
السبت 9 اكتوبر 2010   29رياضة
العربي يختبر قدراته بمواجهة اليرموك وكاظمة الستعادة بريقه مع خيطان اليوم

القادسية »المرهق« الستعادة توازنه أمام السالمية »المتطور« بكأس االتحاد

مبارك الخالدي
تنطلق مساء اليوم في الـ 5:50 اجلولة اخلامسة 
من منافسات املجموعة األولى لبطولة كأس االحتاد 
بإقامة 3 مباريات، حيث يحل القادســـية )4 نقاط( 
ضيفا على الساملية املتطور »)9 نقاط(، كما يختبر 
العربي )3 نقاط( قدراته أمام اليرموك متذيل الترتيب 
واخلالي من النقاط، وتقام املباراة على ستاد صباح 
الســـالم، ويلتقي كاظمه )4 نـقاط( مـــع خـــيطان 

)3 نقاط( على ستاد علي صباح السالم.
ويسعى القادســـية املرهق من كثرة مشاركات 

العبيـــه اخلارجية الى اســـتعادة توازنه وترتيب 
أوراقه بعد خسارته أمام الرفاع البحريني في نصف 
نهائي كأس االحتاد اآلسيوي 0 ـ 2 الثالثاء املاضي، 
وستشهد املباراة عودة العبي األصفر الذين شاركوا 
مع منتخب الرديف في بطولة غرب آسيا وتوجوا 
بلقبها ولم يشاركوا أمام الرفاع وهم سعود املجمد 

وضاري سعيد وعبدالعزيز املشعان.
واألصفر بشكل عام ميتلك املقومات الفنية التي 
تؤهلـــه للظفر بنقاط املباراة الـ 3 شـــريطة عودة 

الروح الى العبيه.

وفي املقابل يأمل أبناء الساملية مواصلة عروضهم 
اجليدة في البطولة إذ يشهد الفريق استقرارا فنيا 
ملحوظا بقيادة مدربه البوسني زياديتش الذي جنح 
حتى اآلن في إيجاد التوليفة املناســـبة من العبي 
الفريق القدامى واملنضمني إليه حديثا، كما يشـــهد 
اللقاء عـــودة العبي منتخب الرديف وهم احلارس 

حميد القالف وعبداهلل البريكي.
وفي اللقاء الثاني الذي يجمع العربي مع اليرموك 
يسعى اجلهاز الفني لألخضر من خالله الى اختبار 
قدراته بعد عودة العبيه املصابني والعبي املنتخب 

الرديف واملنتخب االوملبي، وهو ما يشـــير الى ان 
كفة العربي هي األرجح في الفـــوز بنقاط املباراة 
خصوصا مع تواضع نتائج اليرموك في اجلوالت 
املاضية ألســـباب إدارية ألقت بظاللها على نتائج 
الفريق لهذا املوسم، فالفريق يلعب مبحترف واحد 
هو البرازيلي اليكس الذي من احملتمل ان يغيب عن 
لقاء اليوم بسبب اإلصابة التي حلقت به باالضافة 

الى تراجع احلالة املعنوية لالعبني.
وفي املباراة التي جتمـــع كاظمة بخيطان يأمل 
اجلهاز الفني للبرتقالي بقيادة التشيكي ميالن ماتشاال 

اســـتعادة البريق املعروف للفريق في ظل النتائج 
غير املرضية التي قدمها فـــي الفترة االخيرة منذ 
خروج البرتقالي من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
على يد االحتاد السوري، فالبرتقالي في حاجه الى 
جرعة معنوية كبيرة ألنـــه ال يعاني من النواحي 
الفنية لذخيرة العبيه املميـــزة كفرج لهيب وفهد 

الفهد وعبداهلل الظفيري ونواف احلميدان.
وفي املقابل يأمل أبناء خيطان تقدمي عرض يحسب 
لهم أمام خصم كبير وحتسني مركز الفريق في سلم 

ترتيب املجموعة.

