
السبت 12 سبتمبر 2009   35رياضة
مباراة فاصلة في ختام »الممتازة«.. وكأس االتحاد في 2 أكتوبرغزل المحلة يتذوق طعم الفوز األول على حساب المنصورة

»السوبر« 25 الجاري  والموسم يبدأ بالشباب!الزمالك يخطف فوزًا بقذيفة صاروخية في شباك االتحاد
اعلنت جلنة املسابقات في اللجنة املؤقتة الدارة 
شؤون احتاد الكرة اول من امس عن جداول ومواعيد 
املسابقات للموسم الكروي 2009 ـ 2010، حيث يبدأ 
التحدي مبكرا مبواجهة القادسية والكويت املنتظرة 
في كأس السوبر وذلك في 25 اجلاري الساعة 6.05 
على ملعب الصداقة والســــام، اال ان اللجنة حددت 
اول مباراة في مسابقة دوري الشباب في 24 اجلاري 
اي ان املوسم سينطلق بدوري الشباب وليس بكأس 
السوبر كما هو متعارف عليه دوليا، كتوقيت وتاريخ 

البداية للبطوالت احمللية.
الى ذلك تنطلق منافسات كأس االحتاد في 2 اكتوبر 
املقبل بنظام املجموعتني واملقــــص الذهبي وترأس 
القادســــية املجموعة االولى والتــــي تضم اليرموك 
والشباب والساملية واجلهراء وكاظمة، بينما ترأس 
املجموعة الثانية الكويت وتضم الصليبخات وخيطان 
والعربي والساحل والتضامن والفحيحيل وتنتهي 

في 24 نوفمبر املقبل.
وفي املسابقة األهم يبدأ دوري الدرجة املمتازة في 

االول من ديسمبر املقبل ويختتم في 16 أو 17 ابريل 
2010، الن نظام الدوري من ثاثة اقسام على ان تلعب 
املباراة الفاصلة بني »سابع« الدوري املمتاز وصاحب 

املركز الثاني في دوري الدرجة االولى.
امــــا دوري الدرجة االولى فيبــــدأ في 30 نوفمبر 
املقبل ويختتم في 12 أبريل 2010 ويلعب بنظام أربعة 

اقسام.
وفي مسابقات املراحل السنية يبدأ دوري الشباب 
في 24 اجلاري مبباراة القادســــية وخيطان ويختتم 
في 7 يناير 2010، بينما يبدأ دوري الناشئني في 25 
اجلاري مبباراة الكويت والساحل ويختتم في 8 يناير 
2010، وآخر مسابقات املراحل لدوري االشبال تنطلق 
في 26 اجلاري مبواجهة جتمع الكويت والصليبخات 

ويختتم في 9 يناير 2010.
وبذلك تكون اجلداول واملواعيد االولية مت اصدارها 
فــــي جلنة املســــابقات على ان تبقى فــــي مواعيدها 
وخصوصا مواعيد بــــدء املباريات في توقيت مبكر 

ويعتبر مائما لاعبني واالعاميني ولكل املتابعني.

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
صعد الزمالك الى املركز الثالــــث مؤقتا بفوزه على ضيفه االحتاد 
الســــكندري بهدف نظيف في املباراة التي جمعتهما في ملعب الكلية 
احلربية في افتتاح االســــبوع الرابع لبطولة الدوري املمتاز املصري، 
فيما انتزع غزل احمللة أول فوز له هذا املوســــم بقيادة مدربه اجلديد 

محمد رضوان.
وكان الشــــوط االول قد انتهى بتقدم الزمالك بهدف شريف اشرف 
في الدقيقة 7 من ركلة حرة على حدود منطقة اجلزاء ســــددها بامتياز 

في املقص االمين لهاني سليمان.
جاء اللقاء متوســــط املســــتوى من الفريقني وخطف الزمالك هدف 

املباراة الوحيد واكتفى الفريق بذلك.
بهذه النتيجة يرتفع رصيــــد الزمالك إلى 7 نقاط في املركز الثالث 

ويتجمد رصيد االحتاد عند نقطة وحيدة في املركز االخير.
وعد هنري ميشيل املدير الفني للزمالك اجلمهور األبيض بتحسن 
مســــتوى الفريق، عقب الفوز على االحتاد السكندري 1 ـ 0 في املرحلة 

الرابعة من الدوري املمتاز.
وجنح املدرب الفرنسي في استهال مشواره مع الزمالك بفوز، بعدما 
احتل مقعد بدالء الفريق األبيض خلفا للسويسري ميشيل ديكاستل.

