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القادسية والعربي.. مواجهة مثيرة في أبريل
بعد فوزهما على الفحيحيل والتضامن في كأس سمو ولي العهد

)عادل يعقوب(أحمد عجب عاد للتسجيل وهنا يسجل الهدف الثاني »دبل كيك« 

بطل العالم في القفز والركض احلر البريطاني ريان دويل يستعرض في بطولة سابقة

البحريني سلمان رمضان مدرب كاظمة يعد اخلطة ملواجهة العربي جتنبا للحسابات املعقدة

بلسم ولولوة األيوب تكرمان البطلة نتالي

الدعوة النتخابات العربي األسبوع المقبل

 انطالق مسابقة القفز
والركض الحر األولى الجمعة

فوز البرتقالي يؤهله رسميًا إلى المربع الذهبي

مواجهة حاسمة لكاظمة أمام العربي في »السلة«

رماية المعاقين البريطانيين تعسكر في الكويت
ينظم االحتاد البريطاني لرماية 
املعاقني معس����كرا تدريبيا على 
مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية خالل الفترة من 5 
� 11 مارس اجلاري ويضم الوفد في 
عضويته اداريني وثالثة من رماة 
املنتخب البريطاني املتميزين في 
رماية البندقية 50م وهم ستيفن 
روبرتيسن وبوجاوتاجي باسان 
كالرتني والرامي����ة كارين جاني 
بيتلير وذلك استعدادا للمشاركات 
الدولية واالوملبية املقبلة وخاصة 
ان االحتاد البريطاني س����يفتتح 
بطولة االلعاب االوملبية للمعاقني 

والتي ستقام في لندن 2011.
من جانبه قال رئيس االحتاد 
الكويتي واآلسيوي للرماية وعضو 
اللجنة التنفيذية باالحتاد الدولي 

لرياضة الرماية الش����يخ سلمان 
احلمود ان الرماية الكويتية سعدت 
باختيار االحتاد البريطاني للرماية 
الكويت لتنظيم هذا املعسكر الذي 
املتميزة  يأتي تتويجا للعالقات 
بني اجلانبني. واضاف ان تبادل 
الفني����ة والتنظيمية  اخلب����رات 
والتعاون الكبير الذي يجمع بني 
الكويتي واالحتاد  الرماية  احتاد 
البريطاني واقامة هذا املعس����كر 
املتميز سيس����اهم بش����كل كبير 
في زيادة التعاون مع االحتادات 
االوروبي����ة االخ����رى، حيث ان 
االحت����اد البريطان����ي يعتبر من 
أعرق احت����ادات الرماية العاملية 
ولديه رماة على مس����توى عال 
م����ن الكفاءة واخلب����رة وخاصة 
الرصاص.  في رماي����ة اس����لحة 

من جانب آخر أشاد األمني العام 
العقيد  الحتاد الشرطة االردنية 
فايق داود مبا قدمه الشيخ سلمان 
احلمود لوفد الرماية األردني من 
توجيهات واهتمام����ات تكبيرة 
خالل مشاركته في بطولة الشرطة 
الدولية األولى للرماية وحرصه 
على اجناح وتطوير الرماية على 
املس����تويني العربي والدولي وما 
القوه من حفاوة استقبال. جاء ذلك 
في رسالة تلقاها الشيخ سلمان 
احلمود من فايق داود اشاد خاللها 
باملستوى املتميز الذي وصل اليه 
احتاد الرماية الكويتية من خالل 
اجلهود التي يبذلها الشيخ سلمان 
واعضاء مجلس االدارة لالرتقاء 
برياضة الرماية العربية بشكل عام 

والكويتية بشكل خاص.

