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الكويت بطاًل لدوري الناشئين

 القادسية بطالً لكأس دوري المبارزة

 الكويت يهزم الجهراء.. والقادسية يسقط الصليبخات في الطائرة

مبارك الخالدي
جنح ناشئو الكويت في حتقيق بطولة الدوري 
العام للناشئني للموسم 2009 ـ 2010 بعد فوزهم 
العريـــض على كاظمة عصر امـــس 4 - 1 رافعا 

رصيده الى 34 نقطة.
وجاء فوز »االبيض« في البطولة عن جدارة 
واستحقاق بعد ان قدم مســـتويات الفتة طوال 
املوســـم كللها بالفوز العريض على »البرتقالي« 
عصر امس، اذ افتتح االهداف الواعد مساعد طراد 

من ضربة جزاء واضاف زميله فهد خميس الهدف 
الثاني من ضربة حرة مباشـــرة خارج املنطقة، 
واضاف فواز العسعوسي الهدف الثالث لفريقه 
من مجهود فردي، واختتم قائد الفريق شـــريدة 

الشريدة الهدف الرابع من ضربة جزاء.
اجلدير بالذكر ان الفريق لعب خالل البطولة 13 
مباراة فاز في 11 منها وتعادل مرة واحدة وخسر 
مرة واحدة ايضا، واحرز العبوه 31 هدفا ودخل 

مرماهم 6 اهداف فقط.

مبارك الخالدي 
فاز مبارزو القادسية ببطولة كأس الدوري لسالح السيف االيبيه 
والتي اقيمت منافساتها على صالة االحتاد بالدعية مساء امس االول 
مبشــــاركة 10 اندية. ومتكن االصفر من الفوز باملـــباراة الـنـهـائــيـة 
علـــــى الـيـرمـوك بنـتيجة 45-30 محـــــرزا املـــركـــز االول وكـــأس 
البــطولة، وجاء الـــيرمـــوك ثانيـــا وفـــي مبـــاراة املركزين الثالـــث 
والــــرابع متكن العربي من تخطي اجلهراء بعد مباراة مثيرة بنتيجة 
45-42 ليحل االخضر ثالثا ويــــؤول املركز الرابع ملبارزي اجلهراء. 
وفي ختام املـنافســــات قـام عضو اللجنة الفنية علي مال اهلل ومدير 
اللعبة باالحتاد د.سلمـان حاجي ومدير اللعبة بنادي القادسية علي 

اشكناني بتتويج الفرق الفائزة.

تغـــلب نــــادي الكـــويت بسهولة على نظيره 
اجلهــــراء بنتــيجة 3-0 ضمــــن مباريات الـــجولة 
الـــثامنة للمـــجموعة الثانية لبطولة الدوري العام 

للكرة الطائرة.
ومتــــكن العبو الكـــويت من التعامل مع اللقاء 
بالصورة املطلوبة ومتكــنوا من الــــحد من خطورة 
العبي اخلصم بالصــــورة املطلوبة وجاءت نتائج 

األشواط 25 - 20 و25 - 13 و25 - 14.
وفـي مــباراة أخـرى حلـساب نفــــس املجــموعة 
تــغلب الســـــاحل بســــهولة أيـضا عـلى اليرمـوك 

بــنتيجة 3 - 0 وجــاءت نتــائج األشـواط 25 - 23 
و25 - 12 و25 - 11. ومتـــكن القادسـية في مبــاراة 
ضمن املجــــموعة األولى للبـــطولة من التغلب على 
نظــــيره الصـــليبخات بنتيجة 3 - 0 وجاءت نتائج 

األشواط 25 - 12 و25 - 18 و25 - 22.
يذكر ان مباريات نــــادي كاظمة في البطولة قد 
تأجلت لسفر الفريق ملعسكره االستعدادي للبطولة 
العربية املقبلة في القاهرة كما تأجلت ايضا مباريات 
النادي العربي الستعارة كاظمة لالعبني منه للمشاركة 

في البطولة املذكورة.

