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القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يختتم اليوم األهلي تدريباته اس���تعدادا ملباراته 
املرتقبة أمام بتروجيت، املقررة إقامتها غدا االثنني ضمن 

منافسات األسبوع ال� 24 من الدوري العام املصري.
وكان اجلهاز الفني للفريق األحمر بقيادة حس���ام 
البدري قد قرر دخول الفري���ق عقب مران األمس في 
معسكر مغلق ملدة 48 ساعة، واملبيت في احد فنادق مصر 
اجلديدة، بهدف زيادة التركيز عند الالعبني، وإبعادهم 
عن اي مؤثرات قبل املباراة وكانت اإلصابات قد هاجمت 
جنوم الفريق في مران اول من امس، حيث يعاني العب 
وسط الفريق حسام عاشور من كدمة بالفخذ وأخرى 
بالركبة، كما يعاني مهاجم الفريق عماد متعب من كدمة، 
باإلضافة إلى محمد بركات العب وس���ط الفريق الذي 
يعاني من كدمة هو اآلخر، وقد متاثل اجلميع للشفاء 

واصبحوا جاهزين ملباراة الغد.

قررت جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في 
احتاد السلة ايقاف 3 من العبي الكويت وهم 
راشد رياض وراشد علي وعبدالرحمن جمعة 
4 مباريات وتغرميهم 200 دينار لكل منهم 
وذلك بعد صعودهم للمدرج اخلاص بجمهور 
القادسية وتبادلهم الضرب مع اجلماهير. كما 
عاقبت اللجنة العبي القادسية صقر عبد الرضا 

وعبداهلل املطيري بااليقاف 4 مباريات و200 
دينار لكل منهما لدخولهم في ذات املشكلة 

وتعاركهم مع اجلماهير احلاضرة.
هذا وقد وجهت اللجنة كتاب شكر لالعبي 
الكويت يحيى البحر وسالم الهذال واالميركي 
ايرا كالرك تقديرا جلهودهم التي بذلوها في 

ابعاد زمالئهم عن اجلماهير.

ختام بطولة السديراوي لقفز الحواجز
ف����ي مهرج����ان ختامي 
رائع لبطولة الس����ديراوي 
لقف����ز احلواج����ز اتس����م 
املنافس����ة واحلماس  بقوة 
الفرس����ان والفارسات  بني 
الثاني  اليوم  املشاركني في 
اخلتامي للبطولة في مختلف 
االرتفاعات، تقاسم فرسان 
مركز الكويت ونادي الصيد 
والفروسية ووزارة الداخلية 
لصدارة املسابقات حيث عاد 
النجم على اخلرافي من مركز 
الكويت حلصد االلقاب، ففي 
مسابقة ارتفاع 140/130سم 
مع استعمال اجلوكر جنح 
اخلراف����ي في الفوز باملركز 
األول باجلواد فرس����اي من 

مركز الكويت.

قائد القادسية فهاد السبيعي يتسلم كأس البطولة من رئيس احتاد السلة الشيخ حمد السالم

لقطة للفرسان والفارسات أثناء التكرمي

األهلي يختتم استعداداته 
لمواجهة بتروجيت

 إيقاف 3 العبين من الكويت و2 من القادسية 

قرعة أبطال الدورات الثالثاء 
تواصل اللجنة املنظمة العليا 
لبطولة أبطال الدورات الرمضانية 
التاسعة عقد اجتماعاتها التنسيقية 
متهيدا النطالق البطولة خالل الفترة 
من الرابع حت����ى الثامن من ابريل 
املقبل مبشاركة 16 فريق هم أبطال 
أقوى البطوالت التي أقيمت خالل 
شهر رمضان املاضي وتقام البطولة 
على مالعب مركز حسن ابل بالدسمة. 
من جانبه ناشد فيصل العمار نائب 
رئيس اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
مندوبي الفرق املشاركة مبنافسات 
هذا العام س����رعة إيفاد مسؤولي 

البطولة أسماء العبي تلك الفرق وذلك في موعد أقصاه غدا االثنني حيث 
انه من املقرر ان تقوم اللجنة بسحب قرعة البطولة الثالثاء املقبل مبركز 
حسن ابل مبنطقة الدسمة بحضور أعضاء اللجنة ومندوب عن كل من 
الفرق املش����اركة. من جانبه أثنى مؤيد الشهاب أمني الصندوق السابق 
بالنادي العربي على فكرة إعادة تنظيم مثل هذا احلدث الفريد من نوعه 

الذي يجمع أبطال أقوى الدورات الرمضانية من كل عام.

