
رياضةاالثنين  19  ابريل  2010   52
الفهد افتتح بطولة الكويت العاشرة للهجن

انطلق���ت امس بطولة الكويت العاش���رة لس���باق 
الهجن برعاية صاحب الس���مو األمير الش���يخ صباح 
األحمد، وناب عن سموه نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لش���ؤون االسكان الش���يخ احمد الفهد، 
وبحضور رئيس مجل���س االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للشباب والرياضة رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة فيصل اجلزاف، ورئيس مجلس ادارة نادي الهجن 
حسني الدواس واعضاء مجلس االدارة ورؤساء الوفود 
اخلليجية والعربية املشاركة في البطولة وجمهور كبير 
من عش���اق رياضة الهجن الذين شهدوا بداية سباقات 

البطولة ظهر أمس.

وبدأت البطولة بالسالم الوطني ثم آيات من الذكر 
احلكيم وألقى االمني العام لالحتاد العربي للهجن رئيس 
جلنة االفتتاح عبداهلل املطيري كلمة رحب من خاللها 
مبمثل صاحب الس���مو، معربا ع���ن تقديره وامتنانه 
لس���موه على رعايته الدائمة لهذه البطولة التي تشهد 
جناحا متواصال س���نويا بإحياء هذا املوروث العريق، 
واحملافظة على رياضة الت���راث مما جعلها من افضل 
البطوالت الت���ي تنظمها الكويت وبحضور العديد من 

الدول العربية واالجنبية.
وأعرب عن متنياته بنجاح البطولة، وطيب االقامة 
لالش���قاء، وان يساهموا في اعطاء هذا احلدث االهمية 
واخلصوصية املطلوبة، متمنيا النجاح للجميع في هذا 

العرس السنوي.
وقد اعلن الشيخ أحمد الفهد انطالق البطولة العاشرة 

رسميا، متمنيا التوفيق للمشاركني.
وأقيمت امس سباقات اليوم االول للبطولة مبشاركة 
70 ذلوال من السعودية والكويت وقطر، حيث أقيمت 4 
أشواط شهدت منافسات مثيرة بني املتسابقني، اذ سبقتها 
أشواط الذلول الشيوخ ومن يرغب، حيث تنافست الذلول 
مضجر لألمير تركي بن محمد من الس���عودية والذيب 
للش���يخ محمد بن راشد آل مكتوم ورعد للشيخ محمد 
بن راشد والسريع للشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان، 
وسلهود للشيخ  حمدان بن محمد بن راشد، حيث شهد 
هذا الشوط تنافسا شديدا ملا تتمتع به الذلول املشاركة 

من سمعة كبيرة وخبرة في هذا امليدان.
هذا وتستكمل اليوم منافسات البطولة على فترتني 
صباحية ومسائية، حيث تقام منافسات 24 شوطا مهما 
على جوائز قيمة عبارة عن سيارات متنوعة للفائزين 

في كل شوط.
وتتركز االنظار الى سباق اليوم االخير للبطولة الذي 
س���يقام على لقب اجلائزة االغلى وهي السيف الذهبي 

املقدم من صاحب السمو االمير راعي البطولة.
ويحرص املضمرون سنويا على تقدمي هدية للذلول 
الفائزة في كل سباق حيث يقوم املضمر بدهن الزعفران 
على رقبة ووجه الذل���ول تقديرا لفوزها، ويقول احد 
املضمرين ان الذلول تشعر بسعادة وزهو اثناء عملية 

دهنها بالزعفران، واشار الى ان هذه العملية مستمرة 
س���نويا دون انقطاع فهي متثل نوعا من اخلصوصية 

في سباقات الهجن.
م���ن جهت���ه، عبر رئي���س الوفد االردني يوس���ف 
الدالبيج عن ش���كره وتقديره للكويت حكومة وشعبا 
على اس���تضافتها للبطولة، وق���ال: انها رعاية كرمية 
من صاحب الس���مو االمير لهذه الس���باقات وهذا يدل 
على تعلق الكويت بهذا التراث ومحافظتها عليه وهي 
رياضة اصيلة تسعد ابناء البادية وهم جزء كبير من 

ابناء الوطن العربي.
وآمل ان تس���تمر هذه املناس���بات التي جتمع ابناء 

العروبة ليستفيدوا من قيمها ومعاملها.