العربي الصطياد اليرموك في موقعة قوية مواجهة نارية بني »األصفر« و»السماوي«

»مبارزة المعاقين« تشارك
في بطولتين دوليتين بالمجر وفرنسا

غادر البالد وفد نادي املعاقني في ســـالح املبـــارزة متوجها الى 
املجر للمشـــاركة في البطولة الدولية التي تستمر حتى 14 اجلاري 
برئاسة عضو مجلس ادارة النادي صالح املوسوي وقد اختار النادي 
5 العبني وهم عبدالوهاب السعيدي وفهد املويزري وعبداهلل احلداد 
وســـعد الفيلكاوي وحمود الردعان للمشاركة في فئات املبارزة في 
البطولة. واعرب املوســـوي عن أمله في ان يحقق الالعبون نتائج 
إيجابية ويرتقون منصات التتويج، وتســـجيل امليداليات املأمولة، 
الســـيما الذهبية على الرغم من قوة البطولة ومشاركة العديد من 

الالعبني الدوليني على مستوى العالم.

4 كويتيين في رالي سورية الدولي
انطلقت امس منافســـات رالي ســـورية الدولي 2010 املرحلة 
السادســـة من بطولة الشرق االوسط للراليات وتشارك الكويت 
بأربعة متســـابقني، اثنان منهم دخال قائمة العشـــرة االوائل في 
الئحـــة ترتيب العام املاضـــي هما مفيد مبارك الـــذي حل ثامنا 
ومشاري الظفيري الذي جاء عاشـــرا كما يشارك كل من عصام 

جنادي ومزهر التناك.
من جانبه قال عصام النجادي انه يدخل منافسات رالي سورية 
الدولي وهو يتطلع الى احراز نتيجة متقدمة رغم ان املنافسات 
ستكون قوية نظرا ملشاركة متسابقني احرزوا بطوالت هذا الرالي 

وخاصة املتسابق القطري ناصر العطية.
واضاف انه سيكون رقما صعبا خالل املنافسات نظرا خلبرته 
الكبيرة التي اكتسبها خالل مشاركاته السابقة وقدرته على تغيير 
خريطة الترشـــيحات وخطف لقب الرالي الذي يعتبره من اغلى 

االلقاب على قلبه وهو ما دفعه بصورة دائمة للمشاركة فيه.
وقال مشاري الظفيري انه يشارك عن الفئة العامة )ان( ويدخل 
الســـباق على سيارة »ميتسوبيشـــي ايفو 9« مع مالحه مبارك 
الظفيري. واضاف انه يدخل الســـباق وبحوزته ثماني نقاط من 
خالل مشاركته في رالي السعودية ورالي الكويت مشيرا الى انه 

سينافس بقوة في رالي سورية الدولي.
بدوره اشار مزهر التناك الى انه يشارك الول مرة في منافسات 
رالي سورية معربا عن امله في أن يستكمل جميع املراحل. وقال 
ان هذه املشاركة ستمنحه فرصة للتعرف على رياضة الراليات 
واكتساب خبرة متكنه من حتقيق نتائح جيدة في الراليات القادمة 

التي ستقام داخل الكويت او خارجها.

انطالق السباق الثالث للهجن
انطلقت انشطة مهرجان السباق الثالث لنادي الهجن على مضمار 
الشهيد فهد االحمد لسباقات الهجن مبنطقة الشدادية في كبد حتت 
رعاية محافظ االحمدي الرئيس الفخري للنادي الشـــيخ د.ابراهيم 
الدعيج. وقيد في املهرجان 180 ذلـــوال من مختلف أصناف الزمول 
والسودانيات والثنايا ابكار والثنايا قعدان واحليل منها 40 ذلوال من 
احليل تتنافس على الكأس املقدمة من محافظ االحمدي، كما تتنافس 

ذلول الثنيان قعدان على الكأس املقدمة من النادي.

