
رياضةاالربعاء  26  مايو  2010   36

الشيخ نواف احلمد املبارك يرحب برئيس الوفد العماني قاسم بن طارق البرعي

السويدي ماتياس اكستروم يحتفل بفوزه

مازن األنصاري إلى جانب أحد الالعبني املكرمني

العبو األهلي والزمالك في مواجهة جديدة اليوم

احلمد مع وفد اإلمارات في قاعة التشريفات

نواف الحمد يرحب بالوفود المشاركة في »هوكي الخليج« 
يقام في السادسة والنصف 
من مساء اليوم في صالة شركة 
املش���روعات الس���ياحية اللقاء 
الثان���ي لبطول���ة كأس اخلليج 
األولى لهوكي اجلليد حيث يتقابل 
منتخب اإلمارات مع سلطنة عمان 
وكان الوفدان قد وصال الى البالد 
واستقبلهما رئيس جلنة املراسم 
الش���يخ نواف احلم���د املبارك، 
ورحب بالوفدين في بلدهما الثاني 
كويت الصداقة والسالم، معربا 
عن سعادته بتواجد األشقاء من 
التعاون اخلليجي  دول مجلس 
في أول بطولة خليجية لهوكي 
اجلليد، متمنيا مشاركة كل دول 
املجلس من أجل اكتمال العرس 
اخلليجي لهذه اللعبة احملببة لدى 
الشباب، مضيفا انه يتوقع جناح 
البطولة وانتشار هذه الرياضة 
وان استضافة الكويت للبطولة 
الرياضة  مبنزلة انطالقة ه���ذه 
خليجيا ومتنى لكل الوفود طيب 

اإلقامة والتوفيق في البطولة.
وفي لق���اء مع مدي���ر فريق 
س���لطنة عمان قاسم بن طارق 
البرعي قال انها املشاركة األولى 
للفريق خارج الس���لطنة وانها 
تأتي ضمن التضامن مع األشقاء 
بالكويت احلبيبة، وأضاف ان لعبة 
هوكي اجلليد انطلقت بالسلطنة 
منذ ع���ام 2008 وال توجد أندية 
باس���تثناء الفريق احلالي الذي 
يلعب أولى مبارياته بالكويت وانه 
يعلق الكثير على هذه املشاركة 
لتحقي���ق املزيد من االهتمام في 

السلطنة ودول مجلس التعاون 
وشكر املسؤولني في البالد على 
احتضانهم ألول بطولة خليجية 
وجمع األشقاء ومتنى ان يحقق 
الفريق نتائج طيبة ويستفيد من 
جتربته األولى خارج السلطنة.

من جهته، أعرب رئيس وفد 
االم���ارات حمد الش���رياني عن 
سعادته لتواجد منتخب االمارات 

السويدي وخالد احلبسي ومفتاح 
جوهر ومحمد الزعابي وعبيد علي 
وذياب السبوسي وسعيد سليمان 
وأحمد الظاهري وفيصل البلوشي 
ومحمد الشامسي وإبراهيم بودبس 

وعلي املرزوعي.
بينما ميثل ُعمان كل من عزيز 
اجلديدي وداود احلسيني وابراهيم 
الغباشي وحرب الشايلي ومعاذ 

مع األش���قاء م���ن دول املجلس 
ف���ي كأس اخللي���ج األولى وانه 
يعتبره���ا والدة رياضة هوكي 
اجلليد بالكويت ودول اخلليج 
وانها ستساهم في انتشار اللعبة 
والنهوض بها، وأضاف ان منتخب 
االم���ارات لديه خب���رة في هذه 
الرياضة وشارك في العديد من 
البطوالت وحصد بطولة آس���يا 

السيابي ويوسف النعيمي وهادي 
البوسعيدي، وأكد مدرب الفريق 
عناد البلوشي ان فريقهم شارك 
من اجل كسب االحتكاك واخلبرة 
وان منتخب اإلمارات سبقهم في 
هذه الرياضة مع األشقاء بالكويت 
وانه يتوقع االرتقاء بهذه الرياضة 
ويأمل في استمرار تنظيم دول 
مجلس التعاون لهذه البطوالت 

لعام 2009 وانه يتوقع املنافسة 
مع الكويت على اللقب، وش���كر 
اللجنة املنظمة على كرم الضيافة 
منذ وصولهم الى ارض الكويت 

الطيبة.
وميثل منتخب االمارات اليوم 
كل من الالعبني احمد املزروعي 
الظاهري وتركي سالم  وجمعة 
وعلي حداد وحايز احمد وخالد 

وشكر األشقاء بالكويت على حسن 
التنظيم والضيافة وان ذلك ليس 

بغريب عن أهل الكويت.