الذلول حلظة انطالق السباق الشيخ أحمد الفهد متوسطا فيصل اجلزاف وحسني الدواس في االفتتاح

سكين: كاظمة تأهل رسمياً في »اآلسيوي«

األبيض يؤجل سفره إلى اليمن 24 ساعة

فهاد يدعو الحويلة لمهرجان اعتزاله
وّجه العب الفريق األول لكرة القدم في نادي 
القادسية واملنتخب الوطني محمد فهاد الدعوة 
الى النائب محم���د احلويلة حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام على هامش مباراة القادسية 

مع الكويت ضمن اجلولة ال� 20 للدوري املمتاز 
التي س���تقام يوم 24 اجلاري على ستاد نادي 
الكويت حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء 

للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد.

عبدالعزيز جاسم
قال اداري الفريق االول بنادي كاظمة عصام 
سكني ان فريقه تأهل رسميا الى الدور ال� 16 من 
مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي، مؤكدا ان ادارة 

النادي تلقت كتابا بهذا الشأن.
ولفت الى انه اذا تس���اوت 3 فرق في نفس 
الرصيد فإن���ه يحتكم الى نتائ���ج املواجهات 
املباش���رة بني هذه الفرق وذلك حسب لوائح 
االحتاد اآلس���يوي، وبالتالي فإن كاظمة تأهل 
رسميا ألنه تغلب على اجليش السوري وناساف 
االوزبكي في عقر دارهما، مشيرا الى ان كاظمة 
يطمح ال���ى الفوز غدا امام اجليش الس���وري 
حتى يضمن الصدارة بغض النظر عن املباراة 
األخيرة، والفريق عازم على حصد ال� 3 نقاط 
لكي يخوض الدور ال� 16 الذي يقام من مباراة 

واحدة على أرضه. 
وأضاف س���كني ان الفريق عسكر في فندق 

الراية استعدادا للمباراة وقد حضر جميع الالعبني 
باستثناء املوقوف خالد الشمري، الفتا الى ان 
املدافع البرازيلي ساندرو سيكون مع الفريق 
حيث لم يشارك في مباراة ناساف في اجلولة 

السابقة النه كان موقوفا.
من جهة اخرى وص���ل امس فريق اجليش 
الس���وري الى الك��ويت وتقي��م بع����ثته في 
فندق موڤنب���يك الب��دع، وق����د تدرب ام����س 
على ملعب ك���اظم���ة الفرع��ي على ان يكون 
تدريب اليوم على ستاد الصداقة والسالم ملعب 

املباراة.
ويعقد في الساعة ال� 12 ظهر اليوم املؤمتر 
الصحاف���ي ملباراة كاظم���ة واجليش في فندق 
موڤنبيك البدع، حيث سيتحدث مدربا الفريقني 
عن استعدادات كل فريق وحظوظه في املباراة، 
ويل���ي املؤمتر االجتم���اع الفني في الس���اعة 

الواحدة.

مبارك الخالدي
قرر اجلهازان االداري والفني لفريق الكويت 
لكرة القدم تأجيل سفر الفريق الى اليمن ملالقاة 
فريق الهالل في منافسات املجموعة الثانية لكأس 
االحتاد اآلسيوي ملدة 24 ساعة بعد ان كان من 
املقرر ان تغادر البعث���ة اليوم. ومن املقرر ان 
يعود الوفد بعد انتهاء املباراة املقررة االربعاء 
املقب���ل، الى البالد لتوفير اكبر قدر من الراحة 
لالعب���ي الفريق الذي تنتظره مباراة مهمة في 
اجلولة قبل االخيرة م���ن الدوري املمتاز امام 

القادسية السبت املقبل.
ولن يواجه االبيض أي معوقات بسبب توافر 

طائرة خاصة لنقله الى صنعاء خلوض املباراة 
التي ينظر لها اجلهاز الفني بحسابات خاصة 
خصوص���ا ان الفريق جم���ع نقطتني فقط من 
املبارات���ني اللتني لعبها امام الهالل في الكويت 
وتعادال 2-2 وتعادل ايضا مع اخوة تشرشل 

الهندي 1-1 في الهند.
وكان االبيض قد اجرى مرانا خفيفا مس���اء 
امس بعد ان بذل الالعبون مجهودا كبيرا امام 
العربي في اجلولة ال���� 19 من الدوري، والتي 
انتهت بفوز االبيض 2-0. ومن املقرر ان يجري 
الفريق مترينا وحيدا في صنعاء على س���تاد 

علي املريسي.