ستقام أول بطولة »فري رانينغ« في الكويت 
والتي ستعرف باسم »ريد بل اربن جامب« الجمعة 
المقبل عند الساعة السادسة والنصف مساء في 

ال� »اكستريم سكايت بارك« في المارينا.
وبعد أن كانت هذه الرياضة الجديدة تمارس 
على طرقات الكويت، س���تقدم بطولة »ريد بل 
اربن جامب« للجمهور هذه الرياضة بحلة مميزة، 
وسيش���ارك في البطولة 30 إلى 40 مش���تركا 
وم���ن المتوقع أن يصلوا إلى أقصى امكاناتهم 
خاص���ة مع وجود بيئة تنافس���ية وفي نفس 

الوقت آمنة.
وتضم هذه البطولة فئتين، األولى تعرف ب� 
»باركور« أو فن التنقل من مكان إلى آخر باسرع 
وق���ت ممكن وهي رياضة تحتاج إلى التدريب 
لتخطي اي عائق أمام كل مشترك، فيركض كل 
مشترك على مسار خاص ويحاول أن يتخطى 
العوائق على طريقته الخاصة بأسرع وأسهل 
طريقة ممكنة ويحتاج هذا النوع من الرياضة 

إلى مهارات في القفز والتسلق.

أما الفئة الثانية والتي تعرف ب� »فري رانينغ« 
فهي تضم حركات اكروباتية بحيث يستخدم 
الرياضي كل عائق موجود أمامه لتقديم عرض 

مميز.
يحتاج هذا النوع من الرياضة إلى حركات 
فعالة من الباركور باإلضافة إلى قفزات مبتكرة 
وحركات أكروباتية مثل التي تمارس في صاالت 

الرياضة.
ويتم حاليا تصنيع عوائق لهذه المسابقة 
مثل جدران وصناديق خشبية حيث سيتمكن 
المتنافس���ون من تقديم أفضل م���ا لديهم من 
قفزات مثل القفز إلى الخلف، والتسلق والقفز 
عن الجدران باإلضافة إلى القفز فوق أس���طح 

السيارات.
وسيش���ارك في هذا الحدث بطل العالم في 
هذه الرياضة والذي حقق الفوز في بطولة ريد 
بل آرت أوف موشن عام 2007 البريطاني ريان 
دويل كحكم لتقييم مهارات المش���تركين وفي 

نفس الوقت سيقدم أحد عروضه المميزة.

يحيى حميدان
يسعى كاظمة اليوم حلسم تأهله للمربع الذهبي 
لدوري السلة ليكون ثاني املتأهلني بعد الكويت الذي 
اعلن تأهله رسميا في اجلولة املاضية، وذلك عندما 
يلتقي البرتقالي والعربي في ال� 7 مس���اء اليوم في 
صالة يوسف الشاهني بنادي كاظمة، ضمن مباريات 
اجلولة ال���� 33 وقبل االخيرة للدوري. وتقام اليوم 
مباراة اخرى هامشية جتمع الصليبخات مع اليرموك 
في صالة االول، فيما قررت جلنة املسابقات وشؤون 
الالعبني باالحتاد تأجيل مباراة اجلهراء والساحل التي 
كان���ت مقررة اليوم الى االحد املقبل وذلك لتقام في 
نفس توقيت مباراة القادسية والكويت، الن هاتني 
املباراتني في غاية احلساسية بالنسبة لفرق اجلهراء 

والساحل والقادس���ية خاصة أن هذه الفرق الثالثة 
تتصارع على البطاقتني االخيرتني املؤهلتني للمربع 
الذهبي. وفي مباراة كاظمة والعربي يأمل االول اعالن 
تأهله رس���ميا الى املربع الذهبي في حال فوزه على 
االخضر وذلك جتنبا للدخول في حسابات معقدة مع 
الفرق الثالثة االخرى عند نهاية الدور التمهيدي االحد 
املقبل. وفوز البرتقالي في مباراة اليوم سيضعه ضمن 
الفرق التي ستتصارع على لقب الدوري بغض النظر 
عن نتائج الفرق االخرى. وتعتبر كفة كاظمة االرجح 
واالوفر حظا لتحقيق الفوز خاصة ان الفارق الفني 
كبير بني اجلانبني في هذا املوسم الذي شهد تراجعا 
كبيرا ملس���توى العربي رغم انه كان احد املنافسني 

على االلقاب في املوسمني املاضيني.