كتيب عن البطولة

اللجن���ة املنظمة  أص���درت 
كتيبا خاصا عن البطولة ولعبة 
الهوكي وقال املنسق العام وليد 
الصقعب���ي ان احتضان الكويت 

ألول بطول���ة خليجي���ة مبنزلة 
انطالق الش���رارة واملطلوب من 
األشقاء في دول مجلس التعاون 
استمرار التنظيم لهذه البطولة 
واحملافظة عليها والتشجيع على 
استمرارها ونشرها حيث انها من 
ضمن األلعاب األوملبية الشتوية 
وميكن لدول املجلس التألق فيها 

أوملبيا.

اإلمارات تواجه ُعمان اليوم

اليرموك بطل كأس 
اتحاد التنس للناشئين

»السيارات« ُيكمل تحضيراته 
للجولة الثانية لـ »الدريفتنغ«

بقيادة جنميه زياد طارق العيسى ومحمد الشطي حقق اليرموك 
املركز االول بجدارة في بطولة كأس احتاد التنس التي اختتمت أمس 
االول مبركز التنس باالحت����اد بحضور كل من رئيس نادي اليرموك 
عيس����ى العون ونائب رئيس احتاد التنس عبدالصمد العريان وأمني 
الس����ر العام عبدالرضا الغريب. وحص����ل الكويت على املركز الثاني 
للمس����ابقة بقيادة جنمه عبدالرحمن العوض����ي العائد من الواليات 
املتحدة االميركية، بينما حصل الس����املية على املركز الثالث وحصل 
نادي كاظمة على املركز الرابع. وفي مباريات لقاء نهائي البطولة بني 
اليرموك والكويت فاز الالعب زياد طارق العيس����ى )اليرموك( على 
الالعب عبداهلل حمد العبداحملسن بنتيجة 6 – 3 و 6 - 1 وفاز الالعب 
عبدالرحمن محمد العوضي )الكويت( على الالعب عبدالعزيز عاشور 
خليفة )الكويت( بنتيجة 6 – 0 و 6 - 4 وفي مباراة الزوجي فاز ثنائي 
اليرموك املكون من الالعبني محمد عبدالرضا الشطي وخليفة جاسم 
خليفة على ثنائي الكويت املكون من الالعبني عبداهلل محمد املشوطي 
وعلي محمد مبارك بنتيجة 6 – 2 و 6 - 0 وبذلك تقدم اليرموك على 

الكويت بنتيجة 2 - 1.

استكملت التحضيرات واالستعدادات في نادي السيارات والدراجات 
اآللية لتنظيم اجلولة الثانية من بطولة ال� »دريفتنغ« التي س����تقام 
بعد غد اجلمعة. وس����تقام البطولة على مضمار االس����تعراض احلر 
للسيارات الرياضية ال� )دريفتنغ( الذي جهز حسب مواصفات وشروط 
األمن والسالمة الدولية في حلبة جابر األحمد الدولية التابعة للنادي 

والكائنة على الطريق الدائري السادس.
وحدد البرنامج الزمني الذي سيعمل به يوم السباق الذي اغلق باب 
االشتراك فيه والذي ستبدأ أنشطته في متام الساعة الرابعة عصرا.

وقال رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحمد الداود لوكالة األنباء الكويتية ان النادي يعمل بشكل مستمر على 
تطوير ودعم رياضة الس����يارات في الكويت بشتى الطرق والوسائل 

املمكنة لضمان مزاولتها بالشكل الالئق والسليم.