البرتقالي يعسكر في الراية استعداداً لمواجهة الجيش

القادسية تدرّب على ملعب األنصار استعداداً للنجمة

1:30 بعد ظه���ر اليوم في فندق 
»ميريديان كومودور« احلمرا، 
الس���اعة 2 االجتماع  يليه عند 
الفني حتت إشراف مراقب املباراة 
القطري رش���يد الدوسري، كما 
الى بي���روت أمس طاقم  وصل 
احلكام العماني املؤلف من ابراهيم 
احلوسني وخالد الهناي وحميد 
الشيدي، ومراقب احلكام عبداهلل 

احلراسي.

ضرورة التركيز على املباراة ألنها 
مصيرية والفوز بها ضرورة ملحة. 
ولفت »زيزو« إلى أن اي تهاون 
مرفوض، وق���ال »علينا حتقيق 
الف���وز للحفاظ عل���ى حظوظنا 

بالتأهل للدور الثاني«.
وسيعقد املدربان عبدالعزيز 
عبدالش���افي )النجمة( ومحمد 
ابراهي���م )القادس���ية( وكابتنا 
املنتخبني مؤمترا صحافيا، الساعة 

على العه���د املتصدر واالحتفاظ 
بحظوظه في إحراز اللقب. وهذا 
الفوز منح الفريق دفعة معنوية 
قبل لقاء القادسية املنتظر أن يأتي 

صعبا على الفريقني.
وتدرب الفريق اللبناني على 
ملع���ب الش���هيد الرئيس رفيق 
املنارة اس���تعدادا  احلريري في 
للقاء، وشدد املدير الفني املصري 
عبدالعزيز عبدالشافي »زيزو« على 

0 - 0. وانحصرت املنافسة على 
البطاقتني املؤهلتني للدور الثاني 
بني القادسية واالحتاد والنجمة. 
وتبقى للنجمة مباراة أخيرة مع 
إيست بنغال في 27 اجلاري في 

الهند.
واستعد النجمة للمباراة بفوز 
على ش���باب الساحل 2 - 0، في 
الدوري احمللي اجلمعة املاضي، 
مما س���مح له مبواصلة الضغط 

بيروت ـ ناجي شربل
بعد ساعات قليلة من وصوله 
الى بيروت استعدادا للقاء النجمة 
الس���اعة 6 مساء غد على ملعب 
الرياضية  مدينة كميل شمعون 
في املرحلة اخلامسة للمجموعة 
الرابعة لكأس االحتاد اآلسيوي 
الس���ابعة لك���رة الق���دم، تدرب 
القادسية على ملعب نادي االنصار 
املط���ار، بعدما كان  على طريق 
مقررا التدريب على ملعب النجمة 
املنارة، وس���يتدرب  في منطقة 
»االصفر« الساعة 6 مساء اليوم 

على ملعب املباراة.
وتأل���ف وفد القادس���ية من 
26 ش���خصا بني إداري والعب، 
باالضافة إلى 22 مشجعا. وكان 
في اس���تقباله في مطار الشهيد 
الرئيس رفيق احلريري وفد من 
نادي النجمة برئاسة محمد شاكر، 
وسيقيم الوفد في فندق »ميريديان 

� كومودور« احلمرا.
ويحتل النجمة املركز الثالث 
في املجموعة ب� 7 نقاط، من فوز 
على إيس���ت بنغال الهندي 3 - 
0، وتعادل مع القادس���ية 1 - 1، 
وخس���ارة أمام االحتاد السوري 
2 - 4، وفوز على االحتاد 1 - 0، 
وبفارق االه���داف خلف االحتاد 
الثاني ب� 7 نق���اط ايضا، بينما 
يحتل القادسية املركز االول ب� 8 
نقاط من فوزين على إيست بنغال 
3 - 2 ذهابا و4 - 1 إيابا وتعادلني 
م���ع النجم���ة 1 - 1 ومع االحتاد 

