
السبت 6 مارس 2010   25رياضة
التضامن يلتقي الشباب وخيطان مع الفحيحيل

العربي والنصر في انطالقة كأس ولي العهد الـ 17 

كأس سمو ولي العهد الـ 17 من يحملها؟

طموحات العربي تصطدم اليوم بتألق النصر

احدى بطاقتي الصعود الى دوري 
االضواء باحتالله املركز اخلامس 
ورمبا تكون الفرصة مواتية له 
بعد عودة مجلس ادارته املنحل 
والذي سيكون له عامل معنوي 

ونفسي كبير.

 خيطان لتكرار الفوز 

يتمنى خيطان اليوم ان يكرر 
الدرجة  ب����دوري  فوزه األخير 
األولى على الفحيحيل 5-0 إال 
أن الفوز هذه املرة سيضمن له 
التأهل الى الدور ربع النهائي وهو 
قادر على ذلك نظرا للفترة اجليدة 
التي مير بها حاليا ووجوده في 
الدرجة  ب����دوري  الثاني  املركز 
األول����ى، وكذلك وج����ود مدرب 
بخبرة فوزي ابراهيم الذي يعرف 
كيفية التعامل مع هذه املباريات 
جيدا.  من جهته يتطلع الفحيحيل 
الى ان يظهر بصورة مغايرة عن 
تلك التي ظهر بها سابقا واحتل 
بها مؤخرة دوري الدرجة األولى 
ورمبا حتمل عودة االدراة املنحلة 
بشائر اخلير للفريق ويعود كما 

كان في السابق.

الدف����اع الذي يعتبر األقوى بني 
خطوطه بسبب تواجد املدافعني 
الرش����يدي والسلوفيني  احمد 
روك ومن خلفهم املتألق شهاب 

كنكوني.
وفي اجلبه����ة االخرى يأمل 
النصر تكملة مش����وار نتائجه 
االيجابي����ة خصوصا انه يحتل 
املركز الثالث بالدوري ويعتبر 
الف����رق املرش����حة الحراز  من 
اللقب لتماسك صفوفه وصالبة 
جميع خطوط����ه وكذلك حلنكة 
مدربه البرازيلي مارسيلو كابو 
الذي من املؤكد انه وضع خطة 
مناسبة للخروج من هذه املباراة 
الصعب����ة ورمبا ل����ن يغير في 
تش����كيلته املعتادة التي يعتمد 
فيها كثيرا على حتركات رباعي 
الوس����ط عبدالرحمن املوس����ى 

وطالل ناي����ف ومحمد راش����د 
والبرازيلي رودريغو س����يلفا 
البرازيلي  أمامهم اخلطير  ومن 
باتري����ك فابيانو ومعه مواطنه 
مارسيلو سانتوس، لذلك كالعادة 
سيكون سالح العنابي الهجمات 

املرتدة. 

 التضامن يريد الشباب

يسعى التضامن الى العودة 
بقوة كما كان في الس����ابق بعد 
ان تعثر كثيرا في هذا املوس����م 
حيث يحتل املركز الس����ابع في 
الدوري وهو مهدد بالهبوط ولكن 
ما يري����ح في صفوف التضامن 
انه اس����تعاد جزءا م����ن قدراته 
بعد ان حق����ق نتائج جيدة في 
الى  الفترة االخي����رة باالضافة 
ظهور بعض الالعبني اجلدد في 
التشكيلة األساس����ية للمدرب 

الروماني الكسندر مالدوفان. 
أما الشباب فيأمل ان يتخطى 
التضامن أوال ثم يفكر في بقية 
املشوار الحقا عله يحقق مركزا 
متقدما ينقذ به املوس����م بعد ان 
فقد بصورة كبيرة املنافسة على 

ظهر عليها بالدوري املمتاز في 
اجلوالت الس����ابقة حيث يحتل 

املركز اخلامس حتى اآلن.
وما مييز العربي انه يعرف 
كيف يتعامل مع املباريات التي 
تقام بنظ����ام خروج املغلوب اذ 
تكون الكف����ة دائما في صاحله 
حتى في أس����وأ احلاالت ولكن 
رمبا تك����ون اصابة خالد خلف 
التي حلقت ب����ه مع االزرق هي 
احدى الضربات املوجعة للمدرب 
الكرواتي دراغان سكوس����يتش 
الذي سيعاني من غياب صانع 
االلعاب محمد جراغ، لكن تواجد 
امير س����عيود رمبا  اجلزائري 
يعوض هذا النقص بفضل مهارته 
وحتركات����ه الواعية الى جانب 
الس����وري محمد زينو. ويعول 
سكوس����يتش كثيرا على خط 

عبدالعزيز جاسم 
اليوم مسابقة كأس  تنطلق 
س����مو ول����ي العهد ال����� 17 ب� 3 
مواجهات في املجموعة االولى 
ابرزها مباراة العربي والنصر، 
ام����ا اللقاءان االخ����ران فيلتقي 
الشباب وخيطان  التضامن مع 
مع الفحيحيل، وتضم املجموعة 
أيضا القادسية املتأهل الى الدور 
ربع النهائ����ي ألنه حامل اللقب 
وبطل الدوري املمتاز، ولم يتغير 
نظام البطولة عن املوسم املاضي 
حيث س����يكون بنظ����ام خروج 
املغلوب من مباراة واحدة على 

ارض محايدة. 

