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العربي والتضامن والفحيحيل لربع نهائي كأس ولي العهد
بالفوز على النصر والشباب وخيطان

الزمالك يسعى ملواصلة انتصاراته على حساب بتروجيت

ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي
تأهل العربي الى الدور ربع 
النهائي لكأس سمو ولي العهد 
لكــــرة القدم الـــــ 17 بعد فوزه 
الصعب على النصر بهدف وحيد 
للمهاجم حسني املوسوي )20(، 
التضامن  ويلعب األخضر مع 
الــــذي تغلــــب على الشــــباب 
3-2 فــــي الوقــــت اإلضـــافي 
بعد التعــــادل 2-2 في الوقت 
األصلي، وحلق الفحيحيل بركب 
املتأهلني الى ربع النهائي بعد 
فوزه على خــــيطان 3-2 في 
الوقت اإلضافي )الوقت األصلي 
2-2( ضمن املجموعة األولى،  
القادسية حامل  وسيلعب مع 

اللقب.
املبــــاراة األولى خطف  في 
حسني املوسوي هدفا للعربي 
الدقيقــــة )20( بعدما هيأ  في 
الســــوري محمد  له احملترف 
زينو كرة متقنة سددها بقوة 
الى يسار احلارس النصراوي 
محمد الصالل، ومكن هذا الهدف 
العربي من احملافظة على توازنه 
واستطاع ان يتعامل مع تقدمه 
بالنتيجــــة بواقعية وحتصن 
دفاعه في أماكنهم درءا لهجمات 
العربي  اخلصم. ولعب مدرب 
دراغان بعناصره األساســــية 
وغاب عنها اجلزائري سعيود 
وزج بالعبه البرازيلي جوزيه 
منذ البداية وأدى جهدا طيبا في 
خط الوسط مع عبداهلل الشمالي 
وفهد الشويع، واعتمد األخضر 
على الهجمات املرتدة السريعة 
معتمدا على سرعة املوسوي 
وزينو وكاد أن يســــجل هدفا 
ثانيا، فيما أنقذ شهاب كنكوني 
مرماه من فرصة خطرة وحول 

الكرة الى ركلة ركنية.
وأكثــــر ما تأثــــر به النصر 
هو غيــــاب هدافــــه البرازيلي 
فابيانــــو لإليقــــاف حيث كان 
يعتمد عليه العنابي كثيرا في 
تسجيل األهداف فكانت الكرة 
النصراوية تتناقل بشكل جيد 
لكنها ال تشــــكل خطورة على 
مرمى خصمه، وقام أفراد خط 
الوسط بأدوارهم ولكن لم تكن 
كرة النصر الهجومية كما كانت 
عليه في املباريات الســــابقة، 
وأسرف العبوه في تناقل الكرات 
البرازيلي سوزا سيلفا  وظهر 
بحالة جيدة وكان بحاجة الى 

تعاون من زمالئه.
أدار املبــــاراة الدولي ناصر 
ادارتها  العنزي وأحســــن في 
وأنذر مساعد عبداهلل من العربي 
وسعود سويد وعمر يوسف 

من النصر.

تأهل التضامن والفحيحيل

الثانية، فاز  املبــــاراة  وفي 
التضامن على الشــــباب 2-3 
في الوقت اإلضافي بعد انتهاء 
الوقت األصلي بالتعادل 2-2، 
وجنــــح البرازيلي رافائيل في 
ان يقود فريقه الى ربع النهائي 
بإحرازه الهدف الثالث )103(. 
وكان التضامن هو السباق الى 
التسجيل عبر مشعل نايف )19( 
بتســــديدة من داخل املنطقة، 
واضاف نايف هدف رائعا )25( 
بكرة رأسية من مسافة بعيدة، 
وعاد الشباب الى اجواء املباراة 
عبــــر النيجيــــري ايوبه )28( 
مستغال خطأ من احلارس وليد 
وارد بإبعاد الكرة فأعادها الى 
داخل املرمى، وأدرك البرازيلي 
موريسيو التعادل للشباب )40( 
من خطأ آخر لوارد وسدد الكرة 
في املرمى اخلالي. وفي الشوط 
اإلضافي األول، حسم التضامن 

