
االحد    14   مارس  2010   51رياضة

أحد المشاركين
 يقدم عرضا خالل البطولة

أشار رئيس اللجنة البحرية 
في النادي البحري عبدالقادر 
النجار الى ان اللجنة ستحدد 
الدراجات  برنامج س���باقات 
املائية للموسم احلالي عقب 
انتهاء سباقات بطولة االمارات 
للموس���م احلالي، ومبوجب 
التنس���يق مع برامج النادي 
خاصة املتعلقة بأنشطة التراث 
البح���ري. وذك���ر النجار ان 
اللجنة يهمها بالدرجة االولى 
مراعاة كل االعتبارات املتعلقة 
باملواعيد احملددة لس���باقات 
املوسم سواء بعدم تعارض 

مواعيد هذه السباقات مع أي سابقات خليجية أو 
اقليمية أو عاملية، او عدم تعارضها مع انشطة 

يغيب عدد من العبيه عن كأس االتحاد اآلسيوي

األصفر إلى سورية 
من دون فاضل

عبدالعزيز جاسم
تغادر بعثة الفريق األول لكرة القدم في نادي القادسية 
الى مدينة حلب السورية في 11:30 مساء اليوم ملواجهة 
فريق االحتاد الس���وري ضمن اجلولة الثانية من كأس 
االحتاد اآلس���يوي في 17 اجلاري، ويترأس الوفد مدير 

الكرة ابراهيم املسعود.
وكان األصفر قد تعادل مع ضيفه النجمة اللبن��اني 

1 � 1 في اجلولة االولى.
وقال مدير الفريق جمال مبارك ان القادسية سيغادر 
الى سورية ولديه العديد من الغيابات لظروف مختلفة، 
ويأتي في مقدمتهم املدافع حسني فاضل الذي لم يشف 
من اصاب���ة بالركبة والتي يبدو انها س���تبعده لفترة 
طويلة، كما تأكد غيابه عن مباراة ايست بنغال الهندي 
في اجلولة الثالثة، وبالتالي غاب امام الصليبخات امس، 
وسيغيب ايضا عن املباراة مع التضام��ن في اجلول��ة 

ال� 16 من الدوري املمتاز.
واضاف: ان الالعبني الذين سيغيبون ايضا عن مباراتي 
االحتاد وايست بنغال هم: فهد االنصاري ومجيد طالل 
وصالح اجلمعة لالصابة، بينما اعتذر كل من علي الشمالي 
واحمد البلوشي لظروف خاصة، وعمر بوحمد بسبب 
العمل، ومحمد لقطان وبدر بوحمد بسبب الدارسة، فيما 
سيشارك عبدالعزيز املشعان امام االحتاد وسيغيب عن 

املباراة مع ايست بنغال لظروف الدارسة.
وبني مبارك ان الالعبني املوجودين قادرون على سد 
النقص، وحتقيق نتيجة ايجابية بفضل اإلعداد اجليد 
للفريق منذ بداية املوسم، والذي هيأ من خالله املدرب 
محمد ابراهيم جميع الالعبني ملثل هذه الظروف، مبينا 
ان األصفر يس���عى الى ص���دارة املجموعة كي يخوض 
مب���اراة دور ال� 16على أرضه والت���ي تلعب من مباراة 

واحدة فقط.
وختم مبارك انه لن يغادر مع الفريق ملتابعة الالعبني 
املتواجدي���ن في البالد، فيما يتعلق بالتدريب ومتابعة 
عالج املصابني ومحاولة جتهيزهم بأس���رع وقت ممكن 

ألن املوسم أوشك على النهاية.

النادي التي تشهد كثافة واسعة 
خالل فترة الصيف. وكشف 
النجار النقاب عن عزم النادي 
عل���ى تكرمي البط���ل العاملي 
الفورموال يوسف  لسباقات 
الربيعان تقدي���را إلجنازاته 
الرياضية العديدة ولتعاونه 
الدائم وجلهوده الكبيرة التي 
قدمها خالل اقامة النادي لساق 
الكويت لق���وارب »ال���نزهة« 
في جولته االولى والتي أقامتها 
اللجن���ة البحرية في النادي 
يوم 27 فبراير املاضي برعاية 
أمريكان���ا في اطار احتفاالته 
الوطني���ة بذكرى االس���تق���الل وذكرى يوم 

التحرير.

