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العجمي: نستعد آلسياد كازاخستان الشتوي 
لهوكي الجليد للرجال والسيدات

خيطان يهزم الجهراء ويرتقي لصدارة »األولى« 
والساحل يفشل في تخطي الشباب

 مبارك الخالدي
تعادل الساحل مع الشباب سلبيا في انطالق 
اجلولة االولى من القس���م الثاني لدوري الدرجة 
االولى مس���اء امس، ليرتفع رصيده الى 11 نقطة 
والش���باب الى 3 نقاط، فيما شارك خيطان فرق 
الصدارة بعد ان كرر فوزه على اجلهراء 1-0 احرزه 
البرازيلي اندرسون )26( ليرتفع رصيد خيطان 
الى 11 نقطة فيما جتمد رصيد اجلهراء عند 9 نقاط 
في لقاء شهد العديد من اللمحات الفنية خليطان 
االكثر تنظيما وسيطرة على امللعب، فيما عانى 

اجلهراء من املساحات الواسعة بني خطوطه.
حاول اجلهراء مباغتة خصمه بضغط متواصل 
في الربع ساعة االول اال ان متاسك خطي الوسط 
والدفاع خليطان احبط كل احملاوالت ليبدأ بعدها 
خيطان بشن العديد من الهجمات بقيادة املتألق 
محمد عثم���ان والبرازيلي لويس فيليب وينجح 
مواطنه اندرسون في اس���تثمار اخلطأ الدفاعي 

املشترك لقلبي دفاع اجلهراء ربيع هوبري وسعيد 
قيسي ويسدد كرة قوية من داخل املنطقة على ميني 

سطام احلسينى معلنا هدف فريقه واملباراة.
وفي الشوط الثاني حافظ خيطان على تقدمه 
بتكثيف املنطق���ة الدفاعية بينما واصل اجلهراء 

ضغطه من دون جدوى.
وجاءت مباراة الس���احل والش���باب حماسية 
بني الطرفني واستطاع الشباب اغالق املنافذ امام 
خصمه بالرغ���م من انه لعب ناقصا منذ الدقيقة 
12 لطرد العبه نايف العتيبى ولم يتمكن الساحل 
من اختراق دفاعات خصمه بالرغم من سيطرته 

امليدانية.
وفي الشوط الثاني ازدادت وتيرة اللقاء وحاول 
الساحل استثمار النقص العددي اال ان استبسال 
العبي الشباب حال دون ذلك وكادت الكرات املرتدة 
لكتيبة محمد ادهيليس مدرب الشباب تدك مرمى 

الساحل لوال ان الكرة ذهبت بعيدا عن املرمى.

 سمير بوسعد
اعلن رئيس احتاد هوكي اجلليد فهيد 
العجمي عن مشاركة املنتخب الوطني 
لهوكي اجلليد للرجال والس���يدات في 
دورة االلعاب اآلسيوية الشتوية السابعة 
التي تستضيفها كازاخستان في ديسمبر 

املقبل حتى يناير 2011.
وأفاد العجمي بأن آسياد املاتا السابع 
في كازاخستان سيكون مهما وقد يشهد 
التتويج ملنتخبنا الوطني لفئة الرجال، 
السيما بعد االقتراح الذي قدمه عدد من 
رؤوساء االحتادات اآلسيوية للعبة الى 
االحتادين الدولي واآلسيوي بضرورة 
تنظيم البطولة من درجتني ليتس���نى 
اللعبة والتي  للمنتخبات احلديثة في 
تنقصها اخلبرة احلصول على فرصة 
التتويج باملراكز الثالثة االولى او اقتناص 
ميدالية وحتسني تصنيفها في االحتاد 

الدولي لهوكي اجلليد.

