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لوحة من حفل افتتاح النسخة 2009 في قاعة سلوى باملارينا

الفهد يدعو الجماهير لحضور منافساتها ويشكر الرعاة

كأس سلوى لكرة الطاولة تنطلق اليوم بمشاركة النجوم والمصنفين األوائل
تنطلق النسخة السادسة لبطولة 
الكويت الدولية لكرة الطاولة »كاس 
سلوى« رسميا في الـ 8 مساء اليوم 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشــــيخ صباح األحمــــد في قاعة 
ســــلوى باملارينا وتســــتمر حتى 
27 اجلاري، لتؤكــــد على أهميتها 
ودورها في أجندة االحتاد الدولي 
للعبــــة وجتاوزها الزمة الرياضة 
الكويتية ملا جتسده من مكانة رفيعة 
وانعكاسها لتحسني الترتيب الدولي 
للمصنفني واألبطال وسعيهم نحو 
املراكز األولى في كل عام.وسيكون 
حفل االفتتاح الذي سيحضره وزير 
الشؤون االجتماعية والعمل د.محمد 
العفاســــي مميزا بأفكاره املتجددة 
مــــع التنظيم الرائــــع والتحضير 
الكبير للبطولة الكبرى في الساحة 
الكويتيــــة والتي تعتبر من خيرة 
البطوالت وزهرتها السيما انها حتمل 
اســــم املغفور لها الشيخة سلوى 

صباح األحمد طيب اهلل ثراها.
واستعدادا لتلك املناسبة جرى 
جتهيز مســـرح قاعة ســـلوى في 
املارينا بأحدث الوســـائل التقنية 
والفنية مـــن إضاءة والعاب ليزر 
وناريـــة لتضيء ســـماء اخلليج 

البطولة السادسة  إيذانا بافتتاح 
لكاس سلوى وسط حضور دولي 
ورسمي وشـــعبي حاشد ملتابعة 
أحداث االفتتاح حلظة بلحظة مع 

نقل مباشر من القناة الثالثة.
ودأبت اللجنـــة العليا املنظمة 
للبطولة برئاســـة الشـــيخ طالل 
الفهد علـــى اإلعداد اجليد إلجناح 
البطولة وحلفلي االفتتاح واخلتام 
واستضافة الوفود املشاركة من 38 
دولة ممثلة بــــ289 العبا والعبة 
واداريـــا وضيفا جـــاءوا ليؤكدوا 
على مشاركتهم في احلدث املهم في 
البطولة الثانية في االحتاد الدولي 

بعد كاس العالم.
وتنطلق املنافسات في الساعة 
الـ 9 صباح اليوم في صالة فجحان 
القادســـية  هالل املطيري بنادي 
التمهيدي لفئتي  الدور  مبباريات 
الرجال والسيدات ولتحت  فردي 
21 سنة على ان تتواصل حتى الـ 
8 مساء، ملعرفة املتأهلني إلى الدور 
64 بانتظار مشاركة املصنفني الـ 
32 في العالم فـــي األدوار املقبلة 

من البطولة.
من جانبه وجه الشــــيخ طالل 
الفهد رئيس نادي القادسية دعوة 

عامة إلى محبي كرة الطاولة حلضور 
البطولة التي ســــتقام على صالة 
نادي القادسية في نسختها السادسة 
ومبشاركة جنوم اللعبة من شتى 

أنحاء العالم.
وأشار الفهد الى ان البطولة هذا 
العام ستشهد العديد من املفاجآت 
املتغيرات سواء على  والكثير من 
املستوى التنظيمي او الفني مشيدا 
بالتطور امللموس الذي تشهده طاولة 
ســــلوى كل عام حتى وصلت إلى 
مكانة مرموقة بني مختلف بطوالت 

الطاولة على مستوى العالم.
وأوضــــح الفهد ان دعم االحتاد 
الدولي ومشــــاركة جنــــوم اللعبة 
وحتديدا املصنفني األوائل عامل مهم 
في جناح البطولة واكتسابها سمعة 
كبيرة على املستوى الدولي حتى 
باتت من البطوالت املفضلة ألعداد 

كبيرة من الالعبني واملسؤولني.
وثمن الفهد املجهوادت الكبيرة 
التي قامت بها اللجنة املنظمة وجميع 
اللجان العاملة حتت مظلتها لالنتهاء 
من جميع الترتيبات خلروج البطولة 
الذي  في أفضل صورها وبالشكل 
يتناسب مع قدرات دولة الكويت في 

تنظيم أكبر البطوالت العاملية.

