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السويدي بطل »القدرة والتحمل« للموروث الشعبي

»يد« الفحيحيل يتحدى الدير في »اخلليجية«

الفارس س���لمان  أح���رز 
السويدي باجلواد »ترهيب« 
العائد إلس���طبل الش���احي 
والطوال���ة املرك���ز األول في 
سباق القدرة والتحمل ملسافة 
100 كم، ونال جائزة السيارة 
املخصصة للسباق الذي أقيم 
أول من أمس في منطقة كبد 
امل���وروث  ضم���ن مهرجان 
الش���عبي الذي ينظمه نادي 
الصيد والفروس���ية برعاية 
صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد. وقطع اجلواد 
الفائز مسافة السباق بزمن 
قدره 3.10.28 ساعات وسط 
تنافس قوي ومثير من اجلياد 
املشاركة والتي بلغ عددها اكثر 

من 70 جوادا وفرسا.
ومت توزيع مسافات السباق 
على 4 مراحل بواقع 30 كلم 
لكل م���ن املرحلت���ني االولى 

بالفوز الذي حققه، قائا »الفوز 
لم يأت من فراغ، بل بعد جهد 
كبير بذل من سواء من ماك 
النادي أو املدرب املشرف أو 
من الفارس سلمان السويدي 
الذي عمل على مراعاة اجلواد 
وعدم استنزاف طاقته طوال 

مراحل السباق«.
 من جانب آخر، يقام في 
2:30 عصر اليوم مهرجانا كبيرا 
لس���باق اخليل على مضمار 
نادي الصيد والفروسية والذي 
يشتمل للمرة االولى في تاريخ 
سباقات اخليل على 9 اشواط 
رئيسية قيد فيها 136 جوادا 
وفرسا من مختلف الدرجات 
تتنافس بقوة على اجلوائز 
القيمة التي مت تخصيصها من 
اللجنة املنظمة العليا ملهرجان 
املوروث الشعبي الثاني الذي 

يستمر حتى 24 اجلاري.

الش���احي عمي���د اس���طبل 
الش���احي والطول���ة الفائز 
باملركز األول عن س���عادته 

والثاني���ة و20 كلم لكل من 
املرحلتني الثالثة والرابعة.

من جانب���ه، أعرب منيف 

الفائز بسباق القدرة والتحمل

حقق فريق الدير البحريني 
ف����وزه االول ضمن منافس����ات 
الثالثة  البطول����ة اخلليجي����ة 
والثاثني لاندية ابطال الكؤوس 
لكرة اليد بتغلبه على اهلي سداب 
العماني )29 / 25( )الشوط االول 
15 / 11(، ورفع الدير البحريني 
نقاطه الى ثاث فيما بقي سداب 
العماني بدون نقاط بعد خسارته 
للمرة الثانية على التوالي وكان 
هذا في اللقاء الذي جمعهما مساء 
امس االول على صالة الشهيد في 
الدعية ضمن منافسات املرحلة 
الثاني����ة للمجموعة االولى في 
بطول����ة االندية ابطال الكؤوس 

اخلليجية الثانية والثاثني.
الي����وم مباراتان  هذا وتقام 
الثالثة  اط����ار املرحل����ة  ضمن 
واالخيرة في ال����دور التمهيدي 
للمجموعة االولى ويجمع اللقاء 
االول بني الفحيحيل )3 نقاط( 
والدير البحريني )بنقطتني( في 
الس����اعة ال� 5 مساء، اما املباراة 
الثاني����ة فتجم����ع ب����ني االهلي 
السعودي )3 نقاط( وأهلي سداب 
العمان����ي )دون اي نقطة( عند 