مؤيد الشهاب

يحيى حميدان
القادس���ية رسميا بلقب  توج 
دوري كرة السلة بعد ختام مباريات 
الدوري الذهبي والتي جمعت بني 
كاظمة والكويت وانتهت لصالح 
البرتقالي 80-66 وقد حصل العب 
كاظمة احمد البلوشي على جائزة 
افضل العب، وبذلك حقق كاظمة 

املركز الثاني والكويت ثالثا.
وقام رئيس احتاد كرة السلة 
الشيخ حمد السالم ونائبه خليل 
البالم وامني السر ضاري برجس 
وعضو مجلس اإلدارة هيثم بارون 
وعضو ادارة القادسية يوسف جاسم 
بتتويج القادس���ية بطال وكاظمة 
ثانيا والكويت ثالثا، وتسلم قائد 
القادسية فهاد السبيعي درع الدوري 
من الشيخ حمد السالم. ويبدو ان 
درع دوري السلة اعتاد البقاء في 
خزائن القادسية في منطقة حولي 
واصبح ال يفضل ناديا سواه بعد 
أن توج األصفر للمرة الرابعة على 
التوالي أمس االول اثر فوزه على 
الكويت 88-80 ضم���ن مباريات 
اجلولة اخلامس���ة قب���ل االخيرة 
للمربع الذهبي. للقادسية والدوري 
قصة تختلف متاما عن بقية األندية 
وبات القادسية بعيدا في السجل 
الذهبي عن أقرب منافسيه بفارق 
شاسع، حيث ظفر القادسية باللقب 
العشرين فيما يقبع خلفه كل من 
العربي وكاظمة ب� 8 القاب وحسابيا 
تب���دو االمور صعبة ومعقدة جدا 
على اي فريق يطمح للوصول الى 

االصفر ومزاحمته على عرشه.
املباراة مباش���رة، وعد  وبعد 
رئيس نادي القادس���ية املعني د. 
محمود الرزوقي مبكافآت مجزية 
وفورية لالعبني بعد ادائهم البطولي 
في املربع الذهبي وكانوا رجاال بحق 
وعلى قدر املسؤولية امللقاة على 
الالعبني  الرزوقي  عاتقهم. وشكر 
على مجهودهم ال���ذي بذلوه منذ 
انطالق تدريبات الفريق والتزامهم 

بالتدري���ب كان ل���ه بالغ االثر في 
احلصول على لقب الدوري، مطالبا 
اياهم باالستمرار على هذا االلتزام 

وجلب املزيد من البطوالت.
من جهته، بارك مدير عام لعبة 
كرة الس���لة هاني املال للجماهير 
القدساوية هذا اللقب اجلديد، مضيفا 
أن وقوفهم مع الفريق ليس بغريب 

وهذا ما اعتدناه منهم دائما.
وبني املال ان هذا االجناز يقف 
خلف���ه العديد من الرجاالت الذين 
ساهموا من خالل دعمهم املعنوي 
وامل���ادي وابرزه���م رئيس نادي 
القادسية السابق الشيخ طالل الفهد 
الذي كان مع الفريق دائما ومتابعا 
لكل صغيرة وكبيرة، وشكر املال 
كذلك امني صندوق النادي يعقوب 
جنم وعضو مجلس االدارة يوسف 
املاجد على دعمهم املستمر للفريق. 
وأشار املال الى أن التزام الالعبني 

املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
يحمل فكرا تكتيكيا عاليا وجهوده 
مع اجلهاز االداري كانت السر وراء 

تفوق االصفر على بقية االندية.
وابدى السيد اعجابه مبستوى 
طاقم حكام مباراة الفريق االخيرة 
مع الكويت وهم من اليونان، مؤكدا 