»أزرق اليد« إلى ألمانيا غدًا استعدادًا لآلسياد

على التشكيلة األساسية، مؤكدا 
املنتخـــب ســـيلعب ثماني  ان 
مباريات في املعســـكر األملاني 
الفرق األملانية، الفتا  مع بعض 
الى اننا طلبنا من املتعهد خوض 
مباريات متدرجة املستوى حتى 
يساهم ذلك في التدرج باملستوى 
الفني للمنتخـــب للوصول الى 
املستوى املأمول مع نهاية املعسكر 

التدريبي.

ماركوفيتش يطمح لبناء منتخب 
قوي للمستقبل، لذلك فاألزرق 
يطمح لتقدمي مستويات جيدة 
حتافظ على ســـمعة كـــرة اليد 

الكويتية صاحبة االجنازات.
وكشـــف باقـــر ان املنتخب 
سيغادر الى الصني 4 من نوفمبر 
املقبل ملالقاة املنتخب الصيني 
مرتني في لقاءين يضع خاللهما 
اللمسات األخيرة  الفني  اجلهاز 

في الصعوبة وتضم كوريا بطل 
آسيا ووصيفه منتخب البحرين 
املتأهلني لنهائيات كأس العالم، 
وهذا يؤكد جدية اســـتعدادات 
املنتخبني للمونديال الى جانب 
ان املنتخب االيراني يعتبر من 
املنتخبات املتطورة وهذا يجعل 
الثاني  الدور  الى  التأهل  فرصة 
صعبه السيما ان اجلهاز الفني 
الســـلوڤيني  للمنتخب بقيادة 

حامد العمران
يغـــادر غدا الـــى أملانيا وفد 
املنتخب الوطني االول لكرة اليد 
القامة معسكر يستمر حتى اليوم 
األخير من الشهر اجلاري استعدادا 
التي  لبطولة األلعاب اآلسيوية 
تقام في مدينة غوانزو الصينية 
مـــن 12 الـــى 27 نوفمبر املقبل 
ويتكون الوفد من ناصر صالح 
رئيســـا وفيصـــل باقـــر إداريا 
وجاسم الذياب مديرا للمنتخب 
وعبداهلل عبدالرســـول وهاني 
اخلنفر مشرفني ومجدي متولي 
الى  الطبيعي  اخصائيا للعالج 
جانب الالعبني: تركي اخلالدي، 
سلمان املزعل، مهدي عبداحلليم، 
العازمي، حسني الشطي،  جابر 
علي مستكي، حســـن الشطي، 
عبدالعزيـــز الزعابي، مشـــاري 
العتيبي، ناصر بوخضرا، سالم 
عبدالسالم، محمد الغربللي، سعد 
احليدري، نصير حســـن، احمد 
سرحان، فيصل واصل، حسني 
صيوان، سامح الهاجري، مشاري 

صيوان وعبدالرحمن نشمي.
وقد أوقعت القرعة األزرق في 
املجموعة الثانية الصعبة التي 
تضم كوريـــا اجلنوبية وإيران 

والبحرين وهونغ كونغ.
من جانبه، أكد عضو مجلس 
االدارة واداري الوفد فيصل باقر 
ان االعتذارات أدت الى استدعاء 
بعض الالعبني الشباب إلعدادهم 
للمستقبل، مشيرا الى ان القرعة 
أوقعت املنتخب في مجموعة غاية 

جنم أزرق اليد حسني الشطي قوة هجومية ضاربة

غادرت على حسابها الخاص إلى جاكرتا 

الجهيم: الفيلكاوي تشارك
في بطولة آسيا للويك بورد

سمير بوسعد 
أعلن مدير فريق »الويك بورد« الكويتي للتزلج على املاء بدر 
اجلهيم عن مشاركة الالعبة جيني الفيلكاوي في بطولة آسيا التي 
تستضيفها العاصمة االندونيسية جاكرتا من 4 حتى 10 اجلاري، 
التي تضم 16 دولة منها 3 دول عربية وهي الكويت واالمارات ولبنان 

للمنافسة على االلقاب في جميع الفئات العمرية املشاركة.
وأضاف اجلهيم ان الفيلكاوي كان مقررا لها املشاركة مع الفريق، 
اال ان ظروفا عارضة منعت حتقيق هذه املشاركة ومغادرة الفيلكاوي 
مبفردها الى البطولة وبقـــاء اعضاء الفريق في الكويت على أمل 

املشاركة في بطوالت مقبلة.
وســـبق جليني ان مثلت الكويت في بطولتي ماليزيا وهونغ 
كونغ، حيث سافرت على حسابها الشخصي بدعم من فريق الويك 
بورد لالعبة واإلشـــراف على تدريبها قبل املغادرة لتكون جاهزة 

ولتقدم افضل ما عندها في اندونيسيا.

