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النصر يواصل تألقه ويهزم السالمية في انطالق الجولة الـ 11 للدوري الممتاز

القادسية والعربي.. تعادل »عادل«

صورة ضوئية من كتاب االحتاد الدولي لرفع األثقال

جانب من بطولة سابقة جلمال اخليل العربية األصيلة

د. حمود فليطح أثناء لقائه مع األمير سلطان بن فهد

الشيخ أحمد الفهد وجمال الكاظمي في لقطة تذكارية مع املعتزل طالل النمالن

الكويت في مهمة سهلة أمام التضامن وكاظمة يشد رحاله إلى الصليبخات
فهد الدوسري

تختتم اليوم اجلولة احلادية عشرة من الدوري املمتاز مبباراتني، 
حيث يشد كاظمة رحاله ملواجهة الصليبخات على أرضه 25.3، فيما 

يستضيف الكويت التضامن في مواجهة سهلة في 55.5.
 ويس��عى البرتقالي في لقاء اليوم حلصد النقاط الثالث كاملة 
للعودة ألجواء املنافسة من جديد، حيث ميتلك 16 نقطة ويأمل في 

زيادة الرصيد للمضي قدما نحو مزاحمة فرق الصدارة.
وكان كاظمة قد تعادل مع الكويت في اجلولة األخيرة 2-2 ولن 
يبحث مدربه الروماني بالتشي كثيرا عن جمال االداء، فالفريق أصبح 
في حاجة ماسة الى حتريك رصيده من جديد ولتحقيق دفعة معنوية 
اضافية حتمل الالعبني الى احللم بتحقيق درع الدوري الغائب عن 
خزائن النادي منذ س��نوات عديدة. أما الصليبخات صاحب املركز 
قبل االخير فيحاول ان يغير من أوضاعه السيئة التي قد ال تشفع 

له بالبقاء في دوري األضواء، حيث ال ميلك الفريق سوى 3 نقاط 
ويعاني من ضعف خط الدفاع بعد أن ولج في مرماه 26 هدفا حتى 
اجلولة العاشرة وهو رقم كبير رغم اجتهادات ومحاوالت احلارس 
الش��اب علي طالب. وفي املباراة االخرى يس��عى الكويت إلكرام 
ضيفه التضامن عندما يس��تضيفه الليل��ة، فاألبيض يدخل اللقاء 
برصي��د 20 نقطة فيما يقبع ضيفه في قاع الترتيب بنقطة يتيمة، 
وبفارق االمكانات بني الفريقني والوضع الفني لكليهما فإن املواجهة 
قد تش��هد هزمية ثقيلة جديدة للتضامن الذي يقدم العبوه أسوأ 
موس��م لهم منذ سنوات طويلة، فبعد ان كان الفريق يلقب بصائد 
الكبار وعقدتهم أصبح صيدا س��هال للغاية وميكن هزميته، اال اذا 
كان لالعبي��ه اليوم رأي آخر أمام االبيض رمبا تكون نقطة حتول 
جديدة في رحلتهم في الدوري. وقد تش��هد مباراة اليوم مشاركة 

بشار عبداهلل مع االبيض.

لكن دون جدوى، وادرك التعادل 
للساملية املهاجم فرج لهيب في 
الدقيقة 26 من كرة رأس���ية بعد 
ان تلق���ى عرضية املتألق نواف 
املطيري، واستغل اخلروج اخلاطئ 
حلارس النص���ر محمد الصالل 

وارسلها في املرمى اخلالي.
واعاد النصر الكرة في الشوط 
املميز  املهاجم  الثاني واستطاع 
البرازيلي باتريك فابيانو اضافة 
اله���دف الثاني ف���ي الدقيقة 50 
من تسديدة قوية داخل منطقة 
اجلزاء لم يحرك لها القالف ساكنا، 
وحاول الساملية بعد ذلك تسجيل 
هدف التعادل وسط تراجع لالعبي 
النصر الذين اعتمدوا على الثالثي 
البرازيلي باتري���ك ورودريغو 
ومارسيلو بيريز في شن الهجمات 
املرتدة التي شكلت خطورة على 

مرمى الساملية.