تأهله برأسية رافائيل.
 وفــــي املباراة الثالثة، قلب 
الفحيحيــــل تخلفــــه الى فوز 
مستحق على خيطان 3-2 في 
الوقت االضافــــي بعد التعادل 

2-2 في الوقت األصلي. 
وبادر خيطــــان الى افتتاح 
التســــجيل بركلة جزاء )33( 
نفذها البرازيلي ايفرسون على 
يسار احلارس حسن السهلي، 
الهدف  واضاف محمد يوسف 
الثانــــي )52( بعد متريرة من 

ايفرسون.
ونظــــم الفحيحيل صفوفه 
وعاد الى أجــــواء املباراة عبر 
بدر رمضان )53( الذي استغل 
كرة مرتدة من ضربة جزاء نفذها 
محمد عدنان، وجنح احلارس 
احمد العيدان في صدها وصلت 
الى رمضان أعادها الى املرمى. 
واضاف حسني ســــراج هدف 
التعادل )73( بعد متريرة من 
علي سراج، وفي الوقت اإلضافي 
ســــجل املغربي زهير بنواحي 
هدف الفوز للفحيحيل بتسديدة 

رائعة )110(.

شــــهد اليوم الثاني لبطولــــة الكويت للقفز على 
احلواجز التي تقام برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ احمد الفهد حضورا جماهيريا كبيرا ومفاجآت 
عديدة في املراحل املختلفة وتألق الكثير من املواهب 
الصاعدة وتألق الفارس عبدالرحمن الفزيع باجلواد 
ســــامبلي من نادي املســــيلة وتصدره الفئة الرابعة 
املتقدمة باســــتعمال اجلوكر برصيد 65 نقطة بزمن 
58.58 ث دون أخطاء وجاء عبدالوهاب الفارس باجلواد 
كالديو من نادي الصيد والفروسية في املركز الثاني 
برصيد 65 وزمــــن 64.66 ث واحتل الفارس جمعة 
بندر باجلواد لوفاري من نادي املسيلة املركز الثالث 
برصيد 63 نقطة، زمن 51.03 ث وبالرغم من حتقيقه 
أســــرع األزمنة اال انه ارتكب 4 اخطــــاء أبعدته الى 
املركز الثالث وجاء راشــــد العجمي باجلواد ثوباس 
من وزارة الداخلية في املركز الرابع برصيد 61 نقطة 
وزمن 70.33 ث وقد قام الشيخ ضاري الفهد بتكرمي 
الفرســــان األبطال وهنأهم بالفوز ونقل لهم حتيات 
راعي البطولة الشيخ أحمد الفهد وحرصه على إعطاء 
رياضة القفز حقها من االهتمام والرعاية خاصة انها 
من الرياضات التي تفوقت فيها الكويت في العصر 
الذهبي للرياضــــة الكويتية وحصاد أول ذهبية في 
اســــياد نيودلهي 1982، واضــــاف ان البطولة حققت 

جناحا كبيرا وأبرزت العديد من املواهب.
وفــــي الفئة الثالثــــة على ارتفاع 120 ســــم تألق 
الفارس منــــاف الهنيدي باجلــــواد هاربو من مركز 

الكويت للفروســــية وتصدر الفئة دون اخطاء بزمن 
61/49 ث وجاءت آالء السلطان باجلواد نيلز من نادي 
الصيد والفروســــية في املركــــز الثاني بزمن 65/20 
ث وعبدالرحمن الفزيع باجلواد دورن روشــــان من 

نادي املسيلة في املركز الثالث بزمن 67.24 ث وخالد 
املــــرزوق باجلواد نوكيا من مركز الكويت في املركز 
الرابع بزمــــن 60.27 ث بعد ارتكاب 4 اخطاء وليلى 
حنبلــــي باجلواد كاتالنا من مركز الكويت في املركز 

اخلامــــس بزمن 64.56 ث بعد ارتكاب 4 اخطاء وقام 
الفهد وخليفة اخلرافي وإياد املطوع بتكرمي الفرسان 