وبني العجم���ي ان هذا الطرح جرى 
تقدميه في االجتم���اع االخير لالحتاد 
الدولي مع اآلسيوي بحضور رؤوساء 
ومسؤولي اللعبة واالحتادات في القارة 
الصفراء الذي عقد في العاصمة التايلندية 
بانكوك بحضور الكويت حيث كان لنا فيه 
رأي قوي ومباشر مع الوفد االماراتي في 
تسليط الضوء على وجوب تنظيم آسياد 
املاتا السابع ضمن درجتني االولى جتمع 
كبار اللعبة واملصنفني اخلمسة االوائل 
وهم:كازاخستان واليابان والصني وكوريا 
اجلنوبية والشمالية، فيما تضم الفئة 
الثانية الكويت واالمارات وسنغافورة 
وتايلند وغيرها من املنتخبات املتطورة 

واملنضمة حديثا الى االسرة الدولية.
وأوضح رئيس االحتاد ان الهدف من 
االقتراح هو زيادة الثقة بالنفس ملنتخبات 
الدرجة الثانية واعطاؤها الفرصة في 
ني���ل ترتيب جديد وميدالية بعيدا عن 

اللعب مع الكبار الذين يسيطرون على 
االلقاب اآلس���يوية وامليداليات في كل 
البطوالت القارية وميثلون آس���يا في 
كأس العالم، الفتا الى ان اللعب في هذه 
الفئة كان مبوافقة 20 احتادا في آسيا، 
وبالتالي ضمان حتقيق ش���يء ما في 
دورات االلعاب اآلسيوية الشتوية، مما 
يعطي احتادات هذه الدول احلافز الكبير 
واملقنع بتحس���ني برامجها التطويرية 

للعبة مبساعدة االحتاد الدولي.
وحول الزيارة االخيرة ملمثلي االحتاد 
الدولي الى الكويت آدم سولييت ويوكا 
كاجيكا، قال العجمي ان زيارتهما كانت 
مهمة جدا وتعتبر مفصال جديدا في تاريخ 
اللعبة احلديث���ة محليا، حيث اجتمع 
سولييت ويوكا مع اعضاء جلنة الهوكي 
وعدد من الالعب���ني واجلهازين الفني 
واالداري والكادر الطبي باالضافة الى 
تفقد صالة التزلج واحتياجات اللعبة 

وسماع كل اآلراء التي تفيد في تطوير 
هوكي اجلليد في الكويت والعمل على 
رفع مستوى وكفاءة املنتخبات الوطنية 

)الرجال � السيدات � الناشئني(.
واكد العجمي ان احتاد الهوكي ينتظر 
التقرير ع���ن الزيارة امليدانية االخيرة 
م���ن االحتاد الدولي وحتديدا من جلنة 
التطوير فيه ملعرفة اخلطة والشروط 
املطلوبة للس���ير عليها وتطبيقها في 
باللعبة واالستفادة  الكويت للنهوض 

من كل املميزات الدولية.
وكان احتاد الهوكي نظم اول دوري 
محلي في الكويت وينوي تنظيم اول 
نسخة من كاس احتاد الهوكي مبشاركة 
عدد م���ن االندية احمللي���ة التي أبدت 
موافقتها على الفكرة، كما يواصل ازرق 
الهوكي للرجال والسيدات استعداداتهما 
للمشاركة في آس���ياد املاتا السابع في 

كازاخستان.

سعدون العتيبي يسلم الكأس لفهد الدبوس

)متين غوزال( لقاء الساحل والشباب جاء حماسيا من الطرفني   

عربيةمتفرقات

 استهل الرياضي اللبناني حملة الدفاع عن لقبه 
بنجاح بعد فوزه على منتخب االمارات 95-81 )الشوط 
االول 56-39( في اجلولة االولى من منافسات النسخة 
احلادية والعش���رين من بطول���ة دبي الدولية لكرة 
الس���لة التي حتتضنها صالة الن���ادي االهلي حتى 

24 احلالي.
 واصل اخلريطي��ات مفاجآته وه��زم الريان للمرة 
االولى في تاريخ مواجهاتهما بالفوز عليه 1-0 في افتتاح 
املرحلة الثالثة عش��رة من الدوري القطري لكرة القدم. 
وعاد اخلور الى االنتصارات التي غابت عنه طويال بفوزه 

