
االربعاء 2 مارس 2011 49رياضة
في بداية مشوارهما بكأس االتحاد اآلسيوي

الكويت »المنتشي« يلتقي السويق والنصر في أول إطاللة خارجية مع دهوك

عبدالعزيز جاسم 
يبدأ فريقا الكويت والنصر 
اليوم مشوارهما ببطولة كأس 
االتحاد اآلسيوي، حيث يلتقي 
األبيض حامل لقب النس���خة 
الس���ويق  الماضية مع  قب���ل 
العماني في مسقط على ستاد 
السيب الدولي ضمن منافسات 
الرابعة وسيلتقي  المجموعة 
المجموع���ة نفس���ها   ضم���ن 
الطلب���ة العراقي مع الفيصلي 
األردني، أما النصر فيلتقي في 
أولى مواجهاته اآلسيوية مع 
دهوك العراقي ضمن المجموعة 
الثالثة على ستاد علي صباح 
السالم، وتعتبر هذه المواجهة 

االحتياط، السيما ان األبيض بات 
فريقا متمرسا على البطولة وال 
يجد صعوبة في التأهل، كما انه 
سيشارك بروح معنوية عالية بعد 
تصدره الدوري الممتاز، وربما 
جل ما يخشاه الجهازان اإلداري 
والفني هو إصابة العبين جدد ما 
يعكر صفو انطالقته بالدوري ألن 
كأس االتحاد اآلسيوي من الممكن 
التعويض فيها. من جهته يدخل 
السويق متصدر الدوري العماني 
بروح عالية لتحقيق الفوز على 
فريق يعتبر مرش���حا للبطولة 
ويضم بين صفوفه العب النصر 
السابق طالل نايف الذي تأكدت 

مشاركته في المباراة.

والمدافع خالد مشير.

األبيض والنتيجة االيجابية

ويسعى الكويت في مواجهة 
الس���ويق العماني ان يحقق أي 
نتيجة إيجابية، خاصة انه يعاني 
غياب 5 العبي���ن يعتبرون من 
أعمدة الفريق هذا الموس���م في 
الخبير خالد  الحارس  مقدمتهم 
الفضل���ي والمدافع���ان يعقوب 
الطاه���ر والكاميرون���ي دانيال 
منس���اريه وج���راح العتيق���ي 
ووليد علي، ما يعني ان المدرب 
البرتغالي جوزيه روماو سيعتمد 
أكثر على بعض الالعبين الشباب 
وسيعطي الفرصة ألغلب الالعبين 

العناصر المهمة لخبرته وتميزه 
ف���ي تمرير الكرات الحاس���مة 
والمحترفي���ن  والتس���جيل 
الي���اس وغايرو  البرازيليين 
باإلضاف���ة للهداف الس���وري 

محمد زينو.
وفي المقابل لم يعد دهوك 
ال���ذي ظهر في  الفري���ق  ذاك 
الموس���م الماضي بشكل جيد 
ال���دوري وذلك  لق���ب  وحقق 
نظرا لنتائجه المتواضعة هذا 
الموسم واحتالله المركز الثامن 
في مجموعته ما يدل على أنه 
يعاني خلال في صفوفه بالرغم 
من تواجد أكثر من العب بارز 
من بينهم المهاجم احمد مناجد 

 التي يمك���ن االعتم���اد عليها 
الناب���ض للفريق  القلب  مثل 
اح���د  العدوان���ي   فيص���ل 

قارية يحت���اج فيها كل مدرب 
 إل���ى العبي���ن خب���رة، ورغم 
ذل���ك فهناك بع���ض العناصر 

