
السبت 13 مارس 2010   25رياضة
في مواجهات الجولة الـ 15 بانطالق القسم الثالث للدوري الممتاز اليوم

القادسية يسعى الستعادة الصدارة 
عبر بوابة الصليبخات وكاظمة للتعويض أمام التضامن

فهد الدوسري
تنطل���ق مباريات القس���م الثالث من ال���دوري املمتاز 
بكرة القدم اليوم بعد توقف دام 24 يوما اس���تعد خاللها 
منتخبنا الوطني ملباراته احلاسمة أمام املنتخب العماني 
في خت���ام التصفي���ات املؤهلة ل���كأس آس���يا 2011 التي 
حتتضنها العاصم���ة القطرية الدوحة وجاء تأهل األزرق 
عبر خطف���ه بطاقة العبور بعد تعادل���ه الثمني مع عمان 
وفي ظل هذه األجواء االحتفالية تستأنف اليوم مباريات 
اجلولة ال�� 15 من الدوري بإقامة مباراتني حيث س���يقابل 
 القادس���ية الصليبخات  ويواجه كاظمة فريق التضامن. 
وستكون مباراة القادسية والصليبخات أشبه برحلة البحث 
عن الصدارة بالنسبة لألول الذي يخوض اللقاء برصيد 29 
نقط���ة وباملركز الثاني كوصيف للمتصدر الكويت بفارق 
نقطة واحدة فقط، ورغم أفضلية القادس���ية في املباراتني 
التي س���بق للفريق���ني ان تقابال فيها في القس���مني األول 
والثاني حيث فاز فيهما بنتيجة 4-1 و2-1 اال ان لقاء الليلة 
ستكون له مواصفات خاصة مع اقتراب الفرق من الوصول 
خلط نهاية الدوري حيث لم يتبق س���وى 7 مباريات لكل 
فريق وبات كل الفرق تدرك وتس���عى للحصول على أكبر 
قدر ممكن من النقاط حيث لم يعد هناك متسع من الوقت 

إلهدار النقاط والسيما فرق 
الصدارة وتلك التي تسعى 
للهروب من القاع كما ينطبق 
احلال على الصليبخات الذي 
يدخل اللقاء برصيد 3 نقاط 

فقط وفي ذيل القائمة.
 ويأمل العب���وه في ان 

يكون الفريق في القس���م الثالث أفضل حاال من سابقيه، 
ويأمل اجلهاز الفني واالداري لألصفر في استغالل احلالة 
النفسية اجليدة لالعبيه املنضمني للمنتخب الوطني بعد 
تأهله لنهائيات كأس آس���يا فضال عن حتقيقهم لفوز غال 
وهام أمام الفحيحيل في دور الثمانية لبطولة كأس ولي 

العهد وبلوغهم الدور قبل النهائي.
وفي ظل التقارب النقطي بني أكثر من فريق في صدارة 
الدوري فإن شعار منافسات هذا القسم »ال للخسارة« والتي 
ستبعد الفريق عن أجواء التنافس كما ستمنح الفائز قفزة 
كبيرة نحو االمام، ويعتبر خط هجوم القادسية مرعبا في 
ظل وجود فراس اخلطيب وخلف السالمة وحمد العنزي 
وبدر املطوع وعودة احمد عجب للتسجيل األمر الذي قد 

يؤرق منام مدافعي اخلصوم. 
وبرصيد 25 نقطة محتال املركز الرابع يدخل كاظمة مباراة 
الليلة وكله أمل في ان تكون بدايته غير في القسم االخير 
للدوري املمتاز والس���يما بعد خروجه املفاجئ من بطوله 
كأس ولي العه���د على يد اجلهراء بهدف دون رد ليتحمل 
الالعبون مس���ؤولية كبيرة جديدة في ظل سعيهم اجلاد 
الرضاء جماهيرهم ومتابعيهم ملسح الصورة املتواضعة 
التي ظهر عليه���ا الفريق في آخر لقاءاته، باملقابل يحاول 
الروماني  التضامن  مدرب 
مولدوفان انق���اذ ما ميكن 
انقاذه في الفريق والسيما 
بعد خروج الفريق من كأس 
الوفاض  العهد خالي  ولي 
وبقائه في املركز قبل األخير 

بالدوري.

