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ايرا كالرك يسجل في سلة الساحل   )سعود سالم(

فوز الجهراء واليرموك في الجولة الـ 29 للدوري

الكويت يتخطى الساحل بصعوبة في »السلة«

إعالن برنامج مباريات كأسي األمير وولي العهد

ذهبية للعازمي في »آسيوية الصاالت المغلقة«

أصدرت جلنة املسابقات باحتاد كرة القدم 
جدول مباريات كأسي سمو األمير وسمو ولي 
العهد، حيث ستنطلق منافسات الدور التمهيدي 
من كأس سمو األمير في 25 مارس املقبل بـ 3 
لقاءات، وستكون املباراة النهائية أحد أيام 17 

و18 و19 مايو املقبل على ستاد الكويت.

فيما ستبدأ منافســـات الدور التمهيدي من 
كأس ســـمو ولي العهد في 6 مارس املقبل بـ 3 
مواجهات، وستقام املباراة النهائية في 2 مايو 
املقبل على ســـتاد الكويت ايضـــا، وفيما يلي 

جدول املباريات:

أحرز العداء محمد العازمي امس امليدالية الذهبية 
في سباق الـ 800 متر جري بتسجيله 1.53.22 دقيقة 
ضمن منافسات البطولة اآلسيوية للصاالت املغلقة 

املقامة حاليا في العاصمة االيرانية طهران.
من جانبه اشاد نائب رئيس احتاد العاب القوى 
محمد خلفان مشيدا بالعازمي »الذي قدم ومازال 
يقدم مستويات تعكس اصراره على اعتالء املراكز 

األولى في مختلف املشاركات التي يخوضها«.
ولفت الى أن االحتاد وضع خطة اعداد طويلة 
األمد لالعب لكي يكون مؤهـــال بالطريقة املثلى 
خلوض أقوى املنافسات القارية والعاملية وحتقيق 
مـــا يصبو اليه اجلميع وهو مـــا انعكس ايجابا 
عبـــر حتقيقها للميدالية الذهبية في هذا التجمع 

اآلسيوي الكبير.

ماراثون الخيول غدًا

200 متسابق  في القفز بالصيد

قررت اللجنة العليا املنظمة ملاراثون اخليول العربية الذي ينظمه 
اسطبل كحيالن برعاية شركة سارة االقليمية، تأجيل السباق الى غد 
السبت بعدما كان مقررا له االنطالق أمس نظرا لسوء األحوال اجلوية 
التــــي حلقت بالبالد في األيام املاضية. من جانبه، قال رئيس اللجنة 
وعميد اسطبل كحيالن محمد الشمري انه مت االنتهاء من االستعدادات 
اخلاصة باملاراثون الذي ســــيكون ملسافة 50 كيلو أو سينطلق على 
طريق كبد خلف قاعدة أحمد اجلابر، مضيفا ان اللجنة املنظمة رصدت 

جوائز مالية للفائزين باملراكز اخلمسة األولى.

ينظم نادي الصيد والفروسية في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم 
برعاية »الوطنية لالتصاالت« مبيدان القفز الدولي، بطولة العيد الوطني 
للقفز على احلواجز التي يشــــارك فيها 200 فارس وفارسة من مركز 
الكويت ونادي املسيلة ووزارة الداخلية، باإلضافة الى فرسان وفارسات 
نادي الصيد والفروسية بقيادة أسامة اخلضرا. وقال مدير البطولة 
عضو مجلس إدارة نادي الصيد والفروســــية خليل أسد ان مهرجان 

اليوم يشمل أربع مسابقات مختلفة االرتفاعات واملستويات.