 مصر مهددة باالستبعاد من تصفيات كأس العالم 2014 
كشف محمد روراوة رئيس االحت������اد 
اجلزائري لكرة القدم أن االحتاد الدول������ي 
للعبة )فيفا( هدد باس���تبع���اد املنتخب 
املصري من تصفي���ات كاس العالم 2014 
بالبرازي������ل في حال تعرض أي منتخب 
أو ن���اد ألي اعتداء مهما كان نوعه مبصر 
على خلف�ي�����ة مهاجمة حافلة بعثة املنتخب 
اجل����زائ���ري بالقاه���رة ف���ي 12 نوفمبر 

املاضي.
وقال روراوة لقناة »اجلزيرة الرياضية«: 
»الفيفا هدد باستبعاد مصر من تصفيات 
مونديال 2014 في حال تعرض أي منتخب أو 
ناد العتداء مبصر، لكن رغم ما حدث فإننا 
ال نتمنى أن تقصى مصر ألننا متضامنون 

مع كل العرب في أي مكان«.
ونقلت »اجلزيرة الرياضية« عن روراوة 
قوله إن سمير زاهر رئيس االحتاد املصري 
التزم أمام الفيفا بعدم الطعن في العقوبات 
التي أصدرتها جلن���ة االنضباط األربعاء 

املاضي.
وكانت جلنة االنضباط التابعة لالحتاد 
الدولي لكرة القدم )فيفا( أصدرت يوم 18 
اجلاري قرارا يقضي بنقل مباراتني للمنتخب 
املصري في تصفيات كاس العالم 2014 خارج 
القاهرة مبسافة 100 كيلومتر وتغرمي االحتاد 
املصري 100 ألف فرنك سويسري بسبب 
االعتداء على حافل���ة املنتخب اجلزائري 

بالقاهرة.

انتصار كبير لـ »أودي« في جولة ڤالنسيا 

ال� 14 في سلس���لة س���باقات 
السيارات السياحية الشهيرة 
عاملي���ا، واألول بعد فوزه في 
سباق لومان في أكتوبر العام 
2008، وأضاف قائال: »لقد كان 
يوما رائعا بكل املقاييس، وهنا 
إلى  أتوجه بالش���كر اجلزيل 
أودي وفريق أودي س���بورت 
Abt Sportsline، بالرغ���م من 
شعوري ببعض التوتر نتيجة 
ارجتاج االطارات خالل السباق، 
إال أنها متكنت من الصمود حتى 
النهاية لنحصد 10 نقاط غاية 
ف���ي األهمية للبطول���ة... إنه 

شعور رائع«.

واغ����ن، وقد انطل����ق ماتياس 
املرك����ز األول  اكس����تروم من 
مبتعدا بفارق حوالي 6 ثوان 
عن باقي منافسيه، ليتمكن في 
نهاية املطاف من انهاء سباقه 
محتال املركز األول حتت وطأة 
ش����مس حارقة ودرجة حرارة 
وصلت إل����ى 30 درجة مئوية 
في حني المست درجة حرارة 
أرض احللبة حدود ال� 50 درجة 

مئوية.
«ال ميكنك ت���ذوق حالوة 
النص���ر إال بعد ف���راق طويل 
عنه« هك���ذا قال إكس���تروم 
بابتس���امة عريضة بعد فوزه 

عادت أودي من جديد لتقول 
كلمتها بقوة في حلبات سباقات 
»بطولة السيارات السياحية 
األملانية«، DTM، على اثر الفوز 
الكبي����ر الذي حققه الس����ائق 
ماتياس اكستروم مؤخرا في 
أح����داث اجلول����ة الثانية من 
البطولة التي زارت حلبة ڤالنسيا 
االسبانية للمرة األولى، وذلك 
بعد بداية متعثرة ل�»أودي« في 
التي  البطولة  باكورة جوالت 
أقيمت على حلب����ة هوكنهامي 

األملانية الشهر املاضي. 
ومع دخول خمس سيارات 
ف����ي الئح����ة   DTM A4 أودي
ترتيب نق����اط البطولة ضمن 
الثماني األولى، تكون  املراكز 
العالم����ة األملاني����ة ذات  هذه 
احللق����ات األربع ه����ي األقوى 
في سباق ال� DTM األول الذي 
تش����هده احللبة االسبانية. إال 
أن األح����داث املفاجئة لم تخل 
من س����باق ڤالنسيا، حيث مت 
سحب املركز الثاني من بني يدي 
سائق أودي مارتن تومتشيك 

