
رياضة
االربعاء 7 نوفمبر 2012

39
املبارك يشيد مبسيرة الفضلي

مشعل طالل الفهد: اهتمام 
سمو األمير بوفد »املاء« 

يعكس حرص األب على أبنائه

»برج الشرق« يقتنص كأس 
االفتتاح في الصيد

القرين تخطى كاظمة في »اليد«

بلهندة العربي الوحيد 
في جائزة أفضل العب أفريقي 

قطر والعراق وديًا اليوم 

استقبل سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك، 
احلارس الدولي خالد الفضلي، وثمن املبارك الدور الكبير الذي 
قام به احلارس الدولي خالد الفضلي خالل مسيرته مع فريقي 
كاظمة والكويت واملنتخب الوطني. جاء ذلك خالل استقبال 
الشيخ جابر املبارك للفضلي بحضور رئيس نادي الكويت 
عبدالعزيز املرزوق الذي قام باهدائه درعا تذكارية ودعوته 
حلضور مباراة اعتزاله التي ستقام 14 نوفمبر اجلاري على 

ستاد نادي الكويت امام املنتحب البحريني.
وطالب املبارك الفضلي بعدم االبتعاد عن املجال الرياضي 
كون���ه ميتلك اخلبرة الرياضية س���واء في املجالني االداري 
والفني، متمنيا له التوفيق والنجاح بعد مسيرة 21 عاما من 

االنتصارات واالجنازات الكروية.

عبر مدير قطاع الناشئني لكرة السلة بنادي القادسية الشيخ 
مش����عل طالل الفهد عن ش����كره اجلزيل لصاحب السمو االمير 
الشيخ صباح األحمد الهتمامه ومتابعته وفد منتخب الكويت 
لكرة املاء الذي تعرض حلادث مؤسف خالل املعسكر الذي كان 
يقيمه في اليونان اس����تعداد، للبطولة اآلسيوية مبينا ان هذا 

االهتمام والرعاية يعكسان محبة وحرص االب على ابنائه.
جاء ذلك خالل استقباله نيابة عن رئيس مجلس ادارة نادي 
القادسية الشيخ خالد الفهد لوفد منتخبنا لكرة املاء فجر أمس 
في قاعة التشريفات مبطار الكويت بحضور عضو مجلس ادارة 
نادي القادس����ية ومدير االلعاب املائية حسن ابو احلسن وعدد 

من اعضاء العالقات العامة واهالي الالعبني. 
واضاف الفهد ان احلادث املؤسف الذي تعرض له وفد املنتخب 
جاء ليكشف عن مدى التالحم بني ابناء الشعب الواحد، مشيدا 
بالدور الذي قام به س����فير الكويت ف����ي اليونان رائد الرفاعي 
وموظف العالقات العامة بالسفارة مشاري املزيد في االهتمام 
بحالة الالعبني املصابني وتوفير احتياجات الوفد الطبية حرصا 
على عودة جميع الالعبني س����املني الى ارض الوطن، كما شكر 
الفهد الطبيبني جابر احلمدان وزيد البصمان اللذين يستكمالن 

دراستهما في اليونان على متابعة احلالة الصحية لالعبني.
وهنأ الفهد الشعب الكويت واالهالي بعودة ابنائهم ساملني 
معافني متمنيا اكتمال شفاء الالعبني الثالثة الذين يستكملون 
عالجهم في اليونان حسب ما أوضح امني السر املساعد في االحتاد 
الكويتي للس����باحة واملرافق للوفد فايز التوحيد من جهته عن 
اجراء عمليتني جراحيتني لالعبني راش����د الشطي وعدنان خان 
على ان يستكمل شفاؤهما بالعالج الطبيعي خالل االسبوعني 
املقبلني فيما ستتم متابعة حالة الالعب محمد عاشور لتقرير ما 
ان كانت ستجرى له عملية جراحية في اليونان ام سيتم نقله 

الى احد املستشفيات في املانيا الستكمال عالجه.
وشكر التوحيد نيابة عن اعضاء الوفد صاحب السمو والعاملني 
بالس����فارة الكويتية على املتابعة املس����تمرة واالهتمام وكذلك 
ش����كر رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد على التواصل 
الدائم للس����ؤال عن صحة الالعبني ومعرفة احوالهم اوال باول 
وجميع املستقبلني ومن اتصل سأل عن صحة اعضاء الوفد عقب 
احلادث املؤس����ف، سائال اهلل ان تكتمل الفرحة بعودة واكتمال 

شفاء الالعبني الثالثة.