كما اشاد الفهد بالشركات الراعية 
التي حرصت علــــى دعم البطولة 
واملساهمة في احلفاظ على النجاحات 

الكبيرة التي حققتها في السابق.

الصالحي يشيد بتطور البطولة

من جهته، أشــــاد رئيس جلنة 
املسابقات في االحتاد الدولي لكرة 
الطاولــــة ونائب رئيــــس االحتاد 
األفريقــــي املصري خالد الصاحلي 
باملستوى املرموق الذي وصلت اليه 
البطولة  ان  طاولة سلوى مضيفا 
املتميزة  البطــــوالت  أصبحت من 
والضخمة ضمن سلسلة بطوالت 
اجلائزة الكبرى وذلك لقيمة اجلوائز 
املقدمة فيها باإلضافة الى مشاركة 
ابــــرز العبــــي العالــــم واملصنفني 

الكبار.
وامتدح الصاحلي مستوى العبي 
الكويت في كرة الطاولة، وقال منذ 
الكويتية  الطاولة  ســــنوات وكرة 
في تقدم مستمر خصوصا الالعب 
إبراهيم احلسن والذي احدث طفرة 
كبيرة في عالم كرة الطاولة الكويتية 
واخلليجية، وتابع ان مستواه في 
تطور مستمر وهذا دليل على وعي 

وذكاء الالعب.

افتتاح »خليجي الدراجات 
الهوائية« األحد 

األهلي في مواجهة »نارية«
أمام طالئع الجيش

أعلن مدير عام بطولة مجلس التعاون اخلليجي احلادية عشرة 
للشـــباب والثانية عشرة للناشـــئني والكبار للدراجات الهوائية، 
محمد أحمد عن موعد انطالق البطولة اخلليجية التي تستضيفها 
الكويت للمرة األولى، في األول من مارس املقبل، وتســـتمر حتى 

السادس منه، مبشاركة 6 دول خليجية.
واضاف محمد احمد في املؤمتـــر الصحافي الذي عقد في مقر 
احتاد العاب القوى ظهر امس بحضور كل من د.مســـاعد العازمي 
عضو اللجنة املنظمة ورئيس جلنة العالقات العامة في البطولة، 
وبدر العجمي مقرر جلنة الدراجات واملشرف العام على البطولة، ان 
حفل االفتتاح سيقام األحد املقبل على ملعب وميدان أحمد الرشدان 
في منطقة كيفان بحضور جميع املنتخبات املشاركة، متهيدا لبدء 
املنافسات في األول من مارس على طريق الوفرة املتفرع من طريق 
امللك فهد السريع، حيث ستكون املنافسة األولى لفئة الكبار فرق 
ملسافة 60 كيلومترا، في حني سيشهد اليوم الثاني منافسات ضد 
الســـاعة لفرق الناشئني ملســـافة 35 كيلومتر، باإلضافة الى فرق 
الشباب ملسافة 50 كيلومترا، فيما سيقام االربعاء 3 مارس سباق 
فردي ضد الســـاعة للكبار، يليه في اليوم التالي سباق الناشئني 
والشباب للفردي، ثم ســـباق الفردي العام 120 كيلومترا للكبار 

و90 كيلو للشباب و50 للناشئني.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تختتم اليوم منافسات اجلولة الـ 19 للدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم بإقامة 3 مباريات غاية في الشراســــة والقوة، تقام اثنتان منها 
في توقيت واحد هو السادســــة مساء بتوقيت الكويت، حيث يلتقي 
املصري البورسعيدي مع حرس احلدود واملنصورة مع غزل احمللة، 
بينما ختام اجلولة في الثامنة والنصف مساء باقامة لقاء االهلي مع 