الفري���ق  ويأم���ل م���درب 
عبدالعزي���ز الهاج���ري اليوم 
تحقيق الفوز بأي ش���كل قبل 
التفكي���ر في تقديم مس���توى 
الن الف���وز وح���ده س���يمنح 
 الالعبين الثقة الالزمة لتكملة 
المشوار لخطف إحدى بطاقتي 
التأه���ل، إال إن قلة الخبرة في 
صف���وف العناب���ي س���تكون 
الفريق  أم���ام  الوحيد  العائق 
في البطول���ة، ليس ألنه ألول 
مرة يشارك خارجيا بل العتماد 
الهاجري على العبين ش���باب 
 ينقصهم عامل الخبرة ويفوق 
أمر  الس���بعة، وه���و  عددهم 
يصعب من مهمته في بطولة 

هي األولى للعنابي على مستوى 
الخارجية بعد أن  المشاركات 
احتل المركز الثالث في الدوري 
الماضي،  الموس���م  الممت���از 
وسيلتقي ضمن المجموعة ذاتها 
الجيش الس���وري والفيصلي 

األردني.
ويسعى النصر إلى أن تكون 
بدايته قوية في أول مشاركة له 
في البطولة، السيما أنه يلعب 
على أرضه وبي���ن جماهيره، 
كم���ا انه يلتق���ي الفريق الذي 
يعتب���ر الحلق���ة األضعف في 
المجموع���ة لعدم ظهوره على 
الساحة الخارجية في المواسم 

الماضية.

البرتغالي جوزيه روماو مع العبي الكويت في التدريب األخير قبل املباراة العبو النصر يأملون في انطالقة جيدة بأول ظهور خارجي

كرم: مباراة متوسطة المستوى

المنامة ـ ناصر محمد
اكد مدرب الس���املية محمد 
كرم ان مب���اراة فريقه اول من 
امس مع الرفاع البحريني ضمن 
بطول���ة دوري ابطال اخلليج 
والتي انتهت بهزمية السماوي 
1/0، اكد انها كانت متوس���طة 
املستوى من اجلانبني وطغت 
عليه���ا االث���ارة واحلماس في 
اوقات كثيرة وكان التعادل هو 
النتيج���ة العادلة للمباراة فقد 
اضاع فريق���ه عدة فرص منها 
انفرادان في الشوط االول، مشيرا 
الى انه يعاني العديد من املشاكل 
داخل وخارج امللعب ومنها عدم 
وجود محترفني على مستوى 
عال اضافة الى عدم اس���تغالل 

الكرات في اللمسة االخيرة.

فيم���ا اكد مدرب الرفاع خالد 
الهدف  احلربان ان فريقه حقق 
االساس���ي وهو الفوز باملباراة 
والنق���اط الثالث حي���ث عانى 
الفريق من ظروف صعبة متثلت 
في لعب 6 مباريات خالل الثالثة 
اسابيع املاضية مما سبب العديد 
من االصابات لالعبيه، كما افتقد 
جهود محمود العجمي الذي حرص 
على اشراكه في الدقائق االخيرة 
العادته الج���واء املباريات ولم 
يظهر البرازيلي ريكو مبستواه 

املعهود.
وم���ن جانب���ه اوضح االمني 
العام املساعد للجنة التنظيمية 
مي���رزا احمد انه ق���د مت االعداد 
بش���كل جيد لبطولة هذا العام 
بعد تالفي السلبيات التي حدثت 

العام املاضي مما سيؤدي الى نقلة 
نوعية في البطولة التي سيصعد 
كل مجموعة منها فريقان لدور 
الثمانية مما سيعطي فرصة افضل 
لالندية اضاف���ة الى ان متصدر 
املجموعة سيلعب على ارضه، 
وعلى الرغم من افتقاد مشاركة 
الفرق الس���عودية الول مرة اال 
التي رصدت  املالية  ان املكافآت 
س���تزيد من احلم���اس والقوة 
للمنافسة على البطولة بعد ان مت 
رصد مليون ريال للبطل ونصف 

مليون للوصيف.
وسيلتقي الساملية في اجلولة 
الثانية 15 م���ارس اجلاري مع 
الشباب االماراتي فيما سيلعب 
الرفاع 6 ابريل املقبل مع الشباب 

االماراتي في دبي.