»األبيض« يظفر بـ »النصر« في »اليد«
 حامد العمران

حافظ الكويــــت على فرصته 
في التأهل مع الســــتة الكبار في 
دوري الدمج بعد فوزه املستحق 
على النصــر 32 - 29 )الشــــوط 
االول 15 - 12( في اللقاء املؤجل 
الذي جرى اول من امس على صالة 
الشــــهيد فهد االحمد في الدعية، 
وبذلك رفع االبيض رصيده الى 9 
نقاط ليرتقي الى املركز اخلامس 
وله لقاء اخير مؤجل امام القادسية 
الثالثاء املقبل، فيما فقد العنابي 
فرصتــــه في التأهــــل بعد جتمد 
رصيده عند 5 نقاط، وهذا يعني 
انه يحتاج الــــى اعجوبة ليلحق 

بالركب.
املبــــاراة حماســــية  جــــاءت 
اســــتطاع االبيض فيها السيطرة 
عليها منذ الدقائق االولى نتيجة 
ادائه السريع بالوقوف في الدفاع 
بطريقــــة 6 - 0، وكانت ناجحة 
لوجــــود رباعي الوســــط محمد 
وعبداهلل الغربللي وعبدالرحمن 
البالول وعبداهلل اخلميس، وهذا 
الرباعي اغلق منطقة الوسط مع 
قطع الكرة وحتويلها الى الهجوم 

املرتد عن طريق مشاري العتيبي 
ومحمد الغربللي، واحيانا عبداهلل 
الغربللي، اضافة الى تألق احلارس 
الفرحات ســــواء بتصديه  احمد 
لتصويبات العبي النصر او ارسال 
الكرة بشكل متقن لتنفيذ الهجوم 
املرتد، وهذا ما جعل االبيض يتقدم 

لكن كان ملدرب النصر رشيد كلمة 
عندما اشرك فيصل واصل ومحمد 
العازمي في اخلط اخللفي بدال من 
باسل املطيري وأمجد مقبل بهدف 
ايجاد توازن هجومي في محاولة 
للتصويب من خارج التسعة امتار، 

وهذا ما جعل النتيجة متقاربة في 
الشوط االول.

وفي الشوط الثاني استطاع 
االبيض ان يكمل عمله اجلماعي 
بنجـــاح فـــي الدقائق العشـــر 
االولى، وتقدم بفارق وصل الى 
7 اهداف لكن هـــذا لم يحد من 

 يحيى حميدان
حقق الكويــــت فوزا صعبا على 
الساحل 93 - 92 بعد وقت اضافي 
اثر تعادلهما 81 - 81 في املباراة التي 
جمعتهما اول مــــن امس في صالة 
نــــادي الكويت ضمن اجلولة الـ 29 

لدوري كرة السلة.
وحافظ االبيــــض على الصدارة 
بعدما رفع رصيده الى 36 نقطة من 
19 مباراة، واصبح للساحل 35 نقطة 

من 19 مباراة في املركز الرابع.
وقدم الفريقان اداء رائعا وخاصة 
في الدقائق االخيرة، وحسم الكويت 
الفوز بفضل جماعية االداء وانضباط 
العبيه، واســــتحوذ الســــاحل على 
االفضلية في الربع االول الذي انهاه 
بنتيجة 23 - 21. وفي الربع الثاني 
تقدم االبيــــض 46 - 37 بعد االداء 
الكبير الذي قدمه راشد رياض وحسني 

اخلباز.
الربــــع الثالث، اســــتمرت  وفي 
االفضلية لالبيض بعد التألق الدفاعي 
لالعبيه، رغم احملاوالت املستمرة من 
العبي الساحل لتعديل النتيجة، والتي 
كانت ملصلحــــة االبيض عند نهاية 
الربع الثالث 65 - 55. وشهد الربع 
الرابع واالخيــــر، فاصال من االثارة 
واملتعة وغلب علــــى اداء الفريقني 
السرعة، ووضح ارتفاع معدل اللياقة 
البدنية لالعبني، ومتكن الساحل من 
خطف التعادل في اخر 7 ثوان، بعد 
ان جنح االميركي ويني هيوسنت في 

تسجيل رمية ثالثية.
وجلأ الفريقان الى وقت اضافي ملدة 
5 دقائق، كان كافيا خلروج الكويت 
فائزا بصعوبة كبيرة. وكان اخلباز 
افضل مسجل في املباراة بتسجيله 35 
نقطة للكويت، واضاف االميركي ايرا 
كالرك 22 نقطة. وعلى اجلانب اآلخر، 
كان هيوسنت االبرز بـ 18 نقطة، وجاء 

خلفه صالح يوسف 13 نقطة.
قــــاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون 
من عبداهلل السبتي ومحمد العميري 
وحافظ احللبي. وفي مباراة اخرى، 
فاز اجلهراء على النصر 106 - 79، 
ليرفــــع االول رصيده الى 35 نقطة 
من 19 مباراة في املركز الثالث، وبات 
للثاني 26 نقطــــة من 18 مباراة في 

املركز السابع.
اليرموك فوزا عريضا  وسجل 
على الشباب 70 - 50، ليرفع الفائز 
رصيده الى 25 نقطة من 19 مباراة 
في املركز التاســـع، واخلاسر الى 
22 نقطة من 20 مباراة في املركز 

الـ 11.