العبو »األصفر« لم يقدموا املستوى املطلوب منهم

الشيخ عبداهلل الدعيج يسلم كأس محافظ االحمدي للفائز

األصفر »أسعد« جماهيره بفوز أول بعد خسارته 
أمام العربي القطري في »طائرة التعاون« لألندية

طالل المحطب
حقق القادسية فوزه االول في 
بطولة االندي����ة اخلليجية ال� 29 
التي يس����تضيفها  الطائرة  لكرة 
العماني في مسقط  نادي صحار 
حتى 17 اجلاري مبش����اركة ستة 
أندية خليجية، بفوزه على النصر 
االماراتي 3-0، وجاءت االشواط 
25-23 و25-14 و25-13، وبذلك 
اصب����ح رصيد األصف����ر 3 نقاط 
على ان يلتقي الهالل الس����عودي 
غدا في الساعة ال� 2 ظهرا بتوقيت 

الكويت. 
وكان العربي القطري فاز على 
القادسية في مباراة سهلة انتهت 

بنتيجة 0-3. 
وفي مب����اراة االصفر والنصر 
القادس����ية  االمارات����ي، لم يظهر 
مبستواه املعهود وتكررت االخطاء 
الدفاعية واستقبال الكرات مما اثقل 
كاهل املعد زي����د الكاظمي، ورغم 
تراجع املستوى الفني لالعبني اال 
ان احملترف السعودي اسعد عزوز 
قد اسعد وفد األصفر في البطولة 
بتحقيق لقب أفضل العب في املباراة 

بعد ان كان مفتاح الفوز. 

افتتحت أول  البطولة  وكانت 
من امس حتت رعاية والي والية 
صحار هالل بن بدر البوسعيدي 
وبحضور رئيس اللجنة التنظيمية 
لدول مجل����س التعاون اخلليجي 
الشيخ يوسف العبداهلل ورؤساء 

الوفود املشاركة. 
وشهد اليوم األول من البطولة 
فوز احملرق البحريني على نظيره 
الهالل السعودي بنتيجة 3 � 2، 
متك���ن النصر اإلمارات���ي م���ن 
ال�ف�����وز على صح���ار العماني 

بنتيجة 3 � 2. 
وف���ي املباراة الت���ي جمعت 
العرب���ي القطري والقادس���ية، 
شهدت ظهورا باهتا ملمثل الطائرة 
الكويتية القادسية في البطولة 
والتي كانت نتيجة املباراة عبارة 
عن سقوط مدو للطائرة الصفراء 
حيث متكن العربي القطري من 
الف���وز بس���هولة، فقد جنح في 
إنهاء املباراة بنتيجة 3 � 0 جاءت 
أشواطها 25 � 19 و19 � 25 و22 � 25 
واعتمد العربي كثيرا على خدمات 
األملاني كرس���تيان في الضرب 
الساحق ومتكن من إحراز عدد 

كبير من النقاط لصالح العربي، 
وكان الالعب إبراهيم محمد العب 
مركز 3 مصدر خطورة لألصفر 
الذي لم يستطع إيقافه بحوائط 
صده الضعيفة، ولعب املعد سعيد 
الهتلي دورا كبي���را في توزيع 
الك���رات لزمالئه، فيما لم يظهر 
القادسية كما كان متوقعا الذي 
تأثر كثيرا من استعجال الهجوم 
وعدم وجود حائط صد لكرات 
العربي وكان واضحا تأثره من 
خس���ارته األخيرة أمام العربي 

الكويتي. 
وبعد ختام كل مباراة قامت 
اللجنة املنظمة للبطولة باختيار 
افضل العب ومت اختيار الالعب 
فاضل عب���اس الع���ب احملرق 
البحرين���ي كأفض���ل العب في 
املب���اراة األولى، فيما مت اختيار 
األملان���ي كرس���تيان بامبل من 
القطري وسلم اجلائزة  العربي 
صالح القاس���مي عضو اللجنة 
التنظيمي���ة من املباراة الثانية، 
وفي املباراة الثالثة اختير الالعب 
راشد أيوب من النصر اإلماراتي 

أفضل العب.