عبداهلل العنزي
اللجنة  علمت »األنباء« ان 
املؤقت���ة في العربي س���توجه 
األسبوع املقبل الدعوة للجمعية 
العمومي���ة للن���ادي إلج���راء 
انتخاب���ات تكميلية النتخاب 
ادارة جدي���د للنادي،  مجلس 
وبحسب النظام األساسي فإن 
االنتخابات ستقام بعد 15 يوما 
على األق���ل من توجيه الدعوة 
الى اعضاء اجلمعية العمومية 
للنادي، ويأتي هذا التوجه من 
اللجنة املؤقت���ة بعد ان تلقت 
تعليم���ات من الهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياضة بضرورة 
توجيه الدعوة لالنتخابات في 
أقرب وقت ممكن، هذا باالضافة 
الى االتفاق الكبير بني رجاالت 
النادي على اخلطوط العريضة 
للقائمة املوح���دة لالنتخابات 
املقبلة والتي ستكون برئاسة 

الشيخ سلمان احلمود رئيس 
اللجنة املؤقت���ة احلالية، على 
ان تض���م القائمة أيضا عضو 
اللجنة املؤقتة احلالي مصطفى 
جمعة الذي أبدى رغبة كبيرة 
في االستمرار بالعمل في النادي 

للفترة املقبلة.
العربي قد  وكان رج���االت 
اتفقوا على ان حتظى التشكيلة 
املقبلة ملجلس اإلدارة بغالبية 
الالعبني  الشباب من  من جيل 
القدامى مثل أسامة حسني ورائد 
الزعابي وعامر ياسر وبعض 
رجال االعمال الذين س���تحدد 
أسماؤهم الحقا، على ان تضم 
النادي  القائمة بعض رجاالت 

لالستفادة من خبراتهم.
وتوقعت بع���ض األقطاب 
العرباوية ان تشهد الفترة املقبلة 
مفاجأة من العيار الثقيل عبر 
إعالن سمير سعيد نيته الترشح 

في االنتخابات املقبلة وهو األمر 
الذي سيربك حسابات القائمة 
املوحدة بعض الوقت ال سمير 
يحظى بقبول كبير لدى غالبية 
اعضاء اجلمعية العمومية وهو 
األمر الذي سيجبر اجلميع على 
إجراء مفاوض���ات جديدة مع 

سعيد لضمه الى القائمة.
وكان س���عيد قد أجرى في 
الفترة التي س���بقت إس���قاط 
عضوية املجلس السابق اتصاالت 
موسعة مع كل رجاالت النادي 
للم الشمل وتشكيل قائمة موحدة 
تضم كل العرباوية وتكون هذه 
القائمة برئاسته، وهو األمر الذي 
لم يكتب له النجاح بعد ان أعلن 
الشيخ سلمان احلمود عزمه ان 
يكون رئيسا للعربي في الفترة 
املقبل���ة وهو األمر الذي حظي 
بقبول كبير من رجاالت النادي 

واجلمعية العمومية.

فوق العارضة. وسجل عجب الهدف 
الثاني له ولفريقه بعد ان تعامل مع 
عرضية طالل العامر بحرفنة وسدد 
الكرة »دبل كيك« حاول الس����هلي 
ابعادها لكنه أكملها في املرمى )33(. 
الفحيحيل يوسف  واجرى مدرب 
جالي تبديال بإخراج خالد جدعان 
وأدخل ترك����ي املطيري، لكن حال 

الفريق استمر على ما هو عليه.
وفي الشوط الثاني هدأ القادسية 
من إيقاع املب����اراة إلراحة العبيه 
ونشط الفحيحيل قليال ولكن دون 
خطورة على مرمى االصفر بالرغم 
من حصوله على العديد من الكرات 
احلرة الثابتة على مشارف منطقة 
اجلزاء بينما لم يستغل القادسية 
املساحات الكبيرة في دفاع ووسط 
الفحيحيل وأضاع العديد من الفرص 
الس����هلة ثم اجرى محمد ابراهيم 
تبديل����ني وادخ����ل حم����د العنزي 
وعبدالعزيز املشعان بدال من احلسني 
واخلطيب ونشط اداء األصفر اكثر 
لكن دون تسجيل لألهداف بفضل 
تألق احلارس الس����هلي حتى جاء 
هدف التقليص للفحيحيل من البديل 
علي س����راج الذي استغل متريرة 
تركي املطيري وس����ددها قوية في 
مرمى اخلالدي )80(، وفي الوقت 
بدل الضائع متكن البديل املشعان 
من استغالل عرضية حمد العنزي 

ووضعها قوية باملرمى )92(.

