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الفهد: نجاح »آسيوية الشواطئ« امتداد لنجاح آسياد الدوحة وغوانزو

مسقط ـ وفد جمعية الصحافيين
أكد الشيخ احمد الفهد رئيس 
ان  املجلس االوملبي اآلس���يوي 
س���لطنة عمان جنحت بامتياز 
في تنظيم حف���ل افتتاح دورة 
األلعاب اآلسيوية للشواطئ في 
نسختها الثانية، مبديا سعادته 
واعتزازه مب���ا قدمته عمان في 
حفل االفتتاح ال���ذي تزامن مع 

االحتفاالت الوطنية للسلطنة.
واضاف الفهد: باسم املجلس 
آيات  االوملبي اآلس���يوي نرفع 
التهاني والتبريكات الى السلطان 
قابوس مبناس���بة االحتفاالت 
الوطنية وعلى ما قدمه ويقدمه 

للرياض���ة ونش���كر احلكومة 
واللجنة املنظمة واللجنة االوملبية 
العمانية ولصاحب السمو هيثم 
بن طارق رئيس اللجنة املنظمة 
العاملني واملتطوعني على  وكل 
اجلهود امللموس���ة التي بذلوها 
لالستعداد للبطولة واستضافة 

هذا احلدث الرياضي املميز.
وقال نحن نشارك السلطنة في 
احتفاالتها وسنعمل على إجناح 
الدورة وسعداء لعودتها الى غرب 
اسيا وهذه البطولة ابتكرت ألكثر 
من سبب بعد ان تطورت وخاصة 
بعد آس���ياد الدوح���ة وغوانزو 
ولقد ارتأينا ان نقترح األلعاب 

الشاطئية والصاالت املغلقة، وقد 
ساهم جناح البطوالت السابقة 
في تقدم العديد من الدول لطلب 

استضافة هذه األحداث. 
من جانبه، اشاد عبيد العنزي 
امني س����ر اللجنة االوملبية بحفل 
املنظ����م النطالقة دورة  االفتتاح 
األلعاب اآلسيوية الشاطئية الثانية 
وه����ذا يؤكد ان الدول اآلس����يوية 
أصبحت من رواد دول العالم في 
تنظيم البط����والت وكذلك توجه 
العنزي بالشكر للسلطان قابوس 
وحكومته والشعب العماني على 
هذا االس����تقبال جلميع املشاركني 
في الدورة، متمنيا لهم النجاح في 

الذي  الرياضي املميز  هذا احلدث 
نفخر نحن في اخلليج بتنظيمه 
بعد تنظيم الدوحة دورة األلعاب 
االسيوية عام 2006 وهو ما يؤكد 
ان دول اخلليج اصبحت بإمكانها 
اس����تضافة األح����داث الرياضية، 
كما متنى لالعبين����ا التوفيق في 
املنافس����ات على املراك����ز االولى 
وحتقيق امليدالي����ات خاصة بعد 
حتقيقنا 11 ميدالية في دورة األلعاب 
اآلسيوية االخيرة التي استضافتها 

مدينة غوانزوا الصينية. 

البدر ثامنا في السباحة

وعلى صعيد املنافسات حل 

العب منتخبنا الوطني للسباحة 
في املس���افات الطويلة عبداهلل 
البدر ثامنا في سباق 5 كيلومترات 
بعد منافسة قوية بني السباحني 
املشاركني بالسباق حيث اشترك 
27 سباحا من 25 دولة وهو ما 
جعل الس���باق قويا منذ البداية 
وقد حصلت سورية على ذهبية 
الس���باق والصني على الفضية 

وكازاخستان على البرونزية.
اكد احمد عباس  من جانبه، 
مدير فريق الس���باحة ان البدر 
خاض سباقا قويا وكان حاضرا 
بقوة وحصوله على املركز الثامن 
جيد في ظل التطور امللحوظ في 

السباحة اآلسيوية وغدا سيشارك 
البدر في سباق 10 كيلومترات.

 خسارة أزرق الطائرة 

خسر املنتخب الوطني لكرة 
الطائ���رة املكون م���ن الالعبني 
فيصل العجمي وجاسم الصباغة 
اولى مبارياته في دورة األلعاب 
املالديف  الشاطئية من منتخب 
بشوطني مقابل شوط حيث تقدم 
منتخبنا في الشوط االول اال ان 
إصابة فيصل العجمي بشد في 
نهاية الشوط االول حولت مجرى 
املالديفي  املباراة نحو املنتخب 
املتواضع املستوى ليستغل اصابة 

العجمي ويفوز بالشوط الثاني 
والثالث وتنتهي املباراة.

