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افتتاح مجمع أحواض السباحة بالنادي البحري
الكبير الذي اولته الهيئة النشاء 
هذا املجمع حيث يعد من احدث 
الكويت  الس���باحة في  احواض 
وميثل نقلة نوعية على مستوى 
األلعاب املائي���ة ألنه يتكون من 
اح���واض س���باحة أوملبية وناد 
صحي، واشار إلى ان املجمع من 
شأنه ان يساهم في تعزيز نتائج 
فرق النادي وتفوقها على مستوى 

مسابقات السباحة والقفز.
وأش���ار ام���ن الس���ر خالد 
النادي بصدد  الفودري الى ان 
اقامة احتفال كبير على مستوى 
اعضائه بش���كل عام والعبيه 
الس���ابقن  ومدربيه وادارييه 
والقدامى بشكل خاص ممن سبق 
لهم ان ساهموا في تعزيز مسيرة 
النادي من خالل فرق السباحة، 
واضاف ان املجمع ميثل صرحا 
رياضي���ا بارزا على مس���توى 
النادي، وسيكون له  انشاءات 
تأثيره الكبير في تعزيز انشطة 
النادي واجنازاته في مجال ألعاب 

السباحة.

التنموية املعتمدة للدولة، مضيفا 
ان الهيئة لن تتوانى في انشاء 
وتطوير جميع املرافق الرياضية 
ف���ي االندية ومب���ا يتوافق مع 

الطموحات والتطلعات.
في املقابل اشاد رئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد باالهتمام 

مشرف فرق السباحة في النادي 
حسن الدريع.

من جانبه اكد مدير عام الهيئة 
فيصل اجلزاف اهمية مشروع 
الس���باحة في  مجمع احواض 
النادي، مشيرا الى ان هذا البناء 
الضخم يأت���ي في اطار اخلطة 

ثم قام���وا بجولة ف���ي مرافقه 
وحضور اس���تعراض تدريبي 
لفرق السباحة بالنادي الى جانب 
مشاهدة عرض مصور عبر شاشة 
حوض السباحة األوملبي اشتمل 
على عرض ملراحل بناد مجمع 
السباحة مع شرح تفصيلي قدمه 

افتتح اول م���ن امس رئيس 
مجلس االدارة واملدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف مجمع احواض السباحة 
البحري، وذلك  االوملبي بالنادي 
خالل حفل اقيم في النادي البحري 
الكويتي  حضره رئيس االحتاد 
واآلسيوي للسباحة الشيخ خالد 
البحري  الن���ادي  البدر ورئيس 
الفهد ونائبه م.احمد  اللواء فهد 
الغامن وأمن السر خالد الفودري 
واعض���اء مجل���س االدارة، فيما 
حضره من الهيئ���ة مديرة ادارة 
االنشاءات م.خالدة العطار ومدير 
ادارة الصيانة هاني القريني ومدير 
ادارة العالقات العامة عبداحلميد 
ادارة شؤون  الش���خص ومدير 
االعالم والنشر توفيق العيد الى 
جان���ب عدد من قي���ادات الهيئة 
وممثل عن شركة اخلرافي املنفذة 

ملشروع املجمع.
وعق���ب ازاحة الس���تار قام 
اجلزاف والفهد والش���يخ خالد 
البدر بقص شريط افتتاح املجمع 

بمشاركة الجزاف والبدر والفهد

الشيخ علي احلمود وعبداهلل فيروز يسلمان مفتاح السيارة لعمر النصف

الجزاف إلى بيروت
غادر أمس رئيس مجلس االدارة 
العامة للشباب  العام للهيئة  املدير 
والرياضة فيصل اجلزاف الى بيروت 
لتمثي����ل الكوي����ت ف����ي اجتماعات 
الدورة ال� 33 ملجلس وزراء الشباب 
ال� 53  العرب وال����دورة  والرياضة 

ملكتبه التنفيذي.
وعل����ى صعي����د متصل، أش����ار 
وزير الش����باب والرياضة اللبناني 
علي عبداهلل الى ان 17 دولة عربية 
ستشارك في اعمال الدورة حتت رعاية 