أدار املباراة الدولي علي محمود 
وساعده سليمان الشمري وفارس 
الش����مري، وأنذر احلكم عبداهلل 
احلداد وعبداهلل الشمالي ونواف 
الشويع وخالد خلف وكيتا، وطرد 
العرب����ي دراغان منتصف  مدرب 

الشوط الثاني.
ويؤخذ على احلكم عدم طرده 
لالع����ب العربي عب����داهلل احلداد 
الرتكابه خطأ عل����ى بدر املطوع 

يستجوب إنذارا ثانيا.

النصر لـ »العنابي«

النصر والساملية،  وفي لقاء 
بكر »العنابي« بافتتاح التسجيل 
في الدقيقة الثالثة عبر البرازيلي 
ردريغو سوزا سيلڤا الذي سدد 
كرة قوية من حدود منطقة اجلزاء 
على ميني حارس الساملية حميد 
القالف الذي حاول جاهدا ابعادها 

خطأ من جهاد احلسني، حيث هيأ 
له كرة مثالية للتسديد أطلقها في 
القادسية  الش����باك )78(، وعادل 
النتيجة بفضل هجماته املتواصلة 
بقيادة بدر املطوع الذي أرسل كرة 
عالية زاحم بها أحمد عجب املدافع 
مساعد عبداهلل الذي أرسل الكرة 
برأس����ه باخلطأ في مرماه، وقدم 
الفريقان أداء فنيا جيدا في احلصة 

الثانية.

وتغير احلال الى األفضل بكثير 
في الشوط الثاني وشهد سلسلة 
من التغييرات بني الفريقني ولعب 
علي مقصيد وأمير سعيود للعربي 
وعمر بوحمد وأحمد عجب وفهد 
األنصاري للقادس����ية، وس����ارع 
الى تنظي����م صفوفهما  الفريقان 
ووصال كثيرا الى مناطق اخلطورة، 
وبدأ األصفر بالتسجيل عن طريق 
العب الوسط عبداهلل الشمالي بعد 

الك����رات املرتدة والس����ريعة الى 
املهاجمني خلف وزينو وش����كل 
األول خط����ورة بتحركات����ه ولم 
تكتمل ألعاب االخضر بسبب قلة 
االمداد من اخللف، واحسن العربي 
في انتش����اره في منطقة الوسط 
خصوصا في اجلانب الدفاعي درءا 
لهجمات خصمه كما احسن شهاب 
كنكوني في التصدي لبعض الكرات 

العرضية.

وأحمد الرشيدي ومساعد عبداهلل 
البلوش����ي، وروكس����ي  ومبارك 
وعبداهلل الشمالي ونواف الشويع 
وعبداهلل احل����داد ومحمد جراغ 
وخالد خلف ومحمد زينو، وحافظ 
االخضر على متاسك دفاعه رغم 
التهدي����د وكانت تعليمات املدرب 
واضحة بضرورة تضييق اخلناق 
على بدر املطوع مصدر خطورة 
االصف����ر، واالعتم����اد عل����ى نقل 

مميزة م����ن خصمه بأن����ه األكثر 
الكرة مع االحتفاظ  سيطرة على 
بأحقية األخضر في حضوره داخل 

