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يغادر الي���وم متوجها الى 
العاصمة القطرية الدوحة وفد 
الكويت���ي للربع ميل  النادي 
لسباق السيارات برئاسة نائب 
النادي الشيخ فيصل  رئيس 
عبداهلل اجلابر يرافقه أمني سر 
النادي جاسم الشمالن حلضور 
اجلولة السابعة واخلتامية من 
بطولة قطر لس���باق السرعة 
»دراغ ري���س« وحول طبيعة 
هذه املنافسة أكد الشيخ فيصل 
عب���داهلل اجلابر نائب رئيس 
الن���ادي أنني عل���ى ثقة تامة 
بأبطال الكوي���ت بأن يحققوا 

اجنازا جدي���دا يضاف الى سلس���لة اجنازات 
الكويت الرياضية على اعتبار ان االستعدادات 
الكويتية  الفرق  الفنية جلمي���ع  والتجهيزات 
والبالغ عددها أكثر من 25 فريقا كانت على أفضل 
املستويات ناهيك عن الدعم املادي واملعنوي من 
قبل حضرة صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الى جانب الدور الكبير الذي لعبه رئيس 

مجلس ادارة النادي الكويتي 
للربع ميل الشيخ باسل السالم 
والذي بلور هذه املعطيات في 
سبيل رفع علم الكويت عاليا 
الدولي  وس���ط هذا احملف���ل 
واملتمثل ببطولة قطر لسباق 

السرعة. 
اليوم كوفد  واضاف نحن 
نغادر البالد ملشاركة اخواننا 
وأبنائنا أبطال الكويت في هذه 
املتميزة وقد تتميز  املشاركة 
هذه املشاركة كونها تصادف 
احتف���االت دولتن���ا العزيزة 
بأعيادها الوطنية وأحب أكرر 
أن املعنوي���ة عالية وأملنا كبير بش���بابنا في 
متثيل مش���رف باسم الكويت وهذا ما عودونا 
عليه في كل منافس���ة دولية وهذا الشعور لم 
يأت من عدم بل ما تلمسناه كمسؤولني من خالل 
لقاءاتنا املتك���ررة مع أبطال الكويت ووعدونا 
بتحقيق اجناز جديد بهذه الرياضة من ش���أنه 
ان يعزز موقفن���ا كأول دولة خليجية متارس 

هذه الرياضة مبنطقة اخلليج.

فيصل الصباح: أثق بأبطال ربع الميل
في منافسات الـ »دراغ ريس« 

هوبس ألحق الهزيمة األولى بالرياضي 
بيروت ـ ناجي شربل

أحلق هوبس خسارة ثقيلة بحامل اللقب الرياضي 
بيروت بفارق 21 نقطة 94 – 73 في املباراة التي أقيمت 
بينهما امس االول في مجمع ميش����ال املر الرياضي 
بالبوشرية ضمن املرحلة الرابعة عشرة من بطولة 

لبنان في كرة السلة للدرجة االولى للرجال.
وجاءت نتائج االرباع كالتالي 26 – 17، 50 – 37، 

70 – 58، 94 – 73 جميعها ملصلحة هوبس.
وبذلك ثأر أصحاب االرض في أول موس����م لهم 
في الدرج����ة االولى من متص����در ترتيب البطولة، 
خلس����ارتهم أمامه في املرحلة الثانية ذهابا بفارق 

25 نقطة 87 – 112.
ولم يتق����دم الرياضي طوال املباراة وبدا اصرار 
هوبس على الف����وز، وحالفهم احلظ بذلك فنجحوا 

بتسجيل 13 ثالثية.
في حني لم ينجح العبو الرياضي اال بتسجيل 6 
رميات ثالثية فقط، على رغم من محاوالتهم من خارج 
القوس، وقد كان للدفاع الضاغط الذي مارسه العبو 

هوبس أن حد من نسبة تسجيل الرياضي.
وحافظ هوبس عل����ى تقدمه طوال فترة املباراة 
بفارق راوح بني 12 نقطة و20 نقطة، وتقدم منتصف 
الش����وط الثان����ي 47 – 27، ث����م 86 – 65 قبل نهاية 