توج اجلواد برج الشرق السطبل النصف بقيادة باتريك 
بطال لكأس االفتتاح لس���باقات نادي الصيد والفروسية 
للموسم 2013/2012 بعد سباق مثير وممتع، وقطع مسافة 

السباق 1400م في زمن 1/28/5ق.
وأكد اسطبل النصف انه عائد بقوة حلصاد الكؤوس 
لهذا املوسم وجاء اجلواد الغايش السطبل العرين بقيادة 
ابديل في املركز الثان���ي بفارق نصف طول واجلواد غال 
الطوالة الس���طبل االبرق بقيادة ستيف في املركز الثالث 
بفارق ثالثة اطوال واجلواد دميوقراطي للنصف بقيادة 

روميل في املركز الرابع.
وقام الش���يخ علي احلمود نائب رئيس مجلس ادارة 
النادي والشيخ صباح الفهد امني السر العام بتسليم الكأس 

الى عمداء اسطبل النصف وتهنئتهم بالفوز.
كما قام كل من غسان جنار وهاني ابوالفضل من احتاد 
املنتجني الفني لدول اخلليج بتكرمي الشيخ علي احلمود 

والشيخ صباح الفهد.
وفي بقية االشواط وضح تفوق جواد العرين وحصاده 
شوطني واالبرق حصد شوطا وخسر آخر بفارق انف عن 
اجلواد فالح بينما غابت جياد اسطبل النشاما بطل املوسم 
السابق عن املنافسة وفاز دسمان كالعادة بالنتاج احمللي 
واملسايل بش���وط اخليل العربية االصيلة. وقال الشيخ 
عبداهلل السلمان ان جياد النشاما مازالت حتت التجهيز 
ووعد بتحقيق الكثير من املفاجآت في االجتماعات املقبلة 

وهنا االسطبالت الفائزة.

جتاوز فريق القرين لكرة اليد عقبة كاظمة ومتكن من الفوز 
عليه 28 � 25 في املباراة التي جمعتهما على صالة الش���هيد 
بالدعية مساء امس االول ضمن االسبوع االول لدوري الدمج 

لكرة اليد ليضع ابناء القرين اول نقطتني في رصيدهم.
 وقدم القرين عرضا متوازنا في شقيه الدفاعي والهجومي 
بفضل اللياقة البدنية العالية لالعبيه، وظهر االنسجام واضحا 
بني عناصره وهي احدى ايجابيات معسكر الفريق قبل انطالق 
البطولة. وفي النتائج االخرى فاز الصليبخات على خيطان 

28-26 فيما جتاوز الساملية الفحيحيل 29 � 20.
مبارك الخالدي  ٭

اذاع االحت���اد االفريقي لكرة الق���دم قائمة من 10 العبني 
يتنافسون على جائزة افضل العب في القارة السمراء لعام 

.2012
وتض���م الالئحة العبا عربيا واح���دا هو املغربي يونس 
بلهندة الذي س���اهم بشكل كبير في احراز فريقه مونبلييه 

لقب بطل الدوري الفرنسي املوسم املاضي.
وضمت 3 العبني عاجيني هم جنم تشلس���ي اإلجنليزي 
السابق وشنغهاي شينخوا الصيني حاليا ديدييه دروغبا 
املرش���ح بقوة لنيل اجلائزة لقيادة فريقه اللندني الى لقب 
بطل مسابقة دوري ابطال اوروبا املوسم املاضي، ومواطنه 
يحيى توريه صاحب اجلائزة العام املاضي والذي ساهم في 
احراز فريقه مان سيتي لقب بطل الدوري اإلجنليزي املوسم 
املاضي، ومهاجم ارس���نال االجنليزي ياو كواس���ي جيرفي 