الرئيس اللبناني ميشال سليمان.
وأوضح ان البند األهم على جدول 
اعمال الدورة ه����و »انتخاب مكتب 
تنفيذي جديد للمجلس بعد استمرار 
املكتب احلالي ست سنوات بدال من 
اربع« والبحث في االس����تراتيجية 
الش����باب  الرياضية ملجلس وزراء 
والرياضة العرب للفترة من 2009 

الى 2013.
ولفت الى ان لبنان قطع شوطا 
جديا الجناز اتفاقيات تعاون قابلة 
للتنفيذ في مجالي الشباب والرياضة 

مع عدد من الدول العربية.
وتشارك في اعمال الدورة اضافة 
الى الكويت كل من السعودية واالمارات 
وقطر وس����لطنة عمان والبحرين 
واليمن وتونس والصومال ومصر 
واالردن واجلزائر واملغرب والسودان 

وسورية والعراق وفلسطن.

الساحل يحصل على »النصر« بسهولة في »كأس السلة«
يحيى حميدان

حقق الساحل فوزا سهال على النصر 96 � 76 
أمس في انطالق مباريات املجموعة األولى في كأس 
احتاد الس���لة والتي أقيمت في صالة عبدالعزيز 

اخلطيب بالنادي العربي.
وحصل الساحل على اول نقطتن في البطولة، 

فيما حصل النصر على نقطة.
وأنهى النصر الرب���ع األول ملصلحته 22 � 21، 
فيما تفوق الس���احل في بقية االرباع )40 � 37(، 

.)76 � 96( ،)60 � 72(
وجنح العبو الساحل في فرض سيطرتهم املطلقة 
منذ الربع الثالث ومتكنوا من تسيير املباراة حسب 
طريقتهم ودون أن تكون هناك أي محاوالت جدية 
لتعديل النتيجة، األمر الذي جعل الكفة متيل بشكل 
واضح ملصلحة الساحل واستغلوا بذلك هشاشة 
الدف���اع النصراوي الذي عجز عن إيقاف خطورة 

أبناء أبوحليفة.
وكان عبداهلل الشمري واألميركي ويني هيوسنت 
هما األفضل )19 نقطة( لكليهما، فيما أضاف زميلهما 
ش���ايع مهنا 15 نقطة، وصالح يوس���ف 14 نقطة 

وأحمد فالح 9 نقاط.
ومن جه���ة الن��ص���ر، كان األم��يركي براندن 
ريتش���ارد األفضل بتس���جيله 31 نقطة، واحرز 
مواطنه تشارلز ريتشارد 12 نقطة ويوسف عقاب 

11 نقطة.
قاد اللقاء طاقم حتكيمي مكون من أحمد العصفور 

وسالم الهزاع وعابر العابر.

الجهراء يواجه الصليبخات

إلى ذل���ك، تفتتح اليوم منافس���ات املجموعة 
الثانية في بطولة كأس الس���لة من خالل إقامة 3 
مباريات، حيث يتقابل اجلهراء مع الصليبخات في 
صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر في 
اخلامسة مساء، في حن تقام مباراتان في صالة 
ن���ادي التضامن، تلعب األول���ى في ال� 5 وجتمع 
العربي مع اليرموك، وتتبعها مواجهة الس���املية 

مع كاظمة في السابعة.

اليرموك يستضيف 3 مباريات اليوم في المجموعة الثانية
الفحيحيل في

»مؤجلة األولى« اليوم
مبارك الخالدي

اليرموك في  يستضيف 
الرابعة والربع مساء اليوم 
الفحيحيل في مباراة مؤجله 
من القسم الثاني من دوري 
االولى بسبب وفاة أحد العبي 
الفحيحيل. ويدخل اليرامكة 
اللقاء برصيد 20 نقطة في 
املرك���ز الرابع، بينما يحمل 
الفحيحيل في جعبته 10 نقاط 
وضعته في ذيل قائمة ترتيب 