املباراة ب� 4 دقائق.
وكان جنم املباراة العب هوبس االميركي أنريكي 
كليمونز بتس����جيله 35 نقطة. وتفوق من هوبس 
حسني اخلطيب بتسجيله 22 نقطة، واالميركي وليام 
بيرد 17 نقطة، ومحمد همدر 10 نقاط. وكان أفضل 
مسجل للرياضي االميركي سي جاي جايلز وجوزيف 
فوغل 20 نقطة وعلي محمود 11 نقطة. وجاهد مدرب 
الرياضي فؤاد أبو شقرا حتى منتصف الربع الرابع 
بحثا عن التعادل ومن ثم التقدم ولم يتسن له ذلك، 
على رغم دفعه بكل العبيه الى املباراة. وعندما فقد 
االمل في الدقيقتني االخيرتني دفع بعبداهلل حجازي 
ووسيم ابو الزلف الى املباراة، فرد مدرب هوبس بان 
أشرك الناشئني محمد شمص ووسيم قباقيبي وزياد 
الناطور الذي سجل س����لة من فوق جوزف فوغل. 
وعقب املباراة، قال رئيس نادي هوبس جاسم قانصوه 
ان العبيه كانوا ينتظ����رون مباراة كبيرة ليظهروا 
قدراتهم، »وسنحت لهم هذه الفرصة ليظهروا قدراتهم 
وكانوا مركزين كثيرا هجوميا ودفاعيا، والرياضي 
ل����م يكن يتوقع ان يواجه لعبا كهذا، وكان يظن انه 
في كل حلظة قادر على اس����تعادة املبادرة والتقدم، 
اال ان العبينا لعبوا 40 دقيقة ولم يغيبوا عن أجواء 

املباراة اي دقيقة ولذلك استطاعوا الفوز«.

يغادر اليوم لخوض بطولة قطر لسباق السرعة 

الشيخ فيصل عبداهلل اجلابر 

لقطة عامة لصالة فجحان هالل املطيري

العب الزمالك إبراهيم صالح مير بالكرة من مهاجم االحتاد السكندري محمد ناجي »جدو«

شعار املشاركة الكويتية في قطر 

 هيمنة كورية على منافسات اليوم األول لبطولة »كأس سلوى« للطاولة 
الكوريتني  س����يطرت بطالت 
اجلنوبية والشمالية على منافسات 
اليوم االول لبطولة الكويت الدولية 
السادس����ة لك����رة الطاولة )كأس 
سلوى( التي افتتحت أمس حيث 
السيدات  شهدت منافسات فردي 
ف����ي دوره����ا االول تغلب الالعبة 
الكورية ايون ها يانغ بنتيجة 0-4 
على العبة الهند وجاءت االشواط 
11-3 و12-10 و14-12 و11-9، كما 
فازت الكورية هي س����يونغ بارك 
على الهندي����ة نيها اجاروال 0-4 
وجاءت االشواط 11-9 و11-3 و11-

7 و9-11.
وتخطت العبة كوريا الشمالية 
سوجن هي كيم عقبة الهندية شامني 
كومارسني بنتيجة 4-2 وجاءت 
األشواط 11-7 و0-11 و11-8 و10-12 
و9-11 و11-9، وحلقت بها مواطنتها 
هوي ريون هايون بتغلبها على 
الهندية ناتيده ساها بنتيجة 0-4 

وجاءت نتيجة االشواط 11-5 و9-11 
و13-11 و11-5 في حني فازت العبة 
تاييبه شني لي على الهندية موما 
داس بنتيجة 4-1 وجاءت األشواط 
11-9 و7-11 و11-7 و11-6 و6-11، 
وفازت الالعبة الفرنسية اوروري 
ديسانت على العبة التشيك بنتيجة 
4-1 واالشواط 6-11 و8-11 و4-11 
و8-11 و9-11. وتغلبت العبة اليابان 
ميزاكي ميروزنوني على الروسية 
اناستازيا كولوسوف بنتيجة 1-4 
وجاءت األشواط 5-11 و11-8 و5-11 
و11-5 و11-5. وعقدت جلنة احلكام 
االجتماع الفني مساء أمس االول 
النخيل برئاسة حكم عام  بفندق 
البطولة احلك����م الدولي القطري 
ناجي العجمي وبحضور عدد 38 
حكما دوليا عامليني ومحليني هم 
من سيقودون مباريات البطولة، 
ومت خالل االجتماع مناقشة االمور 
الفنية املتعلقة باحلكام الى جانب 