طالئع اجليش بستاد القاهرة الدولي.
ودائما ما تعمــــر مباريات االهلي وطالئع اجليش بالقوة واإلثارة 
والندية وكرة القدم احلقيقية، ولكن هذه املرة قد تختلف عن لقاءات 
الفريقني السابقة، فاألهلي حتت قيادة املدير الفني حسام البدري يبحث 
عن الفوز بهذا اللقاء حتى يواصل املسيرة نحو الدرع السادسة التي 
يحاول )املارد االحمر( بكل الطرق الوصول إليها، ولذلك فإن املباراة 
التي ستقام الليلة بستاد القاهرة الدولي ستكون صعبة وغير واضحة 
املعالم. وعلى ملعبه يستضيف فريق املنصورة الصاعد حديثا للدوري 
املمتاز نظيره غزل احمللة في لقاء البحث عن الذات، ويعيش املنصورة 
حتت قيادة املدير الفني اجلديد اشــــرف قاسم في هذه الفترة افضل 
اوقاته بعد ان حقق )زعيم محافظة الدقهلية( املفاجأة بتقدمي عرض 
قوي امام االنتاج احلربي، وجنح في اقتناص نقطة التعادل في اللقاء 
االول للمدير الفني اجلديد، على الرغم من صعوبة املباراة التي كانت 

تقام على ملعب االنتاج.

ضم زكي للمنتخب

وفي شأن آخر، عقد اجلهاز الفني للمنتخب املصري بقيادة حسن 
شــــحاتة اجتماعا في احلادية عشــــرة من صباح امس لبحث األمور 
اخلاصة مبعســــكر إعداد الفريق الذي سيقيمه استعدادا للقاء الودي 
أمام إجنلترا، واملقررة اقامته في 3 مارس املقبل، حيث يسافر الفريق 
إلى إجنلترا في 28 اجلاري. وعن ظروف ضم العب الزمالك احملترف 
في صفوف هال ســــيتي اإلجنليزي عمرو زكي لقائمة املنتخب التي 
ســــتواجه إجنلترا، اكد ســــليمان ان قرار اجلهاز الفني بقيادة املدير 
الفني حســــن شحاتة احلفاظ على قوام وعناصر املنتخب التي كانت 
معنا في أنغوال باالضافة الى ضم زكي مهاجم هال سيتي بعد اعتذاره 
للجهاز الفني. وفي املقابل، استمر شحاتة في استبعاده مهاجم وست 

هام االجنليزي احمد حسام ميدو.
وسيعلن شحاتة تشــــكيلة الالعبني احملليني عقب انتهاء املرحلة 

التاسعة عشرة للدوري غدا االربعاء.

الحكمة ألحق باألنصار الهزيمة األولى
بيروت ـ ناجي شربل

بدت مدينة طرابلس وحتديدا ملعب رشيد كرامي البلدي اشبه 
مبقبرة للفرق املتنافسة على صدارة الدوري اللبناني لكرة القدم، 
اذ شـــهد افتتاح املرحلة الـ 14 ســـقوط النجمة امام املبرة 0 - 3، 
فيما شـــهد ختامها اول من امس خســـارة اولى لالنصار املتصدر 
امام احلكمة وصيف القاع 2 - 3، ســـقط فيها االنصار الى مركز 

الوصيف وتقدم احلكمة درجة في سلم الترتيب.
واستفاد احلكمة ايضا من خدمات العبه اجلديد القدمي البرازيلي 
تومي ادريانو الذي سجل هدفني في الدقيقتني 45 و64، فيما سجل 
مصطفى توسكا الهدف الثالث في الدقيقة 90 بتسديدة عجز عنها 
احلارس الري مهنا، فيما سجل النيجيري برنس ادولفوس هدفي 

االنصار في الدقيقتني 67 و85.