األخضر واألمنيات

رمبا تك����ون مب����اراة اليوم 
للعربي أكث����ر من مجرد مباراة 
فهو ميني النف����س أوال بالفوز 
النصر ومواصلة املشوار  على 
اللقب السادس  للحصول على 
وبذلك يتس����اوى مع القادسية 
في ع����دد األلق����اب وليثبت انه 
البطوالت، وكذلك  زعيم جميع 
يسعى حملو الصورة الباهتة التي 

القنصل التايواني استقبل العجمي ونواف الصباح تألق الزاحم والخضرا والخرافي والهنيدي

منافسات مثيرة في بطولة قفز الحواجز

توج الفارس ناصر الزاحم 
باجلواد كوبيدو بطال الرتفاع 
125 س���م بزم���ن 35.13 ث في 
الكويت  الي���وم االول لبطولة 
للقفز على احلواج���ز برعاية 
نائب رئيس مجل���س الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد الذي ناب عنه رئيس 
نادي الصيد والفروسية الشيخ 

ضاري الفهد.
وجاء قائد املنتخب أس���امة 
اخلضرا باجلواد فيندكس في 
املركز الثاني دون اخطاء وبزمن 
38.94 ث وعلي اخلرافي باجلواد 
فيرسالس في املركز الثالث بزمن 
41.14 ث وأربعة أخطاء ثم بندر 
جمعة باجلواد لوفري في املركز 

الرابع.
وقام الش���يخ ضاري الفهد 
بتك���رمي الفائزي���ن وهنأه���م 
بالفوز واألداء الطيب وش���كر 
راعي البطولة الوطنية الشيخ 
احمد الفهد على دعمه الالمحدود 
لرياضة اآلباء واألجداد وحرصه 

وتختت���م الي���وم اجلول���ة 
الثالثة من البطولة حيث تقام 
التاسعة صباحا منافسات  في 
الثالثة  الفترة الصباحية وفي 
بعد الظهر املنافس���ات القوية 
لفرس���ان وفارس���ات الكويت 
األبطال التي ينتظر ان تش���هد 

تنافسا مثيرا.

هاربو باملركز األول بزمن 42.41 
ث، وج���اءت الفارس���ة لولوة 
العيسى باجلواد فيكي في املركز 
الثاني وخالد املرزوق باجلواد 
الثالث وعلي  املركز  نوكيا في 
اخلرافي باجلواد ليندا في املركز 
الرابع وعائشة القعود في املركز 

اخلامس.

على استمرار البطولة وجوائزها 
القفز  تقديرا ألبط���ال رياضة 
وش���كر الهيئة العامة للشباب 
والرياضة على دعمها لرياضة 

الفروسية والقفز.
وفي البطولة الثانية لليوم 
األول على ارتفاع 115 س���م فاز 
الفارس مناف الهنيدي باجلواد 

الفودري: »الشراع« قادر
 على الفوز في أبوظبي

انطلقت امس في امارة أبوظبي بطولة 
مجلس التعاون الثانية لرياضة الشراع التي 
ينظمها نادي تراث االمارات بالتنسيق مع 
احتاد االمارات للشراع والتجديف برعاية 
ممثل رئيس الدولة الشيخ سلطان بن زايد 
آل نهيان. وأعرب امني سر النادي البحري 
ورئيس جلنة الشراع والتجديف بالنادي 
خالد الفودري عن ثقته بقدرات الش����باب 
الكويتي املشارك على حتقيق نتائج متقدمة 
ومشرفة تكون استمرارا ملا حققه الفريق 
خ����الل الفترة األخيرة. وأكد ان الش����باب 
الكويتي ميتلك جميع القدرات الفنية التي 
تؤهله العتالء أعل����ى املراكز في مختلف 
البحري����ة وخصوصا رياضة  الرياضات 
الشراع وهو ما يجعلهم مؤهلني لتحقيق 
نتيجة ايجابية في هذه البطولة. وأش����ار 
الفودري الى ان املنتخب الذي غادر البالد 
الثالثاء املاضي يرأسه عضو مجلس ادارة 
النادي البحري ونائب رئيس جلنة الشراع 
والتجديف بالنادي محمود أبو القاسم ويضم 
في عضويته املدرب الوطني راشد اخلطاف 
اضافة الى 10 العبني هم أحمد الفيلكاوي 
ونايف الهدة وعب����داهلل جوهر وابراهيم 
الفريح وسعود املسعود وعبدالعزيز عنبر 
وخالد الصعيب ومش����عل الهيلم وراشد 

عبداملجيد وعلي عبدالغفور.