التوصي����ات بخص����وص بعض 
القوان����ني الدولي����ة الصادرة عن 
االحتاد الدولي لكرة الطاولة. من 
جانبه، قال احلكم العام بالبطولة 
القط����ري ناجي العجمي ان جلنة 
احلكام ق����د اقرت من قبل االحتاد 
الدولي للعبة برئاس����ته ونوابه 
الدولي الكويتي عبدالوهاب الكندري 
والدولي االيطالي فرانسيس����كو 
باالضاف����ة الى 38 حكم����ا دوليا 
ومحليا. واضاف ان اجتماع حكام 
البطولة جاء من أجل االتفاق على 
االمور الفني����ة وتوضيح بعضها 
للحكام خصوصا ما يتعلق بشرح 
القانون  التعديالت عل����ى  بعض 
من قبل االحتاد الدولي، والتنبيه 
على احليادية التامة والتأكيد على 
متطلبات الشارة الزرقاء وهي إحدى 
املتطلب����ات االساس����ية لبطوالت 
النخب����ة والتي تنظم حتت مظلة 

االحتاد الدولي.

 اجتماع تنسيقي للحكام ناقش األمور الفنية

لورينزو: مفيدة لالعبين والمدربين

 تغطية مميزة للثالثة الرياضية

اعتبر مدرب املنتخب االيطالي لورينزو بطولة كأس سلوى مفيدة 
ج��دا لالعبني واملدربني معا ملا تضمه م��ن نخبة الالعبني في العالم 
ويكفي القول ان املصنفني العشرون األوائل على العالم مشاركون 

فيها باستثناء البيالروسي سامسينوف بطل نسخة 2008.

اج��ادت القناة الثالثة الرياضية لتلفزيون الكويت تغطية وقائع 
البطولة حيث تواجد طاقم الثالثة بالصالة قبل انطالق املنافس��ات 
الرسمية وقاموا بتغطية املباريات التي اقيمت صباح امس وقاموا 
ايضا باجراء املقابالت مع العبي ومدربي الفرق املشاركة بالبطولة، 

باالضافة الى وجود استديو حتليلي للمنافسات داخل الصالة.

االتحاد يسقط أمام بونيودكور في دوري أبطال آسيا
قمة خاصة بين السد والهالل.. والعين يعود بذكريات 2003

الزمالك يواصل انتصاراته بالفوز على االتحاد
اإلسماعيلي يفرط في فوز ثمين أمام المقاولون العرب

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انتزع الزمالك أغلى ثالث نقاط 
له في مشواره بالدوري عندما تغلب 
على مضيفه االحتاد السكندري 1-2 
في املرحلة التاس����عة عشرة من 
الدوري املصري لكرة القدم ليحقق 
فوزه السادس على التوالي حتت 
قيادة املدرب حسام حسن. وصعد 
الزمالك للمركز الرابع برصيد 30 
نقطة، وبفارق تسع نقاط خلف 
األهلي املتصدر، فيما تراجع االحتاد 
السكندري للمركز الثامن برصيد 

26 نقطة.
الزمالك عالء  وس����جل هدفي 
الدقيقتني  علي وأحمد جعفر في 
)6 و76(، بينما سجل هدف االحتاد 
الوحيد محمود شاكر )65(، يذكر 

ان للزمالك مباراة مؤجلة.
وانتقد املدي����ر الفني للزمالك 
حسام حس����ن أداء بعض العبي 
االحتاد السكندري مع العبي فريقه 
والتي اتس����مت بالعنف، موجها 
ش����كره إلى جماهير اإلسكندرية 
عامة والزمالك خاصة والتي وقفت 
بجوار الفريق. وقال حس����ام في 
املؤمتر الصحافي الذي أعقب اللقاء، 
إن مهاجم الفريق السكندري محمد 
املرسي اتسم أداؤه بالعنف املتعمد 
وفي ثالث مرات بدأت بإيذاء حسن 
مصطفى وأخيرا محمود فتح اهلل 
لم يتخذ حكم اللقاء أي قرار معه. 
ولم يسلم احملترف البرازيلي جيان 
كارلوس من النقد، حيث أش����ار 
حس����ام إلى انه تعمد الضرب في 
كل كرة مشتركة مع العبي الزمالك 