الحساوي يستقبل المهنئين

5 منتخبات في »خليجية المرأة«

تألق الباز والفاضل والصراف في اإلمارات

يستقبل رئيس نادي القادسية فواز احلساوي في السابعة 
من مس���اء اليوم املهنئني في مقر النادي بعد تزكيته رئيسا 
ملجلس ادارة النادي خلفا للشيخ طالل الفهد الذي قدم استقالته 

مؤخرا.

تق�ام ال�����دورة الثاني��ة لرياضة امل���رأة ب��دول مجل��س 
التع�����اون لدول اخلليج العربية خ���الل الفترة من 7 إلى 12 
مارس اجل��اري في ابوظبي حتت رعاية الشيخة فاطمة بنت 
مبارك رئيس��ة االحتاد النسائي العام الرئيس األعلى ملؤسسة 
التنمية األسرية رئيس���ة املجلس األعلى لألمومة والطفولة 
بإشراف اللجنة املنظمة العليا للدورة الثانية وبالتعاون مع 
اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون لدول 

اخلليج العربية. 
وق���د عقدت اللجنة املنظمة للدورة امس مؤمترا صحافيا 
للكش���ف عن الكرنڤال الرياضي اخلليجي النسوي واإلعالن 
عن رعاة الدورة وشركاء النجاح في احلدث االول من نوعه 

الذي تستضيفه اإلمارات.
وأكدت اللجنة املنظمة مشاركة 5 منتخبات خليجية هي 
اإلمارات، البحرين، الكويت، قطر، سلطنة عمان في 7 مسابقات 
هي ألعاب القوى، ألعاب القوى لذوي االحتياجات اخلاصة، 

الرماية، الفروسية، كرة الطائرة، التايكواندو، البولينغ.

واصل الفريق الكويتي للدراجات املائية تألقه في بطولة 
اإلمارات بعد احتكاره للمراكز األولى الثالثة في س���باق فئة 
الستوك 1600 سي سي للمحترفني الذي أقيم في إطار سباقات 
اجلولة الرابعة التي استضافها نادي الفجيرة الدولي للرياضيات 

البحرية مبشاركة 79 متسابقا.
وج���اء احتكار ابطال الكويت للمراك���ز األولى الثالثة من 
خالل فوز البطل العاملي محمد الباز باملركز األول وجاء ثانيا 
املصن���ف العاملي عبداهلل الفاضل فيما جاء في املركز الثالث 
املصنف العاملي س���عود الصراف الذي سبق أن حقق نفس 

املركز في اجلولة السابقة.
وفي فئة س���وبر س���توك 1600 للمحترفني استطاع الباز 
حتقيق املركز الثاني بعد منافسة من البطل اإلماراتي املخضرم 
نادر ب���ن هندي الذي جاء في املرك���ز األول فيما جاء ناصر 

املنصوري ثالثا.
من جانبه أشار رئيس وفد الفريق عبدالوهاب العمر الى ان 
النتائج التي حققها املنتخب في اجلولة الرابعة جاءت مكملة 
لنتائج اجلولة السابقة وعلى الرغم من غياب عدد من األبطال 
املعروفني وعلى رأسهم محمد بو ربيع وخالد بوربيع ويوسف 
العبدالرزاق وعبدالرحمن البدر ويعقوب الهويدي إال أن بقية 
أفراد الفريق أكدوا وجودهم وعلو كعبهم من خالل سيطرتهم 

على املراكز األولى لفئة تعتبر من أبرز الفئات.

 في مهرجان اعتزال النصار الجمعة

 الكرامة يصل اليوم لمواجهة نجوم األندية

الشريفي: نسعى لتحقيق الثنائية

تواصل منافسات بطولة التنس

 يصل الى البالد في ال� 4:45 
الكرامة  اليوم وفد فريق  مساء 
السوري لكرة القدم ملالقاة جنوم 
األندي����ة الكويتية ف����ي املباراة 
الودية التي ستقام اجلمعة املقبل 
على ستاد محمد احلمد في نادي 
القادس����ية في مهرجان اعتزال 
الع����ب نادي خيط����ان وكاظمة 
السابق فايز النصار حتت رعاية 
رئيس احتاد كرة القدم الشيخ 

طالل الفهد.
وسيكون في استقبال الوفد 
السوري عدد من أعضاء اللجنة 
املنظمة والالعب املعتزل اضافة 

الى عدد م����ن اعضاء جهاز العالق����ات العامة في 
القادسية.