واعترف ميشيل عقب املباراة بأن الزمالك لم يقدم كرة جميلة، مفسرا 
»كل ما شغلني هو الفوز، النتيجة اليوم كانت أهم من األداء«.

وتابع املدرب فــــي املؤمتر الصحافي األول له مــــع الزمالك »األداء 
سيتحسن مع الوقت، وخاصة حينما أستبدل طريقة اللعب«.

وفي املباراة الثانية سيطر غزل احمللة على مجريات الشوط االول 
امام املنصورة واستطاع التقدم عن طريق العتراوي في الدقيقة 17 وفي 

الشوط الثاني لم تستطع املنصورة تعديل النتيجة.
ويعتبر هذا هو اللقاء الرسمي االول للمدير الفني اجلديد لغزل احمللة 

محمد رضوان الذي تولي املسؤولية عقب استقالة شريف اخلشاب.
وبهذه النتيجة يرتفع رصيد احمللة الى 4 نقاط في املركز التاســــع 

بينما يتجمد رصيد املنصورة عند 3 نقاط في املركز الثاني عشر.
إنبي مع ســــانتوس واحلرس مع بابيلسايخوض اليوم فريقا انبي 
وحرس احلدود مواجهتني صعبتني، ضمن منافسات اجلولة اخلامسة 
لدوري املجموعات )دور الثمانية( لبطولة كأس االحتاد االفريقي لكرة 
القدم ويدخل انبي اختبارا افريقيا جديدا عندما يلتقي نظيره سانتوس 
االنغولي على ملعب بتروســــبورت بالتجمع اخلامس.في حني يلتقي 
حرس احلدود نظيره بابيلســــا النيجيري على ملعب االخير، في اطار 
نفــــس اجلولة، وكان حرس احلدود قد غــــادر القاهرة على منت طائرة 
خاصــــة محملة بهموم وآمال صدارة املجموعة الثانية، وضمان بطاقة 

التأهل مبكرا الى الدور قبل النهائي للبطولة.

المصارعة تستعد لبطولة العالم

يواصل املنتخب املصري للمصارعة استعداداته في املركز األوملبي 
باملعادي لبطولة العالم املقرر إقامتها خال الفترة من 22 إلى 27 اجلاري 
بالدمنارك، على ان يسافر املنتخب يوم 13 احلالي إلى الدمنارك للدخول 

في معسكر تدريبي هناك حتى موعد انطاق البطولة.

 اإلسكواش يرفض رفع عقوبة الرندي
رداً على قرار اللجنة األولمبية

كاظمة فاز 
والصليبخات انسحب

خالص العزاء
 لمناحي الفضلي

رفض مجلس ادارة احتاد االســـكواش قرار اللجنة األوملبية 
الكويتية األخير املتعلق برفع عقوبة االيقاف مدى احلياة عن مدير 
لعبة االسكواش في نادي القادسية علي الرندي خال اجتماعه 

الذي اختتم في ساعة متأخرة من الليلة املاضية.
أعلن ذلك رئيس االحتاد حســـني مقصيد لـ »كونا« مبينا أن 
رفض االحتاد للقرار بسبب عدم اســـتناده الى أي بند قانوني 
مضيفا انه »ال يحق للجنة األوملبية ابطال اي من قرارات االحتادات 
الرياضية حيث ان االبطال هو من اختصاص وزارة الشـــؤون 

االجتماعية والعمل أو الهيئة العامة للشباب والرياضة«.
ولفت الى »أن االحتاد الكويتي لاسكواش لم يخاطب اللجنة 
األوملبيـــة أبدا في موضوع االيقـــاف األمر الذي ال يعطي للجنة 
األحقية في ابطال اي من قرارات االحتاد حيث ان اختصاصاتها 
فنية وليست قانونية«.وعلى صعيد آخر بني مقصيد ان اجتماع 
مجلس االدارة بحث االستعدادات املتخذة الستضافة الباد لبطولة 
اخلليج لاســـكواش لفئتي 15 و19 سنة الشهر القادم والبطولة 

اآلسيوية للناشئني املقررة في ابريل من العام املقبل.