البحري يكّرم الربيعان ويدرس برنامج السباقات

فيروز: الهيئة تدشن حملة تطوير نادي الصيد
ن���ادي الصيد  قال مدي���ر 
والفروسية عبداهلل فيروز ان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
برئاسة مديرها فيصل اجلزاف، 
تعمل على دعم الرياضة بالشكل 
املطلوب من خ���الل ما تقدمه 
م���ن اقامة واس���تكمال بعض 
املنش���آت داخل االندية والتي 
تساهم بشكل كبير في تطور 
احلرك���ة الرياضية في البالد، 
وأوضح فيروز ان ثورة تطوير 
املنشآت والتي تشهدها االندية 
في عصر اجلزاف تأكد ان الهيئة 
تعمل ضمن خطة واضحة هدفها 
الوصول لنهضة رياضية على 
جميع املستويات والبداية تكون 
دائما مع املنشآت، حيث متثل 

ضلع���ا مهما من اضالع مثلث 
التطوي���ر للحركة الرياضية. 
وأضاف فيروز ان الهيئة متشي 
بخطوات مدروسة نحو الرقي 
مبستوى املنشآت في الكويت 
بعدما تأخرنا كثيرا في تطوير 
هذا القطاع بش���كل عام خالل 
املرحلة املقبلة، وأوضح فيروز 
ان اللق���اء الذي جمع اجلزاف 
برئيس نادي الصيد والفروسية 
الشيخ ضاري الفهد على هامش 
منافسات مسابقة جمال اخليل 
العربية جرى خالله مناقشة 
العديد من املوضوعات املهمة 
حول تطوير املنشآت داخل نادي 
الصيد والفروسية ومنها تطوير 
املنطقة الرئيسية حللبة القفز 

ومضمار السباق، وكذلك تطوير 
البوابة الرئيسية للنادي، وكذلك 
عمل صيانة كاملة جلميع مرافق 
النادي وتطويرها، واكد فيروز 
ان االجتماع الذي جاء بحضور 
مدير الصيانة في الهيئة هاني 
القريني كان مثمرا على جميع 
جوانبه وبدأت الهيئة بالفعل 
في حتويل ملف تطوير النادي 
الى جلنة املناقصات ليتم طرح 
هذه املشاريع ومن ثم البدء في 
تنفيذها حول منافسات كأس 
االمير، واك���د فيروز ان كأس 
األمير ستنطلق منافساته في 
22 اجلاري وقدمت الهيئة الدعم 
الكبير لهذه املنافسات التي تقام 

بالتعاون مع الهيئة.

عائلة العطار تسيطر على بطولة ريد ُبل إربن جامب
تعرف اجلمهور الكويتي أمس االول على 
رياضتني جديدتني خالل بطولة »ريد بل 
اربن جامب« التي أقيمت على أرض املارينا 
اكسترمي س���كايت بارك. وقد حضر هذه 
البطولة أكثر من 2500 شخص ليشاهدوا 
44 مشتركا يتنافسون على لقب أول بطولة 
قفز وركض حر في الكويت والتي ضمت ل� 
»فري رانينغ فريستايل والباركور«. وقد 
متتع اجلمهور باحلركات املليئة باإلثارة 
والتي ضمت قفزات خلفية، قفزات جانبية، 
قفزات إلى اخللف وقفزات عالية من ارتفاع 

3 أمتار.
أما جنم البطولة من دون منازع فكانت 
عائل���ة العطار التي حقق 3 من أفرادها 6 
كؤوس. ففي فئة الفري رانينغ قدم محمد 
العطار عرضا مميزا ضم عدة قفزات مبتكرة 
مم���ا منحه 81 نقطة كانت كافية الحتالله 
املركز األول وف���وزه بكأس البطولة. في 
املركز الثاني حل سند السليم محققا 77 
نقطة في حني حل محمد عبد األمير ثالثا 

بعد أن سجل 73 نقطة.
وفي فئة الباركور كان املركز األول من 
نصيب يوسف العطار الذي حقق أسرع 
وقت بلغ 27.099 ثانية متفوقا على محمد 
عبداألمير العطار الذي حل ثانيا بعد أن 
سجل 27.201 ثانية. املركز الثالث كان من 
نصيب عبداهلل ششتر الذي حقق 27.357 

ثانية.