كاظمة يتخطى عقبة الجهراء ضمن الجولة الـ 28 للدوري

الساحل »فالح« أمام القادسية في »السلة«
يحيى حميدان

عاد القادسية حامل لقب دوري 
السلة في املواسم الثالثة األخيرة 
مـــن أبوحليفة بهزميـــة ثقيلة 
وتاريخية لن ينساها لسنوات 
طويلة تعرض لها على يد الساحل 
81ـ  96 في اجلولة الـ 28 للدوري 

التي اقيمت امس االول.
وارتقى الســـاحل الى املركز 
الثاني بعد ان رفع رصيده الى 
34 نقطـــة بنفـــس الرصيد مع 
الكويت املتصدر الذي يتقدم عليه 
بفارق تسجيل النقاط، فيما بات 
للقادســـية 33 نقطة يحتل بها 
املركز الثالث بعد تلقيه الهزمية 

الثالثة في الدوري.
واذا أكمـــل الســـاحل بقيـــة 
مبارياته بنفس هذا املســـتوى 
فإنه سيكون املرشح االول وبقوة 
للظفر باللقب األهم في البطوالت 
احمللية والذي حققه في مناسبة 
وحيدة سابقا وكانت في موسم 

.1999/1998
جـــاءت مبـــاراة القادســـية 
والساحل ســـريعة منذ بدايتها 
من اجلانبني مع افضلية بسيطة 
للساحل الذي أدى العبوه ادوارا 
الهجـــوم خاصة  فـــي  بطولية 
املتألق احمد فالح الذي ســـجل 
وحده )15 نقطة( في الربع االول 
الذي وضحت فيه هشاشة دفاع 
القادســـية األمـــر الـــذي اعطى 
االفضلية للســـاحل ومتكن من 

انهاء الربع االول 32 ـ 27.
وأدرك املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنكوف مدرب القادسية في 
الربع الثاني مدى فداحة االخطاء 
الدفاعية ليدفع مبحمد ســــاملني 
واالميركي جويل بوكس للحد 
مــــن خطورة هجوم الســــاحل، 
وعلــــى الرغم من ذلــــك حافظ 
أبناء ابوحليفة على افضليتهم 
بالتألق الكبير لالعبيه ليحافظوا 
على تقدمهم عنــــد نهاية الربع 

50 ـ 43.

وعبدالـــرزاق الســـليمان كانوا 
حاضرين ذهنيا وبدنيا وقادوا 
املبـــاراة الى بر األمان من خالل 
العالية ومتركزهم في  لياقتهم 
مواقـــع قريبة جدا مـــن مواقع 

العمليات.
وفي مواجهـــة كبيرة اخرى 
تخطى كاظمة عقبة اجلهراء 74 
ـ 69 في مباراة بدأها اخلاســـر 
بقوة ومتكن من التقدم 14ـ  2 لكن 
العبي كاظمة عادوا بقوة ومتكنوا 
من قلب الطاولة بوجه اجلهراء 
اخلاسر الذي سجل العبوه رمية 
ثالثيـــة واحدة ناجحة فقط من 
أصل 31 محاولـــة تصويب من 
القـــوس، وبذلك اصبح  خارج 
كاظمة رابعا واجلهراء خامسا بـ 
33 نقطة لكليهما من 18 مباراة.

وفي لقائني هامشـــيني، فاز 
التضامن 73  الصليبخات على 
ـ 71 ليرفع الفائـــز رصيده الى 
24 نقطة من 19 مباراة واصبح 
للخاسر 22 نقطة من 19 مباراة 

في املركز العاشر.
وتغلب النصر على اليرموك 
113ـ  110، ليضيف العنابي نقطتني 
الى رصيـــده ليصبح 25 نقطة 
من 17 مباراة في املركز السابع، 
واصبح لليرامكة 23 نقطة من 18 

مباراة في املركز التاسع.

االتحاد يناقش طلب »الخماسية«

من جهة أخرى، يعقد احتاد 
السلة اجتماعا مهما في السابعة 
من مســـاء اليوم يناقش خالله 
طلب اللجنة اخلماسية املشكلة 
من األندية عقد جمعية عمومية 
البريد  لالحتاد واالطـــالع على 
الصـــادر والوارد الـــى االحتاد 
وكيفية تعامل االحتاد مع األزمة 
الرياضية احلالية.هذا ويناقش 
االحتـــاد هوية املـــدرب اجلديد 
الذي ســـيخلف الصربي زوران 
كريكوفيتش في قيادة أزرق السلة 

في املرحلة املقبلة.