ال� 7 مساء. 
املهمة  املب����اراة  الى  وعودة 

اخطاء اخلصم اال انه وحتى هذه 
اللحظة لم تفلح هذه الطريقة في 
جني ثمار املباريات. وقد الحظ 
اجلميع ان الدفاع االخير غير مجد 
فحني كان يتحول حجازي من هذه 
الطريقة الى دفاع 5 / 1 ودفاع 4 / 
2 كان الفحيحيل ينجح في التقدم 
والسيطرة على مجريات اللعب 

في مبارياته السابقة .
يعتم����د االحمر عل����ى احمد 
احلمر في اخلط اخللفي ومهدي 
الس����الم كمحترف����ني وقد ظهرا 
بالصورة املطلوبة مؤخرا اال ان 
التكتي����ك القوي للخصوم حال 
دون تناغمهم مع زمائهم بسبب 
فرض الرقابة اللصيقة عليهما.

وأيضا لدى االحمر في اخلط 
االمامي سعد العازمي وعبداهلل 
الذياب كاعبي خبرة ويساندهما 
حسني حبيب ومبارك دحل على 
االطراف. وح����ول البطولة اكد 
الفحيحيل حمد  ن����ادي  رئيس 
البطولة قوية بكل  الدبوس ان 
ما حتمل الكلمة من معنى وانها 
التنافس االخوي  عكست روح 
بني االشقاء اخلليجيني وهذا بحد 
ذاته فوز ومفخرة للباد جناحها 

في لم الشمل اخلليجي.

واملصيري����ة للفحيحيل والدير 
البحرين����ي فيلع����ب االحم����ر 
بفرصتي التعادل والفوز حيث 
انه وف����ي حالة تعادل الفريقني 
اليوم وفوز االهلي الس����عودي 
على اهلي س����داب العماني فان 
فارق االهداف سيصب ملصلحة 
الفحيحي����ل ويضعه في املركز 
الثاني ام����ا اذا جنح الفحيحيل 
الفوز فانه لن يدخل  باقتناص 

في اي حسابات اخرى. 
ولم يظهر الفحيحيل مبستواه 
املعهود حتى االن نظرا لبعض 
االخطاء التي ترتكب في الشقني 
الدفاعي والهجومي حيث مازال 
اجلهاز الفني بقيادة املدرب سعيد 
حجازي يعتمد اسلوبا يعتمد على 
لياقة بدنية جبارة وهو الدفاع 
املتحرك 3 / 3 بغرض الضغط 
على حامل الكرة واستغال ابسط 

قوة الفحيحيل في اختبار امام الدير البحريني

حقق فريق مب����ارزة اجلهراء 
لس����اح الفلورية نتيجة جديدة 
لنادي اجلهراء في بطولة االندية 
اخلليجي����ة املقامة في الدمام بعد 
حصوله على املركز االول. ولعب 
اجلهراء في دور االربعة مع نادي 
قطر االوملبي وفاز بنتيجة 45 � 23 
ليقابل في النهائي نادي القادسية 

ويتغلب بنتيجة 45 � 33.

ينظم نادي الربع ميل لسباق 
الس���يارات والدراجات مهرجان 
 Kuwait( السيارات والدراجات
Unlimited( في مواقف ستاد جابر 
الدولي وذلك في يوم السبت 10 
اجلاري حيث س���تبدأ أنش���طة 
املهرجان في الس���اعة 12 ظهرا 

حتى الساعة السابعة مساء.

ذهبية وفضية للجهراء  
والقادسية في مبارزة 

»اخلليجية«

الربع ميل ينظم 
مهرجان السيارات

فهد الرشيدي
معرس الليلة

يدخل الي���وم جنم املنتخب 
الوطني لكرة القدم فهد الرشيدي 
الى القفص الذهبي مودعا مؤقتا 
الليلة في  الكرة ليكون معرسا 
صالة جمعية الصليبخات مقابل 
ن���ادي الصليبخ���ات. ويتقدم 
القسم الرياضي بخالص التهنئة 
للمعرس املهاجم في حياة سعيدة 

وبالرفاه والبنني.