اجلماهير امر مرفوض متاما ومهما 
فعلت اجلماهي���ر فإنه يجب على 
الالعب اال يلتفت لهم. بدوره، ذكر 
مس���اعد مدرب القادسية مرتضى 
الس���يد أن الفوز بلق���ب الدوري 
للم���رة الرابعة عل���ى التوالي هو 
اكبر رد على من يشكك في قدرات 

اجلهازين الفني واالداري، مشيرا 
ال���ى ان اجلهازين الفني واالداري 
لم يلتفت���وا لهذه االقاويل وكانوا 
على قلب رجل واحد مع الالعبني 
واستطعنا ان نحقق ما لم يحققه 

غيرنا في األندية االخرى.
ولفت السيد الى ان مدرب الفريق 

بتعليمات اجلهازين الفني واالداري 
الرئيسي في حصول  العامل  كان 
الفريق على لقب الدوري، مشيرا 
الى ان الفريق ال يقف على مجهود 
احملترفني لوجود ع���دد كبير من 

الالعبني املوهوبني.
وأوضح املال ان الش���يخ طالل 
الفهد ويوسف املاجد كافآ الالعبني 
مباشرة بعد املباراة، كما ان رئيس 
الن���ادي وعدهم مبكاف���آت اخرى 
مجزية من مجل���س االدارة وذلك 
تقديرا جلهود الالعبني وعطائهم، 
مضيف���ا أنه يطالب رجاالت نادي 
القادسية املعروفني باملساهمة في 
تكرمي الالعبني ألنهم يس���تحقون 
ذل���ك. وأعلن املال ان ادارة الفريق 
اوقفت مباشرة بعد املباراة الالعب 
صقر عبد الرضا مباراتني وخصمت 
من راتبه بعد ضربه أحد جماهير 
ناديه، مشددا على ان التعدي على 

أنهم كانوا على مستوى عال واداروا 
املباراة بنجاح.

القادسية »برشلونة« السلة

من ناحيته، أك���د جنم الفريق 
عبداهلل الصراف أن القادسية يعتبر 
االن »برشلونة« كرة السلة الكويتية 
وذل���ك لتش���ابه االداء الذي يقدمه 
برشلونة في كرة القدم وما يقدمه 

القادسية في السلة الكويتية.
وأش���ار الى ان التتويج باللقب 
الرابعة يعتبر اجنازا فريدا  للمرة 
وليس من الس���هولة ان يحققه أي 
فري���ق اال اذا كان ه���ذا الفريق هو 
القادس���ية. وأرجع الصراف تألقه 
في مباريات املربع الذهبي الى زمالئه، 
مؤكدا أنه محسود مادام يلعب الى 
جانب فهاد الس���بيعي وصقر عبد 
الرضا في صناع���ة اللعب وأحمد 
سعود واالميركي جويل بوكس حتت 

الدفاعية  السلة، مضيفا أن االمور 
دائما م���ا يتكفل به���ا عبدالعزيز 
احلميدي وناص���ر الظفيري، الفتا 
الى انه عود من حزمة في هذا الفريق 
وتألق الصراف يعني تألق اجلميع. 
وأثنى الصراف على وقوف الشيخ 
طالل الفهد مع الفريق حتى وان غاب 
عن احلضور في املباريات االخيرة 
ومتابعته لنا باالتصال او حتى ب� 
»املسج« فإنه ش���ي كبير بالنسبة 
لنا، وش���كر الصراف كذلك العديد 
من الرجاالت القدساوية مثل يوسف 
املاجد والذي رغم انه يعد اسطورة 
في كرة السلة الكويتية اال انه في قمة 
التواضع. ومضى الصراف قائال: لن 
أنسى كذلك وقوف محمد احلربان مع 
الفريق وحضوره للتدريبات يوميا 
واضافة الى كل هؤالء هناك العديد 
من الشخصيات التي تستحق الشكر 

والتقدير على وقوفها معنا.