وهو ما أدى خلوف بعض الالعبني 
في الكرات املشتركة. وشكر حسام 
جماهير ناديه التي زحفت بكثافة 
إلى ستاد املكس من اجل مساندة 
الفريق. وبسؤاله عن طريقة أداء 
الزمالك، قال حسام »احترمت فريق 
االحتاد منذ بداي����ة املباراة ملا له 
من اس����م ونتائج جيدة، لذا أدى 
الالعبون بقوة ولم يعطوا االحتاد 
أي فرصة.. كان أداؤنا أفضل بكثير 

من االحتاد وفرصنا مؤكدة«.
وعن الالعب حس����ني ياس����ر، 

قال حسام »حسني ياسر كان من 
أفضل الالعبني، وأنا كنت اسعى 
منذ وقت لي����س بالقصير لضمه 
لصفوف الفريق ملا له من مهارة 
أنا شخصيا مقتنع بها«. واخفق 
االسماعيلي في احلفاظ على الفوز 
وأهدر نقطتني ثمينتني بتعادله 
مع املقاولون العرب 1-1.  واضاع 
االسماعيلي فوزا ثمينا، حيث ظل 
اإلس����ماعيلي متقدما بهدف حتى 
الوقت بدل  الثالثة م����ن  الدقيقة 
الضائع عندما خطف رامي ربيع 

هدف التعادل للمقاولون.
وواصل اإلس����ماعيلي فقدان 
النقاط ليصل إل����ى 32 نقطة في 
املركز الثالث وله مباراة مؤجلة، 
في حني أض����اف املقاولون نقطة 
لرصيده ليصبح 23 نقطة في املركز 
العاشر. وأسفرت بقية مباريات 
أمس االول عن فوز احتاد الشرطة 
على بترول أسيوط 2-1، واالنتاج 
احلربي على انبي بنفس النتيجة 
في حني فاز بتروجيت على اجلونة 

.1-3
س����جل بونيودكور االوزبكي 
افضل بداية له في دوري أبطال آسيا 
بعدما سحق احتاد جدة السعودي 
3 - 0 أمس في طشقند في افتتاح 
مباريات املجموعة الثانية لدوري 

أبطال آسيا في كرة القدم.
النجم  وس����جل لبونيودكور 
البرازيلي الس����ابق ريفالدو )3( 
ودونيورب����ك حس����انوف )21( 
والبرازيلي دينلس����ون مارتينز 
)67(. وفي مباريات اليوم، شاءت 
القرعة أن تضع الس����د القطري 
والهالل الس����عودي، اول فريقني 
عربيني يحققان الفوز ببطولة كأس 
االندية اآلسيوية، وجها لوجه في 
مجموعة واحدة )الرابعة(، وان 
جتمعهما ايضا اجلولة االولى من 

منافساتها في الدوحة.
وكان الس����د اول فريق عربي 
يتوج بالبطولة اآلس����يوية عام 
1988، ثم نالها الهالل مرتني 1992 
و2000، لكنهما فشال حتى اآلن في 
الفوز بالنسخة اجلديدة، السيما 
ان السد يعد أكثر الفرق القطرية 
مشاركة فيها حيث لم ينجح في 
اجتياز دورها االول س����وى مرة 
واحدة 2005 قبل ان يخرج امام 

بوسان الكوري اجلنوبي.
وتترق����ب اجلماهير القطرية 

والسعودية املباراة التي اشتعلت 
قبل ان تبدأ ألس����باب كثيرة، في 
مقدمتها وجود الروماني اوالريو 
كوزمني مدرب الهالل السابق على 
رأس اجلهاز الفني للسد، إضافة 
الى رغب����ة الهالل في رد اعتباره 
امام الف����رق القطرية التي تعثر 
امام ممثلها ام صالل في النسخة 
املاضية في الدور الثاني رغم اقامة 