يذك���ر ان منتخبن���ا يقع في 
مجموعة تضم املنتخب املالديفي 
واللبناني واملنتخب االندونيسي 
حامل اللق���ب. وقد قال عبداهلل 
كايد رئيس وفد كرة الطائرة ان 

إصابة العجمي غير مقلقة.

مجموعه نارية لليد 

مت اجراء قرعة مسابقات كرة 
اليد وق���د وقع منتخبنا بجانب 
عمان وقطر والبحرين واليابان 
والصني تايبيه في مجموعة واحدة 
بينما حل في املجموعة الثانية 

باكستان واالردن واندونيسيا 
وتايلند وهو ما سيجعل الصراع 
قويا ف���ي املجموعة االولى على 
املنافس���ة على اح���دى بطاقتي 
التأهل وخاض منتخبنا في وقت 
متأخر مساء امس اولى مبارياته 
مع البحرين واليوم س���يواجه 

املنتخب الياباني. 
من جانب آخر، منح السلطان 
قابوس بن سعيد وسام السلطان 
قابوس م����ن الدرجة األولى جلاك 
اللجن����ة األوملبية  روج رئي����س 
الدولية. وقام بتسليم الوسام فهد 
بن محمود آل سعيد نائب رئيس 

الوزراء لشؤون مجلس الوزراء.

يحيى حميدان
اقتنص الكويت فوزا مهما من القادسية 58-66 
ضمن اجلولة ال� 12 للدور التمهيدي في دوري 
كرة الس���لة التي أقيمت أمس األول في صالة 

نادي الساحل.
وحافظ األبيض على سجله خاليا من الهزائم، 
رافعا رصيده الى 10 نقاط من 5 مباريات، فيما 
أصبح لألصفر ال���ذي تلقى هزميته األولى، 11 

نقطة من 6 مباريات.
وأصيب���ت اجلماهير التي تابع���ت املباراة 
باالحباط بعد املستوى الهزيل الذي قدمه الفريقان 
في الربعني األول والثاني اللذين انتهيا لصالح 
القادس���ية )14-12( و)24-22(، حيث ركز كل 
فريق على اغالق منطقته الدفاعية قدر االمكان 
األمر الذي تس���بب في فوضى هجومية عابت 
الفريقني من خالل اضاع���ة العديد من الكرات 

السهلة.
وبدأ االداء يتحس���ن في الربع الثالث الذي 
بدأه األبيض بقوة ومتكن من رفع الفارق مبكرا 
الى 33-26 وسط غياب تام من العبي األصفر 
عن اداء ادوارهم الدفاعية بالشكل املطلوب ما 
سمح حملترف الكويت األميركي بوني واتسون 
في أخذ حريته في التسجيل ليقود فريقه الى 
انهاء الربع الثالث متقدما 46-38، وفي الربع 

الرابع واألخير حاف���ظ الكويت على أفضليته 
الواضحة على املب���اراة خاصة عبر حتركات 
بوني )15 نقطة( وراش���د ري���اض )13 نقطة( 
وحسني عبدالرحمن )10 نقاط( واألميركي لي 
روي هيرد )8 نقاط( والواعد فيصل الس���الم 

وسالم الهذال )7 نقاط(.
ومن جانبه القادسية، كان عبداهلل الصراف 
األبرز بتس���جيله 16 نقطة، فيم���ا أحرز فهاد 
السبيعي 14 نقطة، وأضاف كل من عبدالعزيز 
احلميدي واالميركي���ني جويل بوكس ومايكل 

كريستنسن 8 نقاط.
قاد املباراة طاقم حتكيمي مكون من محمد 

العميري وعبداهلل السبتي وحافظ احللبي.
وفي بقية اللقاءات، ف���از العربي بصعوبة 
على التضامن 84-78، ليرفع األخضر رصيده 
الى 12 نقطة من 7 مباريات، وبات للتضامن 10 

نقاط من 8 مباريات.
وتغلب الساحل على الصليبخات 59-70، 
وأصبح للفائز 10 نقاط من 7 مباريات، وللخاسر 

11 نقطة من 9 مباريات.
ويلتقي اليوم على صالة القادسية الكويت 
مع التضامن في اخلامس���ة مساء، ثم الساحل 
مع النصر في الس���ابعة. كما يلتقي كاظمة مع 

الساملية على صالة الكويت في اخلامسة.