ج اليوم بلقب الناشئين القادسية يتوَّ
يتوج فريق القادســــية للناشــــئني لكرة القدم رسميا اليوم بطال 
للدوري في مباراته التي ستجمعه مع الكويت في الساعة 3:30 عصرا 
علــــى ملعب الكويت رقم 2، ولن تؤثــــر نتيجة املباراة على الترتيب 
بعدما حسم صغار االصفر اللقب ملصلحتهم بعد فوزهم على العربي 
في املباراة املاضية. وضمت التشــــكيلة القدساوية عددا من العناصر 
الواعدة حتت اشــــراف املدرب ظاهر العدواني ومساعده نواف جابر 
وطارق سالم مدرب احلراس الى جانب اجلهاز االداري برئاسة رفاعي 
الديحاني مدير قطاع الناشئني وفيصل الشمري مشرف عام الناشئني 

والشباب وسالم النبهان مشرف فريق الناشئني.

أحداث مؤسفة في مباراة األصفر واليرموك
 القادسية والعربي لنهائي تنشيطية اليد

تأهل القادسية والعربي الى نهائي البطولة التنشيطية لكرة اليد 
بعد فوز االول على اليرموك 26 - 24 )11 -  12( والثاني على الفحيحيل 
30 - 27 )16 - 14(. وشهدت مباراة القادسية واليرموك أحداثا مؤسفة، 
حيث اشــــتبك العبو الفريقني بصورة غير حضارية واستخدموا في 
»الهوشــــة« كل ما تناولته أيديهم وطال االعتداء حتى اإلداريني الذين 
استطاعوا مع بعض العقالء من الالعبني وبعد جهد جهيد فك االشتباك 
الذي توقفت على اثره املباراة قرابة ربع الســــاعة. وجاءت الشرارة 
األولى بعد أن استبعد حكم اللقاء عبداللطيف الدوسري )القادسية( 
ومطلق الدوســــري )اليرموك( في الدقيقة 22 من زمن الشوط الثاني 
عندما كانت النتيجة تشــــير إلى تعادل الفريقني 22 - 22، وبخروج 
لالعبني وقبل وصولهمــــا إلى دكة االحتياطي تبادال الضرب ليتدخل 
العبــــو الفريقني، على اثرها اتخذ احلكمان ســــامي عبداجلليل وعلي 
عبداحلسني قرارا جريئا باتخاذ عقوبة »الكروس« بحق الالعبني اللذين 
تســــببا في املشكلة )أي يســــتكمل فريقهما املباراة بـ 6 العبني فقط( 
كما استبعدا عبداهلل احلداد )القادسية( وصالح املوسوي )اليرموك( 
بالبطاقة احلمراء كما رفعا تقريرا إلى جلنة املســــابقات التي ستتخذ 
الالزم بحق الالعبــــني األربعة. ادار اللقاء احلكمان الدوليان ســــامي 

عبداجلليل وعلي عبداحلسني.

اللجنة المنظمة لبطولة »طاولة سلوى« تكّثف استعداداتها
تستعد اللجنة املنظمة العليا 
لبطولة الكويت الدولية السادسة 
الطاولة )كأس ســــلوى(  لكــــرة 
الســــتقبال الوفود املشاركة التي 
تصل تباعا قبل انطالق البطولة 
من 23 لغاية 27 اجلاري وســــط 
مشاركة واسعة من جنوم وجنمات 

اللعبة على مستوى العالم.
وعقد أمس أول اجتماع لرؤساء 
اللجان العاملة للبطولة ترأسه مدير 
عام البطولة سند العجمي نوقش 
من خالله العديد من األمور والتطرق 
كذلك إلى اخر التحضيرات للبطولة 
حيث مت االستماع الى االجنازات 
والتحضيرات التي قامت بها اللجان 
العاملة ومناقشــــة ابرز املعوقات 
التجهيزات،  التي واجهتهم خالل 
باإلضافة إلى شــــرح مبسط إلى 
أيــــن وصلت آخر االســــتعدادات 
إنهاء  للبطولة، والتشــــديد على 
جميع الترتيبــــات وتالفي جميع 
األخطاء قبل انطالقها، وإظهارها 
بصورة مشــــرفة تعكس اجلانب 