 واعلن عضو مجلس ادراة الهيئة العامة للشباب 

والرياضة وعضو اللجنة املنظمة 
للمهرجان خالد فهد الغامن عن 
اقامة حفل عشاء احتفاء بالفريق 

الضيف في ديوانيته بقرطبة.
وش����كر الغامن رئيس احتاد 
الكرة الش����يخ طالل الفهد على 
الدعم ال����ذي يوليه للرياضيني 
ليس في كرة القدم فحسب بل 
ف����ي جميع األلع����اب، مؤكدا ان 
النصار  الفه����د ملهرجان  رعاية 
ليس سوى غيض من فيض ما 
يقدمه للك����رة الكويتية خاصة 
الكويتية عامة، كما  والرياضة 
شكر جميع اللجان العاملة التي 
تسعى بعملها الدؤوب الى اجناح مهرجان النصار 
الذي قدم عطاءات جيدة سواء مع فريقه السابق 

كاظمة أو احلالي خيطان.

تتواص���ل منافس���ات بطولة 
الكويت املفتوحة الثانية للتنس 
حيث أقيمت أول من أمس مباريات 
ش���ملت العبي حتت 10 سنوات 
وحتت 13 سنة وفردي السيدات 
وفردي الرجال وزوجي الرواد، وقد 

شهدت مباريات فئة الديبلوماسيني 
تنافسا كبيرا بني الديبلوماسيني من 
سفارات روسيا والنمسا والتشييك 
املتح���دة األميركية  والوالي���ات 
وجنوب أفريقيا. وقد صرح مدير 
البطولة عب���اس البصيري بأنه 

متت اضافة مسابقة جديدة لزوجي 
السيدات لتلبية رغبة املشاركات، 
وقد متت االستعانة مبالعب نادي 
اليرموك نظرا لزيادة عدد املباريات 
حيث تق���ام 35 مباراة في اليوم 

الواحد للفئات كافة.

ق���ال مش���رف فريق حت���ت 18 ف���ي القادس���ية فهد الش���ريفي 
ان الفريق س���يواصل بطول���ة كأس االحتاد نف���س النهج الذي 
س���ار عليه في مش���واره ببطولة ال���دوري بع���د أن حقق األصفر 
اللقب عن جدارة واس���تحقاق، مش���يرا إل���ى أن الالعبني عازمون 
عل���ى احملافظة عل���ى لقب الكأس ال���ذي حققوه املوس���م املاضي. 
وبني الشريفي أن قطاع الناشئني يسير في االجتاه الصحيح بفضل 
التخطيط الس���ليم ملجلس اإلدارة الذي يعلم ان هؤالء هم مستقبل 
الفريق األول وبالتالي جناحهم سيكون من جناح األصفر، مضيفا ان 
مدير قطاع الناشئني رفاعي الديحاني واملشرف العام للقطاع فيصل 
الشمري قدما جميع التسهيالت للفريق من اجل الفوز بالبطوالت، 
مش���يدا بالديحاني الذي يكافئ الالعبني بعد كل مباراة في الدوري 
مببلغ مالي لرفع روحهم املعنوية. واضاف ان الفوز بلقب الدوري 
جاء بتضافر اجلهود بني الالعبني واملدرب ظاهر العدواني ومساعده 

أحمد سليمان وتطبيق الالعبني لكل توجيهاته طوال املوسم. 

خالد فهد الغامن

فهد الشريفي

السويق    ـ    الكويت

6
الثالثة بلس

النصر        ـ       دهوك

6
الثالثة الرياضية
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