على السيلية 1-2.
 ثأر ظفار خلسارته في نهائي الكأس امام صحم 
وذلك بالفوز عليه 1-0 في افتتاح املرحلة العاشرة 
من الدوري العماني لكرة القدم. وتغلب النصر على 
الطليع���ة 2- صفر، فيما حقق الش���باب فوزا على 

اخلابورة 2- 0.
 س��تكون موقعة الوحدات الثالث مع ضيفه ش��باب 
االردن الثاني في واجهة مباريات املرحلة احلادية عشرة 
من الدوري االردني لكرة القدم مبواجهة الوحدات وشباب 

األردن.

يشهد مضمار الشهيد فهد األحمد بنادي 
سباقات الهجن مبنطقة جويهل بكبد في 
الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم السباق 
السابع عش���ر للهجن لهذا املوسم الذي 
قيد فيه 250 ذلوال من أصناف جذعات 
ابكار وجذعات قعدان ولقايا ابكار ولقيان 
قعدان على مسافة 4 و5 كيلو مترات وقد 
خصص الش���وط الثاني للتنافس على 
كأس النادي والش���وط العاشر للقيان 
قعدان للتنافس على الكأس املقدمة من 
ورثة املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي 

تخليدا لذكراه.

يحيى حميدان
قررت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني 
باحتاد كرة السلة ايقاف العبي القادسية 
عبدالعزيز احلميدي وعبدالعزيز النقي اربع 
مباريات وذلك لتهجمهما على طاقم حتكيم 

مباراتهما امام الكويت االربعاء املاضي.
وكان التحكيم في املباراة املذكورة اثار 
جدال كبيرا وتس����ببت القرارات العكسية 
للحكام في حدوث تصادم بني الالعبني في 
ختامها، وقد آثر االحتاد اصدار العقوبتني 
بحق الالعب����ني املذكورين في خطوة ملنع 

تكرار تلك االحداث في املباريات املقبلة.

250 ذلواًل في الهجن

»السلة« يوقف
 الحميدي والنقي

»الرماية« يستعد  لتنظيم
بطولة جابر العبداهلل »غالي« يفوز بكأس الدعيج في فروسية األحمدي

توج اجلواد غالي لفهد الدبوس 
بقيادة دو بطال جديدا للجياد املبتدئة 
اقتناصه  بفروس���ية األحمدي بعد 
كأس الش���يخ خالد الدعيج ملسافة 
2400 متر برقم قياسي جديد قدره 
2.33.99ق وبفارق طول عن اجلواد 
أوقات ملبارك السرحان بقيادة توفيق 
وبرج حمود للتحرير بقيادة كامو 

بعد سباق مثير.
وقام سعدون العتيبي الذي ناب 
عنه الشيخ خالد الدعيج بتقدمي الكأس 
ال���ى فهد الدبوس وهنأه بالفوز، ثم 
القحطان���ي بتقدمي درع  قام محمد 
تذكارية لس���عدون العتيبي تقديرا 
للدعم الكبير، وأشاد بجهود الشيخ 
الرائدة  الدعيج ومس���اهماته  خالد 

لرياضة الفروسية.
كما فاز اجلواد الوسم للثويران 
بقيادة انتوني بكأس شركة مطاعم 
املعلم املخصص جلياد الدرجة الثانية 
على مسافة 1600 متر بزمن 1.40.41ق 
وجاء اجلوهري السطبل الفراج بقيادة 
كون في املركز الثاني ومذكر خلالد 
الطيار بقيادة توفيق في املركز الثالث 
وجزاخير لسلطان سعدون العتيبي 

في املركز الرابع بعد سباق قوي.
وفاز اجلواد خير الزين السطبل 
الهاجري باملركز األول في الش���وط 

الثاني جلياد الدرجة الثالثة.