احلضاري للكويت.
وحضر االجتماع كل من رئيس 
جلنة السكرتارية إسماعيل السعدي 
ورئيس جلنة الفنادق محمد العجمي 
ورئيس جلنة التنسيق واملتابعة 
عبدالوهاب الكندري ونائب رئيس 
جلنة العالقات العامة احمد القالف 
ونائب رئيــــس اللجنة اإلعالمية 
اللجنة  الســــهلي ورئيس  سطام 
األمنية العقيد خالد بن سالمة، من 
جانبه بني مدير عام البطولة سند 
العجمي ان هذا االجتماع عقد من 
اجل وضع اللمسات األخيرة على 
آخر الترتيبات والتحضيرات التي 
تقوم بها اللجان العاملة للبطولة 
واالطمئنان على سير العمل وتذليل 
العقبات في حال وجودها، مبينا ان 

بالتجهيز والتحضير قبل شهرين 
من انطالق فعاليات البطولة وذلك 
إلى اي طارئ سيواجهنا  حتسبا 

قبل انطالقها.
وأكد العجمي ان الوفود املشاركة 
ستقيم في ثالثة فنادق وهي النخيل 
وكراون بالزا وريتز الساملية وقمنا 
بتجهيز وسائل النقل التي ستقلهم 

من الفنادق الى صالة البطولة.
واختتم العجمي حديثه شاكرا 
مدير عام الهيئة العامة للشــــباب 
والرياضة فيصــــل اجلزاف على 
تعاونه ودعمــــه إلجناح البطولة 
وتســــهيل جميع األمــــور للجنة 
املنظمة للبطولة من اجل ظهورها 

بصورة الئقة.

الصالة اخلاصة لتدريبات الفرق 
السيما ان هذه الفرق ستنخرط في 
التدريبات مباشرة فور وصولها 
وفقا للبرنامج املوضوع، كما مت 
التنســــيق مع اللجنة األمنية من 
اجل تسهيل حركة الوفود املشاركة 
من الفنــــدق الى الصالة والعكس 
وتأمني الفنادق واملالعب باإلضافة 
إلى تسهيل عملية وصول ومغادرة 

جميع الوفود املشاركة.
ومن جانبه قال رئيس جلنة 
العامة محمد  الفنادق والعالقات 
العجمي انه مت االنتهاء من جميع 
الترتيبات اخلاصة بسكن الوفود 
املشــــاركة وحجز الفنادق، مؤكدا 
أن جميــــع أعضــــاء اللجنة قاموا 

على جهودهم امللموسة من خالل 
التحضيرات والشكر موصول أيضا 
إلى نائــــب رئيس اللجنة املنظمة 
العليا الشيخة نعيمة األحمد ونائب 
اللجنة املنظمة الشيخ دعيج فهد 

الدعيج.
وعلى الصعيد نفسه أكد القالف 
أن الترتيبــــات قد انتهت من اجل 
التي  الوفود املشاركة  اســــتقبال 
ســــتصل يومــــي 21 و22 املقبلني 
وقمنا بتجهيــــز جلنة خاصة في 
استقبال وتوديع الضيوف مكونة 
من جلنة العالقات العامة باإلضافة 
إلى جتهيز الباصات لنقل الالعبني 

من املطار إلى الفنادق اخلاصة.
انتهينا مــــن جتهيز  وتابــــع 

جميع األمور تسير على ما يرام، 
متمنيا التوفيق من اهلل وان تظهر 
بالبطولة بصورة مشرفة خاصة 
ان اجلميــــع يعمل من اجل إجناح 
البطولة، مشيرا إلى انه طلب من 
رؤساء اللجان التعاون والتنسيق 
فيما بينها وإنهاء جميع الترتيبات 
اخلاصة بكل جلنــــة قبل وصول 
الوفود املشــــاركة، وأكد العجمي 
ان رئيــــس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الشــــيخ طالل الفهد كان 
خير عون لنا وقام بتذليل جميع 
التي واجهتنا  العقبات واملشاكل 
وشكر العجمي باسمه وباسم رئيس 
اللجنة املنظمة العليا الشيخ طالل 
الفهد جميع اللجان العاملة بالبطولة 

