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الفهد يشيد بدور ماجد

استقبل الشيخ طالل الفهد رئيس نادي القادسية السابق العب 
الفريق االول لكرة القدم بالنادي العربي حمود ماجد، حيث اش���اد 
الفهد مباجد وما قدمه لناديه طوال مشواره الرياضي وطالبه باملزيد 
خالل الفترة املقبلة من اجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد 

عن املجال الرياضي واالجتاه الى العمل االداري او الفني.
ووّجه ماجد الدعوة للفهد حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام 
على هامش اللقاء الذي يجمع العربي مع الكويت في الدوري املمتاز 

بستاد صباح السالم.
على صعيد متصل يصل البالد بعد غد احملترف العماني السابق 

في العربي طالل خلفان تلبية لدعوة من جلنة اعتزال ماجد.

عبداهلل العنزي
ادى املنتخب الوطني تدريبه امس على ستاد نادي 
الكويت بعد عودته من معسكر القاهرة، وذلك استعدادا 
ملالقاة املنتخب االسترالي االربعاء املقبل في اجلولة 
اخلامسة للمجموعة الثانية للتصفيات املؤهلة لكأس 
آس����يا 2011 بقطر، ودخل االزرق بعد التدريبات في 

املعسكر الداخلي بفندق السفير انترناشيونال.
وركز اجلهاز الفني بقيادة املدرب الصربي غوران 
توفاريش في تدريبات االمس على اجلانب التكتيكي 
اكثر من اجلانب البدني وذلك لتجنب اصابة الالعبني 
باالرهاق بعد العودة من القاهرة في ساعة متأخرة 
من مساء اول من امس، حيث طبق الالعبون عددا من 
اجلمل التكتيكية خصوصا في عملية بناء الهجمات 
ملا يتمتع به الفريق االس����ترالي من قوة جسمانية 

كبيرة.
وقد شارك في التدريبات: نواف اخلالدي وشهاب 
كنكوني وأحمد العيدان ومساعد ندا ويعقوب الطاهر 
وحسني فاضل وفهد العنزي وعبداهلل البريكي وفهد 
األنصاري وطالل العامر ومحمد جراغ وجراح العتيقي 
وبدر املطوع وحمد العنزي ويوسف ناصر وأحمد 

عجب وطالل نايف وحمد أمان.
واستبعد غوران خالد خلف لإلصابة إلى جانب 
حسني كنكوني وعادل حمود. وقد وضح من خالل 
معسكر القاهرة ان غوران قد استقر على التشكيلة 
االساسية لالزرق حيث س����يلعب بنواف اخلالدي 
في حراس����ة املرمى وللدفاع حسني فاضل ومساعد 
ندى وفهد العنزي ويعقوب الطاهر وجراح العتيقي 
وطالل العامر ومحمد جراغ وعبداهلل البريكي للوسط 
وبدر املطوع ويوسف ناصر للمقدمة، وتبدو فرصة 
خوض احمد عجب املباراة اساسيا صعبة لسببني 
اولهما عدم مش����اركته اساسيا مع فريقه القادسية 

في الدوري وثانيا اهداره املتكرر للفرص مع اعطاء 
فرصة لالعبني اآلخرين الثبات وجودهم.

وستكون املهمة الكبيرة في الناحية التكتيكية 
ملقاة على العتيقي والعامر إلبطال مفعول هجمات 
املنتخب االسترالي مع االعتماد في صناعة اللعب على 
سرعة نقل الكرة حملمد جراغ وانطالقات البريكي.