 عبدالعزيز جاسم
فاز كاظمة على الصليبخات 
2 ـ 0 في المباراة الودية التي 
اقيمـــت على ســـتاد الصداقة 
والســـام ضمن اســـتعدادات 
الفريقيـــن للموســـم الجديد، 
ولم تنتـــه المباراة التي كانت 
تسير لفوز البرتقالي بهدفين 
عن طريـــق البرازيلي فيريرا 
وفهد العنزي ولكن قبل نهاية 
الشـــوط الثانـــي بدقائق قام 
مدرب الصليبخات ثامر عناد 
الفريق بعد اعتراضه  بسحب 

على قرارات الحكم.
وبهذا يكـــون كاظمة حقق 
الفوز الثاني له في المباريات 
الودية بعـــد الفوز االول على 
التضامن 2ـ  1 والخســـارة من 
الســـالمية 1 ـ 2 والتعادل مع 
الساحل 2 ـ 2 وتنتظره مباراة 
ودية اخيرة امام الشباب يوم 

الثاثاء المقبل.
وفـــي نفـــس االطـــار فاز 
الســـالمية على ازرق الشباب 
بهدفين نظيفين على ستاد ثامر 
سجلهما فرج لهيب واضاع ازرق 

الشباب ركلتي جزاء.

الرياضي  القســـم  يتقـــدم 
بخالص العزاء الى عضو احتاد 
الكراتيه مناحي الفضلي لوفاة 

املرحوم بإذن اهلل »شقيقه«.
الفقيد بواســـع  تغمد اهلل 
رحمتـــه وألهم ذويـــه الصبر 
والســـلوان. )إنا هلل وانا اليه 

راجعون(.

 عبداهلل العنزي
املنتخـــب االوملبي  يلتقـــي 
اليوم  الفحيحيل مســـاء  مـــع 
الســـبت على ملعب األخير في 
لقاء جتريبي استعداد لبطولة 
إيران،  التضامن اإلسامية في 
ومن املقرر ان تكون املباراة من 
ثاثة اشواط حسب طلب اجلهاز 
الفني لألوملبي لتجربة اكبر عدد 
من الاعبني كما حدث في اللقاء 
األخير أمام نادي الكويت وانتهي 

بفوز االوملبي بهدف نظيف.
من جانبه اكد مدرب االوملبي 
ماهر الشمري ان النظرة األولى 
لاعبـــني من خـــال املباريات 
الودية تبشر باخلير خصوصا 
اننا ملسنا امكانيات فنية جدية 
لديهم ولكن املهم يبقى االعداد 

البدني املكثـــف لهم في الفترة 
املقبلة وهذا األمر يعود لاعبني 
من خال التزامهم في تدريبات 
انديتهـــم وتطبيـــق تعليمات 
الناحية  املدربني خصوصا من 
البدنية، مضيفا ان النظرة الفنية 
ستأتي الحقا من خال تكثيف 
املباريات الودية لكوننا اتفقنا 
على خوض مباراتني الحقتني 
امـــام التضامن يوم 15 اجلاري 

واجلهراء يوم 18 منه.
وبـــنينّ الشـــمري ان جتهيز 
الاعبني ســـيكون علـــى عدة 
مراحل وبخطة طويلة وسيشمل 
هـــذا البرنامج متابعة الاعبني 
املختارين لتدريباتهم مع أنديتهم 
وكذلك سنحرص على مشاهدتهم 
في املباريات الودية والرسمية 

لهم مع انطاق منافسات املوسم 
املقبل، مضيفا ان الفريق يضم 
مجموعة جيدة من الاعبني الذين 
يبشرون مبستقبل جيد للكرة 
الكويتية ولكن ال نريد ان نضعهم 

في ضغط نفسي منذ البداية.
وأشار الشمري الى ان سبب 
اختاره ملعظم الاعبني من مواليد 
89 يعود الى انهم يلعبون في 
الفريق األول ألنديتهم وســـبق 
ان أتيحت لنا فرصة ملشـــاهدة 
مستوياتهم ولكن سيكون الدور 
في املرحلة املقبلة على الاعبني 
مواليد 90 وما فوق بعد ان يبدأ 
املوسم الكروي لدوري 19 سنة 
وسنعمل على اختيار عدد من 
الاعبني املتميزين بعد مشاهدة 

مستوياتهم في املباريات.