)محمد ماهر( محمد الغربللي »جنم املباراة« يصوب على مرمى النصر   

مباريات كأس ولي العهد
الوقتالملعبالفريقانالرقماليوم والتاريخ

الدور التمهيدي

السبت 2010/3/6

6:15صباح السالمالفحيحيل ـ خيطان1

6:15ثامرالشباب ـ التضامن2

6:15محمد احلمدالنصر ـ العربي3

األحد 2010/3/7

6:15التضامنالساحل ـ اجلهراء4

6:15علي صباح السالماليرموك ـ الصليبخات5

6:15الصداقة والسالمالكويت ـ الساملية6

دور الثمانية

الثالثاء 2010/3/9
6:15صباح السالمالقادسية ـ الفائز من 71

8:15محمد احلمدالفائز من 2 ـ الفائز من 83

األربعاء 2010/3/10
6:15ثامركاظمة ـ الفائز من 94

8:15علي صباح السالمالفائز من 5 ـ الفائز من 106

الدور نصف النهائي

األربعاء 2010/4/14
6:40الصداقة والسالمالفائز من 7 ـ الفائز من 118

8:40صباح السالمالفائز من 9 ـ الفائز من 1210

المركزان الثالث والرابع
5:35يحدد الحقااخلاسر من 11 ـ اخلاسر من 1312األحد 2010/5/2

المباراة النهائية
الكويتالفائز من 11 ـ الفائز من 1412األحد 2010/5/2

مباريات كأس سمو األمير
الوقتالملعبالفريقانالرقماليوم والتاريخ

الدور التمهيدي

اخلميس 2010/3/25

6:30علي صباح السالماجلهراء ـ اليرموك1

6:30محمد احلمدالعربي ـ التضامن2

6:30الصداقة والسالمخيطان ـ الساملية3

اجلمعة 2010/3/26

6:30ثامرالشباب ـ النصر4

6:30صباح السالمكاظمة ـ الساحل5

6:30التضامنالصليبخات ـ الفحيحيل6

دور الثمانية

االثنني 2010/3/29
6:30الصداقة والسالمالقادسية ـ الفائز من 71

8:30محمد احلمدالفائز من 2 ـ الفائز من 83

الثالثاء 2010/3/30
6:30صباح السالمالكويت ـ الفائز من 94

8:30ثامرالفائز من 5 ـ الفائز من 106

الدور نصف النهائي

اجلمعة 2010/5/14
7:00الكويتالفائز من 7 ـ الفائز من 118

9:00محمد احلمدالفائز من 9 ـ الفائز من 1210

المركزان الثالث والرابع

يحدد الحقااخلاسر من 11 ـ اخلاسر من 171312 أو18 أو19 /5

المباراة النهائية

الكويتالفائز من 11 ـ الفائز من 171412 أو 18أو5/19

مواجهات حاسمة في اليوم العاشر  لـ »تنس الكويتية«
تستمر منافسات بطولة الكويت املفتوحة 
للتنس التي تنظم برعاية مؤسسة اخلطوط 
اجلويـــة الكويتية حيث حفلت منافســـات 
اليوم الثامن مـــن البطولة بالندية واإلثارة 
في جميع الفئات السنية ووصلت الى مراحلها 

األخيرة.
وبالنظر الى املســـتويات فكلما اقتربت 
املباريات من األدوار النهائية نرى ان املستوى 
العام لالعبني يتطـــور خاصة أن اخلطوط 
اجلوية الكويتية ترصد العديد من اجلوائز 
وتذاكر السفر إضافة الى السيارة التي تقدمها 
شركة بهبهاني للسيارات للفائز في بطولة 
فردي الرجال وما يزيد من البطولة جناحا 
تلك املتابعة املستمرة سواء من وسائل اإلعالم 
أو الصحف اليومية التي تقوم بتغطية أخبار 
البطولة إضافة الى احلضور اجلماهيري الذي 
يزداد يوما بعد يوم، كما شـــهدت البطولة 
تواجد املستشار االقتصادي األميركي الذي 
أبدى إعجابه بالتنظيم املميز للبطولة وتابع 
املستشار اكثر من مباراة ورافقه رئيس اللجنة 

املنظمة عادل الغريب.