ينظم نادي الرماية على مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية اخلميس القادم وملدة 
ثالثة أيام متتالية كأس الشيخ جابر العبداهلل، وقد 
حددت اللجنة الفنية العليا بنادي الرماية مسابقات 
البطولة على الرمايات االوملبية التالية »السكيت � 
التراب � الدبل تراب � املسدس والبندقية الهوائية 
10أمتار � واملسدس 25 مترا � والبندقية احلرة 50 
متر رقود � القوس والس���هم« للرجال والسيدات 

والناشئني والناشئات.
 من جانبه قال أمني السر العام عبيد العصيمي 
ان كأس الش���يخ جابرالعبداهلل لها مكانة خاصة 
لدى أس���رة الرماية التي تستذكر بكل فخر الدعم 
الذي قدمه الشيخ جابر العبداهلل لتطوير رياضة 
الرماية حيث قدم لها اإلمكانيات التي ساهمت في 
انطالق هذه الرياضة النبيلة في ميادين محافظة 
األحمدي وتنظيم مسابقاتها على املستوى احمللي 

عندما كانت تخطو أولى خطواتها األولي.
 وأش���ار العصيمي الى أهمية هذه الكأس التي 
يع���ول عليها النادي اهتماما كبيرا في اكتش���اف 
املواهب الواعدة التي تدعم خطط النادي املستقبلية 
وحتافظ على اجنازات���ه الرياضية وانه يأمل من 
رماة الكويت األبطال بذل قصارى جهدهم وحتقيق 
نتائج متميزة حي���ث انها احدى التجارب املفيدة 

قبل مشاركاتهم اخلارجية املقبلة.
 وكان باب التسجيل قد فتح للراغبني في املشاركة 
اعتبارا من الثالثاء املاضي وحتى السادس���ة من 
مس���اء الثالثاء 19 اجلاري وستجرى القرعة بني 
الرماة والراميات لتحديد أسماء كل مجموعة من 
املجموعات املش���اركة وفق النظام الدولي املتبع 

للمسابقات.

تغريم زكي 150 ألف جنيه.. والزمالك يهزم المقاصة»المستقبل« رشح خوري لألولمبية اللبنانية
 بيروت ـ ناجي شربل

أعل���ن عضو اللجنة االوملبية الدولي���ة طوني خوري، تبني 
»تيار املستقبل« ترشيحه لرئاسة اللجنة االوملبية اللبنانية، في 
االنتخابات املقررة بعد اقرار اللجنة االوملبية الدولية التعديالت 

على النظامني الداخلي واالساسي للجنة االوملبية اللبنانية.
وقد قصد خوري املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد 

خيامي إلبالغه باخلبر.
ورد خيام���ي على خوري قائال: »اذا كنت تبلغني قرار تبني 
ترشيحك من خلفية سياسية، معتبرا انك تنقل موقف املستقبل 
الى حركة أمل، فما عليك اال ان تقصد اجلهة السياسية املوجلة 
ذل���ك في احلركة، ألني هنا في موقع املدير العام للوزارة، بعيدا 

من اي خلفية سياسية«.
وفي خط مواز، باشر منسق قطاع الرياضة في »املستقبل« 
حسام زبيبو سلسلة اتصاالت باالحتادت الرياضية، مبلغا إياها 

قرار دعم خوري.
وبني الذين اتصل بهم زبيب���و رئيس االحتاد اللبناني لكرة 
السلة بيار كاخيا، الذي أخرج نفسه من حمى املعركة االوملبية، 
وهو أقرب الى معس���كر رئيس االحتاد اللبناني للكرة الطائرة 

املرشح لرئاسة اللجنة االوملبية جان همام.
ومعلوم ان االخير يجاهر بتأييد رئيس احتاد الرقص الرياضي 

انطوان شارتييه.
اما ترشيحه »فسيأتي في حال تبني ان حظوظ فوز شارتييه 

ضعيفة«.