األولمبي يواجه الفحيحيل وديًا اليوم

البندر يشيد بدورة باقر للهوكي

برشلونة بطل شباب الفنطاس والبديح يدعم الدورة
أحرز فريق برشلونة لقب دورة شباب 
الفنطاس الثانية لكرة القدم بعد فوزه باللقاء 
النهائي على فريق »عمار يالكويت« في مباراة 
مثيرة بني الطرفني حيث انتهي الوقت األصلي 
بهدف لـــكل منهما ليلجأ الفريقان لضربات 
ابتســـمت لفريق برشلونة  التي  الترجيح 

بأربعة اهداف مقابل ال شيء في لقاء يعتبر 
من اقوي اللقاءات، واستمتع اجلمهور باألداء 
الراقي لاعبني كما حصل الاعب حميد سعيد 
على جائزة أفضل العب بينما ذهبت جائزة 
أفضل حارس مرمي خلالد الهاجري، وبحضور 
جمهور غفيـــر يتقدمهم راعي الدورة احمد 

البديح الذي وزع اجلوائـــز على الفائزين 
في ختام اللقاء كما مت تكرمي احلكمني نواف 
بخيت وفهد الظفيري على إدارتهما املباريات 
باقتدار. من جانبه، أكد راعي الدورة احمد 
البديح انه مستمر بدعم الدورة بعدما ملسنا 

منها النجاح للعام الثاني على التوالي.

 سمير بوسعد
اعلن رئيس جلنة هوكي اجلليد فهيد العجمي 
عن قرب بدء االســــتعدادات للمشاركات اخلارجية 
استعدادا خلوض منافسات دورة األلعاب اآلسيوية 
الشتوية السابعة التي تستضيفها كازاخستان في 
يناير 2011، من خال مضاعفة التدريبات االسبوعية 
في صالة التزلج واالستفادة من دورة املرحوم محمد 
باقر االولى الرمضانية احلالية والتي تختتم اليوم 
السبت في صالة التزلج مبشاركة 8 فرق من الاعبني 
احملليني ومبشاركة محدودة من االجانب، حيث تقام 
حتت رعاية الشيخ جابر بندر اجلابر وبرعاية اعامية 
للدورة من »األنباء«. من جانبه اعرب الشيخ جابر 
البندر عن سعادته مبتابعة العبي الهوكي في اول 
زيارة له لاطاع على الشباب الكويتي وما يفعله 

في لعبة تكاد تكون غير منتشــــرة في الكويت اال 
انه قال ان ما شــــاهدته في صالة التزلج في دورة 
باقر كان مدهشــــا ولم اتوقع هذا التنظيم واللياقة 
واألداء فــــي امللعب، مؤكــــدا ان اللعبة حتتاج الى 
مساندة قوية من اجلهات الرسمية واألهلية ألنها 
باتت إحدى األلعاب املهمة في البطوالت الشتوية 
السيما ان الكويت اصبحت عضوا رسميا في االحتاد 
الدولي للعبة هوكي اجلليد. ومتنى الشيخ جابر ان 
تكون االنطاقة املقبلة للهوكي أفضل وفي ظروف 
مكتملة ليتمكن شبابنا الكويتي من حصد األلقاب 
وامليداليات باسم الكويت في احملافل الدولية. وأبدى 
البندر رغبته في حضور املباراة اخلتامية لدورة 
املرحوم باقر غدا متمنيا التوفيق والفوز للفريق 

جابر البندراألفضل في الدورة.

اللجنة املنظمة تهدي البديح درعا تذكارية أحمد البديح يقدم كاس الدورة لفريق برشلونة