املباراة في الرياض.
وفي املباراة الثانية ضمن ذات 
املجموعة، يلتق����ي ميس كرمان 
االيراني مع االهلي بطل االمارات 
الذي يحل ضيفا على االول وسط 
ظروف صعبة وغيابات مؤثرة في 
صفوفه. ومير االهلي الذي يقوده 
الهولندي هانك تني كات منذ فترة 
وجيزة بظروف صعبة حيث اقترب 
من فقدان لقبه ف����ي الدوري مع 

احتالله املركز السابع برصيد 18 
نقطة وبفارق 19 نقطة عن الوحدة 
املتص����در. وال يبدو وضع ميس 
كرمان أفضل م����ن ضيفه، حيث 
يحتل املركز الس����ادس عشر في 
الدوري االيراني برصيد 28 نقطة 
وأصبح مهددا فعليا بالهبوط الى 

الدرجة الثانية.
العين يستضيف باختاكور

يسعى العني االماراتي الى عودة 
قوية في املس����ابقة الغائب عنها 
منذ عام 2007 عندما يستضيف 
باختاكور االوزبكي على س����تاد 
خليفة في العني ضمن منافسات 

املجموعة الثالثة.
وكان العني أحرز لقب النسخة 
االولى من البطولة عام 2003 على 
التايلندي  حساب تيرو ساسانا 

)2-0 و0-1(، وشارك في النسخات 
الثالث التالية قبل ان يغيب عن 
املنافس����ات بس����بب ابتعاده عن 
االلقاب احمللية بعد ثالث سنوات 
عجاف. من جهته، يتطلع باختاكور 
الى الوصول ابعد من الدور نصف 
النهائي الذي تأهل إليه اعوام 2003 
الش����باب  و2004 و2009. ويبدأ 
الس����عودي مشواره في البطولة 
عندما يستضيف اصفهان االيراني 
على س����تاد امللك فهد الدولي في 

الرياض ضمن املجموعة ذاتها.
اما اصفه����ان، فيحتل صدارة 
الدوري االيراني برصيد 55 نقطة 
بقيادة االيراني امير قلعة نويي.

ويبدأ بوهانغ ستيلرز الكوري 
اجلنوبي حملة الدفاع عن لقبه بطال 
للنسخة املاضية فيحل ضيفا على 
اديالييد يونايتد االسترالي اليوم 
في اجلولة االولى من منافس����ات 
املجموع����ة الثامن����ة. ويلعب في 
املجموعة ذاتها ايضا سانفريتشي 
هيروشيما الياباني مع شاندونغ 
ليوننغ الصيني. وفي املجموعة 
السابعة، يلعب اليوم ايضا سوون 
الكوري اجلنوبي مع  سامسونغ 
غامبا اوساكا الياباني، وهيناني 
جين����اي الصيني م����ع اجليش 

السنغافوري.

أولمبي قطر يواجه 
أوزبكستان الشهر المقبل

أعل����ن االحتاد القط����ري لكرة 
القدم عن إقامة لقاء ودي يجمع بني 
املنتخب القطري األوملبي ونظيره 
األوزبكي في الدوحة في الثالث من 

مارس املقبل.
وتأت����ي املب����اراة ف����ي اط����ار 
االستعدادات املبكرة التي يخوضها 
املنتخب القطري لالس����تحقاقات 
املقبلة وأهمها تصفيات أوملبياد 
لندن 2012، ودورة األلعاب اآلسيوية 
السادس����ة عشرة في غوانغ زهو 

الصينية.
وس����تكون املب����اراة األول����ى 
للمنتخب األوملبي القطري بقيادة 
مدرب����ه اجلدي����د الهولن����دي كو 
ادريانسي الذي تولى املهمة الشهر 
املاضي. ويسعى املنتخب القطري 
أيضا خلوض مباراتني وديتني مع 
نظيره البحريني الذي وافق مبدئيا 
على األمر لكنه طلب تعديل موعد 

إقامة املباراتني.