من جانبه، قال مساعد مدرب االزرق عبدالعزيز 
حمادة ان معسكر القاهرة جاء في وقته واستفاد منه 
اجلهاز الفني والالعبون كثيرا حيث مت تطبيق عدد 
من االلعاب التكتيكية من اجل االستفادة من نقاط 
الضعف في املنتخب االس����ترالي، كذلك عملنا على 
تدارك االخطاء التي وق����ع فيها املنتخب في مباراة 
اندونيسيا، مضيفا ان املباراة التي خاضها االزرق 
ضد رديف املنتخب الروماني كانت جيدة نس����بيا، 
ولعل بروز اكثر من العب خاللها خصوصا املهاجم 
يوس����ف ناصر هو مؤشر جيد لنا في اجلهاز الفني 

لزيادة عدد االوراق الهجومية باملنتخب.
وبني حمادة ان االصابات في صفوف االزرق ليست 
مقلقة الى درجة كبيرة، وكل ما هناك كدمات يحاول 
الطاقم الطبي تداركها وجتهيز الالعبني قبل املباراة، 
مش����ددا في الوقت ذاته على ان املنتخب االسترالي 
صعب وال ميكن االستهانة به حتى لو لم يأت بقوته 
الضاربة وهم الالعبون احملترفون في اوروبا، لذلك 
حذرنا الالعبني من االستهتار والعمل على استغالل 
الفرص لضمان نتيجة املباراة منذ البداية، خصوصا 

انها تقام على ملعبنا وبني جماهيرنا.
من جانب آخر، يصل في اخلامس����ة مساء اليوم 
املنتخب االس����ترالي حيث سيقيم في فندق املارينا 
على ان يؤدي تدريبه االول اليوم على ملعب كاظمة 
وتدريبه الرئيس����ي غدا على ملعب املباراة س����تاد 

نادي الكويت.

طاهر ريغي وفهد املشايخي في دورة سابقة

كاظمة يسعى للصدارة واللقب أمام العربي

عبداهلل أحمد يصوب على مرمى الساحل

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

اجلدية ظهرت واضحة في تدريبات املنتخب استعدادا ملباراة أستراليا

غوران يستبعد خلف وكنكوني وحمود.. و»أستراليا« يصل اليوم

األزرق يرفع حالة الطوارئ استعدادًا الصطياد »الكانغارو«

الفحيحيل يفوز على الساحل في »تنشيطية اليد«كاظمة يستضيف العربي في إياب ذهبي »الطائرة«

طالل المحطب
الكوي���ت على  يس���تضيف 
ال� 7:00  صالته القادس���ية في 
مس���اء ضمن منافسات مرحلة 
اإلياب للمرب���ع الذهبي لطائرة 
االحتاد ولكل منهما 4 نقاط من 
فوز وحيد وخسارتني، ويلتقي 
كاظمة املتصدر برصيد 6 نقاط 
من ف���وزه في املباري���ات ال� 3 
التي خاضها في مرحلة الذهاب 
مع العربي الذي بدأت صحوته 
متأخرة برصيد 4 نقاط وذلك على 
صالة يوسف الشاهني بكاظمة.

اليوم  لق���اء  الكويت  يدخل 
س���اعيا لتحقيق الفوز والتقدم 
التتويج بعد  مج���ددا ملنص���ة 
التعثر غير املتوقع وساعيا في 
الوقت ذاته للث���أر من األصفر 
الذهاب،  ف���ي  ف���از عليه  الذي 
واألبيض ميل���ك العناصر التي 
تساعده على حتقيق الفوز بقيادة 
احملترف األنغولي بالل وزمالئه 
عبدالرحمن التوم، عبدالرحمن 
املقيح���ط، يوس���ف احلمدان، 
الهزمي، سلطان خلف،  مشاري 
سعد كرمي واملعد املتميز فيصل 
العجمي والليبرو األفضل ابراهيم 

موسى.

من جانبه، يسعى التونسي 
محم���د كعبار م���درب األصفر 
حلفظ ماء وجه حامل اللقب في 
النسخة األخيرة بإعادة ترتيب 
األوراق التي تبعثرت في مرحلة 
الذهاب وتعرض فريقه للخسائر 
وظه���ور العبيه كأنهم بعيدون 
عن املستوى الطبيعي لهم، وان 
كانت إصابة النجم سعد صالح 
مؤثرة على الفريق إال ان ذلك ال 
يشفع له لدى اجلماهير املتعطشة 
للفوز ألنه لم يجهز البدالء على 
النقيض من تصريحاته الكثيرة 
بأن األصفر ميلك الصف الثاني 
اجلاهز، ناهيك عن تراجع مستوى 
احملترف التونس���ي نور الدين 
حفيظ في اللقاءات السابقة، ومتى 
ما عاد جنوم األصفر ملستواهم 
الطبيعي بقيادة حسني الشطي 
وزمالئه يوسف البلوشي، خالد 
السليم، املعد  الدويسان، عامر 
زيد الكاظم���ي والليبرو ناصر 
عبدالصم���د فإنهم س���يقولون 