150 ذلواًل  في سباق الهجن
ينطلق ف����ي الثانية بع����د ظهر اليوم 
مبضمار الشهيد فهد األحمد بنادي سباقات 
الهجن مبنطقة جويهل بكبد السباق الرابع 
والعشرون لهذا املوسم الذي قيد فيه 150 
ذلوال من أصن����اف ثنيان قعدان وجذعان 
قعدان ولقيان قعدان على مسافات 7 و6 و5 
كيلومترات منها 40 ذلوال من اجلذعان قعدان 

تتنافس على الكأس املقدمة من النادي.
وقد أعرب رئيس النادي ورئيس االحتاد 
العربي حسني الدواس عن سعادته لنجاح 
سباقات الهجن وزيادة االقبال اجلماهيري 
من محب����ي رياضة الت����راث وخاصة من 
اجلالي����ات األجنبية الت����ي حترص على 
احلضور اسبوعيا واالستمتاع مبشاهدة 
الهجن املدللة. وأضاف ان االس����تعدادات 
كثفت القتراب بطولة الكويت الكبرى لدول 
مجلس التعاون والدول العربية التي تقام 
برعاية صاحب السمو األمير خالل الفترة 
من 18 � 20 أبري����ل املقبل وانه يتابع عمل 
اللجان املختلفة بالتعاون مع الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة بقيادة اللواء فيصل 

اجلزاف.

خيطان والسالمية في دوري »الصاالت«

سمير بوسعد
استقبل القنصل التايواني لدى البالد جون 
ين بان رئيس احتاد هوكي اجلليد فهيد العجمي 
وامني الس���ر الشيخ نواف الصباح في مكتبه 
صباح امس، مبناسبة استعداد املنتخب الوطني 
لهوكي اجلليد خلوض كأس آسيا للرجال »كأس 
التحدي« التي تستضيفها تايوان من 28 اجلاري 

لغاية 4 ابريل املقبل.
وقال العجمي ان الزيارة كانت ناجحة وجرى 

تبادل االحاديث الودية واملش���اركة الكويتية 
ف���ي البطولة مضيفا اننا ملس���نا من القنصل 
الترحيب واالهتمام واحلفاوة وابداء كل مساعدة 

الجناح الزيارة.
بدوره، قال الشيخ نواف ان الزيارة تعتبر 
جيدة ومهمة قبل مشاركتنا في البطولة اآلسيوية 
التي نعتبرها محطة مهمة في مس���يرة ازرق 
الهوكي. وكان العجمي والصباح التقيا امللحق 

التجاري شي شوان شو في اليوم ذاته.

ينطلق اليوم دوري كرة القدم للصاالت بعد 
توقف طويل حيث تقام مباراة واحدة جتمع 
خيطان والساملية على صالة اليرموك في الثامنة 
والنصف مساء في باكورة البطوالت الرسمية 
»للفوت سال« مبشاركة جميع األندية احمللية 
وبحضور رئيس جلنة الصاالت والش���واطئ 

أسد تقي وأعضاء اللجنة.
وأكد نائب رئي���س جلنة الصاالت د.أحمد 
ف���رج ان اللجنة أنه���ت ترتيباتها مع انطالق 
دوري الصاالت املغلقة اليوم حيث مت تسمية 
20 حكما من أصحاب اخلبرة والشباب إلدارة 
املباريات يوميا في صال���ة اليرموك وانه مت 
تطبيق محاضرات نظري���ة وميدانية لهؤالء 
احلكام وتعريفه���م باللوائح اجلديدة للفوت 
سال والتي طرأت على اللعبة أخيرا في دورة 
تنش���يطية أقامتها جلنة الص���االت بدعم من 

اللجنة االنتقالية باحت���اد القدم وملدة 3 أيام 
متتالية.

وأكد فرج مشاركة جميع األندية في دوري 
الصاالت هذا املوس���م، وقد مت التنس���يق مع 
اجلهات املعني���ة ملتابعة البطول���ة كوزارتي 
الصحة والداخلية، مثمن���ا اجلهود الصادقة 
من رئيس وأعضاء مجلس ادارة نادي اليرموك 
على تعاونه مع اللجنة إلجناح هذا احلدث الذي 
يعود الى الواجهة محليا بعد توقف قس���ري 
ليكون هذا الدور مقدمة لبطولة الكأس للصاالت، 
ودفعة معنوية وفنية للمنتخب الوطني املقبل 
على مشاركة مهمة في نهائيات أمم آسيا مايو 

املقبل.
وأشاد فرج بدعم الش���يخ أحمد اليوسف 
للجنة الصاالت وجهود أسد تقي نائب اللجنة 

االنتقالية وتعاون كل األندية.

فهيد العجمي والشيخ نواف الصباح يقدمان درعا تذكارية للقنصل التايواني

الشيخ ضاري الفهد مع األبطال ناصر الزاحم وأسامة اخلضرا وعلي اخلرافي

الفهد يهنئ أحد الفرسان الفائزين
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