امللقب بجيرفينيو.
وضمت الالئحة العب وسط ارسنال السابق وبرشلونة 
االسباني حاليا الكاميروني الكسندر سونغ، وجناح مرسيليا 
الفرنس���ي الدولي الغاني اندريه ايوو، ومهاجم نيوكاس���ل 
االجنليزي الس���نغالي دميبا با، وقائد زامبيا كريس���توفر 
كاتونغو )هينان كونستراكش���ن الصيني(، والعب وسط 
تشلسي الدولي النيجيري جون اوبي ميكل، ومهاجم سانت 

اتيان الفرنسي ومنتخب الغابون بيار اوباميانغ.

يلتقي املنتخبان القطري والعراقي لكرة القدم وديا اليوم 
في الدوحة اس���تعدادا للجولة السادسة من تصفيات كأس 

العالم عام 2014 في البرازيل.
ويستضيف املنتخب القطري نظيره اللبناني في اجلولة 
السادس���ة في 14 اجلاري ضمن منافسات املجموعة االولى، 
واملنتخب العراقي نظيره االردني ضمن املجموعة الثانية.

يتساوى كل من لبنان وقطر برصيد 4 نقاط، كما يتساويان 
بفارق االهداف ايضا، ف���ي املجموعة االولى التي تتصدرها 
كوريا اجلنوبية برصيد 7 نقاط بفارق االهداف امام ايران، 

وتأتي اوزبكستان ثالثة ولها 5 نقاط.
م���ن جهته، يقبع الع���راق في املرك���ز اخلامس واالخير 
للمجموعة الثانية برصيد نقطتني، في حني تتصدر اليابان 
ولها 10 نقاط، مقابل 5 نقاط لكل من اس���تراليا وعمان، و4 
نقاط لالردن. وستكون املباراة فرصة مهمة امام البرازيليني 
اوتوري وزيكو مدربي املنتخبني الختبار التشكيل اجلديد 
اللذي���ن يواجهان به لبن���ان واالردن، حيث يعاني املنتخب 
القطري من بعض االصابات الس���يما حلارس املرمي قاسم 
برهان والعبي الوسط وسام رزق ويونس علي واملهاجم جار 
اهلل املري، كما ان قائمة املنتخب العراقي خلت من اس���ماء 

كبيرة كيونس محمود ونشأت اكرم.

سمو الشيخ جابر املبارك يتسلم درعا من الفضلي بحضور 
عبدالعزيز املرزوق

الشيخ علي احلمود والشيخ صباح الفهد يسلمان الكأس

العبو القرين يحملون الفتة »اهلل يحفظ الكويت«      )عادل يعقوب(

)سعود  سالم( غسان جنار يكرم الشيخ صباح الفهد 

يسعى إلى التأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

أزرق الشباب بشعار »الفوز« أمام إيران

الترجيح، وفي النسخة 31 خسر 
االزرق 2-3، فيما تعادال سلبيا 

في النسخة 13.
وكان االزرق قد خسر اليابان 

بهدف لالشيء اول من امس.

التقي االزرق  املنتخبني حي���ث 
مع ايران في كأس آسيا للشباب 
4 مرات، وحقق االزرق الفوز في 
نهائيات النسخة 201-صفر فيما 
خسر في النسخة 17، 1-3 بركالت 

الوطني  يخوض منتخبن���ا 
اليوم مباراته االخيرة  للشباب 
واملصيرية ف���ي اجلولة الثالثة 
التمهيدي لبطولة  الدور  ضمن 
كأس آسيا للشباب عندما يلتقي 
نظيره االيراني في الثامنة مساء 

على ملعب نادي الفجيرة.
ويسعى منتخبنا في هذا اللقاء 
للفوز والتأه���ل الى الدور ربع 
النهائي وتقدمي اداء مناسب يليق 
بسمعة الكرة الكويتية بعد ان قدم 
مستوى قويا في اجلولة االولي 

والثانية باملجموعة.
وقد أجرى أمس االزرق تدريبا 
خفيفا ركز على التدريبات البدنية، 
اضافة الى معاجلة االخطاء التي 
وقع فيه���ا الالعبون في مباراة 
الكويت مع اليابان، وبعض اجلمل 