 مشادة بين الخالدي وراشد 

خالل توقف املباراة لعالج احد 

العبي الفحيحيل حدثت مش����ادة 
كالمية بني احلارس نواف اخلالدي 
واملدافع محمد راشد تدخل بعض 
الالعبني وأوقفوها بس����رعة. أدار 
املباراة احلكم وليد الشطي وأنذر 
من الفحيحي����ل علي نادر وزهير 

بن واحي.

فوز »متعب«

وخطف العربي هدفه الوحيد 
بعد عناء وحتدي���دا في الدقيقة 

)110( برأس املدافع أحمد الرشيدي 
اث���ر ك���رة ثابتة أرس���لها أحمد 
ان  موسى، ولعب األخضر دون 
تشكل كراته خطورة على مرمى 
خصمه ووضح تأثر غياب خط 
الوس���ط بأب���رز العبي���ه محمد 
جراغ واجلزائري أمير سعيود، 
كما انه واج���ه مقاومة من دفاع 
التضامن، وظهرت لياقة العبي 
العربي أفضل ح���اال، خصوصا 
عندما دخلت املباراة ش���وطيها 

اإلضافيني، ولعب مدرب العربي 
دراغ���ان بالعناصر اجلاهزة في 
ظل غياب عدد من األساس���يني، 
وكان األخض���ر األفضل نوعا ما 
من منافسه، ولكن كرته األخيرة 
كانت غير مجدية واحتاجت الى 
املهاجم الق���ادر على إنهاء الكرة 
بالشباك، وجاء الفرج برأس املدافع 
الذي أحسن استغالل  الرشيدي 

الكرة وسط زحمة العبني.
اما التضامن فقد لعب مباراة 

جيدة وقاوم بشراسة طيلة الوقت 
األصلي ولم تسعفه خبرة بعض 
العبيه ف���ي الوصول الى ركالت 
الترجيح التي رمبا تخرجه فائزا، 
العناصر  التضامن بعض  وقدم 
اجليدة مثل جابر جازع وصالح 
وليد وكان خلط دفاعه دور جيد 
في احلفاظ على مرماه حتى وقت 

متأخر من املباراة.
أدار املباراة احلكم سليمان ابل 

وجنح في قيادة املباراة.

ناصر العنزي ـ عبدالعزيز جاسم
حتقق للجماهير ما كانت تنتظره 
من نصف نهائي كأس س����مو ولي 
العهد لكرة القدم اذ عليها االنتظار 
حتى يوم 14 أبريل املقبل ملشاهدة 
املواجهة بني القادس����ية والعربي 
بعد فوزهما أمس على الفحيحيل 
والتضامن. وفاز األصفر بنتيجة 
3 � 1 وس����جل له أحمد عجب )20 
و33( وعبدالعزيز املش����عان )92( 
وللخاسر علي سراج )80(. وحقق 
األخضر فوزا صعبا على التضامن 
بهدف وحيد برأسية املدافع أحمد 
الرشيدي في الشوط اإلضافي األول 
)110(. ولم يجد القادسية صعوبة في 
الشوط األول امام الفحيحيل فأكثر 
من مترير الكرات في جميع أرجاء 
الفحيحيل  امللعب، واكتفى العبو 
باجلري خلفه����ا فقط وان وصلت 
اليهم بع����د عناء يس����ددونها الى 
الى العبي  او يعيدونه����ا  اخلارج 
االصفر. وحملت الدقيقة 20 الهدف 
االول لألصفر بعد متريرة عرضية 
متقنة من علي الش����مالي لم يجد 
صعوبة احمد عج����ب في ادخالها 
املرمى امام انظار حارس الفحيحيل 
حسن الس����هلي. ثم اهدر السوري 
فراس اخلطيب كرة سهلة وبرعونة 
بعد ان واجه املرمى منفردا اثر كرة 
عرضية من مواطنه جهاد احلسني 

سددها قوية فوق العارضة. 
وكان رد الفحيحيل على خجل 
عبر املغربي زهير بن واحي الذي 
سدد كرة من داخل منطقة اجلزاء 