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
قرر نادي الزمالك تغرمي عمرو زكي مهاجم 
الفريق 150 ألف جنيه لتغيبه عن التدريبات 
ملدة 12 يوما بدون إذن، مع إمكانية تغليظ 
العقوبة من جانب إدارة النادي. وقال إبراهيم 
حس����ن املنس����ق العام لفريق الكرة بنادي 
الزمالك: »قررنا تطبيق الئحة الغيابات على 
زكي، والتي تقدر بثالثة آالف جنيه ألول يوم 
ثم تتضاعف يوميا«. وأضاف »سنرفع مذكرة 
ملجس اإلدارة من جانبنا إلبالغهم بقرارنا، 
وسنرى رأي اإلدارة في تغليظ العقوبة أو 

اإلبقاء عليها كما هي«.
وكان زكي قد تغيب عن تدريبات الزمالك 
من الثان����ي من يناير اجل����اري بدون عذر 
مع انقطاع أي وس����يلة اتص����ال بينه وبني 
النادي، قبل أن يعت����ذر ويعود للتدريبات 

يوم اخلميس.
من جانبه، أكد زكي أنه متقبل ألي عقوبة 
س����يوقعها النادي عليه ألنه أخطأ في حق 
النادي وعلي����ه حتمل النتيجة. وعلق زكي 
»بالطبع متقبل للعقوب����ة مهما كانت، فأنا 
مخط����ئ ويجب أن أحتمل ثم����ن أخطائي«. 

وأوضح زكي أنه كالعب محترف يعلم أن غيابه 
عن التدريبات كان خطأ مهما كانت ظروفه، 

متمنيا أن يتقبل اجلمهور اعتذاره.
ومن جانب آخر تغلب الزمالك على مصر 
للمقاصة بثالثة أهداف مقابل الشيء في اللقاء 
الودي الذي جمع بينهما على ملعب الهدف 

بالسادس من أكتوبر.
افتتح شريف أشرف أهداف الزمالك في 
الدقيقة 25، وضاعف حسام عرفات النتيجة 
ف����ي الدقيقة 54 قب����ل أن يختتم أحمد عبد 
الرؤوف الثالثية في الدقيقة 80. وحضر عمرو 
زكي مهاجم الزمالك الغائب عن الفريق منذ 
فترة طويلة إلى ملعب املباراة وتدرب منفردا 
طوال أحداث الشوط األول وبني الشوطني دون 
أن يشارك. وكان زكي قد تقدم باعتذار إلدارة 
الزمالك عن تغيبه عن تدريبات الفريق، مؤكدا 
أنه مر بظروف صعبة حالت دون انتظامه 
في التدريبات. واعتمد حسام حسن املدير 
الفني للزمالك على جتربة عدد من الشباب 
والبدالء خالل اللقاء رافضا الدفع بأحمد حسام 
»ميدو« العائد من إصابة في العضلة اخللفية 

من أجل منحه مزيدا من الراحة.

بابا إلى الشباب 
السعودي و»رينغو« 

للشمال القطري
 المنامة ـ ناصر محمد

تختتم مباريات دور الثمانية 
ملسابقة كأس ملك البحرين لكرة 
القدم اليوم بلقاء يجمع املنامة مع 
احلد ويسعى كل منهما للوصول 
للدور قب����ل النهائي ألول مرة في 
تاريخ املس����ابقة وسيقابل الفائز 

منهما فريق الرفاع.
املنتظر  من جانب آخر، م����ن 
ان يحس����م اليوم نادي الش����باب 
السعودي موضوع تعاقده مع العب 
املنتخب البحريني والرفاع حسني 

بابا لالنضمام لصفوفه.
ومن جهة أخرى، ومن املتوقع 
ان ينهي اليوم موضوع إعارة العب 
املنتخب ون����ادي احملرق محمود 
عبدالرحم����ن »رينغو« لالنضمام 
لصفوف الش����مال القطري مقابل 

100 ألف دوالر.

)أحمد باكير( جانب من تدريبات املنتخب الوطني للسيدات وفي اإلطار فهيد العجمي   