لمالقاة إخوة تشرشل الثالثاء

 األبيض إلى غوا الهندية 
واحتمال تخلف عوض

مبارك الخالدي
تغادر البالد في الثانية عشرة مساء اليوم بعثة الفريق األول 
بكرة القدم بن���ادي الكويت متجهة الى مدينة غوا الهندية وذلك 
ملالقاة فريق اخوة تشرش���ل الهندي الثالثاء املقبل على س���تاد 
فاتوردا في اطار مواجهات اجلولة الثانية من منافسات املجموعة 
الثانية لبطولة كأس االحتاد اآلس���يوي والتي تضم ايضا الهالل 

اليمني.
ويرأس البعثة أمني السر العام وليد الراشد ومدير الكرة عادل 
عقلة واملشرف محمد الهاجري ومدير النادي ثامر عبدالعال واجلهاز 
الفني املكون من البرازيلي ارثر ومساعده محمد عبداهلل ومدرب 
حراس املرمى خالد الشمري والالعبني احملترفني البرازيليني كاريكا 
وروجيريو والبحريني عبداهلل املرزوقي وجراح العتيقي ويعقوب 
الطاهر وفهد حمود واحمد العيدان وحسني حاكم ووليد علي وناصر 
القحطاني واحمد الصبيح وابراهيم شهاب وعبدالهادي خميس 
وبشار عبداهلل ومصعب الكندري وخالد الفضلي وعبداهلل نهار 
وس���امر املرطة، ومن احملتمل تخلف املصابني فهد عوض وخالد 
عجب، وكان األبيض قد تعادل في انطالق منافسات البطولة مع 
الهالل اليمني 2-2، ويسعى خالل رحلته الهندية الى كسب نقاط 
املباراة وتقدمي صورة الئقة عنه كونه بطل النسخة املاضية من 

البطولة.
ومن جهة أخرى، اعلن االحتاد اآلسيوي ان الطاقم التحكيمي 
إلدارة املباراة من أوزبكستان وهو مكون من الدولي ڤالديسيف 
تشسيلني ويساعده اندريه بوكانتني وبارنو قاسيموڤ ويراقبها 

اإليراني حسن غفاري.

الجواد »طراح الخير« للعتيبي 
بطل كأس محافظ األحمدي

محاور مهمة لوزراء الشباب بدول التعاون

اليوم ختام كأس »مصطفى كرم« للرماية

الظهور األول لألصفر بدوري الصاالت اليوم
ينطلق اليوم االسبوع الثاني من 
بطولة دوري الصاالت لكرة القدم 
مبباراة واحدة جتمع القادس����ية 
والساملية ضمن املجموعة االولى 
وهي املباراة الثانية للساملية في 
هذه املجموعة حيث س����بق وان 
امام خيطان في االفتتاح،  خسر 
بينما هي االولى للقادسية الذي 

يدخ����ل والول م����رة في بطوالت 
الفوت سالي احمللي منذ انطالقها 

قبل سنوات.
وسيعلن القادسية عن امكاناته 
الفنية الي����وم ومدى قدرته على 
اكثر  املنافس����ة خاصة ان هناك 
من فريق قد ظهر بصورة جيدة 
في االس����بوع االول، فيما يلعب 

الس����املية م����ن دون رصيد بعد 
تعث����ره في املب����اراة االولى، لذا 
فهو يسعى للتعويض اليوم حتى 
يتمكن من االنطالقة اجلديدة في 
البطولة التي شهدت جناحا جيدا 
في االس����بوع االولى السيما من 
الناحي����ة اجلماهيرية في صالة 

نادي اليرموك.