بعد السباق.
ومتكن سائق فريق أودي، 
السويدي ماتياس اكستروم، 
من فرض سيطرته التامة على 
أحداث اجلولة الثانية من بطولة 
ال� DTM، حيث أمهر اكستروم 
توقيعه العريض على التجارب 
التأهيلي����ة محتال رأس حربة 
االنطالق، محققا انتصارا كبيرا، 
ومسجال أسرع لفة حول احللبة، 
وذلك خالل حضور البروفسور 
د.مارت����ن فينتركورن، رئيس 
مجلس إدارة مجموعة فولكس 

كاظمة يحقق لقب 
كأس الطائرة

الحرس يحرز بطولة 
كرة الماء بجدارة

»الغولف« يحتفل بختام موسمه

حقق كاظمة بطولة كأس االحتاد 
للكرة الطائرة ال����� 43 بفوزه في 
املباراة النهائية على نظيره الساحل 
بنتيجة 3 اش����واط مقابل الشيء 
في مباراة قوية أظهر فيها العبو 
كاظمة مستويات الفتة أكدوا بها 
زعامتهم للعب����ة.  وفرض العبو 
كاظمة بقيادة القائد ناصر الرفاعي 
وصانع األلع����اب الدولي عبداهلل 
بوفتني والالعب مس����اعد املجمد 
أس����لوبهم على اخلصم وجنحوا 
في اغ����الق املنافذ في وجه العبي 
الس����احل بقيادة عبداهلل العنزي 
واحملترف طارق السماري وخالد 
الشمري وجاءت نتائج األشواط 

25 - 18 و25 - 17 و25 - 17.

واصل احلرس الوطني حصده 
ال����وزارات والهيئات  لبط����والت 
احلكومية، عندما احرز املركز األول 
في ختام نشاط كرة املاء الذي اقيم 
في صالة األلع����اب املائية بنادي 
الكويت بحضور جماهيري الفت 
وجاء فريق الدفاع باملركز الثاني 
وحل التربية باملركز الثالث. وجاء 
فوز احلرس بتسجيله اعلى عدد 
من النقاط في ختام البطولة محققا 
انتصارا جديدا لهذه املؤسس����ة. 
وسلم عضو اللجنة العليا للوزارات 
حامد الهزمي كأس البطولة لفريق 
احلرس وميدالي����ات املركز األول 

بحضور مسؤولني عن النادي.

اقامت اللجنة الكويتية للغولف بالتعاون مع شركة توشيه للتطوير 
الرياضي حفل تكرمي مبناسبة ختام املوسم الرياضي للغولف 2009 
– 2010 في نادي صحارى الريفي للغولف وحضر احلفل اسر الالعبني 
والالعبات والشركات الراعية واجلهات املكرمة وحضور مميز. واشتمل 
برنام����ج احلفل على كلم����ة رئيس اللجنة الكويتي����ة للغولف مازن 
االنصاري التي ركز فيها على اجنازات اللجنة خالل املوس����م السابق 
واملوسم احلالي وتأسيس فريق الناشئني واملجهود الكبير الذي تبذله 
اللجنة الكويتية للغولف لالستمرار في صنع االبطال ودعمهم. وذكر 
االنصاري اننا لن ننس����ى ابدا املدرب م����ارك موريه الذي فقدناه منذ 
فترة قصيرة وكنا نتمنى ان يكون معنا اليوم يحتفل بابطالنا ولكننا 
س����نحمل في قلوبنا دائما ذكريات جميلة له ولن ننسى ما قدمه هذا 
الرجل من عمل ومجهود كبير. وركز االنصاري في كلمته ان اللجنة 
تعمل وفق خطة واستراتيجية طويلة املدى منها تاسيس االبطال في 
قطاع البراعم والناشئني من الشباب والفتيات واشهار اللجنة الكويتية 

للغولف كناد رسمي ليتسنى لنا العمل بواقع عملي اكبر.
وكرمت اللجن����ة الكويتية للغولف االبطال والبطالت الناش����ئني 
والشركات الراعية واجلهات االعالمية التي ساهمت بشكل كبير وفعال 

في تفعيل وانتشار نشاط وعمل اللجنة الكويتية للغولف.