العب القادسية
 صقر عبد الرضا يفكر في تحقيق

 الفوز والتأهل للمربع الذهبي

فوز منتخب »الميني باسكت« على األزرق
في المهرجان األول لفرق تحت 10 سنوات

عبدالقادر النجار

)أحمد باكير(ضاري برجس وهيثم بارون يكرمان فريق اجلهراء للميني باسكت

يحيى حميدان
أقام احتاد كرة الس���لة املهرج���ان االول للميني 
باسكت )حتت 10 سنوات( اول من أمس مبشاركة 9 
فرق متثل 7 أندية هي الكويت واليرموك اللذان شاركا 
بفريقني »أ و ب«، والعربي واجلهراء وكاظمة والنصر 
والتضامن. وش���ارك ايضا ف���ي املهرجان مجموعة 
م���ن العبي املنتخب االول، وه���م عبداهلل الصراف 
وعبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي ومحمد املطيري 
ومحمد صالح ومحمد محزم وعبداهلل توفيق وصالح 
يوسف وعبداهلل الشمري الذين شكلوا فريقا ولعبوا 
مبواجهة افضل العبي فرق »امليني باسكت« وعلى 
الرغم من ذلك فإن العبي منتخبنا تعرضوا خلسارة 
قاس���ية 28-8 ملنتخب »امليني باسكت« ألن املباراة 

بدأت بنتيجة 20-0 ملصلحة منتخب الصغار. وشهد 
املهرجان اجراء العديد من املسابقات في مهارات كرة 
السلة والدنك وتسديد الرميات الثالثية، لتشجيع 
الالعب���ني الصغار على ممارس���ة اللعبة، وحتفيز 
االندية على االهتمام باملراحل السنية والتي ستكون 
مغذية للفريق االول في املستقبل البعيد. وبعد ختام 
املهرجان، كرم امني سر احتاد السلة ضاري برجس 
وعضو مجلس االدارة هيثم ب���ارون جميع الفرق 
املشاركة في املهرجان من العبني ومدربني ومشرفني، 
اضافة الى تكرمي ن���ادي كاظمة تقديرا من االحتاد 
لدور النادي في دعم اللعبة، وتوفير صالته القامة 
مهرجان »امليني باسكت«.وسيقيم االحتاد املهرجان 

الثاني في ابريل املقبل.

أبوتريكة يكشف عن عالقته الوطيدة بمدرب األهلي السابق جوزيه

منصور ينذر حسام وإبراهيم حسن بالسجن
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

أكد رئيس ن���ادي الزمالك الس���ابق مرتضى منصور أن 
وصل األمانة الذي حصل عليه التوأم حسام وإبراهيم حسن 
من العب االحتاد السكندري محمد ناجي »جدو« باطل ومن 

سيقدمه سيدخل السجن.
وهذا هو التعقيب األول ملرتض���ى على أزمة الزمالك مع 
نادي االحتاد فيما يخص الع���ب املنتخب املصري والفريق 

االسكندراني.
وقال منصور في ندوة أقامها له نادي سموحة اخلميس 
املاضي إن إدارة عباس ارتكبت أخطاء غير مقبولة بالتفاوض 
م���ع هداف أمم أفريقي���ا 2010 وهو مرتبط بعق���د مع ناديه، 
وحتى لو لم يتم توثيق العقد معتبرا الطريقة التي متت بها 

املفاوضات غير شرعية.
وكان الزمالك قد أعلن احلص���ول على توقيع جدو الذي 
كشف في وقت سابق أنه وقع بالفعل ولكن يوم 25 ديسمبر 
2009 وهو موعد ال يحق للزمالك فيه التفاوض أو احلصول 

على توقيع الالعب.
ورد مرتضى عل���ى من يعتقد أن القضي���ة التي تأجلت 
وس���تنظر من جديد هذا الشهر ستؤثر على استقرار الفريق 
األول لكرة القدم وقال إنه ال مشكلة حيث يفوز حسام حسن 

باملباريات. 
وق���ال مرتضى إنه في حالة جناحه في الطعن املقدم ضد 
مجلس اإلدارة احلالي برئاس���ة ممدوح عباس، فلن يترشح 

لالنتخابات من جديد. 
ويتهم مرتضى املجلس احلالي بتزوير االنتخابات التي فاز 

بها عباس بفارق كبير عن منصور وشكلت احملكمة اإلدارية 
جلنة إلعادة فرز األصوات من جديد.

أبوتريكة فاجأ »االهالويين«

من جهة اخرى، فاجأ العب االهلي املصري والدولي محمد 
أبوتريكة جماهير ناديه بعدما أخرج قسم االهلي الذي يحمله 
وأصر على قراءته أمام جماهير النادي األهلي على الهواء مع 

بداية البث الرسمي لقناة األهلي.
وقال محمد أبوتريكة في حديثه للقناة في أولى حلظات 
بثها الرسمي أنه رفض الظهور االعالمي خالل الفترة املاضية 
نظرا ألنه لم تكن هناك أي ظروف يقتضيها ذلك خاصة في 
ظل حتقيق العديد من االنتصارات في املنتخب املصري ولذلك 
فضل عدم الظهور التاحة الفرصة لالعبني أصحاب االنتصار 