كلمتهم مساء اليوم.
فيما يدخل املتصدر كاظمة 
لقاء اليوم إلكرام الضيف وحتقيق 
الف���وز واالس���تمرار بالصدارة 
لتحقيق اللقب بقيادة احملترف 

الذي  الس���عودي احمد بخيت 
البرتقالي االستفادة  اس���تطاع 
من خبرته العالية وقدرته على 
اللعب بعيدا  التحكم مبجريات 
عن االستعراض، باإلضافة الى 
القالف،  تألق زمالئه يوس���ف 
محمد اس���حق، مساعد املجمد، 
مشعل العمر، احمد املال وامُلعد 
املتميز موسى بحروه والليبرو 
عبدالعزيز ش���اكر ومن ورائهم 
ألكس���ندر  امل���درب الصرب���ي 
ومساعده الوطني النجم السابق 

خالد البحوه.
ويحاول جنوم األخضر بقيادة 
املدرب التونسي عامر النصراوي 
البديل عن الوطني رضا الوايل 
حتقي���ق الف���وز واالس���تمرار 
بالصح���وة حت���ى ال يبتعدوا 
عن منص���ة التتويج واإلطاحة 
بالبرتقال���ي، وميل���ك األخضر 
األوراق التي تساعده على ذلك 
بقيادة احملترف األنغولي أنكوكا 
وزمالئه عادل املزيعل، عبداهلل 
جاس���م، محمد القطان، سلطان 
أحمد، عبدالرحمن العتيبي، املعد 
الرشود والليبرو مشعل  راشد 
رمض���ان البعيد عن مس���تواه 

الطبيعي.

حامد العمران
فاز الفحيحيل على الس����احل 
39 - 24 )الشوط االول 19 - 13( 
في اللق����اء الذي جرى امس على 
صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية 
ضمن منافسات املجموعة االولى 
اليد.  التنش����يطية لكرة  للدورة 
وبذلك حصل الفحيحيل على اول 
نقطتني فيما بقي الس����احل دون 

رصيد من النقاط.
ووجد الفحيحيل صعوبة في 
اول 20 دقيقة من الش����وط االول 
الساحل بشكل جيد  عندما لعب 
وتعام����ل املدرب الوطني س����الم 
محم����ود بايجابية م����ع طريقة 
الفحيحيل الدفاعية 4 - 2 بنزول 
بدر عبدالرحمن كالعب ثان على 

الدائرة الى جانب محمد احلولي، 
وهذا ما كس����ر الطريقة الدفاعية 
للفحيحيل ليحول الساحل تأخره 
بف����ارق وصل ال����ى 4 اهداف الى 
تعادل 10 - 10 بعد التألق الدفاعي 
والهجومي مع بروز العب اخلط 
اخللفي محمد احلمدان الذي ظهر 
مبس����توى الفت الى جانب احمد 
فوالذ. ولكن التعادل لم يرق لالعبي 
الفحيحيل ومدربهم سعيد حجازي 
ليعود بالدفاع الى 5 - 1 ويصحح 
اخطاءه م����ع انقضاض قوي في 
الهجوم عن طريق الهجوم املرتد 
السريع الذي اربك اوراق الساحل 
ليعود الفحيحيل الى السيطرة مع 
تألق سعد سالم وعبداهلل احمد 
واحيانا احل����ارس احمد املتروك 