يحيى حميدان
قدم م���درب منتخبنا الوطني لكرة الس���لة 
البحريني س���لمان رمضان البرنامج التدريبي 
للمرحلة املقبلة التي تسبق املشاركة في بطولة 
اخلليج املقررة في البحرين من 16 إلى 26 أبريل 

املقبل.
وطلب رمضان في برنامجه الذي مت حتويله 
الى جلنة التدريب واملنتخبات العتماده رسميا، 

طلب ضرورة إقامة تدريب مرة واحدة أسبوعيا كل 
يوم جمعة، لرغبته في جتميع الالعبني والتأقلم 
فيما بينهم، كما أصر على تأمني مباريات ودية 

بشكل مكثف مع األندية طوال هذه الفترة.
وحرص رمضان على أهمية إقامة معس���كر 
تدريبي خارجي خالل الفترة من 24 مارس وحتى 
13 أبريل املقبلني، وبني أنه سيختار 16 العبا من 

خالل متابعته ملباريات الدوري.

 خس���ر منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد امام 
فريق اجلالية الكندية بالكويت 3-7، في مباراة 
ودي���ة أقيمت اول من امس عل���ى صالة التزلج 
استعدادا لدورة األلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة 

التي تستضيفها كازاخستان في يناير املقبل.
وقدم املنتخب مستوى مميزا في اول شوطني 
للمباراة التي أقيمت تخليدا لذكرى املغفور لها 
الشيخة هدى البدر احملمد وتقدم بنتيجة ثالثة 
أهداف مقابل هدفني س���جلها الالعبون س���الم 
العجمي وعبداهلل املراعي ومشعل العجمي، اال 
ان منتخبنا انهار في الش���وط الثالث واألخير 
ليستقبل خمس���ة أهداف متتالية من الفريق 

الضيف.
حضر املباراة الرئيس الفخري للجنة الهوكي 
الشيخ جابر البندر والش���يخ دعيج اخلليفة 
والشيخ نواف الصباح أمني السر وأعضاء جلنة 

الهوكي.
وثمنت الش���يخة دالل البدر في تصريح ل� 
»كونا« مبادرة اللجنة الكويتية لهوكي اجلليد 
اقامة املباراة احياء لذكرى الشيخة هدى والتي 

جتم���ع رياضيني وهواة م���ن بلدين صديقني، 
معتبرة ذلك دليال كبيرا على وفاء اهل الكويت 

للشخصيات التي قدمت الكثير لبلدها.
وأبدت اعجابها مبا يقدمه الشباب الكويتي 
املم���ارس لهذه الرياضة وال���ذي وضع بصمة 
ممي���زة لهذه الرياضة اجلدي���دة نوعا ما على 

املنطقة اخلليجية والعربية.
من جانبه، قال رئيس جلنة هوكي اجلليد 
فهيد العجمي ان املباراة جاءت قوية من الطرفني، 
مضيفا ان هذه التجربة ستكون مفيدة لالعبني 
الذين سيتعلمون من بعض األخطاء التي وقعوا 
فيها قبل املش���اركة األهم في تاريخ اللعبة في 

الكويت في االسياد الشتوي.
وأضاف ان املنتخب الذي لعب في غياب 4 
العبني أساسيني بسبب االصابة قدم مباراة جيدة 
السيما في الشوطني األول والثاني، موضحا ان 
املدرب عمد الى اشراك عدد من الالعبني الشباب 
في املباراة لتجربتهم قبل التوجه للمعس���كر 
التدريبي الذي سيقام في التشيك في 3 يناير 

املقبل ويستمر أسبوعني.

خسارة الطائرة من المالديف في ظهوره األول

جانب من حفل افتتاح البطولة الشيخ أحمد الفهد في حديث مع جاك روغ

األبيض يسقط األصفر في قمة دوري السلة

رمضان يقدم البرنامج التدريبي لألزرق

هوكي الجليد يخسر أمام فريق كندي بسباعية
في ذكرى الشيخة هدى البدر

العربي يهزم التضامن بصعوبة وفوز الساحل

 األهلي يبحث عن عودة
 االنتصارات أمام االتحاد

األولمبي اللبناني يهزم القطري

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
 حتت ش����عار »ال بديل عن الفوز« يحل األهلي في ال� 8 
مساء اليوم بتوقيت الكويت ضيفا على االحتاد السكندري 
في ستاد االسكندرية في املباراة املؤجلة من اجلولة اخلامسة 
للدوري املصري لكرة القدم والتي متثل احدى احملطات املهمة 
لكال الفريقني نحو حتقيق أهدافهما بعد ان دخلت املسابقة 
مرحلة اجلد وأصبح للنقطة أهمية كبيرة لكل أطرافها سواء 
التي تسعى للوصول الى القمة أو تلك التي تبحث عن طوق 