الفرق.
وكان الفريقان قد التقيا 
االح���د املاض���ي ف���ي اطار 
الرابع  القس���م  مواجه���ات 
واالخير من املسابقة، حيث 
اليرموك من حتقيق  متكن 
نتيجة قياسية 8-1 ويأمل 
اليوم تك���رار فوزه والظفر 
بنقاط املباراة واالقتراب من 
فرق الص���دارة، خصوصا 
املتبقي���ة  اجل���والت  ان 
ستشهد مواجهات ال ميكن 
التكه���ن بنتائجه���ا لرغبة 
ف���رق الص���دارة اجله���راء 
)28( نقطه والس���احل)28( 
وخيطان )24( تأمن مراكزها 
واالبقاء عل���ى ح�ظ�وظ�ه�ا 
التأهل  في حجز ب�ط�اق����ة 
املمتاز واالب�ت�ع�اد  للدوري 
ال�م�ب�اراة  ع���ن حس���ابات 
الدوري  الفاصلة مع سابع 
املمتاز. وأقصى ما يأمله ابناء 
الفحيحيل هو رد اعتبارهم 
من اخلسارة القاسية وتقدمي 
مباراة تعوض اخفاق اللقاء 

املاضي.

»وطن« بطل كأس دربي الكويت

س���باقات الدربي � اغلى جوائز سباقات اخليل 
بالكويت � في االجتماع ال� 24 فجر اجلواد »وطن« 
السطبل ابناء الشهيد بقيادة يوسف محمد املفاجأة 
وفاز بكأس دربي الكويت على مس���افة 1800 متر 
بزمن قياس���ي قدره 1.51ق ناس���خا الرقم السابق 
املسجل باس���م اس���طبل النصف وكانت مفاجأة 
خسارة املرشح القوي اجلواد »اسكندر« للبديوي 
بقيادة انتوني دور الذي تصدر السباق في بدايته 
وخسره في االمتار االخيرة امام وطن البناء الشهيد 
وجاء )هال طالل( لالبرق بقيادة جيفري في املركز 
الثالث، وقد قام اللواء فيصل اجلزاف رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة بتسليم كأس الدربي الى 
مدير عام اسطبل ابناء الشهيد بدر العوضي وهنأ 
اس���طبل ابناء الشهيد بالفوز كما هنأ اسرة نادي 
الصيد والفروس���ية بقيادة الش���يخ ضاري الفهد 
على جناح السباقات وانشطة النادي، واضاف ان 
الدعم ال���ذي تقدمه الهيئة لالرتقاء برياضة االباء 
واالجداد قليل باملقارنة باجلهود التي يبذلها رئيس 
واعضاء مجلس االدارة بالنادي ومالك اخليل ومتنى 

زيادة الدعم في العام املقبل وحتقيق نهضة كبرى 
لرياضة الفروسية.

كما قام الشيخ علي احلمود نائب رئيس نادي 
الصيد والفروسية بتقدمي درع تذكاري الى اللواء 
اجلزاف تقديرا حلضوره ودعمه املستمر النشطة 

نادي الصيد والفروسية.
وعلى جائزة السيارة املقدمة من ورثة املرحوم 
ثام���ر العدواني املخصصة للجي���اد املبتدئة على 
مسافة 1600 متر توج اجلواد »مثمر وبس« للنصف 
بقيادة الفارس كليمنس، وقام الشيخ علي احلمود 

بتسليم مفتاح السيارة الى عمر النصف.
وفي بقية االشواط فاز اجلواد »شمالي« للوطنية 
بقيادة دو باملركز االول للشوط االول املخصص للدرجة 
الثالثة واملبتدئات على مسافة 2000 متر، وفي الشوط 
الثاني املخصص جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
2000 متر فاز اجلواد »خليف« للنشاما بقيادة مايك 
باملركز االول، وفي الشوط الثالث املخصص للدرجة 
الثالثة على مس����افة 1400 متر فاز اجلواد »مسيو« 

للنشاما بقيادة مايك باملركز األول.

فيصل اجلزاف والشيخ خالد البدر واللواء فهد الفهد وكبار احلضور في صورة جماعية

عبدالعزيز جاسم 
تصدر القادس���ية املجموعة 
الرابعة في كأس االحتاد اآلسيوي 
بعد تغلبه على ايس���ت بنغال 
الهندي 4-1 أمس على ستاد محمد 
احلمد وخسارة املتصدر السابق 
االحتاد الس���وري م���ن مضيفه 
النجم���ة اللبناني وبذلك يرتفع 
رصيد األصفر الى 8 نقاط ويأتي 
خلفه االحتاد ب� 7 نقاط ومثلها 
للنجمة ثالثا بفارق األهداف ثم 
ايست بنغال دون رصيد وفقد 
أمله في التأهل وبات القادسية 
بحاجة الى ف���وز واحد لضمان 
التأهل الى ال���دور الثاني حيث 
سيلتقي النجمة في بيروت 20 
اجل���اري ثم االحتاد في الكويت 