سند العجمي مجتمعا مع اللجنة األمنية املشرفة على البطولة

رئيس النادي عبد العزيز املرزوق محتفال مع األبطال واجلهاز الفني بدرع بطولة الدوري 

السفير التشيكي يشارك للمرة الثانية على التوالي

 مشاركة أوروبية »ديبلوماسية« في بطولة التنس المفتوحة
متيزت منافسات اليوم الثاني 
من بطولة الكويت املفتوحة للتنس 
التــــي ترعاها اخلطــــوط اجلوية 
الكويتية باشــــراف احتاد للتنس 
الديبلوماســــي  مميزة باحلضور 
املنافسات مشاركة  حيث شهدت 
الســــفير التشــــيكي مارتن فافرا 
وأعضاء من السفارة الذين أبدوا 
اعجابهم بالتنظيم الرائع واالقبال 
الكبير من الالعبني ومحبي اللعبة 

للمشاركة في البطولة. 
يذكر أن الســــفير التشــــيكي 
يشارك للسنة الثانية في البطولة 
كالعب حيث ميلك ســــيرة ذاتية 
متميزة فــــي اللعبة، حيث انضم 
لنادي بروجوفكا التشيكي منذ عام 
1975 ملدة 6 ســــنوات وظل بعدها 
ميارس التنس على فترات كالعب 
هاو. وأعرب السفير عن سعادته 
العام  البطولة هذا  باملشاركة في 
وأثنى على كافة اجلهود املبذولة من 
املنظمني.   وقال نحن كديبلوماسيني 
نحتاج ملثل هذا النوع من البطوالت 
التي تزيد من التواصل واللقاءات 
الســــفراء وأفراد  مع أصدقائنــــا 
الديبلوماسية والبعيدة  البعثات 
عن البروتوكوالت الرسمية اضافة 
الى ان ممارسة الرياضة بحد ذاتها 
شيء مفيد، وأضاف السفير مارتن 

عبدالسالم – اسالم عبداملنعم.
الرجال:عيســــى  فــــردي  فئة 
الراشــــد – فهد محمود بستكي – 
عبداهلل جاولي – خالد الراجحي 
– عبدالوهــــاب الكندري - محمد 

القريني.
فئة املاستر:علي عدنان – أحمد 
حديد – عبــــداهلل جاولي – محمد 

كامل – عبدالرحمن الكندري.
وفي الزوجــــي املختلط متكن 
جاسم الســــليم وجوان من الفوز 
في املبــــاراة الوحيدة التي أقيمت 

في منافسات هذه الفئة. 

لها املزيد من النجاح والتقدم.
 من جانب اخر شهدت مباريات 
اليوم الثاني من البطولة منافسة 
كبيرة بني الالعبني وكانت النتائج 
كالتالي: فئة حتت 12 سنة:متكن 
من الفوز في مباريات هذه الفئة 10 
العبني هم: حسني قبازرد - ديڤيد 
غسان – عبدالكرمي ماجد – سعود 
العبيدان – علي عادل – عيســــي 
قبازرد – كرم العســــاف – حسني 

احلرز –علي عبدالرؤوف.
فئة حتت 16 سنة: ناكيتا – علي 
البلوشــــي – داود سلمان – ناصر 

أن هذا النوع من البطوالت يساهم 
في خلق جو من التفاهم وتوطيد 
العالقــــات بني اجلميع اضافة الى 
التعرف على الشعب الكويتي عن 
قرب وأشار السفير الى الدور الكبير 
الذي تقوم به اللجنة املنظمة بقيادة 
رئيس اللجنة املنظمة العليا عادل 
الغريب مشــــيدا بالتنظيم الرائع 
والدقة في مواعيد انطالق املباريات 
كما أبدى اعجابه وسعادته مبشاركة 
عدد كبير من الناشئني في البطولة 
التي تعتبر من أهم بطوالت التنس 
التي يشارك فيها بالكويت ويتمنى 

عادل الغريب مع سفير التشيك مارتن فافرا وحرمه وحرم السفير الروسي

األولمبي يواجه نظيره األردني 28 الجاري في الكويت

األزرق يتعادل مع سورية وديًا 
استعدادًا لمواجهة ُعمان

تعادل االزرق مع ســـورية بهدف لكل منهما في 
املباراة الدوليـــة الودية التي جمعتهما عصر امس 
على ســـتاد آل نهيان بنـــادي الوحدة االماراتي في 
اطـــار اســـتعدادات االزرق ملواجهتـــه املرتقبة مع 
املنتخب العماني ضمـــن التصفيات املؤهلة لكأس 