امللعب.
لعب محمد إبراهيم بتشكيلة 
مكونة من نواف اخلالدي ومحمد 
راشد ونهير الشمري وعلي النمش 
وفايز بندر وطالل العامر وكيتا 
وجهاد احلس���ني وب���در املطوع 
وفراس اخلطيب وخلف السالمة، 
وكعادته ف���إن األصفر ال يضيع 
الوقت في احلديث اجلانبي ويدخل 
مباشرة في املوضوع وتراه يهاجم 
بسرعة خصوصا إذا كان خصمه 
مثل العربي ان اخلصام له على 
طريقة »اتغدى به قبل ان يتعشى 
بي« ولألصفر ف���ي ذلك عناصر 
متيقظ���ة قادرة عل���ى ان تصنع 
اخلطر ف���ي أغلب الك���رات مثل 
املطوع وفراس وجهاد والسالمة 
فكانت الكرة القدساوية تصل في 
أقصر الطرق وتهدد مرمى العنزي 
ولكن بال اهداف، ولم تقتصر ألعاب 
االصفر على جهة معينة فكانت 
االطراف مسلكه إضافة إلى تبادل 
الكرات القصيرة التي يجيد أفراد 
الوسط تناقلها، فكان االصفر في 
الش���وط األول، كمن يبحث عن 
»بوصلة« تدله الى طريق الهدف 

رغم اقترابه من املرمى كثيرا.
ولعب م����درب العربي دراغان 
بتشكيلة مكونة من شهاب كنكوني 

ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي ـ يحيى حميدان
سجل العربي هدفني وتعادل مع 
القادسية 1-1 في املواجهة املثيرة 
التي جمعتهم����ا أمس على ملعب 
محمد احلمد في انطالقة اجلولة 
املمتاز، حيث أحرز  )11( للدوري 
األخضر هدف السبق عن طريق 
الش����مالي )78( وتعادل  عبداهلل 
األصفر ب����رأس املدافع العرباوي 
مساعد عبداهلل باخلطأ في مرماه 
)88( بعد مزاحمة من أحمد عجب، 
وبذلك واصل القادس����ية تصدره 
برصيد )25( نقطة وللعربي )13( 

نقطة.
ومازال النصر يواصل عروضه 
الرائعة وسجل فوزا مستحقا على 
الساملية 2-1 وسجل له البرازيليان 
رودريغو سيلڤا وباتريك )3 و50( 
وسجل للخاسر فرج لهيب )26( 
وأصب����ح للعناب����ي )23( نقطة 
وللسماوي )15(، وشهدت مباراة 
العربي والقادس����ية اعتزال العب 
األصفر طالل النمالن حتت رعاية 
الش����يخ  اللجنة األوملبية  رئيس 

أحمد الفهد.
فعل العربي والقادسية الكثير 
في الشوط األول إال أنهما لم يسجال، 
هاجما من كل اجلهات، سددا الكرات 
ولكن الهدف كان »عصيبا« عليهما 
ولو سجل أحدهما هدفا الرتفعت 
حدة املباراة ال����ى اكبر معدل لها 
وميكن أن نضيف للقادسية عالمة 

أشاد نائب املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة لشؤون الرياضة د.حمود فليطح بالتعاون 
الكويتي - الس���عودي في املج���االت الرياضية 

والشبابية.
وق���ال فليطح ل� »كونا« عل���ى هامش زيارته 
الرسمية والوفد املرافق له للرياض ان الوفد التقى 
الرئيس العام لرعاية الشباب في السعودية االمير 
س���لطان بن فهد بن عبدالعزيز وناقش معه عددا 
من القضايا التي تهم قطاع الشباب والرياضة في 

البلدين الشقيقني.
وأوضح فليطح ان الزيارة شملت االطالع على 
دوري احملترفني في السعودية والتجربة املهمة لعدد 

من الفرق السعودية املشاركة بهذا الدوري.
وقال »اطلعنا على السلبيات وااليجابيات في 
دوري احملترفني ومعرفة متطلبات الوفاء بدوري 
احملترفني في قارة آسيا وذلك لنقل هذه التجربة 
للكويت«، مضيفا ان الكويت بصدد اس���تضافة 
عدد من الشخصيات الرياضية السعودية املعنية 