فهد الرشيدي

@mubarakalwoqain حديث الساعة
مبارك الوقيان

العشم في أنديتنا
اإلحباط الذي أصاب كرتنا حاليا عقب اخلروج من تصفيات 

كأس العالم يجب أال يؤثر على مسيرة أنديتنا خالل 
مشاركاتها في بطولة كأس االحتاد اآلسيوي التي ستنطلق 
غدا مبشاركة أندية: القادسية أمام السويق العماني وكاظمة 
مع أربيل العراقي، فيما سيلعب بعد غد الكويت أمام االتفاق 

السعودي، أما على اجلانب اخلليجي فيخوض اجلهراء مباراته 
مع احملرق، كما يستهل العربي مشواره في البطولة أمام 

الوحدة اإلماراتي غدا، وعشمنا فيكم كبير لتعويض إخفاق 
األزرق في التصفيات اآلسيوية التي انتهت على »غير سالم« 

بعد ان كان األمل للتأهل الى املرحلة األخيرة من التصفيات 
قائما السيما بعد أول مباراتني أمام اإلمارات وكوريا اجلنوبية 

ولكن قدر اهلل وما شاء فعل وانتهت مهمة األزرق في هذه 
التصفيات لتطوى بذلك صفحة مؤملة وحزينة علي اجلماهير 
الكويتية التي كانت متني النفس بتتويج اجلهود التي بذلها 

األزرق منذ املرحلة األولى من التصفيات أمام املنتخب 
الفلبيني يوليو املاضي بالتأهل عن هذه املجموعة الى املرحلة 

األخيرة. على كل حال فإن أنديتنا اليوم أمام مرحلة مهمة 
وحساسة جدا إذ يجب عليها ان تداوي جروح األزرق من 

خالل مشاركاتها في البطولتني اآلسيوية واخلليجية، خاصة 
انها استعدت جيدا من خالل إقامة املعسكرات التدريبية 

اخلارجية، لذا فإعادة البسمة جلماهيرنا مطلب اجلميع، ويجب 
عليها ان تعي هذه النقطة جيدا الن الفوز األول سيعطي دفعة 

ملواصلة املشوار الى املقدمة بسهولة.
آخر الكالم:  املشاركة في كأس العرب املقبلة في جدة يونيو 

املقبل يجب ان تكون ملنتخب رديف وليس األول وذلك 
الكتشاف العبني جيدين.

تعديل موعد كأس آسيا للصاالت

استئناف دوري الرديف اليوم

قررت جلنة املسابقات التابعة لاحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
تعديل موعد بطولة آسيا لكرة الصاالت التي تستضيفها االمارات 
لتق���ام في الفترة من 25 مايو الى 1 يونيو املقبلني، وكان من 
املقرر ان تقام في الفترة من 18 وحتى 25 مايو، لكن بعد االخذ 
بعني االعتبار ماحظات االحتادات الوطنية في الدول املشاركة 
تقرر تعديل املوعد نتيجة تعارضها مع مواعيد بطوالت دوري 

كرة الصاالت في كل ارجاء القارة اآلسيوية.

تستأنف في ال� 6.20 مساء اليوم مواجهات دوري الرديف 
لتحت 21 سنة بعد فترة توقف دامت نحو اسبوعني باقامة 
7 مواجهات حيث يلتقي املتصدر القادس���ية )49 نقطة( مع 
الفحيحيل )6 نقاط( على ملعب نايف الدبوس ويستضيف 
التضامن )45 نقطة( الصليبخات )29 نقطة(، فيما يحل النصر 
)45( ضيفا على الساحل )33(، كما يستضيف الكويت )41( 
اليرموك )18(، ويلتقي العربي )40( خيطان )12( نقطة على 
ستاد ثامر بالساملية، ويحل الساملية )32( ضيفا على الشباب 

)10( نقاط، واخيرا يستضيف كاظمة )22( اجلهراء )21(.