برعاي���ة محاف���ظ االحمدي 
الذي  الدعيج  الشيخ د.ابراهيم 
ان���اب عن���ه الش���يخ عبداهلل 
الدعي���ج وبحض���ور جماهير 
غفيرة يتقدمهم رئيس فروسية 
االحمدي د.هايف احلويلة ومحمد 
القحطاني واسرة احملافظة توج 
اجلواد ط���راح اخلير للمرحوم 
خالد العتيبي بقيادة مورغن بطال 
بعد اقتناصه الكأس املخصصة 
جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 
1400 مت���ر بزم���ن 1.29 دقيقة 
ومواصلة انتصاراته لالسبوع 
الثاني على التوالي وجاء خير 

الزين للهاجري بقيادة سيسلي 
في املركز الثاني ومشبب للجالل 
بقيادة يوسف محمد في املركز 
الثال���ث وقام الش���يخ عبداهلل 
الدعيج بتس���ليم ال���كأس الى 
ضاوي العتيبي وهنأه بالفوز.

كما قدم الكأس الثانية املقدمة 
من احملافظ واملخصصة جلياد 
الدرجة االولى على مسافة 1200 
الثويران بعد  الى اسطبل  متر 
فوز اجلواد دوشان بقيادة حمود 
املطيري، وقام رئيس فروسية 
االحمدي بتقدمي درع تذكارية الى 
الشيخ عبداهلل تقديرا حلضوره 

ورعايته للمهرجان الكبير واشاد 
بالدعم الال محدود الذي يقدمه 
محافظ االحمدي الشيخ د.ابراهيم 
الدعيج من اجل االرتقاء برياضة 

االباء واالجداد.
وفي بقي���ة االش���واط فاز 
اجلواد تستاهل اخلير للمرحوم 
العتيبي بقيادة مورغن بالشوط 
االول املخصص جلياد الدرجة 

الثانية.
وفي الشوط الثاني املخصص 
للمبتدئات على مسافة 1800 متر 
فاز اجلواد عزام للخالد والسالم 

بقيادة مورغن باملركز االول.
رفعت الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجان 
املنبثقة عنها وتيرة حتضيراتها الجتماعات وزراء 
الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اخلليجي 
وتكثيف العمل من خالل تنسيقها واجتماعاتها 
املتواصلة بصورة يومية الحتضان هذا احلدث 
على ارض الكويت. وق���ال رئيس االمانة العامة 
مبجلس التعاون لدول اخللي���ج العربية طارق 
احلسون ان اجندة االجتماعات تشمل عدة محاور 
مهمة تدخل في مس���تقبل الشباب والرياضة في 
خليجن���ا الواحد ومنها مش���روع تنفيذ قرارات 
االجتماع ال� 23 لوزراء الشباب والرياضة، ومناقشة 

توصيات اللجان الفنية للشباب ومنها توصيات 
اللجنة الشبابية لدول املجلس، وتوصيات جلنة 
التدريب واعداد القادة وتوصيات جلنة الرياضة 
للجميع وتوصيات جلنة جمعيات بيوت الشباب. 
واضاف احلسون ان االجتماعات ستناقش كذلك 
خطط اللجان الفنية للش���باب، والورقة املقدمة 
من الهيئة العامة للش���باب والرياضة بالكويت 
واملتعلقة بانشاء موقع الكتروني خاص ملجلس 
وزراء الشباب والرياضة بدول التعاون، وتشكيل 
جلنة تنسيق املواقف بني دول املجلس، اضافة الى 

بند ما يستجد من اعمال. 

تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية اليوم مسابقات كأس شركة مصطفى 

كرم وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت.
وفي اخلتام ستوزع الكؤوس واجلوائز على 
الرماة والراميات احلاصلني على املراكز ال� 3 األولى 
بحضور الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتادين 
الكويتي واآلسيوي للرماية ومحمد مصطفى كرم 
مدير عام ش���ركة مصطفى كرم وأوالده وأعضاء 

مجلس إدارة النادي.
وجاءت النتائج في اليوم األول للبطولة على 

النحو التالي: في رماية البندقية ضغط الهواء 10 م 
� سيدات: املركز األول مرمي أرزوقي واملركز الثاني 

نيران أرزوقي واملركز الثالث طيبة أرزوقي.
وفي رماية البندقية ضغط الهواء 10 م � مدرسة 
الرماية � مبتدئات: املركز األول منيرة محمد واملركز 

الثاني إسراء املطيري.
وفي رماية البندقية ضغط الهواء 10 م � مدرسة 
الرماي���ة � مبتدئني: املركز األول حس���ني الصفار 
واملركز الثاني محمد الس���بيعي واملركز الثالث 

طرقي الشمري.