النجاة من الهبوط الى القسم الثاني.
 وعندما نتحدث بشيء من التفصيل عن تلك املواجهة املهمة 
والتي نتوقع أن حتمل كل معايير القوة واإلثارة والتشويق 
بسبب الظروف التي يتعرض لها كل من الفريقني، فاألهلي 
حامل اللقب في املواسم الستة املاضية، يرى ان هذا اللقاء 
ميثل خطوة مهمة على الطريق ليس فقط للدفاع عن اللقب 
بل لالنطالق نحو قمة الدوري واستعادتها بعد ان غاب عنها 

األهلي بسبب انشغاله في دوري ابطال أفريقيا.
 وسيكون فوز األهلي بتلك املباراة مبثابة عودة الروح 
للفريق لتقليص فارق النقاط بينه وبني غرميه التقليدي 
الزمالك الذي يعتلي الصدارة، فيما يتمركز األهلي في املركز 
اخلام����س برصيد 19 نقطة من 10 مباري����ات وله مباراتان 
مؤجلتان.  ويغيب عن األهلي شريف عبدالفضيل إلصابة 
في عضالت البطن، بينم����ا يغيب عن االحتاد ابرز العبيه 
ابراهيم الشايب جنم الوسط، ما يزيد من تأزم موقف محمد 
عامر املدير الفني الذي يس����عى للخروج بنتيجة إيجابية 

على ملعبه.
 وفي كأس مصر، يستضيف الزمالك على ستاد القاهرة 
فريق بني عبيد في مواجهة دائما ما تكون محفوفة باملفاجآت 
الثقيلة، ولعل ذكريات املاضي بني الفريقني تؤكد ذلك، وهو ما 
اكده املدير الفني للزمالك حسام حسن لالعبيه في التدريب 
االساسي اول من امس، وقال انه لن يقبل بتكرار »كارثة« 
املوسم قبل املاضي لبطولة الكأس عندما خرج الزمالك من 

املنافسة بعد خسارته امام بني عبيد نفسه.
 وقرر حس����ام حس����ن خوض املباراة بالقوة الضاربة 
املتمثل����ة في حارس املرمى عبدالواحد الس����يد ومن امامه 
محمود فتح اهلل وعمرو الصفتي وعمر جابر »حازم امام« 
ومحمد عبدالشافي وابراهيم صالح وحسن مصطفى »حسام 
عرفات« وشيكاباال ومحمد ابراهيم واحمد جعفر وعالء علي 
»ابوكونية«.  وعلى ستاد اسيوط، يلتقي بترول اسيوط 
مع املصري البورس����عيدي في لقاء اثبات الذات والتمسك 
باللع����ب مع الكبار، بعد ان ودع الفريق البترولي الدوري 
املمتاز املوسم املاضي، وهو تخطى عقبة الدور التمهيدي 
بفوزه على االلومني����وم 2 � 1، في املقابل جند ان املصري 
حتت قيادة املدير الفن����ي اجلديد عالء ميهوب يبحث عن 
عودة االنتصارات، عبر الفوز باملباراة والتأهل الى الدور 

املقبل.
وكان النص����ر من الدرجة االولى قد اطاح بضيفه مصر 
املقاصة )ممتازة( بفوزه عليه 2 � 0 في الدور 32 من الكأس، 
وس����يواجه النصر ف����ي دور ال� 16 االحتاد الس����كندري او 

مرسى مطروح.
 وفاز طالئع اجليش على الس����كة احلديد 1 � 0 س����جله 

طلعت محرم )14(.

فاز منتخب لبنان األوملبي على نظيره القطري 2-1 في 
مباراة دولية ودية أجريت على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضية في بيروت. وس����جل مصطفى ش����اهني )70 من 
ركلة جزاء( وحسن ش����عيتو )2+90( هدفي لبنان، وعبد 
الغفور عبداهلل )93( هدف قطر. وتندرج املباراة في إطار 
استعداد املنتخبني خلوض التصفيات املؤهلة الى أوملبياد 
لندن 2012. وأقيمت املباراة بغياب اجلمهور عن املدرجات 
رغم فتح األبواب مجانا م����ن االحتاد اللبناني لكرة القدم، 
وذلك بسبب قرار القوى األمنية بعدم السماح ألي متفرج 

بالدخول الى امللعب. 

)عادل يعقوب(العب األبيض يحاول التسجيل في سلة  األصفر

)سعود سالم(العب منتخبنا للهوكي مشعل العجمي يحاول التسجيل في مرمى الفريق الكندي