ليتس����ع الفارق تدريجيا ويصل 
الى 6 اهداف مع نهاية الش����وط 

االول.
الثاني استمر  الش����وط  وفي 
احلال على ما هو عليه على الرغم 
من التغييرات التي اجراها الساحل، 
لكن اللعب السريع ادى الى وجود 
فجوات في دفاع الساحل استغلها 
العبو الفحيحيل جيدا. ادار اللقاء 
احلكمان شاكر ابل ومشاري رميح. 
وتقام اليوم 3 مباريات في اطار 
منافسات املجموعة الثانية، حيث 
يلتقي الساملية مع التضامن في 
الرابعة والنصف ويلعب الكويت 
مع اجلهراء في السادسة، ويتقابل 
اليرموك في السابعة  كاظمة مع 

والنصف.

98 جوادًا وفرسًا في سباقات 160 العبًا في بطولة الكاتا والكوميتيه 
فروسية الصيد ألول مرة

الهمالن يجدد مطالبته للهيئة 
بإشهار نادي االتحاد

الهزاع واألحمد على زعامة »المحافظات«

»الكاظم« يفوز
بكأس الهجن

تنطلق اليوم البطولة األولى للكاتا والكوميتيه لفرق العمومي 
التي ينظمها احتاد الكراتيه وتس���تمر حتى 9 من اجلاري على 
صالة االحتاد بنادي الساملية حيث يلعب في اليوم األول كاتا 

فردي + كاتا جماعي.
من جانبه قال أمني السر العام في االحتاد خلف السعيدي إن 
البطولة األولى للكاتا والكوميتيه لفرق العمومي هي باكورة 
البط���والت التي يقيمها االحتاد ملرحلة العمومي لهذا املوس���م 
مبش���اركة 14 ناديا ميثلها في البطول���ة 160 العبا في مختلف 

األوزان.
وأضاف اننا نتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية بني العبي 
األندية وعلى مس���توى الفرق أيضا خصوصا بعد املستويات 
الكبيرة التي ش���هدها املوسم املاضي، حيث تسعى األندية إلى 
زيادة رصيدها من النقاط وذلك للظفر بكأس التفوق العام في 
اللعبة وهذا ما سوف يجعل الالعبني يقدمون كل ما لديهم في 

املباريات.
 وذكر السعيدي ان األندية التي يتوقع أن تنافس في البطولة 
هي أندية الشباب واليرموك والقادسية والتضامن وذلك بفضل 
استعداداتها واهتمام إدارات اللعبة بتطوريها وجتهيز العبيها 

بالشكل املطلوب.
وشكر السعيدي الشيخ خالد العبداهلل رئيس االحتاد الكراتيه 
عل���ى اهتمامه ومتابعته للعبة وتذليل���ه كل الصعوبات التي 

تواجه االحتاد أو اللعبة في الكويت بشكل عام.
م���ن جهة أخرى يقيم احتاد الكراتي���ه األحد 10 يناير وبعد 
ختام بطول���ة االحتاد للعمومي دورة تدريبية حلكام الكراتيه 
الوطني���ني على صالة االحتاد ومركز إع���داد القادة باخلالدية 

وتستمر ملدة 5 أيام.

يشهد مضمار س���باق اخليل بنادي الصيد والفروسية في 
الثالثة بع��د ظ��هر الي��وم االج�����تماع احل��ادي عش������ر لهذا 
املوسم وأول س���باق���ات عام 2010 التي ق���يد ف����يها 98 جوادا 
وفرس���ا من مختل���ف الدرج���ات من��ها 18 ج���وادا وفرسا في 
ال���ثنايا تت���نافس على ال��كأس املق���دمة من ورثة الش������يخ 
ج����ابر الس���الم على مس��افة 1200 مت��ر وهي ش��عاع النصر 
وجنم املس���ايل للمسايل وابوس������لطان للنش��اما وبرشاوى 
ألبناء الش���هيد والغالي طالل لالب�����رق ورف���يق النش�����اما 
وغ���ال الس���رور للسرور وبس يا بحر لول��يد املط���وع ومزن 
للعتيبي ولكن للف��نار وط���عان لبوخم��سني واب����ني البوش���يبة 
وش���قردي تو للنصف وصافي الروح له���شام اجل���حيل وغربي 
لل���شاطري وبرج اخلير للسفير ووسن للب��نوان ومعشوقة 