27 منه.
اتضح من���ذ بداية املباراة ان 
القادسية يطبخ اكتساح ايست 
بنغال على نار هادئة ولم يتعجل 
في تسجيل الهدف األول بل كان 
يتناقل الكرة ميينا وشماال حتى 
يرهق العبي ايست ومن ثم ينقض 
عليهم وفعال حدث ما أراد املدرب 
محمد إبراهيم فبعد 30 دقيقة لم 
تشهد فرصا خطرة تذكر لألصفر 
على مرمى ايس���ت بنغال، جاء 
الفرج عن طريق سعود املجمد 
بع���د عرضية متقن���ة من جنم 
الشوط عبدالعزيز املشعان الى 
احمد عجب الذي حولها الى املجمد 
ليسددها األخير قوية في املرمى 
ثم بدأ الفريق الهندي باالنهيار 

شيئا فش���يئا وأصبح العبوه 
يرتكبون األخطاء كثيرا ومن ركلة 
حرة مباشرة على بعد 30 ياردة 
استطاع املشعان تسجيل الهدف 
الثاني بعد تسديدة قوية اسكنها 
باملقص األمين للحارس براينت 
الذي لم يتمكن من التصدي لها 
)35( ولم مت���ض دقيقتان على 
الهدف الثاني حتى سجل عجب 
الهدف الثالث بعد ان كسر مصيدة 
التسلل واستغل متريرة السوري 
جهاد احلس���ن الطولية وراوغ 
احلارس ووضعه���ا في املرمى 

اخلالي.
وفي الش���وط الثاني حتسن 
اداء ايست بنغال نوعا ما وبادر 
بالهجوم على مرمى األصفر بل 
الهدف االول  متكن من تسجيل 
عن طريق ميهتاب حس���ن بعد 
تسديدة من فوق احلارس علي 
ج���واد )59( وقام املدرب محمد 
ابراهيم بإش���راك املصابن بدر 
املطوع وف���راس اخلطيب بدال 
من سعود املجمد واحمد عجب 
للوقوف عل���ى جهوزيتهم قبل 
لقاء »الديربي« امام العربي يوم 
السبت املقبل في الدوري املمتاز 
واستطاع املطوع تسجيل الهدف 
الرابع من كرة ثابتة سددها بإتقان 
على يسار احلارس سكنت املقص 

.)85(
أدار املب���اراة احلكم الصيني 
فان كي وأنذر بيكو من ايس���ت 

بنغال.

)عادل يعقوب(العب النصر إبراهيم الشايع يصوب على سلة الساحل

تصدر المجموعة الرابعة بعد خسارة االتحاد من النجمة في كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية يكتسح إيست بنغال برباعية 

)هاني الشمري(عبدالعزيز املشعان ينطلق بالكرة حتت مراقبة مدافع إيست بنغال

كاظمة يبحث عن النقطة أمام ناساف
عبدالعزيز جاسم

يحت���اج كاظم���ة 
الي���وم إل���ى نقط���ة 
واحدة لضمان تأهله 
الثاني من  الدور  الى 
كأس االحتاد اآلسيوي 
وذلك عندما يستضيف 
كارش���ي  ناس���اف 
االوزبكي في اجلولة 
الرابعة من منافسات 
الثالثة،  املجموع���ة 
اليوم أيضا  ويلتقي 
في املجموعة نفسها 

العهد اللبناني مع�� اجليش السوري، 
ويتصدر البرت���قالي املج���موعة برصيد 
9 نق���اط ب���عد أن حقق الف���وز في 3 
مباري���ات مت���تالي���ة كان أولها على 
اجليش الس���وري 1 � 0 في دمشق، ثم 
بالنتيجة نفس���ها على العهد هنا في 

الكويت.
وتبعه بفوز غال على ناس���اف في 
عق���ر داره 2 � 1، بعدم���ا كانت األمور 
تسير لصالح ناساف بعد تغلبه على 
العهد برباعية نظيفة ثم على اجليش 
2 � 1 لكنه خس���ر م���ن كاظمة في آخر 
مبارياته، ورمبا حتى في حال خسارة 
البرتقالي اليوم س���يتأهل مع ناساف 
في حال تعادل اجلي���ش والعهد بأي 