أحمد حسام »ميدو« يقفز لكرة عالية مع حارس مرمى االحتاد السكندري

جدول دوري الدرجة الممتازة لموسم 2010/2009
القسم األول

التوقيتالملعبالفريقان المتبارياناليوم والتاريخ
الثاثاء

2009/12/1
االربعاء

2009/12/2

القادسية - الصليبخات
كاظمة - التضامن
الكويت - النصر
الساملية - العربي

محمد احلمد
الصداقة والسام

الكويت
ثامر

4
4
4
4

اخلميس
2009/12/10

اجلمعة
2009/12/11

التضامن - القادسية
النصر - الصليبخات

العربي - كاظمة
الساملية - الكويت

محمد احلمد
علي صباح السالم

صباح السالم
ثامر

4
4
4
4

االحد
2009/12/20

االثنني
2009/12/21

القادسية ـ النصر
التضامن - العربي

الصليبخات - الساملية
كاظمة - الكويت

محمد احلمد
صباح السالم
الصليبخات

الصداقة والسام

4
4

2.50
4

اخلميس
2009/12/24

اجلمعة
2009/12/25

العربي - القادسية
الساملية - النصر

الكويت - التضامن
كاظمة - الصليبخات

صباح السالم
ثامر

الكويت
الصداقة والسام

4.05
4.05
4.05
4.05

السبت
2010/1/9

االحد
2010/1/10

القادسية - الساملية
العربي - الكويت
النصر - كاظمة

التضامن - الصليبخات

محمد احلمد
صباح السالم

علي صباح السالم
الكويت

4.15
4.15
4.15
4.15

االربعاء
2010/1/13
اخلميس
2010/1/14

الكويت - القادسية
كاظمة - الساملية

الصليبخات - العربي
التضامن - النصر

الكويت
الصداقة والسام

الصليبخات
علي صباح السالم

4.20
4.20
3.05
4.20

االحد
2010/1/17
االثنني

2010/1/18

القادسية - كاظمة
الكويت - الصليبخات
الساملية - التضامن

العربي - النصر

محمد احلمد
الكويت
ثامر

صباح السالم

4.25
4.25
4.25
4.25

القسم الثاني
اخلميس
2010/1/21
اجلمعة

2010/1/22

الصليبخات - القادسية
التضامن - كاظمة
النصر - الكويت
العربي - الساملية

الصليبخات
الصداقة والسام
علي صباح السالم

صباح السالم

3.15
4.25
4.25
4.25

االثنني
2010/1/25
الثاثاء

2010/1/26

القادسية - التضامن
الصليبخات - النصر

كاظمة - العربي
الكويت - الساملية

محمد احلمد
الصليبخات

الصداقة والسام
الكويت

4.30
3.15
4.30
4.30

اجلمعة
2010/1/29
السبت

2010/1/30

النصر - القادسية
العربي - التضامن

الساملية - الصليبخات
الكويت - كاظمة

علي صباح السالم
صباح السالم

ثامر
الكويت

4.30
4.30
4.30
4.30

االربعاء
2010/2/3
اخلميس
2010/2/4

القادسية - العربي
النصر - الساملية

التضامن - الكويت
الصليبخات - كاظمة

محمد احلمد
علي صباح السالم

الكويت
الصليبخات

4.35
4.35
4.35
3.20

االحد
2010/2/7
االثنني

2010/2/8

الساملية - القادسية
الكويت - العربي
كاظمة - النصر

الصليبخات - التضامن

ثامر
الكويت

الصداقة والسام
الصليبخات

4.40
4.40
4.40
3.20

اخلميس
2010/2/11
اجلمعة

2010/2/12

القادسية - الكويت
الساملية - كاظمة

العربي - الصليبخات
النصر - التضامن

محمد احلمد
ثامر

صباح السالم
علي صباح السالم

4.45
4.45
4.45
4.45

االثنني
2010/2/15
الثاثاء

2010/2/16

كاظمة - القادسية
الصليبخات - الكويت
التضامن - الساملية

النصر - العربي

الصداقة والسام
الصليبخات
التضامن

علي صباح السالم

4.50
3.30
4.50
4.50

القسم الثالث )محايد(
اجلمعة

2010/2/19
السبت

2010/2/20

القادسية - الصليبخات
كاظمة - التضامن
الكويت - النصر
الساملية - العربي

الكويت
صباح السالم

ثامر
محمد احلمد

4.50
4.50
4.50
4.50

االربعاء
2010/3/17
اخلميس
2010/3/18

التضامن - القادسية
النصر - الصليبخات

العربي - كاظمة
الساملية - الكويت

ثامر
التضامن

علي صباح السالم
محمد احلمد

6.20
6.20
6.20
6.20

اجلمعة
2010/3/26

السبت
2010/3/27

القادسية - النصر
التضامن - العربي

الصليبخات - الساملية
كاظمة - الكويت

الصداقة والسام
ثامر

الكويت
علي صباح السالم

6.30
6.30
6.30
6.30

الثاثاء
2010/3/30
االربعاء

2010/3/31

العربي - القادسية
الساملية - النصر

الكويت - التضامن
كاظمة - الصليبخات

الصداقة والسام
التضامن

صباح السالم
ثامر

6.30
6.30
6.30
6.30

السبت
2010/4/3

االحد
2010/4/4

القادسية - الساملية
العربي - الكويت
النصر - كاظمة

التضامن - الصليبخات

صباح السالم
الصداقة والسام

التضامن
علي صباح السالم

6.35
6.35
6.35
6.35

اجلمعة
2010/4/9
السبت

2010/4/10

الكويت - القادسية
كاظمة - الساملية

الصليبخات - العربي
التضامن - النصر

الصداقة والسام
الكويت

محمد احلمد
صباح السالم

6.40
6.40
6.40
6.40

الثاثاء
2010/4/13

القادسية - كاظمة
الكويت - الصليبخات
الساملية - التضامن

العربي - النصر

الكويت
ثامر

علي صباح السالم
محمد احلمد

6.40
6.40
6.40
6.40


