ب آخر أوقعت قرعة 
دور ال� 32 لكأس مصر الزمالك في 
مواجهة مع بني عبيد بينما سيلعب 
األهل����ي مع كيما اس����وان، وكان 
الزمالك خسر بهدف نظيف من بني 
عبيد في املنصورة في دور ال� 32 
أيضا في بطولة كأس مصر 2009 
التي حقق حرس احلدود لقبها. من 
جانب آخر حتدث املهاجم الدولي 
عماد متعب العب األهلي واملنتخب 
املصري عن عودته لألهلي وفسخ 
تعاقده مع ستاندرليج البلجيكي، 
مؤكدا أنه أخطأ عندما اختار النادي 
البلجيكي كخطوة أولى لالحتراف، 

يلتقيان كيما أسوان وبني عبيد في الدور الـ 32 للكأس

قمة األهلي والزمالك قد تشهد عودة عماد متعب