عبدال: البطولة ناجحة

من جهته أشار مدير البطولة حسني عبدال 
إلى أن البطولة تســـير كما خطط لها حيث 
أعددنا جداول املباريـــات منذ فترة طويلة 
وحرصنا على فتح املجال أمام كل محبي اللعبة 
من جميع االعمار ومن اجلنسني إضافة الى 
العديد من العبي املنتخب الوطني وأعضاء 
السلك الديبلوماســـي والسفارات األجنبية 
املتواجدة في الكويت وهي فرصة ملمارسة 
لعبتهـــم املفضلة خاصة مع وجود اجلوائز 
املقدمة من اللجنة املنظمة وشركة بهبهاني 

للسيارات. 

الكندري: أهم البطوالت 

اما احلكـــم العام للبطولـــة عبالرحمن 
الكنـــدري فقال ان البطولـــة تعتبر من اهم 
البطوالت التي يتم تنظيمها على املستويني 
احمللي واخلليجي حيث تتميز بعدد كبير من 

املشاركني األمر الذي يزيد من اإلثارة والتنافس 
بينهم، مضيفا أن جميع املباريات التي تقام 
علـــى مالعب االحتاد ونـــادي اليرموك يتم 
اإلشراف عليها من قبل حكام على مستوى 

عال من اخلبرة.
أما عن نتائج منافسات اليوم الثامن ففي 
فئة حتت 12 سنة فاز محمد محمود وجابر 
الصباح وأحمد مفيد وعبدالعزيز شـــعبان 
وحســـني علي جمال وأحمد خالد ويوسف 

عبدالرؤوف وفيصل بوقريص.
وفي فئة حتت 16 ســـنة فاز عبداحلميد 
الشـــطي وهشام بستكي واســـامة محمود 
وناصر أحمد. وفي فردي الرجال فاز محمد 
مبارك وأحمد محمود وفهد بستكي وعبداهلل 

مقدس.
وفي املاســـتر فاز: أحمد محمود ورفيق 
أحمد وعبداهلل بوحمد وحسن غريب. وفي 
فردي الســـيدات فازت كاترينا وليها. وفي 
زوجي الرواد: سامي ودينا ومصطفى وأشرف 

الزيات.

طموح العبي العنابي ومدربهم 
لتحسني النتيجة ليتحول الدفاع 
الى متقدم مع مراقبة جنم املباراة 
محمد الغربللي ليتقلص الفارق 
تدريجيا ويصـــل الى 4 اهداف 
ليحصل عبداهلل الغربللي على 
البطاقة احلمراء للخشونة، وهذا 
ما أربك دفاع االبيض وهجومه 
ليتألق الناشـــئ باسل املطيري 
الـــى جانب نـــواف الشـــمري 
ليصل الفـــارق الى هدف واحد 
فقط، لكن هـــذا لم يفقد اجلهاز 
الفني للكويـــت تركيزه عندما 
اشـــرك العب اخلبرة علي املذن 
الى جانب حتركات خالد البراك 
وعبـــداهلل اخلميس مع احلجز 
الواعد  الدائرة  الصحيح لالعب 
البالول واجلناح  عبدالرحمـــن 
االمين الناشئ مشعل طه ليعود 
االبيض من جديد الى توســـيع 
الفارق علـــى الرغم من محاولة 
النتيجة  العنابي احملافظة على 
اال ان النهايـــة كانـــت بيضاء. 
ادار اللقاء احلكمان علي عباس 
وفيصل الفرج ولم يكن الثاني 

موفقا في بعض قراراته.

السفير التشيكي يرد الكرة خالل مشاركته في احدى املباريات