استعدادات متواصلة الجتماعات
وزراء الرياضة بدول التعاون

تتواصل وتيرة العمل باللجنة املنظمة العليا واللجان املنبثقة عنها 
الستضافة االجتماع ال� 24 لوزراء الشباب والرياضة واجتماع رؤساء 
اللجان االوملبية مبجلس التعاون اخلليجي واالجتماعات املصاحبة لهما 
املقرر عقدها في الكويت خالل الفترة من 19 الى 22 اجلاري. من جانبه، 
قال عضو اللجنة املنظمة العليا ومنسق عام االجتماعات مشعل الهدبة 
ان كل اللجان العاملة تس����عى جاهدة الى خروج االجتماعات بالش����كل 
الذي يليق باس����م الكويت الس����يما ان االجتماعات يتخللها الكثير من 

املواضيع املهمة واحليوية.

العربي يهزم الشباب في »الصاالت«
ق����اد احملترف االيطالي فوجليا ادريانو فريق العربي لكرة الصاالت 
للفوز على الش����باب 5 - 2 ضمن بطولة دوري الصاالت الذي تتواصل 
اثارته على صالة اليرموك، ليحقق االخضر بذلك أول نقطتني بحضور 
جماهيره التي مألت الصالة، وبحضور عدد من املس����ؤولني عن جلنة 
الصاالت باحتاد القدم. وتقدم العربي في البداية بهدف لاليطالي ادريانو، 
اال ان الش����باب جنح في احراز التعادل بواس����طة العبه النشط فيصل 
الشمري ليعود العربي بعدها للتقدم بهدف آخر عن طريق املتألق احمد 
هاشم. وبدأ العربي الشوط الثاني بقوة ليضيف الهدف الثالث بواسطة 
افضل العبيه احمد هاشم مبهارة عالية. وأثبت االيطالي ادريانو حرفية 
عالية في الصاالت عندما تقدم بهجمة مرتدة حولها س����ريعة في مرمى 
الش����باب ليتقدم العربي 4 - 1، واحرز تركي الصباح الهدف اخلامس. 

وحصل الشباب على ركلة جزاء نفذها بنجاح مبارك العلي.

بلسم ولولوة كرمتا نتالي
كرمت البطلتان بلسم ولولوة األيوب احلاصلتان على جائزة أشوكا 
العاملية لإلبداع االجتماعي في مجال متكني املرأة عن طريق الرياضة البطلة 
الپولندية نتالي التي ش����اركت مؤخرا في بطولة الكويت الدولية لكرة 
الطاولة )كأس سلوى( وحصلت على امليدالية البرونزية. ويأتي تكرمي 
البطلة نتالي من قبل البطلتني بلسم ولولوة األيوب كونهما حاصلتني 
على جائزة اش����وكا في مجال متكني املرأة والتي من خاللها تسلط فيها 
الض����وء البطلتان االيوب على حتديات امل����رأة الرياضية خصوصا في 

املجتمعات العربية والشرق األوسط.

الحمود رئيسًا للقائمة الموحدة.. وسمير ينوي الترشح

مهرجان »الميني باسكت« الجمعة
ينظم احتاد الس���لة مهرج���ان »امليني

باسكت« لدون العشر سنوات مبشاركة 7 
أندية هي كاظمة، اجلهراء، الكويت، العربي، 
اليرموك، التضامن والنصر وذلك يوم اجلمعة 
املقبل. وكان االحتاد قد خاطب ادارة نادي 
كاظمة لتوفير صالة النادي القامة املهرجان 

على مدى يوم واحد.
وسيشهد املهرجان عددا من املسابقات في 
تسديد الرميات الثالثية و»الدنك«، وسيشارك 
العبو املنتخب االول مع الالعبني الصغار 
في هذه املس���ابقات وذلك الضفاء نوع من 

التشجيع لالعبني الصغار.