بعثة القادسية في مطار الرئيس الشهيد رفيق احلريري في بيروت

تشاورية لـ »تنظيمية الروضان«
مع رجال اإلعالم

تعقد اللجنة املنظمة لدورة املرحوم عبداهلل مشاري الروضان 
الرمضانية لكرة الصاالت اجتماعا تشاوريا مع رجال االعالم في 
ال� 8 مساء اليوم بديوانية الروضان في شرق للتحضير للنسخة 
ال� 31، وس���يتطرق االجتماع الى مناقشة السلبيات وااليجابيات 

للدورة، واهم التغييرات التي ستطرأ على النسخة اجلديدة.
وستتبادل اللجنة املنظمة للدورة برئاسة خالد الروضان اآلراء 
واملقترحات مع رج���ال اإلعالم لالرتقاء بال���دورة التي تعد أقدم 
الدورات الكروية الرمضانية وأشهرها، بعد أن انتقلت من مرحلة 
احمللية الى اإلقليمية، اثر مش���اركة عدة ف���رق خليجية وعاملية 
في النسخة الس���ابقة التي شهدت حضور رئيس نادي برشلونة 

االسباني خوان البورتا.
ورأت اللجنة املنظمة للدورة ان تعقد هذا االجتماع التشاوري 
مبكرا لضمان تنفيذ اي مقترحات ايجابية جديدة تصب في مصلحة 
الدورة، واالرتقاء بها لتبقى احد الش���واهد الرياضية في املالعب 
الكويتية، ومناس���بة رياضية لها هويتها ومكانتها اخلاصة عند 

جماهير وعشاق كرة الصاالت.

خالد الروضان يتسلم فانيلة برشلونة من خوان البورتا في الدورة السابقة

»المسابقات«: حكام أجانب
لمباراة الكويت والقادسية

عبدالعزيز جاسم 
علمت »األنباء« من مصادر في جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة، انه مت االتفاق مع طاقم حتكيم 
اجنبي الدارة مباراة الكويت والقادسية في اجلولة 
ال� 20 من الدوري املمتاز نظرا ألهميتها، اال انه 

لم يتم الكشف عن اسماء هذا الطاقم.
واوضحت املصادر ان الطاقم التحكيمي سيكون 
من دولة واحدة حت���ى ال تتكرر نفس االخطاء 
التي حدثت في مباراة العربي والقادسية بالدور 
نصف النهائي من كأس سمو ولي العهد، كما ان 
اللجنة اعتمدت رس���ميا انتداب حكام اجانب او 
خليجيني ملبارات���ي الدور نصف النهائي لكأس 
سمو األمير التي ستجمع العربي مع القادسية 
والكويت مع كاظمة على ان تسند املهمة في النهائي 
لطاقم وطني.  واضاف انه ستقتصر املشاركات 
اخلارجية في كأس االحتاد اآلسيوي على بطل 
الدوري وبطل كأس صاحب السمو االمير، على 

ان يشارك بطل كأس سمو ولي العهد في دوري 
ابطال اخلليج. واذا حصل فريق واحد على أكثر 
من لقب بطولة محلية فإنه يخير في املش���اركة 
في بطولة واح���دة فقط، كما ان فرص الفريقني 
صاحبي املركزين الرابع واخلامس في الدوري 
املمتاز س���تتضاعف في حال اقرار اعادة بطولة 
دوري ابطال العرب والتي يشارك فيها فريقان من 
الكويت ألن قانون جلنة املسابقات احمللية اقر في 
السابق أنه ال يحق ألكثر من ناد املشاركة في اكثر 
من بطولة خارجية وبالتالي فإنه سيحدث تدرج 
في الدوري املمتاز للمشاركات اخلارجية.  على 
صعيد متصل اكدت بعض املصادر ل� »األنباء« 
انه من احملتمل زيادة عدد مقاعد اندية الكويت 
في كأس االحتاد اآلسيوي الى 3، في حال وصول 
اكثر من فريق الى الدور ربع النهائي، ما يعني 
مشاركة 4 أندية كويتية املوسم املقبل في حال 

حصول أي ناد كويتي على اللقب.