بدوري احملترفني لزيارة الكويت.
وق���ال فليطح ان برنامج الزيارة س���يتضمن 

ايضا زيارة س���تاد امللك فهد والتباحث في مجال 
ادارة وتش���غيل ه���ذا الس���تاد حت���ى ننقل هذه 
التجارب الناجحة لفريق عمل مدينة جابر األحمد 

الرياضية.
من جانب آخر، بعث رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية الشيخ سلمان احلمود برسالة 
إلى األمير سلطان بن فهد عبر فيها عن خالص 
شكره وتقديره لسموه، مشيدا باجلهود املخلصة 
والدعم الكرمي الذي يقدمه للرياضة عامة والرماية 
خاصة، ومتابعته اجليدة جلميع ما يتعلق باللعبة 
عربيا، الفتا الى انه يقدر مساندة سموه للرماية 

العربية واخلليجية.
وقد جاءت رسالة احلمود ردا على رسالة تهنئة 
من األمير س���لطان بن فهد رئيس احتاد اللجان 
األوملبية الوطنية العربية على الثقة التي أولتها 
اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للرماية لقيادته 
ودعيج العتيبي رئيس االحتاد العربي للرماية، 
وعلى موافقتها على نقل مقر االحتاد الى الكويت، 
واختتم األمير سلطان رسالته بأطيب التمنيات 

للحمود وإلدارة احتاد الرماية الكويتي.

فليطح يشيد بالتعاون الكويتي - السعودي 
في مجال الرياضة والشباب

»الهيئة« تدعو اإلعالميين
لمؤتمر صحافي في ستاد جابر اليوم

وفد الموهوبين المصريين يصل غدًا

وجه نائب املدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د. حمود فليطح الدعوة الى رجال االعالم والصحافة حلضور 
مؤمتر صحافي بستاد جابر الدولي في الواحدة ظهر اليوم لالطالع على 
آخر ما وصلت اليه اوضاع الستاد واقامة حفل غداء على شرف االعالميني. 
وكان فليطح قد عاد الى البالد بعد ان قام بجولة الى السعودية وقطر 

لالطالع عن قرب على الستادات واملالعب الرياضية هناك.

عقدت اللجنة الفنية للمهرجان الكويتي � املصري الثاني للموهوبني 
رياضيا الذي حتتضنه الكويت خالل الفترة من 5 حتى 11 اجلاري اجتماعا 
مع ممثلي االندية واالحتادات الرياضية املشاركة في املهرجان حضره 
محمود ابل مدير ادارة املكتب الفني للرياضة في الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة ورئيس اللجنة الفنية للمهرج����ان ود.احمد فرج من احتاد 
الكرة وعبداهلل سعود عن احتاد الطائرة و احمد القالف وعزت زغلول 
عن احتاد الطاولة واحمد العتيبي وفهد عبدالرحمن عن احتاد اجلودو 
والتايكواندو وسالم االنصاري عن نادي اليرموك وانور السلطان عن 

نادي كاظمة وجاسر عبدالرحمن عن نادي النصر.

تستعد الكويت الستضافة اجتماعات وزراء الشباب والرياضة بدول 
مجلس التعاون لدول اخلليج العربية خالل الفترة من 19 الى 22 مارس 
املقبل. واعلن مدير ادارة االعالم والنشر رئيس اللجنة االعالمية توفيق 
العيد عن تش����كيل جلان اعالمية وتنظيمية ومالية باالضافة الى جلنة 
العالقات العامة وذلك للعمل على متابعة االجتماع ال� 24 لوزراء الشباب 
والرياضة بدول مجلس التعاون ورؤساء اللجان االوروبية واالجتماعات 
املصاحبة لها، مشيرا الى ان اللجنة املنظمة العليا عقدت اجتماعها الثاني 
برئاسة فيصل اجلزاف رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة العامة 
للش����باب والرياضة بحضور اعضاء اللجنة لبحث كل ما يتعلق بهذه 
االجتماعات، ولفت العيد الى اقامة معرض تصويري وفوتوغرافي يقام 

الول مرة في تاريخ هذه االجتماعات على املستوى اخلليجي.