هيوسنت 16 نقطة وصالح يوسف 
13 نقطة وشعيب مهنا 10 نقاط 

وعبداهلل الشمري 6 نقاط.
فيما كان عبـــداهلل الصراف 
االبرز في التســـجيل للقادسية 
بـ 25 نقطـــة وبوكس 17 نقطة 
ثم صقر عبدالرضا 12 نقطة من 
أربع ثالثيات ناجحة وعبدالعزيز 
احلميدي 10 نقاط، في حني كان 
تســـجيل بقية زمالئهم ضعيفا 

جدا.
املباراة  ورغـــم حساســـية 
التي كانت  واالجواء املشحونة 
عليها اال ان حكام املباراة أحمد 
العصفـــور وعبداهلل الســـبتي 

النجاح الكبير ألبناء ابوحليفة في 
تطبيق اخلطة والسرعة الكبيرة 
في التحول للهجوم أو االرتداد 
للدفاع في حالة فقدان الكرة ما 
أعطاهم افضلية كبيرة ووسعوا 
الفـــارق الى 15 نقطة عند نهاية 
الربع الثالث الذي انتهى 79ـ  64 

ملصلحهتم.
 وعبثا حاول القادسية تعديل 
النتيجة فـــي الربع االخير عبر 
حتـــركات عبـــداهلل الصـــراف 
وعبدالعزيز احلميدي وبوكس 
لكن دون جدوى بفضل االنضباط 
التكتيكي الكبير الذي كان عليه 
العبو الساحل الذين متكنوا من 

اللعب بهـــدوء ليحافظوا على 
تقدمهم من خالل توسيعهم فارق 
النقاط حتى وصل الى 20 نقطة 
)90 ـ 70( عند اخر 5 دقائق من 
املباراة األمـــر الذي اراح العبي 
الساحل فيما تبقى من املباراة، 
وفي املقابل كان مدرب القادسية 
يوصي العبيه بعنف لتقليص 
الفارق كي ال يخرج الفريق بهزمية 

أثقل.
وكان الفتـــا في املباراة تألق 
جميع العبي الساحل بال استثناء 
خاصة أحمد فالح الذي ســـجل 
مبفرده 28 نقطة، فيما ســـجل 
زميله شايع مهنا 17 نقطة وويني 

 وتغيـــر شـــكل االصفر في 
اكثر تنظيما  الثالث وبدا  الربع 
ومتكنـــوا من تقليـــص الفارق 
بفضل تألـــق بوكس في الدفاع 
وصقر عبدالرضا في الهجوم بعد 
تسجيله رميتني ثالثيتني قلصت 
الفارق حتى وصل الى نقطتني 
)56 ـ 54(، ليقوم بعدها مدرب 
الساحل سالم الداود بطلب وقت 
مستقطع متكن خالله من اعادة 
الالعبني من جديد ألجواء املباراة 
وعادوا لتوسيع الفارق من جديد 
بعد ان غير مدربهم خطة اللعب 
الى »رجل لرجل« األمر الذي ارهق 
العبي القادســـية كثيرا بسبب 

)عادل يعقوب(جنم املباراة أحمد فالح في صراع على الكرة مع العب القادسية عبدالعزيز احلميدي

اتحاد جدة يضع أولى خطواته نحو لقب »أبطال آسيا« أمام بونيودكور
حيث يبحث عن اول ثالث نقاط على ارضه 

وبني جماهيره.
ويدخل األهلي املباراة واضعا في اعتباره 
قوة املنافس وأهميـــة حصد النقاط الكاملة 
ملسح آثار خسارة نهائي كأس ولي العهد أمام 

الهالل اجلمعة املاضي.
أما االستقالل، الذي يحتل املركز الرابع في 
الدوري االيـــرانـــي، فيـــأمل أن يعـــود إلى 
قواعده بنتيجة إيجابـــية قبل مباراته الثانية 
أمام اجلزيرة معتـــمدا على اخلبرة الكبيرة التي 
ميتلـــكها جل العبيه إثــر املشاركات العديدة 

في نفس البطولة ومع املنتخب اإليراني.
ويلعب اليوم في بقـــية املجموعات التي 
تضم فرق شرق آســـــيا، ســـيونغنام ايلهوا 
الكوري اجلنوبـــي مع كاوازاكـــي فرونتال 
الياباني، وبكـــني غوان الصيني مع ملبورن 
فيكتوري االسترالي ضمن املجموعة اخلامسة، 
وبرسيبورا غايابورا االندونيسي مع شونبوك 
انتلرز  الكوري اجلنوبي وكاشـــيما  موتور 
الياباني مع تشانغ تشـــون الصيني ضمن 

السادسة.