ليان للعرين.
كما يتنافس 14 جوادا وفرسا من الدرجة األولى على الكأس 
املقدمة من ورثة الش���يخ عبداهلل اخلليفة على مس���افة 1200 
ايضا، وهي القايد للمطرقة وموليم للش���برم ولعيون س���ارة 
وأوطان وغال فهد لألبرق وانديان س���يبر للمس���ايل وغريب 
لبورسلي وزين املعاني للش���اطري وصايد للسيحان ورزين 
للفرماوي وثار لفهد العمران وس���بوق الفه���د لعايد العمري 

وشيبان ومخرب للدابان.
وقد أعرب رئيس نادي الصيد والفروس���ية الشيخ ضاري 
الفهد عن س���عادته بزيادة عدد اخليل املشاركة واالقتراب من 

املائة في بداية عام 2010.

جدد أمني السر العام في نادي االحتاد همالن الهمالن مطالبته للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة مخاطبة مجلس الوزراء الستعجال إشهار 

النادي اخلاص بضاحية علي صباح السالم »أم الهيمان«.
وأكد الهمالن خالل اجتماع أعضاء املجلس التأسيسي للنادي الذي 
عقد األس����بوع املاضي في املقر املؤقت في ديوان الهمالن وحضره عدد 
من األهالي واملهتمني بالش����أن الرياضي أن أهال����ي املنطقة مازالوا في 
انتظار إش����هار النادي، خصوصا أن ضاحية علي صباح السالم تخلو 
من األماك����ن الترفيهية، في الوقت الذي يقع فيه أقرب ناد على بعد 20 

كيلومترا في منطقة الفحيحيل.
ومتنى الهمالن من الهيئة االس����تعجال في مخاطبة مجلس الوزراء 
من اجل اش����هار النادي بأسرع وقت ممكن خصوصا ان شباب املنطقة 
ال يجدون متنفس����ا يقضون فيه أوقات فراغهم، مش����ددا على أن إنشاء 
هذا النادي سيساهم في تهذيب هؤالء الشباب ويوفر لهم مكانا مالئما 
لتنمية هواياتهم وتطوير مواهبهم. وأعرب الهمالن عن أسفه ملا متر به 
الرياضة الكويتية في الوقت احلالي، في ظل قرار اللجنة االوملبية الدولية 
تعليق عضوية اللجنة االوملبية الكويتية.  يذكر أن اجلمعية التأسيسية 
للنادي عقدت في 6 أبريل من العام املاضي ومت تش����كيل املجلس الذي 
ضم كال من: حم����د العجمي )الرئيس(، جالس مبارك )نائب الرئيس(، 
همالن الهمالن )أمينا للسر(، فراج السبيعي )أمني السر املساعد(، فهد 
بوخرما )أمني الصندوق(، وكال من يوس����ف العجران، شافي العجمي، 

محمد املطيري، ناصر العجمي، محمد عوض، أعضاء.

فاز فريق ديوانية الهزاع بطل محافظة الفروانية على فريق موناكو 
للسفريات بطل محافظة العاصمة في نهائي مثير وقوي لفرق السوبر 
لبطولة احملافظات الست لكرة القدم حتت رعاية وزير الديوان األميري 
الش����يخ ناصر صباح األحمد 3-2 بعد اللجوء للضربات الترجيحية، 
وفي مباراة اخرى فاز فريق ديوانية الش����هيد فهد األحمد بطل اجلهراء 
على فريق السياسة بطل حولي 1-0، وأقيمت املباراة على ساحة بيان 