الفائزين.
وفي الفئة الثانية على ارتفاع 110 سم التي شارك 
فيها 38 فارسا وفارسة، متكن الفارس الواعد يوسف 
الصباح من الفوز باملركز األول باجلواد أولتكا بزمن 
30.29 ث وأداء مميز وجاءت صبا عواد باجلواد ويستمر 
لو في املركز الثاني بزمن 30.95 ث والفارسة جميلة 
املطوع باجلواد فير بلينا في املركز الثالث وعبداهلل 
امليلم باجلواد ليتل ماكس فــــي املركز الرابع وعلي 
اخلرافي باجلواد زيزو في املركز اخلامس وأبرار املسلم 
في املركز السادس ومحمد النعمة في املركز السابع 
ويارا الهنيدي في املركز الثامن وناصر احلميدان في 
املركز التاسع وأميل باكير في املركز العاشر وشادي 
الســــويح في املركز احلادي عشر ومشاري القطان 
في املركز الثاني عشر وفي الفئة األولى على ارتفاع 
80.70 سم شارك فيها 38 فارسا وفارسة جنح كل من 
مساعد الشعيبي ولطيفة الهاجري وفهد اجلري وخالد 
الدويســــان وراكان احلساوي وعبدالرحمن ابونتفة 
ولولو حلمدان وعنزي العنزي وعبدالعزيز العتيقي 
القالف وغنيمة املرزوق وعبدالوهاب  وعبداحملسن 
الفــــارس وهبة حماد ومنار النعمة ولطيفة العثمان 
ويوسف اخلرافي ورمي السلطان ورامي احلماد ومحمد 
املرزوق وروان اإلدريس وعنود الصباح وهالة املال 

ونورا الهاجري في تخطي املوانع دون أخطاء.

الفهد: بروز مواهب في بطولة الكويت للقفز 
الفزيع ويوسف الصباح والهنيدي أبطال اليوم الثاني

الدوري الثقافي لألندية ينطلق اليوم

الحمود يكرم األخضر

نتائج متميزة للصم

حتت رعاية رئيس مجلـــس اإلدارة املدير العام للهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة فيصل اجلزاف ينطلق في الرابعة والنصف 
عصرا من مساء اليوم على صالة مركز شباب الدعية الدور التمهيدي 
ملسابقة الدوري الثقافي لالندية الرياضية املتخصصة والشاملة 
ملوسم 2010/2009، إذ يلتقي اليرموك مع املعاقني والفحيحيل مع 

الصليبخات والقادسية مع الساملية وكاظمة مع البحري.

يقيم رئيس اللجنة املؤقتة للنادي العربي الشيخ سلمان احلمود 
حفل تكرمي لالعبي الفريق االول لكرة القدم في الســـاعة الثامنة 

مساء اليوم في مقر ادارة النادي.

اكد نائب رئيس مجلس ادارة نادي الصم عيدان السهلي ان العبي 
املنتخب حققوا نتائج متميزة في بطولة الشباب الدولية للصم التي 
اقيمت مؤخرا في العاصمة املصرية القاهرة. وقال السهلي الذي كان 
يــــرأس الوفد لـ »كونا« امس ان املنتخب متكن من حتقيق 15 ميدالية 
في البطولة التي اقتصرت على منافسات ألعاب القوى منها 10 ذهبيات 
وثالث فضيات وبرونزيتان منوها بالعطاء الكبير لالعبني الذين قدموا 

اداء كبيرا في البطولة التي شهدت مشاركة العديد من الدول.
وشدد على ان هذه النتائج املســــجلة في البطولة تأتي استكماال 

للنجاحات الالفتة التي حققها ابناء الكويت من الرياضيني.