 الدبوس: أداء باهت لمستوى 
فروسية قفز الحواجز 

استبعاد سلة القادسية من البطولة اآلسيوية

ابدى الف���ارس املخضرم حمد الدبوس امني صندوق نادي 
الصيد والفروسية اس����تياءه من مستوى بطولة القفز على 

احلواجز التي نظمها النادي مؤخرا.
واعرب الدبوس في بيان ارس����له امس لوس����ائل االعالم 
عن خيبة امله للمس����توى الذي بلغته رياضة القفز عل����ى 
احلواجز حاليا وقال: صار لدي اكتئاب من الفروسية ورياضة 
القفز بالذات وال عزاء الس����رة الفروس����ية بعد الذي شاهدته 
ع����ن طريق التلفاز من اداء باه����ت لبطولة افتقدت الى ادنى 
مقوم����ات التنظيم وتواجد اجلماهير. وانتقد الوضع احلالي 
لهذه الرياضة وكشف ان الفرسان محبطون جراء هذا التراجع 
اضافة ال����ى انعدام اخلبرة لدى االداريني واملش����رفني الذين 
يفتقدون ابجديات الفروس����ية والقفز على احلواجز وهم ال 

يعرفون كيف يتعاملون مع هؤالء الفرسان.
وحذر من تفاقم االوضاع احلالية الن ذلك س����يقود مزيد 
من التدهور وفقدان الثقة كليا بهذه الرياضة حيث سيصعب 
عندها ايجاد اي حلول.  ودعا الدبوس اس����رة الفروسية الى 
وقفة سريعة والنهوض برياضة القفز مجددا وتضافر اجلهود 
وااليادي من اجل اعادتها الى الواجهة النه ال يجوز ان تبقى 
كسيحة وفي احلضيض كما هي عليه اآلن، وقال: اصبحنا نترحم 
على ايام زمان حيث كانت الفروسية والقفز على احلواجز في 
املقدمة وهي اآلن متراجعة لقلة اخلبرة في التنظيم او قيادة 
هذه الرياضة االصيلة التي تعتبر من تراثنا وكنا نحقق من 
خاللها افضل النتائج خصوصا على الصعيد الدولي. وشدد 
الدبوس على ضرورة ان تتمسك الكوادر االدارية والفنية التي 
حققت مكتسبات املاضي، بقيادة رياضة القفز على احلواجز 
حتى تستعيد هيبتها وانتصاراتها السابقة بعد وقفة جدية 

مسؤولة من اجلميع لتعويض ما فات.

يحيى حميدان
قرر االحتاد اآلسيوي لكرة السلة استبعاد فريق القادسية 
من املشاركة في البطولة اآلسيوية أبطال الدوري املقررة في 
مايو املقبل بسبب إيقاف النشاط الرياضي الكويتي من قبل 
اللجنة األوملبية الدولية. كما قرر االحتاد اآلس����يوي ترشيح 
أحد األندية السعودية للمشاركة في منافسات البطولة بدال 
من القادس����ية. ومن جهة اخرى، اللجن����ة التنظيمية بدول 
مجلس التعاون اخلليجي قررت تأجيل إقامة بطولة األندية 
اخلليجية لكرة السلة املزمع انطالقها الشهر املقبل الى شهر 
يوليو املقبل إلتاحة الفرصة أمام األصفر للمشاركة فيها في 

حال رفع اإليقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.

محترف القادسية السوري فراس الخطيب 
قوة ضاربة أمام الصليبخات

مباراتا اليوم بالتوقيت المحلي
التوقيتالملعبالمباراة
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