احلقيقي حلقهم الكامل في السعادة بانتصارهم الكبير.
وأكد أبوتريكة أنه يدون الكثير من النصائح التي قدمها له 
البرتغالي مانويل جوزيه املدير الفني السابق لفريق األهلي، 
قائال »أحقق اس���تفادة كبيرة من نصائحه وأحاول أن أطبق 

هذه النصائح في حياتي وداخل املستطيل األخضر«.
وكش���ف تريكة عن عالقته الوطي���دة بجوزيه قائال »لقد 
ترك جوزيه بالغ األثر بداخلي حتى في النواحي االنسانية، 
وعندما توفي���ت والدته طالبنا بتحقيق الفوز من أجله ألنه 
متأثر برحيلها كثيرا وحققنا املكسب وخرجت مباش��رة من 
امللع���ب لغرفة املالبس فش���اهدت دموعه للمرة األولى في 
حياتي فلم امتالك نفس���ي وبكيت فم���ا كان منه اال أن جفف 

دموعي«.

»تنظيمية الخليج« تنوي إشراك
القادسية في بطولة األندية للسلة

يحيى حميدان
قررت اللجنة التنظيمية لكرة الس����لة ف����ي دول مجلس التعاون 
مخاطبة االحتاد اآلسيوي للعبة في األيام املقبلة، إلبالغه نية اللجنة 
التنظيمية اخلليجية إش����راك القادس����ية وفريق آخر من الكويت في 
بطولة أندية اخلليج ال� 30 املقررة في دبي خالل الفترة من 23 وحتى 
29 ابريل املقبل. ويأتي خطاب اللجنة التنظيمية هذه بعد ان قدم ممثل 
احتاد السلة في االجتماع الذي عقد اخلميس املاضي، اقتراحا بإشراك 
الناديني في البطولة رغم اإليقاف املفروض على احتاد السلة دوليا، 
وحصل االقتراح على موافقة جميع ممثلي الدول اخلليجية الذين ابدوا 
رغبتهم في مشاركة القادسية حامل اللقب وفريق كويتي آخر يحدده 
االحتاد فيما بعد. وبينت اللجنة التنظيمية في خطابها أنه اذا حصل 
فريق كويتي على لقب بطول����ة أندية اخلليج، ولم يتم رفع اإليقاف 
حتى موعد البطولة اآلسيوية لألندية في عام 2011، فإنه سيتم اختيار 

الفريق الوصيف لتمثيل أندية اخلليج في البطولة اآلسيوية.
وإضاف����ة الى ذلك، قررت اللجن����ة التنظيمية تأجيل اقامة بطولة 
اخلليج ملنتخبات الناش����ئني )حتت 15 س����نة( املقرر ان تستضيفها 
الكويت في اغس����طس املقبل الى سبتمبر، وإعطاء احتاد السلة مهلة 
حتى ش����هر يونيو املقبل لتسوية أوضاعه مع قرار اللجنة االوملبية 
الدولية، وفي حالة لم يتم رفع اإليقاف فإنه سيتم سحب التنظيم من 

الكويت وإسنادها الى دولة اخرى.

»الهيئة« تسمح للنصر بالتسجيل
عبداهلل العنزي

سمحت الهيئة العامة للش���باب والرياضة امس العضاء اجلمعية 
العمومية بنادي النصر بالتسجيل في عضوية النادي امس على الرغم 
من انه يوم عطلة رسمية في البلد، وجاء قرار »الهيئة« هذا بعد اتفاق 
القائمتني الرئيسيتني بالنادي على استمرار التسجيل طوال ايام االسبوع 
عدا يوم اجلمعة وذلك جتنبا الزدحام احلاصل اثناء عملية التسجيل. 
وكانت األيام املاضية شهدت تسجيل بني 250 و260 شخصا يوميا في 
النادي وهي املرة االولى التي تسجل بها هذه األعداد الكبيرة منذ االتفاق 
احلاصل بني رجاالت النادي على تش���كيل قائمة واحدة خالل الدورات 
الس���ابقة. وتأتي هذه احلملة الكبيرة في التسجيل في النصر موازية 
متاما ملا يحصل حاليا في جميع األندية من تسجيل كبيرة في اعضاء 
عمومياتها خصوصا في أندية الش���باب واجلهراء والقادسية وكاظمة 
والفحيحيل وهو األمر الذي ينذر بانتخابات صعبة سواء كانت تكميلية 

لألندية املنحلة او انتخابات دورة جديدة املقررة في عام 2012.