بتروجيت يستضيف الزمالك  واإلسماعيلي يلتقي إنبي
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تقام اليوم مباراتان مهمتان مؤجلتان من االسبوع السابع 
عشر للدوري املمتاز املصري لكرة القدم، فيلتقي بتروجيت 
مع الزمالك في السادســـة والربع مســـاء بتوقيت الكويت 
ويعقب هذا اللقاء مباراة انبي مع االســـماعيلي في الثامنة 
والربع مســـاء. تعد مباراة بتروجيت مع الزمالك ـ والتي 
يســـتضيفها ستاد السويس ـ هي صاحبة النصيب االكبر 
من حيث االهتمام اجلماهيري نظرا للشعبية الكبيرة التي 
يتمتع بها النادي االبيض، باالضافة الى الندية الشـــديدة 
واملنافسة القوية التي تشهدها لقاءات الفريقني، والتي كان 
آخرها في منافسات الدور االول ملسابقة الدوري في املوسم 
احلالي، والتي انتهت بفوز الفريق البترولي بهدفني مقابل 
هدف للفريق االبيض الذي كان يقوده فنيا وقتها السويسري 
ميشـــيل دي كاستال، لذلك ستتابع اجلماهير البيضاء هذا 
اللقاء بترقب شديد، متمنية فوز فريقه باملباراة واقتناص 
نقاطها الثالث ملواصلة الزمالك صحوته الفنية الكبيرة التي 
يشهدها هذا املوسم منذ تولى حسام حسن القيادة الفنية 
للقافلة البيضاء قبل نهاية الدور االول من املسابقة، مما بث 
في نفوس محبي ومشجعي الزمالك شيئا من االمل في عودة 

البطوالت واالجنازات مجددا لناديهم. ويدخل الفريق االبيض 
مباراة اليوم برصيد 30 نقطة يحتل به املركز اخلامس. في 
املقابل، جند بتروجيت يدخل لقاء اليوم مبعنويات عالية 
واصرار جديد بعد ان انهى مبارياته في االسابيع املاضية 
بكفاءة عالية، محققا املطلوب فنيا ونتائج، وهو ما جعله 

ينفرد باملركز الثاني بجدول املسابقة برصيد 35 نقطة.

إنبي ـ اإلسماعيلي

وعلى ملعب »بتروسبورت« بالتجمع اخلامس يستضيف 
انبي صاحب االرض في لقاء اليوم فريق االســـماعيلي في 
مبـــاراة لن تقل ندية وقوة عن لقاء بتروجيت مع الزمالك، 
السيما ان الفريقني لديهما الطموح املشترك في احراز الفوز 
باللقاء وحصد نقاطه الثالث، فانبي يعاني من مرارة سوء 
النتائج، والتي كان آخرها اخلســـارة امام االنتاج احلربي 
الصاعد حديثا للـــدوري املمتاز بثالثية مقابل هدف، وهو 
ما جعل الفريق الذي اعتاد على املنافســـة اجلادة والقوية 
على لقب البطوالت احمللية يحتل هذا املوسم املركز التاسع 
برصيد 24 نقطة. في املقابل يدخل اإلسماعيلي لقاء اليوم 
وبحوزته 32 نقطة يحتل بها املركز الثالث بجدول املسابقة، 

بعد سلســـلة العروض السيئة التي قدمها في آخر لقاءاته 
بالدور الثاني في الدوري، لذلك سيسعى »الدراويش« اليوم 
حتت قيادة املدير الفني عماد ســـليمان الى حتقيق نتيجة 
كبيرة او مقبولة للعودة ســـريعا الى مســـيرة انتصاراته 
باملســـابقة احمللية، مســـتغال معنويات الفوز الذي حققه 
الفريق اخيرا على نظيره ســـوفاباكا الكيني بدوري ابطال 

افريقيا، وتأهله لدور الـ 32 باملسابقة.

األهلي يستعد للمصري

على صعيد آخر، تعقد جلنة الكرة بالنادي األهلي اجتماعا 
مهما ملناقشـــة آخر التطورات في قضية التجديد لالعبني 
عماد متعب وأحمد الســـيد العبي الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي، وكذلك مناقشـــة التقرير املقدم من اجلهاز الفني 
لفريق الشـــباب )حتت 18 عاما( بالنادي عن أحداث مباراة 
الفريق مع الزمالك في دوري الشـــباب، والتي انتهت بفوز 

األهلي 1 - 0 على ملعب الزمالك.
من ناحية أخرى، عاد الالعبون الدوليون بالفريق االول 
لكرة القدم لالنتظام في تدريبات الفريق بداية من تدريبات 

االمس وذلك بعد انتهاء مشاركتهم مع املنتخب.