التكتيكية.
وميلك منتخبنا نقطة واحدة 
من مجموع مبارياته حيث تعادل 
في االولى مع االمارات وخسر في 
الثانية أمام اليابان بهدف لالشيء. 
ومازالت أحالم الصعود إلى دور 
الثمانية تداعب املنتخبات األربعة 
حيث ميلك االزرق فرصة واحدة 
للتاهل وهي الف���وز على ايران 

باي نتيجة.
وهذا اللقاء الرسمي اخلامس 
عل���ى صعي���د املواجه���ات بني 

عبدالرحمن باني في مباراته أمام اليابان

االحتاد أقر نظام الدمج بداًل من الدرجتني

موجهو التربية البدنية يشيدون بدور املباريات في التنمية البدنية والنفسية

4 مواجهات في انطالق دوري السلة اليوم

ختام ربع نهائي دوري املدارس غدا

بني الطرفني السيما ان استعدادات 
الفريقني تختلف كثيرا بعدما اقام 
الكوي����ت معس����كرا تدريبيا في 
العاصمة البحرينية املنامة ودعم 
صفوفه باحملترف����ني األميركيني 
ديزموند وماريو اوسنت فضال عن 
تعاقده مع املدرب البحريني سلمان 
رمضان ال����ذي ميتلك اخلبرة في 
السلة الكويتية لقيادته سلة كاظمة 
قبل ثالث سنوات في موسمني على 
التوالي في حني تعاقد الصليبخات 
مع املدرب الوطني الش����اب خالد 
الصعب ولم يقم بالتعاقد مع اي 

محترف حتى االن. 
ام����ا املب����اراة الثالث����ة والتي 
يستضيف فيها الساحل العربي، 
فسيحاول االخضر بقيادة مدربه 
الوطني س����عود الرب����اح مجاراة 
الساحل بطل الكأس معتمدا على 
عناصر اخلب����رة محمد املطيري 
وعبداحملس����ن خليفة والعناصر 
الشابة مثل يوسف بورحمة واحمد 
بوطيبان.  اما املباراة الرابعة التي 
جتمع القادس����ية والنصر فتبدو 
االثارة حاضرة بها حملاولة النصر 
اثبات انه فريق منافس بعد تأهله 
للدوري املمتاز قب����ل الغاء نظام 
الدرجت����ني فيما يح����اول االصفر 
التي خطفها  اس����ترجاع بطولته 
كاظمة منه املوس����م املاضي بعد 

احتكار دام خمس سنوات. 

مصلح غالي ونايف حميد زايد 
هدفني وه����ادي صالح هدفني، 
الوحيد  وسجل هدف املغلوب 

خليفة بدر.

تنمية المهارات

حضر مباريات اليوم الثاني 
عدد من موجهي التربية البدنية 
وجمهور غفير من مش����جعي 
الفرق، من جانبه تقدم عبد الرضا 
البصري موجه التربية البدنية 
ملنطقة العاصمة بالشكر لكل من 
ساهم في إجناح هذا احلدث، وكل 
من دعم ه����ذا احلدث الرياضي 
الكبير على كل املستويات، مؤكدا 
ان البطولة ساعدت على تنمية 
املهارات االجتماعية والبدنية 
الطلبة وكذلك  والنفسية لدى 
ساعدتهم على تبادل اخلبرات 
ومساعدتهم في ان يكون أفراداً 

صاحلني في املجتمع.
وأكد البص����ري ان البطولة 
ساهمت بشكل كبير في ظهور 
األبع����اد الصحية والنفس����ية 
الطلبة  والفس����يولوجية لدى 
وبروز املواهب لديهم، كما تساهم 
بشكل كبير في صناعة البطل 
الذي ميتلك املوهبة الن يكون 

بطال حقيقيا.