يحيى حميدان
يترقب عشاق كرة الس���لة هوية صاحبي اخر بطاقتني 
مؤهلتني الى املربع الذهبي من دوري كرة السلة، خالل اقامة 
مباراتني في غاية الصعوبة، ويجمع اللقاء االول الكويت مع 
القادس���ية في صالة نادي الكويت، وفي الثاني يستضيف 
اجلهراء في صالته الساحل في الساعة ال� 7 مساء، ضمن 

اجلولة ال� 34 واالخيرة من الدور التمهيدي.
وفي التوقيت نفس���ه، يلعب الي���وم ايضا، 
الصليبخات التاس���ع )27 نقطة( مع العربي 
السادس )32(، والنصر السابع )30( مع 

التضامن العاشر )25(.
وتتركز االنظار بصفة خاصة 
على القادسية حامل اللقب في 
الثالثة االخيرة،  املواس���م 
ألن خس���ارته تعن���ي 
إبعاد االصفر عن التأهل 
الكبار  الى مربع االربعة 

للمنافسة على الدوري.
القادسية املركز  ويحتل 
الثال���ث برصيد 38 نقطة من 
17 انتصارا و4 هزائم، ويتساوى 
الرصي���د م���ع اجلهراء  بنف���س 
والساحل، وفي حالة خسارة ايا من 
االخيرين وخسارة االصفر، فإنه سيتم 
الساحل  الرابعة ملصلحة  البطاقة  حسم 
أو اجلهراء، ألنهما يتفوقان على القادس���ية 
في املواجهات املباش���رة، والذي تعتمده جلنة 
املسابقات حلسم تساوي اي فريقني في املركز من 

الثاني الى االخير.
ويدرك العبو القادسية مدى صعوبة املباراة النها تقام 
امام فريق كبير، ويضم في صفوفه عددا من الالعبني املميزين 
اضافة الى أنه يلعب في صالته، وبالتالي فإن املباراة تعتبر 

مبنزلة »حياة أو موت« بالنسبة لالعبي االصفر، الثبات أن 
الفرق الكبيرة ال تغيب شمسها عن مربع االربعة الكبار.

وزاد مدرب القادس���ية املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
من اجلرعات التدريبية لفريقه في الفترة املاضية، لتهيئة 
الفريق بالش���كل االمثل ملواجهة اليوم الطاحنة، وغالبا ما 
يعتمد في املباريات احلاسمة على حتركات فهاد السبيعي 
وصقر عبد الرضا وتسديدهما للرميات الثالثية، اضافة الى 
توزيعهم الكرات احلاس���مة لزمالئهم، في حني يعتمد على 
عبداهلل الصراف واحمد سعود في االختراق والتسديد من 
اخلارج ايضا، وستكون املسؤولية مضاعفة على احملترفني 
االميركي���ني جويل بوكس ومايكل كريستنس���ن املطالبان 

بتفريغ كل ما ميلكان من امكانات فينة .
وفي املقابل، يلعب الكويت املتصدر ب� 40 نقطة املباراة 
باريحية تامة، النه ضمن رسميا احتالل املركز االول حتى في 
حالة هزمية اليوم، مما سيجعل الصربي زوران زبيسيفيك 
أكث���ر تركيزا على املباراة، ليض���ع بعض اخلطط التي من 

املمكن ان يلعب بها في املربع الذهبي.

 الجهراء يستضيف الساحل

وفي اجلهراء، ستكون املباراة اكثر اشتعاال بني اجلهراء 
الرابع والساحل اخلامس للصراع على ضمان احدى البطاقات 

املؤهلة للمربع الذهبي دون انتظار هزمية القادسية.
ويتوقع ان حتفل املباراة باالثارة واملشاحنات من انطالقتها 
وحتى نهايتها، لوجود مجموعة كبيرة من العبي املنتخب 
الوطني في صفوفهما، وابرزهم في الساحل صانع االلعاب 
شايع مهنا وصالح يوسف وعبداهلل الشمري وأحمد فالح 
وشعيب مهنا، وفي اجلهراء يتواجد املتألق نايف الصندلي 
واخلبرة محمد املطيري وعبدالعزيز الصراف وعبدالعزيز 
ضاري، واالخير تقع على كاهله مسؤولية كبيرة بعد ظهوره 
مبس���توى مغاير عما كان عليه في املواسم االخيرة، حيث 
كان يلعب ادوارا حاسمة في ترجيح كفة فريقه، اما في هذا 

املوسم فإن ضاري يختلف متاما عن ضاري »زمان«.

 حسابات التأهل تؤرق األصفر.. ومواجهة حاسمة للجهراء مع الساحل

 اختبار عصيب للقادسية أمام الكويت في »السلة«