بفارق 3 نقاط خلف اصفهان.
ويتطلع اجلزيرة االماراتي الى بداية قوية 
عبر حتقيق فوزه االول في مشاركته الثانية 
على التوالي عندما يستضيف الغرافة القطري 
اليوم في ابوظبي ضمن منافسات املجموعة 

االولى.
من جهته، يحمل الغرافة نفس اآلمال بتغيير 
الصورة السيئة التي ظهر عليها في البطولة 
اآلسيوية بعد 3 مشاركات مخيبة اعوام 2006 

و2008 و2009 خرج فيها من الدور االول.

األهلي يواجه االستقالل

ويستهل األهلي السعودي مشواره في 
اليوم  البطولة 
عندما يستضيف 
االســــتــــقــــالل 
ــي على  ــران اإلي
ــاد األمــيــر  ــت س
عبداهلل الفيصل 
في جدة ضمن 
املجموعة االولى، 

في نهائي املوسم املاضي، باإلضافة للمهاجم 
اخلطير سيرفر دجباروف احلاصل على لقب 

أفضل العب في آسيا موسم 2008.
وضمن املجموعة ذاتها، يخوض الوحدة 
االماراتي مباراته مع مضيفه اصفهان االيراني 
مبعنويـــات عاليـــة بعد تصـــدره للدوري 

احمللي.
ويقدم الوحدة عروضا جيدة هذا املوسم 
بقيادة مدربه النمساوي جوزيف هيكسبرغر 
توجه بالصعود الى صدارة الدوري في اجلولة 
قبل املاضية للمرة االولى منذ عام 2006 عندما 
تساوى نقاطا مع االهلي قبل ان يحرز االخير 

اللقب في مباراة فاصلة.
مـــن جهته، 
يقـــدم اصفهان 
عروضـــا جيدة 
الـــدوري  فـــي 
االيرانـــي هـــذا 
املوسم ويحتل 
الثاني  املركـــز 
برصيد 49 نقطة 

يعود احتاد جدة السعودي بطل عامي 2004 
و2005 اليوم الى منافسات دوري ابطال آسيا 
لكرة القدم التي ودعها في النسخة املاضية 
مبشهد حزين عندما يواجه بونيودكور ضمن 

املجموعة الثانية.
وال شك في أن مدرب االحتاد األرجنتيني انزو 
هيكتور يعرف جيدا قوة الفريق املنافس الذي 
يعد من أكثر الفرق تطورا في الكرة اآلسيوية 
بعد تأسيســـه في عـــام 2005 ملا يضمه من 
نخبة من الالعبني احملليني املعززين مبحترفني 
على مستوى عال من املهارة واخلبرة، إضافة 
الى عوامـــل األرض واجلمهور واملناخ، لذلك 
من املنتظر أن يعتمد هيكتور على اســـلوب 
متوازن مييل للدفاع واالعتماد على الهجمات 
املرتدة الســـريعة للوصول ملرمى احلارس 
اوليغ باكينوف واســـتغالل البطء املعروف 

لالوزبكيني.
كما أن هيكتور مطالب مبراقبة مفاتيح اللعب 
لدى بونيودكور املتمثلة بالبرازيليني ريڤالد 
ودينلسون الذي يدرك خطورته االحتاد جيدا 
بعد أن شارك امامه مع فريق بوهانغ ستيلرز 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 21بونيودكور ـ االحتاد

اجلزيرة الرياضية 51اصفهان ـ الوحدة
الدوري والكأس6:15اجلزيرة ـ الغرافة
اجلزيرة الرياضية 8:202األهلي ـ االستقالل