آسيا 2011.
وانتهى الشوط االول بالتعادل السلبي بني الفريقني، 
وفي الشـــوط الثاني متكن عبدالرزاق احلسني من 
احراز هدف التقدم للمنتخب السوري )81(، ومتكن 
يوسف ناصر من اعادة االزرق الى املباراة باحرازه 

هدف التعادل )88(.
ومن املقرر ان يجـــري االزرق مباراة اخيرة في 
االطار ذاته مع املنتخب البحريني 25 اجلاري مبدينة 

العني االماراتية.
ومن جهة اخرى، يتوجه منتخب األردن األوملبي 
لكرة القدم إلى الكويت 26 اجلاري ملالقاة منتخبنا 

األوملبي في مباراة ودية تقام 28 اجلاري.
وأعلن احتاد الكرة األردني امس عن تشــــكيلة 
اجلــــهازين الفني واإلداري املرافق للمنتــــخب 
وتـــضم رئيس الوفد أحــــمد قطيشــــات واملدير 
الفني للمنتخب األوملبي عالء نبيل، واملدرب العام 

خالد عوض ومدرب حراس املرمى أحمد أبو ناصوح 
واإلداري ديان صالح ود. ســــمير ساره، وطبيب 

الفريق محمد عبابنة.
 من ناحية أخــــرى، أعلن في عمان أن االحتاد 
اآلسيوي لكرة القدم قرر انطالق مباراتي املنتخب 
األردنــــي األول ونظيره في ســــنغافورة، وإيران 
وتايلنــــد في وقت واحد لتقاما يــــوم الثالث من 

مارس املقبل.
وقال مصــــدر باحتاد الكرة إن قــــرار االحتاد 
اآلســــيوي جاء نظرا ملا تعنيه نتيجتا املباراتني 
في حتديد هوية املنتخب الثاني الذي ســــيرافق 
إيران إلى النهائيات اآلســــيوية 2011 في الدوحة 
وذلك عن املجموعة اخلامسة التي تتصدرها إيران 

حاليا برصيد 10 نقاط.
وأشار املصدر إلى أن منتخبات األردن وسنغافورة 
وتايلند ســــتدخل في تنافس ثالثي على البطاقة 
الثانية إلى النهائيات، حيث مينح فوز املنتخب 
األردني بطاقة العبور بشــــرط خسارة أو تعادل 
تايلند أمام إيران، فيما يكفي تعادل ســــنغافورة 

بتأهلها على أن يقترن ذلك بخسارة تايلند.

العبو األزرق أدركوا  
التعادل في وقت متأخر

عربيةمتفرقات

 فقـــد الوحدة املتصدر نقطتني ثمنيتني بتعادله مع 
الشباب 1 - 1 وســـمح ملطارده اجلزيرة بتشديد اخلناق 
عليـــه وتقليص الفارق بينهما الى نقطة واحدة بعد فوز 
االخير على مضيفه العني 1 - 0 في افتتاح املرحلة اخلامسة 
عشـــرة من الدوري االماراتي لكرة القدم. ورفع الوحدة 
رصيده الى 37 نقطة ليبقى متصدرا بفارق نقطة واحدة 
عن اجلزيرة وخمس نقاط عن العني الثالث الذي كان ابرز 

اخلاسرين في هذه املرحلة.
 حقق الرفاع فوزا سهال على الشباب بثالثة أهداف نظيفة 
على ستاد البحرين الوطني في افتتاح منافسات املرحلة الثانية 

عشرة من الدوري البحريني لكرة القدم.
وسجل أحمد مطر )31( وعلي السيد عيسى )37( وإسماعيل 
عبداللطيف )93( االهداف. ورفع الرفاع رصيده إلى 30 نقطة 
وانفرد بالصدارة بفارق 3 نقاط عن مطارده املباشر احملرق، فيما 

جتمد رصيد الشباب عند 10 نقاط وظل في املركز السابع.