نتيجة ألن رصيدهما 
قب���ل املب���اراة نقطة 
واحدة من تعادلهما في 
اجلولة الثالثة عندما 

التقيا في بيروت.
لذلك يسعى كاظمة 
اليوم  الفوز  لتحقيق 
حت���ى يضم���ن أوال 
التأه���ل ث���م تعزيز 
الصدارة التي ستؤهله 
إلى اللعب على أرضه 
وب���ن جماهيره في 
مب���اراة الدور الثاني 
الذي يق���ام بنظام خروج املغلوب من 

مباراة واحدة.
وبالتالي ميني املدرب الروماني ايلي 
بالتشي نفسه بإنهاء املهمة بأسرع وقت 
ممكن حتى »يريح باله« ويعيد ترتيب 
حساباته للمباريات ال� 4 املتبقية من 
بطولة الدوري املمت���از وكذلك الدور 
نصف النهائي لكأس صاحب الس���مو 

األمير.
واملالحظ ان كاظمة آس���يويا غير 
كاظمة محليا، فهو يقدم مس���تويات 
متميزة وضعته على قائمة املرشحن 
للحص���ول على اللق���ب، وفي الوقت 
نفسه جنده يتقهقر في أدائه ونتائجه 

محليا.

ناساف كاظمة
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الرياضية بلس

»يد« السالمية يهزم الجهراء
حامد العمران

فاز السامل��ية على اجله��راء 
31 � 29 )الشوط األول 17 � 17( في 
اللقاء الذي جرى أمس في صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية 
ضمن مباريات االسبوع األخير 
اليد،  الدم���ج لكرة  من دوري 
وبذلك رفع السماوي رصيده 
الى )20( نقطة، وشارك العربي 
مؤقتا في املركز الثاني فيما بقي 
اجلهراء على رصيده السابق 8 
نقاط في املركز احلادي عشر.

استطاع الساملية ان يحقق 
الف���وز بأقل مجهود وأش���رك 
املدرب اجلزائري جميع الالعبن 
للوقوف على مستواهم ومتكن 
احل���ارس ناجي الش���طي من 
التصدي لث���الث رميات جزاء 
وعدد من االنفرادات، وهذا ما 
رجح كفة فريقه في الش���وط 
الثان���ي، فيما ظهر عبدالعزيز 
جنيب وابراهيم صنفور على 
فترات، وكان اجلناح األيس���ر 
عبدالعزيز الزعابي شعلة من 
الهجومية  النش���اط بطلعاته 
السريعة، وأظهر العب اخلط 
اخللفي راكان نقي مهارة عالية 
الى  التصويب واالختراق  في 
جان���ب وجود الع���ب الدائرة 

مبارك جنم الذي جنح في التقاط 
بعض التمريرات وترجمتها الى 

أهداف.
في املقابل لم يكن اجلهراء 
صيدا س���هال وقدم مس���توى 
جيدا، خصوصا س���عود الذي 
أجاد بتمريراته وقيادته للفريق 
الى جانب ظهور الناشئ جراح 
العنزي مبستوى الفت ينبئ عن 
قدوم العب جيد فيما استطاع 
البذالي  احل���ارس فيص������ل 
التصدي لعدد من التصويبات 
وتألق في حراس�������ة شباكه، 
ولوال خبرة العبي الساملية في 
الدقائق األخيرة لكان الوضع 

مختلفا.
اللق���اء احلكمان علي  أدار 
عبداحلس���ن وجاسم سويلم، 
الى ذلك تق���ام اليوم مباراتان 
حيث يلتقي النصر )9 نقاط( مع 
خيطان )11( في مباراة حتصيل 
حاصل، وذلك في ال� 5 عصرا، 
فيما يتقاب���ل في اللقاء الثاني 
الفحيحيل )23( مع الس���احل 
)دون رصيد( في مباراة أيضا 
غي���ر مهمة للطرف���ن بعد ان 
ضم���ن األول الص���دارة، فيما 
ضمن الس���احل املركز األخير 

حتى في حالة فوزه.