القادسية وكاظمة.. والكويت مع الساحل في حسابات 
»األمتار األخيرة« للتأهل إلى المربع الذهبي للسلة

يحيى حميدان
س����تكون صالة نادي الكويت في كيفان الليلة قبلة لعشاق 
ومحبي كرة السلة حيث ستشهد مباراتني ضمن دوري السلة في 
اجلولة ال� 29،ال ميكن اال ان نصفهما بأنهما »شرس����تان«، حيث 
يلتقي في االولى القادس����ية مع كاظمة في اخلامسة مساء، تليها 
في السابعة الكويت والس����احل وذلك حلساب مباريات اجلولة 
ال� 29 للدوري. وتقام اليوم ايضا مباراتان جتمعان اجلهراء مع 
النصر في صالة االول، ويحل الشباب احلادي عشر )21 نقطة من 
19 مباراة( ضيفا على اليرموك التاسع )23 نقطة من 18 مباراة(، 

وستقامان في السابعة مساء.
وستعيش فرق القادس����ية وكاظمة والكويت والساحل على 
اعصابها، الس����يما ان الفرق االربعة تدرك متاما ان أي هفوة في 
مباراتي اليوم ستكلف كثيرا ورمبا تضعف حظوظ التأهل وبلوغ 
املرب����ع الذهبي، خاصة ان هناك خمس����ة فرق قريبة من بعضها 
في جدول الترتي����ب، حيث يتصدر الكويت الترتيب برصيد 34 
نقطة بنفس الرصيد مع الس����احل وكالهما تعرض للهزمية في 
مناس����بتني من 18 مباراة، في حني يحتل القادسية املركز الثالث 
وخلفه كاظمة ثم اجلهراء برصيد 33 نقطة بعد خسارتهم في 3 
مناسبات من 18 مباراة، وبالتالي فإن الفرق اخلمسة التي ستلعب 
اليوم تدرك متاما خطورة موقفها. وستش����هد املباراة االولى بني 
القادسية وكاظمة اثارة وندية خاصة مع توافر االسلحة الالزمة 
في كل فريق لإلطاحة باآلخر من خالل تواجد نخبة من الالعبني 
املميزين الذين سبق لهم ان مثلوا منتخباتنا الوطنية لسنوات 

طويلة، حيث يتواجد عبداهلل الصراف وفهاد الس����بيعي وصقر 
عبد الرضا واحمد سعود واملجتهد عبدالعزيز احلميدي وناصر 
الظفيري في الكتيبة القدساوية، اضافة الى االميركيني جويل بوكس 
ومايكل كريستنسن. اما كاظمة الطامح للظفر بلقب الدوري وانهاء 
س����نوات اجلفاف ايضا فلديه عناصر ال تقل خبرة او مهارة عن 
العبي القادسية من خالل وجود عبدالعزيز الربيعة وفهد الرجيبة 
واحمد البلوشي ومحمد اشكناني وعبداهلل توفيق وحسني علي 
واحملترفني املميزين اوماي ويس����لي وجون اويدن. وفي املباراة 
الثانية التي ستجمع الكويت والساحل ستكون املواجهة طاحنة 
من اجلانبني، خاصة ان كل طرف يعي متاما مدى قوة وصعوبة 
الطرف اآلخر. ويأمل االبيض في الثأر من هزميته التي تعرض 
لها في مباراة الذهاب في ابوحليفة عندما تغلب عليه الس����احل 
72-65. وميلك مدرب الكويت الصربي زوران زوبيسيفيك عناصر 
يحلم بوجودها اي مدرب بتواجد اخلبرة يحيى البحر واملتألق 
دائما راشد رياض وعبدالعزيز فالح وراشد الرباح وسالم الهذال 
وحس����ني اخلباز والبحريني أحمد املط����وع واالميركيني اندريه 

بيتس وايرا كالرك.
وفي اجلبهة االخرى يتواجد في تشكيلة مدرب الساحل سالم 
الداود عناصر ش����ابة وطموحة لديها الرغبة في حتقيق افضل 
االجنازات واحتالل اعلى املراكز. اما في اجلهراء فيسعى النصر 
الس����ابع )25 نقطة م����ن 17 مباراة( الى خلبط����ة اوراق اجلهراء 
واالطاحة ب����ه في صالته، ودائما تكون مباريات الفريقني مثيرة 

وتتمتع بالندية ولها اهمية خاصة لكال اجلانبني.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
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السعودية الرياضية8:20الشباب � أصفهان