تنويه من كاظمة
ارسل نادي كاظمة تنويها 
الى وسائل االعالم يفيد فيه 
بأنه س����قط س����هوا من بيان 
مؤسسي واعضاء نادي كاظمة 
والذي نشر امس الثالثاء اسماء 
كل من: حمد عبدالعزيز البدر، 
يوس����ف عبدالعزي����ز البدر، 
خال����د عبداحملس����ن الصقر، 
جاس����م عبداحلميد الصقر، 
محمد طالب ش����هاب، يوسف 

عيسى احلساوي، عبداهلل جاسم العتيبي ومحمد عبدالعزيز 
البدر

عبدالعزيز جاسم 
يختت��م اليوم ال��دور ربع النهائي لكأس س��مو ولي العه��د مبواجهتني في 
املجموعة الثانية، حيث يس��عى كاظمة في اول ظهور له النهاء مغامرة اجلهراء 
والتأهل على حس��ابه الى ال��دور نصف النهائي، بينما يأم��ل الكويت مواصلة 

االنتصارات واحملافظة على متاسكه عندما يلتقي اليرموك.
في املب��اراة االولى لن يطالب مدرب كاظمة الروماني ايلي بالتش��ي العبيه 
بأكث��ر م��ن الفوز والتأهل الى نصف النهائي ف��ي اول ظهور له في الكأس بعد 
ان تأه��ل الى هذا الدور تلقائيا كونه وصيفا للدوري، وذلك الن بالتش��ي يعلم 
ان الفريق س��يكون حتت ضغط حيث س��يخوض مباريات ف��ي كل من الكأس 
والدوري املمتاز وكأس االحتاد اآلس��يوي في فترة لن تزيد على 10 ايام، لذلك 
س��يحاول البرتقالي اخل��روج فائزا من هذه املباراة بأقل االضرار الس��يما انه 
م��ازال في دائرة املنافس��ة بال��دوري.   وعلى اجلانب االخر يح��اول اجلهراء 
مواصلة نتائجه االيجابية، ولكنه يعلم في الوقت نفس��ه ان املنافس ليس بقوة 
الس��احل الذي تأهل على حس��ابه بل يفوقه مبراحل ويج��ب ان يباغته قبل ان 
يقع في كمني هجمات كاظمة، لذلك سيحاول مدرب اجلهراء البوسني زياديتش 
ان يوقف مكامن القوة في وس��ط البرتقالي ثم يعطي ادوارا اكثر لكل من عادل 
حمود او أحمد حواس في التمرير الطويل للمهاجم املتألق محمد دهش وارهاق 
دف��اع البرتقالي ال��ذي يعيبه البطء دائما، وقد متك��ن اجلهراء من خالل مباراة 
الس��احل ان يظهر بصورة جيدة خصوصا انه اس��تطاع تعويض فارق الهدف 

بتسجيل 3 اهداف وهو منقوص العب منذ بداية املباراة.
وفي املباراة الثانية، سيرفع الكويت اليوم شعار »ال للتوقف« في مباراته 
امام اليرموك خصوصا انه يقدم عروضا مميزة توجها مؤخرا بثالثية نظيفة 
في مرمى الس��املية رغم ان الفريق غاب عنه ابرز العبيه مثل: يعقوب الطاهر 
وولي��د عل��ي وفهد عوض والبرازيل��ي كاريكا اال انه ق��دم عرضا مميزا، ما 
يعني ان امل��درب البرازيلي ارثر ال يعتمد على مجموعة معينة بل هيأ جميع 
الالعب��ني ملثل هذه الظروف ورمبا اس��وأ منها في االي��ام القليلة القادمة. اما 
اليرموك فيعلم ان مهمته س��تكون صعبة امام متص��در الدوري لكنه يدرك 
في الوقت نفس��ه ان امللعب ال يعترف باملاضي بل مبن يعطيه طوال شوطي 
املباراة لذلك س��يحاول التركيز النهم يعلمون ان اخلطأ ممنوع. ولن تختلف 
خطة وتش��كيلة املدرب الصربي كاراس��ي عن مب��اراة الصليبخات التي فاز 
بها باس��تثناء انه س��يحرص على ان يكون الفريق في منطقته اكثر ومن ثم 
االعتماد على حتركات الثالثي هاش��م الرامزي وراش��د الراش��د والبرازيلي 

اليكس في اختراق دفاع الكويت. 

الكويت وكاظمة يلتقيان الجهراء واليرموك