تكريم رموز الرياضة الخليجية
في اجتماع وزراء الشباب والرياضة

االتحاد الدولي لألثقال يوقف الكويت

مرابط الخيل في البطولة الوطنية األولى

تلق���ى احتاد املالكمة ورفع االثق���ال كتابا من االحتاد 
الدولي لرفع االثقال بتعليق نش���اط اللعبة حتى إشعار 
آخر بسبب االزمة الرياضية بني الكويت واللجنة االوملبية 
الدولية، وجاء نص الكتاب الذي ارس���له رئيس االحتاد 

الدولي لرفع االثقال توماس اجان كما يلي:
»إن االحتاد الدولي لرفع االثق���ال العضو الفعال في 
اللجنة االوملبية الدولية وانا ش���خصيا كعضو س���ابق 
باللجنة االوملبية الدولي���ة واآلن عضو فخري باللجنة 
وكذل���ك عضو جلنة العالقات الدولية باللجنة وذلك مما 
يس���توجب على االحتاد الدولي لرفع االثقال ان يحترم 
قرارات اللجنة االوملبية الدولية. انه من املؤسف ابالغكم 
بتعليق اللجنة االوملبي���ة الكويتية من اللجنة االوملبية 
الدولية وبناء على ما جاء اعاله فإن االحتاد الدولي لرفع 
االثقال ليس لديه خيار آخر سوى تعليق االحتاد الكويتي 
لرفع االثقال حتى إشعار آخر. آملني اال يتم هذا التعليق 
اال لفترة قصيرة ونثق بقدرة احلكومة واللجنة االوملبية 

الدولية على التوصل الى اتفاق في وقت قريب.
وبناء على ما ج���اء أعاله، مت تعليق االحتاد الكويتي 
لرفع االثقال وعدم مش���اركته في اي بطولة دولية حتى 

إشعار آخر«.

عاد الفريق الكويتي املكون من مربط الهيال ومربط 
الواوان ومربط الزبير ومربط الفياض يوم السبت 
املاضي من اململكة العربية السعودية، بعد املشاركة 
في بطولة اخلالدية الثالثة جلمال اخليل العربية، 
للتحضير للبطولة الوطنية والتي س����تقام الشهر 
اجل����اري في الكويت، وينظمه����ا بيت العرب حتت 
رعاية صاحب السمو األمير. وستكون هذه البطولة 
نقلة نوعية كبيرة بني مالك اخليل العربية االصيلة 
والذين يس����تعدون لها بشكل كبير النها تقام الول 

مرة برعاية من صاحب السمو.
وكان الفريق الكويت����ي املكون من مربط الهيال 
ومربط ال����واوان ومربط الزبير ومربط الفياض قد 
ش����ارك في بطولة اخلالدية الدولية الثالثة جلمال 
اخليل العربية 2010. والتي اقيمت مؤخرا في اململكة 
العربية السعودية بعدد 6 رؤوس من اخليل العربية 

األصيلة.

الحمود يثني على جهود سلطان بن فهد

فرانس فوتبول في الملعب
شاهد لقاء القادسية والعربي وفد إعالمي من مجلة 
فرانس فوتبول الش���هيرة والتي متنح س���نويا جائزة 
افضل العب ف���ي العالم، ويبلغ عدد اعض���اء الوفد 10 
اشخاص اكدوا انهم حضروا اللقاء ملشاهدة ديربي الكرة 
الكويتية ناف���ني ان تكون زيارتهم للبالد زيارة عمل او 

ملراقبة اي العب.

)هاني الشمري(عبداهلل احلداد وأحمد الرشيدي ومبارك البلوشي ونواف شويع يحاصرون بدر املطوع