المشاركة في كأس االتحاد اآلسيوي مقتصرة على بطلي الدوري وكأس األمير

الفحيحيل يعرقل الساحل.. وخيطان يحافظ على حظوظه في الدرجة األولى

الجهراء ينفرد بالصدارة ويقترب من الممتاز
عبداهلل العنزي 

انفرد اجلهراء بصدارة ترتيب 
فرق دوري الدرجة االولى بعد 
تغلبه على اليرموك 3-0 مستغال 
في الوقت ذاته سقوط شريكه 
السابق في الصدارة الساحل في 
فخ التعادل السلبي مع الفحيحيل 
وذلك في اجلولة 18 لدوري الدرجة 
االولى، فيما حقق خيطان املهمة 
وفاز على الشباب بهدفني مقابل 
هدف وحافظ بالتالي على آماله 

باحللول باملركز الثاني.
وعلى س���تاد مبارك العيار 
أكرم اجله���راء وف���ادة ضيفة 
انفرد  اليرموك بثالثية جميلة 
بها في الصدارة سجلها كل من 
احمد ح���واس )30( واحملترف 
البرازيلي ويلس���ون انطونيو 
)54( وانطونيو تو باغو )90( 
وبذلك اصبحت حظوظ اجلهراء 

قوية جدا في احلصول على لقب 
التأهل  الدوري وخطف بطاقة 
املباشر الى الدوري املمتاز، قبل 
املباراة احلاس���مة  ان يخوض 
في نهاية البطولة أمام مطارده 
الفوز  الس���احل وبهذا  املباشر 
ارتفع رصي���د اجلهراء الى 34 
نقطة فيما ظ���ل اليرموك على 
رصيده السابق ب� 26 نقطة وفي 

املركز الرابع.
الدبوس  وفي س���تاد نايف 
بالفحيحي���ل أس���قط صاحب 
االرض ومتذيل الترتيب وصيف 
املتصدر الساحل بعد ان اجبره 
على التعادل السلبي وبذلك يكون 
الساحل قد خسر نقطتني ثمينتني 
الظفر  في سباقه نحو حتقيق 
ببطولة الدرجة االولى بعد ان 
اصبح الفارق بينه وبني اجلهراء 
املتصدر نقطتني قبل جولتني من 

التعادل  البطولة. وبهذا  نهاية 
ارتفع رصيد الس���احل الى 32 
نقطة بينما اصبح للفحيحيل 11 

نقطة وبقي في املركز األخير.
وعلى ملعب الش���باب أبقى 
خيطان على بصيص األمل في 
احلصول على املركز الثاني في 
جدول الترتيب والتأهل ملالقاة 
السابع من الدوري املمتاز بعدما 
جنح في حتقيق فوز مهم على 
مضيفة الش���باب 2-1، س���جل 
خليط���ان كل م���ن البرازيل���ي 
ويلسون ومحمد عثمان، فيما 
الش���باب محمد  س���جل هدف 

اشكناني.
الف���وز تقدم خيطان  وبهذا 
الى املركز الثال���ث برصيد 27 
نقطة فيما بقي الش���باب على 
نقاطه ال���� 14 باملركز اخلامس 

قبل األخير.

نتائج متميزة لمبارزة السالمية في البطولة العربية 
حقق العبو الساملية للمبارزة »الفلوريه« نتائج 
جيدة في بطولة األندي���ة العربية املقامة حاليا 
في االسكندرية في الفترة من 16 الى 21 اجلاري، 
فقد أحرز ياس���ر ناصر املركز الثاني في مسابقة 
الفردي، بينما جاء أمان ماكونن في املركز اخلامس 
وعبداهلل العلي في املركز السادس. وسيخوض 

الفريق منافسات الفرق بعد غد. 

وقد أكد املدير االداري للعبة خالد العوضي ان 
نتائج الالعبني تعتبر جيدة بالقياس الى االستعداد 
للبطولة الذي لم يك���ن كافيا حيث اقتصر على 
التدريبات اليومية بعد رفض الهيئة اقامة معسكر 
للفريق في القاهرة، كما ان الالعب ياس���ر ناصر 
انض���م الى الفريق قبل البطولة بيوم واحد فقط 

لظروفه اخلاصة. 