800 مشارك في ماراثون الجامعة السنوي
برعاية عميد كلية العلوم االجتماعية د.راش����د 
العجمي، ينطلق في اخلامس����ة من مساء غد داخل 
مضمار االستاد الرئيسي بالشويخ ماراثون اجلامعة 
السنوي للطالب والطالبات واعضاء هيئة التدريس 
واملوظفني واملوظفات والرواد وبراعم االندية وذوي 
االحتياجات اخلاصة ونادي املعاقني باالضافة الى 
رجال الصحافة واالعالم الذين وصل عددهم الى اكثر 
من 800 متسابق ومتسابقة. وقد اعرب مدير ادارة 
االنشطة الرياضية بجامعة الكويت ومدير املاراثون 
عباس عباس دشتي عن سعادته لالقبال الكبير على 

املشاركة في املهرجان حتت شعار »اركض من اجل 
صحتك«. واضاف ان الرياضة تلعب دورا في حياة 
االنس����ان وحتميه من االمراض وجتدد نشاطه وان 
العقل السليم في اجلسم السليم، متمنيا ان تخصص 
الدولة يوما ملمارسة اجلميع الرياضة احلرة بعيدا عن 
زحمة املكاتب واالعمال. وشكر دشتي مدير اجلامعة 
د.عبداهلل الفهيد واالسرة اجلامعية وعمادة شؤون 
الطلبة بقيادة د.عبدالرحيم ذياب ود.راشد العجمي 
على دعمهم للمهرجان الكبير واحلرص على اجناحه 

ومتنى التوفيق للجميع.

اعل���ن رئيس احتاد هوكي اجلليد فهي���د العجمي عن انتهاء 
االستعدادات وختام معسكر بانكوك خلوض بطولة كأس التحدي 
اآلس���يوية للرجال التي تستضيفها تايوان خالل الفترة من 29 
اجل���اري حتى 5 ابريل املقبل.وق���ال العجمي الذي يترأس وفد 
منتخب الهوكي ل� »كونا« ان املنتخب انهى معس���كره التدريبي 

الذي اقامة في تايلند ملدة 20 يوما.
وأكد العجمي أن جمي���ع العبي املنتخب عاقدون العزم على 
حتقيق املركز االول في هذه البطولة وأن استعداداتهم الذهنية 

واجلسدية متميزة وعالية جدا خصوصا أن الفائزين باملرتبتني 
االولى والثانية في هذه البطولة س���يتأهالن لتمثيل قارة آسيا 

في بطولة العالم لهوكي اجلليد.
يذكر ان منتخ���ب الكويت الوطني لهوك���ي اجلليد يقع في 
املجموع���ة الثانية الت���ي تضم باالضافة الي���ه منتخبا ماليزيا 
وهونغ كونغ فيما تضم املجموع���ة االولى منتخبات االمارات 
وس���نغافورة ومكاو وتضم املجموعة الثالثة منتخبات تايلند 

وتايبية ومنغوليا.

عباس دشتي

فهيد العجمي مع العبي واداريي ومدرب هوكي اجلليد

العجمي: انتهاء معسكر بانكوك للهوكي

الصراف: القادسية »برشلونة« السلة الكويتية.. ومكافآت فورية لالعبين 
تتويج األصفر رسميًا بلقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي.. وكاظمة ثانيًا والكويت ثالثًا

العبو الكويت متوجني باللقب مع كبار احلضور

الكويت بطاًل لدوري »16 سنة« لكرة اليد
حامد العمران

توج ناشئو الكويت أبطاال 
ل���دوري حت���ت )16 س���نة( 
الي���د بعد التع���ادل في  لكرة 
 اللقاء اخلتام���ي مع التضامن

)30 � 30( في املباراة التي أقيمت 
أمس األول على صالة الشهيد 
فهد األحمد في الدعية، وبذلك 
رفع األبي���ض رصيده الى 23 
نقطة بفارق نقطتني عن صاحب 
املركز الثاني الذي حققه األخضر 
بع���د تغلبه عل���ى كاظمة 29 � 
21 بعد لقاء صع���ب فالعربي 
الش���وط األول لصاحله  أنهى 
 بفارق هدفني ولكن في الدقائق
ال� 10 األخيرة اكتس���ى امللعب 
باللون األخضر ليوسع الفارق 