محمد الش����طي على غير ما يرام 
لعدم تعاقده م����ع اي العب حتى 
اللحظة. اما املباراة الثانية فيبدو 
ان كفة الكويت ارجح في الفوز امام 
الصليبخ����ات نظرا للفارق الفني 

ثانوية س����الم املبارك في ثاني 
اي����ام االدوار النهائية للبطولة 
بضربات الترجيح حيث انتهت 
املباراة بالتعادل السلبي، ثم جلأ 
الفريقان الى وقت إضافي تقدم 
في شوطه االول فريق اجلليب 
عن طريق عبدالوهاب س����عود 
الديحاني، ثم تعادل فريق املبارك 
في الشوط الرابع بواسطة سعود 

العتيبي.
وفي ضربات الترجيح سجل 
للمبارك حم����د ناصر ومهدي 
هيكل وعلي الفيلكاوي، وأهدر 
الضربة الرابعة سعود العتيبي، 
بينما س����جل ضربات اجلليب 
عبدالوهاب سعود وعبدالعزيز 
مرزوق ومبارك العنزي وسعود 
املطيري. وفي اللقاء الثاني، تأهل 
فريق اجلهراء األهلية بعدما قلب 
الطاولة على ثانوية جابر املبارك 
واكتسحه بخمسة أهداف مقابل 
هدف وكانت املباراة قد انتهت 

بالتعادل بهدف لكل منهما.
املبارك  وتقدم فيها جاب����ر 
ثم جنح اجله����راء في التعادل 
قبل ان تلفظ املباراة أنفاس����ها 
االخيرة، ويتملق في الشوطني 
اإلضافيني ويسجل أربع أهداف 
دفعة واحدة، وسجل للفائز احمد 

تنطلق مساء اليوم منافسات 
دوري الدمج لكرة الس����لة، حيث 
تقام 4 مباريات، اذ يلتقي كاظمة مع 
الساملية في اخلامسة مساء، تليها 
الكويت مع الصليبخات  مواجهة 
على نفس الصالة الساعة ال� 7، فيما 
يحل العربي ضيفا على الساحل 
اخلامسة مس����اء، وبعدها يلتقي 

النصر مع القادسية الساعة 7. 
وكان احتاد الس����لة قد أجرى 
تغييرا على نظام املس����ابقة بعد 
ان استبدل نظام الدرجتني بنظام 
الدمج من ثالثة أقسام ليكون بطل 
الدوري في����ه احلاصل على اعلى 
معدل للنقاط بعد موجة االنتقادات 
العارمة التي تلقاها االحتاد نهاية 
املوسم املاضي لقصر فترة املوسم 

وقلة عدد املباريات.
وتش����هد صفوف كاظمة لهذا 
العناصر  املوسم جتديدا لبعض 
بعد اصابة محمد اشكناني واعتذار 
عبدالعزيز الربيعة عن اللعب لهذا 
املوس����م وانتقال فه����د الظفيري 
للكويت وحس����ني علي للمحرق 
البحريني. وسيقود كاظمة اليوم 
امل����درب الوطني خال����د العميري 
بدال من التونس����ي عادل التالتلي 
الذي غادر البالد لظروف عائليه 

طارئة. 
وف����ي املقابل يبدو الس����املية 
الذي يقوده املدرب الوطني الشاب 

الدور  يختتم غدا اخلميس 
رب����ع النهائ����ي لبطولة دوري 
القدم،  الكويت لك����رة  مدارس 
حي����ث يلتق����ي ف����رق ثانوية 
العسعوسي مع ثانوية جليب 
الرابعة والنصف  الشيوخ في 
مساء، وفي اللقاء الثاني يلعب 
فريق ثانوي����ة عبداهلل اجلابر 
مع ثانوية اجلهراء األهلية في 
اخلامسة والثلث مساء، وتقام 
املباريات على مالعب أكادميية 

حسن ابل.
وج����اء تأهل فري����ق جليب 
الش����يوخ بع����د ف����وزه عل����ى 

دوري السلة يعود بحلة جديدة  )عادل يعقوب(

فرحة ال توصف جلليب الشيوخمراوغة ومهارة في املواجهات

حجي والذروة في استديو دوري املدارس

الشيخ مشعل طالل الفهد مستقبال الالعبني

.. ويقدم الورود لهم