الرياضية التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة.
جاءت احداث املباراتني قوية ومثيرة وحضرهما جمهور كبير، وحالت 
براعة حراس املرمى دون دخول اي اهداف طوال الشوطني برغم الفرص 
الكثيرة والضائعة على املرمى، اال احراز هدف واحد لفريق الشهيد فهد 
األحمد مبرمى السياسة وبذلك صعد فريق ديوانية الشهيد فهد األحمد 
وديوانية اله����زاع الى املباراة النهائية عل����ى زعامة بطولة احملافظات 
الرابع����ة. وفي بطولة البراعم فاز فريق مركز ش����باب القادس����ية بطل 
العاصمة عل����ى فريق امللكي بطل اجلهراء بالضربات الترجيحية 2-3، 
كما فاز فريق مركز ش����باب الصباحية أ بطل األحمدي على فريق مركز 
شباب العارضية بطل الفروانية 1-0، وبذلك صعد مركز شباب القادسية 
والصباحي����ة أ ليلعبا املباراة النهائية عل����ى زعامة بطولة احملافظات 

الثانية لكرة القدم للبراعم.

فاز الذل���ول الكاظم ملجدل 
العتيبي ب���كأس نادي الهجن 
املخصص للثنيان قعدان على 
مسافة 8 كيلومترات في السباق 
اخلام����س عش��ر لهذا املوسم 
بعد س��باق مثي���ر ومنافسة 
قوية مع منص���ور لفهد الفي 
والس���ن��افي ملس���فر العجمي 
ومحذر لنادر بن فضوة والذيب 
لراش������د األح���يمر واملتحد 
حلسني الدواس ومزعل لطالب 
املري وه���م���ام حمل����مد علي 
املري وقام عب���داهلل املطيري 
عضو مجل���س اإلدارة واألمني 
العام لالحت���اد العربي للهجن 
إل���ى مجدل  الكأس  بتس���ليم 

العتيبي.
كما فاز في الش���وط األول 
املخصص للفحول على مسافة 
8 كيلومترات الذلول مرعوش 
بامل���ركز األول  ملقب��ل زاه���ر 
وجاء مصيحان لغنيم الظفيري 
في املرك�����ز الثاني ومقصص 
لراش���د االحيم���ر ف���ي املركز 

الثالث.

البطولة التمهيدية للعمومي والناشئين تنطلق اليوم

افتتاح الدورة التدريبية لمدربي ألعاب القوى

الدورة تعتبر األولى من نوعها 
اقرار  العالم بعد  على مستوى 
االحت���اد الدولي النظام اجلديد 
لدورات املدربني الذي يتكون من 
5 مستويات كل مستوى يعنى 
مبس���توى أو بفئة من الفئات 

السنية.

واملدير الفني في احتاد العاب القوى 
طاهر ريغي ان االفتتاح سيكون 
في الثامنة والنصف صباح اليوم 
القادة في اخلالدية  اعداد  مبركز 
النظرية  وس����تكون احلص����ص 

والعملية مبضمار كيفان.
وأوض���ح ريغ���ي أن ه���ذه 

الي���وم دورة  تبدأ صب���اح 
املدربني املستوى الثاني أللعاب 
القوى التي ينظمها احتاد العاب 
الق���وى بالتعاون م���ع  مركز 
القادة  الس���الم العداد  عبداهلل 
ومرك���ز التنمي���ة االقليمي في 
الدولي  التابع لالحتاد  القاهرة 
أللعاب القوى وتدخل هذه الدورة 
ضمن النشاط السنوي لالحتاد 
الذي يسعى الى تكوين أكبر عدد 
من املدربني لرفع مستوى العاب 
القوى خاصة في فئات البراعم 

واألشبال والناشئني. 
وستكون الدورة حتت اشراف 
وادارة كبير احملاضرين باالحتاد 
الدولي أللع���اب القوى واملدير 
الفني لالحت���اد الكويتي طاهر 
ريغي من اجلزائر ويس���اعده 
فهد بن راش���د املش���ايخي من 
س���لطنة عمان وسيشارك في 
الدورة 20 مدربا مت ترشيحهم 

من االندية.
من جانبه اكد احملاضر الدولي 

)عادل يعقوب(