جيني الفيلكاوي
في إحدى

 البطوالت السابقة 

القحطاني يدخل تدريبات »األبيض«

مبارك الخالدي
دخل جنم املنتخب االوملبي ونادي الكويت ناصر القحطاني تدريبات فريقه 
مساء أمس بعد تعافيه من اإلصابة القوية التي حلقت به أثناء مباراة األزرق 
الودية مع منتخب تركمانستان األسبوع املاضي حيث تعرض القحطاني الى 
إصابة في وتر القدم اليسرى تلقى على اثرها عالجا مكثفا على يد الطبيب 

املعالج لألزرق وإشراف طبيب النادي.
ومن املتوقع اال يشارك القحطاني مع األبيض في مباراته أمام الصليبخات 
في إطار اجلولة اخلامسة لبطولة كأس االحتاد إلتاحة الفرصة له ملزيد من 

التعافي.
وكانت إدارة الفريق قد تلقت صدمة فور ورود نبأ إصابة القحطاني أثناء 
مباراة املنتخب وباشرت إدارة األبيض اتصاالتها بشكل سريع لالطمئنان على 
الالعب وتوفيـــر العالج املالئم له حيث قام مدير الكرة عادل عقلة مبتابعة 

كل تفاصيل إصابته واملراحل األولى لعالجه.

ناصر القحطاني عاد إلى التدريب بعد شفائه من اإلصابة

الحملي مديرًا »مؤقتًا«
 لكرة اليرموك

مبارك الخالدي
قبل مجلس ادارة نادي اليرموك اســـتقالة مدير 
جهاز الكرة بسام العازمي بشكل رسمي وأسند مهمة 

ادارة اجلهاز الى سند احلملي بشكل مؤقت.
وكان مجلس ادارة النادي قد عقد اجتماعا طارئا 
مساء أول من أمس برئاسة عيسى العون بحث فيه 
املشاكل االدارية والفنية التي تواجه الفريق للموسم 
اجلاري واحللول التي تســـاهم في حتسني نتائجه 
حيث مت استعراض االســـتقالة املسببة التي قدمها 
مدير الكرة السابق بسام العازمي ومت قبولها عطفا 
على األســـباب الواردة بنص االستقالة ومت ترشيح 
احلملي الدارة الكرة في املرحلة املقبلة لقربه الشديد 

من الفرق والالعبني واجلهاز الفني.

النصر يجهز ملعبًا 
لـ »الشاطئية«

صرح رئيس مجلـــس ادارة نادي النصر نوري 
الهذال بأنه مت جتهيز اول ملعب بالنادي وبالكويت 
لكرة القدم الشاطئية وسيستضيف تدريبات املنتخب 
الوطني للشواطئ بقيادة املدرب نايف شجاع، وأكد 
الهذال ان ذلك ليس مستغربا على ابناء النادي الذين 
يعملون بكل اخالص، حيث باالمس القريب مت االنتهاء 
من بطولة دول مجلس التعاون اخلليجي لكرة القدم 
والنادي ســـخر جميع امكانياته الجناح هذا احلدث 
ومت اســـتضافة اخواننا اخلليجيني بالتدريب على 
مالعـــب النادي وحضور ابنائنا الالعبني االشـــبال 
بالستاد وتدريبات اخواننا حكام البطولة من اختبارات 
وتدريب. وقد كرم رئيـــس واعضاء مجلس االدارة 
اللجنة املرافقة لفريق النجمة البحريني الذي عسكر 

بفندق النادي.