قمة صاخبة بين األهلي والزمالك في الكأس
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

تتجه أنظار عشاق الساحرة 
املستديرة في كل أرجاء مصر، 
صوب س���تاد القاهرة الدولي 
ملتابعة مباراة القمة التي ستجمع 
بني قطبي الكرة املصرية الزمالك 
واالهلي ضمن منافسات دور 
ال� 16 ملسابقة كأس مصر لكرة 

القدم.
وقبل املباراة أجمع الشارع 
الرياضي عل���ى ان قمة اليوم 
تختلف في مضمونها وأهميتها 
عن لقاءات القمة السابقة التي 
جمعت القطبني، سواء مبسابقة 
الدوري احملل���ي او البطوالت 
االفريقي���ة، لكونه���ا مباراة ال 
تقبل القسمة على اثنني بأي حال 
من االحوال، فالبد لها من فائز 
يصعد لدور الثمانية ويستكمل 
البطولة  مش���واره نحو لقب 
احمللية الثانية، وخاسر يودع 
املسابقة تاركا غرميه التقليدي 
ينعم بها، وهو ما جعل البعض 
يصف لق���اء اليوم بأنه نهائي 
مبكر لبطولة كأس مصر، فضال 
عن االجواء العامة املشتعلة في 

القلعتني.
كان األهلي ق���د أدى مرانه 
األساسي اول من أمس مبشاركة 
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ش���هد املران اهتماما كبيرا من 
جانب املدير الفني حسام البدري 
على ع���دة نقاط أبرزها اللعب 
من ملس���ة واحدة ، ونقل الكرة 
بسرعة الستغالل املساحات التي 
سيخلفها اندفاع العبي الزمالك 
إل���ى األمام في بع���ض أوقات 
املباراة.. وأوقف البدري التمرين 
أكثر من مرة لتصحيح األخطاء 
التي وقع فيها بعض الالعبني، 

الس���يما فيما يخص مس���ألة 
التمرير الصحيح والتس���ليم 
والتسلم من ملسة واحدة وكيفية 
التحرك وحس���ن االنتشار في 
االماكن اخلالية  بامللعب سواء 

بالكرة او بدونها.  
الب���دري في بث  كما جنح 
روح احلم���اس ف���ي نف���وس 
العبيه اثناء التدريبات االخيرة، 
وهو حتديدا ما أش���عل املران 

الفريق  الذي خاضه  اخلتامي 
صباح امس مبعسكره املغلق 
مبدينة 6 اكتوبر، والذي اهتم 
خالله البدري بالتنظيم الدفاعي 
احملكم إلفساد هجمات الزمالك 
مبك������را وانتزاع الكرة سريعا 
م������ن بني أقدام العبي الفريق 

االبيض.
وعلى اجلانب اآلخر فرض 
الفني للزمالك حس���ام  املدير 

حس���ن خالل االي���ام املاضية 
اج���راءات صارمة على العبيه 
ومنع اجلميع من احلديث عن 
اي شيء يخص االستعدادات 
ملب���اراة القمة، كما طلب ايضا 
الذي يقيم  الفن���دق  ادارة  من 
الفريق مبعس���كره املغلق  به 
بالعني السخنة عدم حتويل أي 
مكامل����ات خارجية لالعبني، كل 
ذلك من أجل تركيز اجلمي������ع 
في التدريبات ومعايش����������ة 
اج���واء املب���اراة وتفهم مدي 

اهميتها .
وكان بعض اعضاء مجلس 
ادارة نادي الزمالك وفي مقدمتهم 
حازم امام قد زاروا الفريق عقب 
عودته مس���اء امس من العني 
بالقاهرة في  السخنة للمبيت 
اح���د فنادق مص���ر اجلديدة، 
لالطمئنان على الالعبني واجلهاز 
الفني والوقوف على الترتيبات 
االخي���رة اخلاص���ة باملباراة، 
وفي نهاية اللقاء متنى اعضاء 
املجل���س لالعبني التوفيق في 

قمة اليوم.
وفي اطار نفس منافس���ات 
الدور، تقام ثالثة لقاءات اخرى 
جتمع االنتاج احلربي مع اجلونة 
والرباط واالنوار مع بتروجت 

وبترول اسيوط مع انبي.

الزمالكاألهلي
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