ويحقق فوزا مستحقا.
الثاني استطاع  اللقاء  وفي 
اجلهراء ان يضمن املركز الثالث 
بعد تغلبه على خيطان 29 � 20 
رافعا رصيده الى )20 نقطة(، 
وعقب اللقاء اخلتامي قام أمني 
السر العام بدر الذياب بتسليم 
كأس البطولة الى كابنت األبيض 
عبدالرحم���ن البالول والكأس 
التذكارية الى عبداهلل الغربللي 
فيما قلد امليداليات امللونة عضو 
مجلس اإلدارة خالد عبدالقدوس 
ومدير املنتخبات الوطنية جاسم 

الذياب.
ومثل فريق الكويت البطل كل 
من: عبدالرحمن البالول وعبداهلل 
الغربللي وعبدالعزيز سلطان 
وعبداهلل نصيب وعبدالعزيز 
السبيع وثنيان محمد وعبداهلل 
خالد وفيص���ل عدنان وأحمد 
املنصور وعبدالرحمن سويلم 
وخليفة نصيب ومشعل الشطي 
وعبدالعزيز الدخيل وعبدالرحمن 
محم���د ومحم���د عبداجللي���ل 

القصار، ويدرب  وعبداحملسن 
الفري���ق اجلزائ���ري مصطفى 
موساوي واحمللي ناصر الدخيل 

ومدير اللعبة قايد العدواني.
وأثنى مدرب الفريق موساوي 
على الروح العالية عند الالعبني، 
مؤكدا ان الفريق يعتبر النواة 
احلقيقية للفريق األول مستقبال 
ملا يضمه م���ن العبني واعدين 
أصحاب مهارات عالية، مشيرا 
الى ان الفري���ق واجهه ضغط 
املباريات  نفس���ي كبير خالل 
على اعتبار ان األبيض املرشح 
األول للبطول���ة وهذا ما جعل 
الف���رق تلع���ب بروح  جميع 
عالية أمام الكويت ولكن اثبت 

الالعب���ون انهم رج���ال وعلى 
قدر املسؤولية واستطاعوا ان 
يحس���موا البطولة قبل انتهاء 
األس���بوع األخير من الدوري، 
مشيرا الى ان اخلسارة الوحيدة 
التي تكبدها األبيض كانت أمام 
العربي بسبب نقصان 3 العبني 
وهم البال���ول الذي أصيب في 
اول املباراة وعبدالعزيز املصاب 

والغربللي املوقوف.
وأش���ار املوس���اوي الى ان 
مجل���س ادارة ن���ادي الكويت 
الى جانب  وفر كل اإلمكانيات 
مدير اللعبة قايد العدواني الذي 
ذلل كل الصعوبات التي تواجه 
الالعبني مع توفير معسكرين 

األول ف���ي اخلارج خالل عطلة 
الصي���ف والثان���ي داخلي في 
عطلة الربيع، وهذا ما أدى الى 
حتقيق االنسجام بني الالعبني 
الى جانب وجود روح األسرة 
الواحدة بني أسرة كرة اليد في 
النادي بجميع األجهزة الفنية 
الفئات وهذا  واإلدارية جلميع 
ما أدى الى رفع املستوى العام 

للعبة في النادي.
وأكد موس���اوي انه سيعد 
الع���دة لبطولة ال���كأس التي 
تنطلق األسبوع املقبل، متمنيا 
ان يواص���ل األبيض صوالته 
وجوالته في املوس���م احلالي 

ويحرز الثنائية.

الحسن تاسع آسيا
في »الطاولة« 

احتل ابراهيم احلسن املركز 
التاسع في البطولة اآلسيوية 
لكرة الطاولة التي تختتم اليوم 

في مدينة كوانزو الصينية.
وقال رئيس الوفد املشارك 
في البطولة محمد املعتوق في 
اتص���ال هاتفي مع »كونا« ان 
هذا االجناز الذي حققه احلسن 
»جناح باهر ب���كل املقاييس« 
القارة اآلسيوية  نظرا لتفوق 
في هذه اللعبة السيما الالعبني 
العالم في  ابط���ال  الصينيني 
اللعب���ة. من جانب���ه، اعرب 
ابراهيم احلس���ن عن سعادته 
الغامرة به���ذا االجناز الكبير 
وتخطيه اكث���ر من العب في 
البطولة يفوقونه في التصنيف 

القاري والدولي.

]عادل يعقوب(فريق سلة القادسية يهدي بطولة الدوري للشيخ طالل الفهد