)عادل يعقوب(العب النصر فيصل العدواني يبعد الكرة من أمام مبارك البلوشي 

الشيخ ضاري الفهد يكرم الفارسة جميلة املطوع

الكويت والسالمية في مواجهة ال تحتمل األخطاء
عبدالعزيز جاسم 

يختتم اليوم الدور االول من مسابقة كأس سمو ولي العهد، بثالث 
مباريات في املجموعة الثانية، اقواها بني الســـاملية والكويت مايعني 
خروج احدهما مبكرا من املنافسة على اللقب، وجتمع املباراة الثانية 
بني الصليبخات واليرموك، وفي املواجهة الثالثة يلتقي الســـاحل مع 
اجلهراء في مباراة متكافئة. وتضم املجموعة ايضا كاظمة الذي تأهل 

مباشرة باعتباره وصيف الدوري املمتاز املوسم املاضي.
يدرك الكويت ان مباراة اليوم حتمل اكثر من معنى اولها، انه مطالب 
بالتأهـــل النه متصدر الدوري املمتاز، ومن غير املعقول ان يخرج من 
الدور االول حتى وان كان على يد فريق ال يســـتهان به مثل الساملية. 
ولكن ظـــروف االبيض في الفترة االخيرة تعتبـــر من افضل املراحل 
التي مير بها الفريق، بسبب االستقرار على التشكيلة وحتقيقه نتائج 
ايجابيـــة، وان كان قد فرط بفوز ســـهل امام الهالل اليمني في افتتاح 

مباريات كأس االحتاد اآلسيوي. 

بيد ان الكويت ميلك العديد من الالعبني القادرين على العبور الى 
ربع النهائي، في مقدمتهم وليد علي والبرازيليان كاريكا وروجيرو 
وحســـني حاكم وفهد عـــوض وجراح العتيقي وناصـــر القحطاني 
ويعقوب الطاهر، بقيادة املدرب البرازيلي ارثر الذي جنح في ايجاد 
توليفة مناســـبة منذ توليه التدريب، وســـتكون هذه املواجهة هي 
الظهور االول لبشـــار عبداهلل امام فريقه الســـابق الســـاملية.  في 
املقابل، استعد الســـاملية جيدا للمباراة عبر خوضه مباريات ودية 
في املعسكر التدريبي في القاهرة، كان اخرها اخلسارة امام املنتخب 
االوملبي املصري 1-2. ويبدو ان املشاكل االدارية وضعف قيادة املدرب 
البلجيكـــي وليام توماس، هي ابرز املعوقـــات التي تواجه الفريق، 
وآخرها رغبة املدرب في التخلي عن خدمات الفرنســـي عبدالفتاح 

سافي ألمور شخصية.
واذا ما أراد السماوي االستمرار في املنافسة على باقي البطوالت 
فعليه التركيز في اللعب، االبتعاد عن املشاكل التي تعصف بالفريق 

والتي ادت الى احتالله املركز الســـادس في الدوري، ورمبا يستعيد 
عافيته بتواجد نواف املطيري ومشاري العازمي وفرج لهيب وعبداهلل 

البريكي وناصر العثمان. 
يســـعى الصليبخات الى انقاذ نفسه اوال قبل التفكير في التأهل 
الـــى الدور ربع النهائي، الن الفريق مير مبرحلة انتقالية بعد اقالة 
املدرب السابق ثامر عناد تعيني عبداهلل اليرموك مكانه، الذي جنح 
في تغيير شكل الفريق بصورة جيدة، ويعول كثيرا على حتركات 
البرازيلي ارثر ومشعل ذياب. فيما يريد اليرموك ان ينفض الغبار 

عنه، بعد سنوات عجاف مع البطوالت وااللقاب.
رمبا ســـيعاني اجلهراء االمرين في مباراته مع الساحل، بسبب 
حتسن نتائج وأداء االخير في الفترة السابقة، وتصدره دوري الدرجة 
االولى. ويحتاج اجلهراء الى دفعة معنوية ليعود الى سابق عهده، 
السيما انه قريب جدا من التأهل الى دوري االضواء، ولديه العبون 

مميزون امثال عادل حمود ومحمد دهش واحمد حواس.

الصليبخات والجهراء يلتقيان اليرموك والساحل في ختام الدور األول 

برنامج مباريات اليوم
6:15  الصداقة والسالمالكويت ـ الساملية
6:15التضامنالساحل ـ اجلهراء

6:15علي صباح السالماليرموك ـ الصليبخات


