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الشيخ صباح ناصر صباح األحمد يتسلم درعا تذكارية من عبدالعزيز مدلول

املجري بيتر بيشينيي خالل السباق

رئيس احتاد كرة السلة الشيخ حمد السالم مع العبي كاظمة بعد تسلمهم امليداليات الفضية

استحداث لجنة إحصاء وجائزة ألفضل العب ساهم في تطوير المستوى

أفكار اتحاد السلة أضفت اإلثارة على مباريات المربع الذهبي
صقر يعتذر

من جماهير األصفر

إ لغاء معسكر
»سلة الصليبخات«

اعتذر العب س���لة القادسية صقر عبد 
الرض���ا من جماهي���ر ناديه الت���ي كانت 
حاضرة أمس االول عند تتويج فريقه بلقب 
الدوري عما بدر منه جتاه اجلمهور اجلمعة 
املاضي. وقدم عبد الرضا اعتذاره مباشرة 
من خالل ميكرف���ون االذاعة الداخلية في 
صالة نادي الكويت وتوجه مباشرة بعدها 
لتحية جماهي���ر ناديه األصفر واالحتفال 
معهم باحلصول على لقب الدوري للمرة 
الرابعة على التوالي والعشرين في تاريخ 

القادسية.

قررت ادارة ن���ادي الصليبخات الغاء 
معسكر الفريق االول لكرة السلة في النادي 
الذي كان مقررا ان يقام في سورية، وذلك 
النتهاء السنة املالية في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة في 31 اجلاري. وكان الصليبخات 
قد باشر اجراءات اقامة املعسكر، ولم يبلغ 

الهيئة قبل فترة كافية من اقامته.

يحيى حميدان
استحق املربع الذهبي لدوري كرة السلة 
هذا املوس���م ان يكون االفض���ل من جميع 
النواحي التنظيمية رغم انسحاب اجلهراء 
الذي »خرب« على االحتاد مجهود مجموعة 
كبيرة من االشخاص عملوا واجتهدوا الخراج 

املربع الذهبي بالشكل الذي ظهر به.
وابتكر احتاد السلة في هذا املوسم عدة 
أفكار س���اهمت في اعطاء املرب���ع الذهبي 
»ح���الوة« واثارة، يختل���ف عما كان عليه 
في الس���نوات املاضية. وابرز هذه االفكار 
تخصيص االحتاد جائزة ألفضل العب في 
كل مباراة، مما اعطى العبي الفرق االربعة 
حافزا اكبر لبذل اقصى ما لديهم، كما شكل 
االحتاد جلنة احصاء برئاسة املدرب خالد 
القالف، وضمت عبدالعزيز القالف ومحمد 
شوقي وأحمد اليوسف وعبداهلل االبراهيم 
وعلي الصيرفي ويوسف ايراج، وهذا النظام 
معمول به في البطوالت اآلسيوية واخلليجية، 
مما اثار اعجاب اداريي ومدربي األندية الذين 
اس���تفادوا كثيرا من االحصائيات الدقيقة 

لكل مباراة.
وبناء على االحصائيات الدقيقة، فقد حصل 
العب القادسية عبداهلل الصراف على لقب 
هداف املربع الذهبي بتسجيله 91 نقطة، جاء 
خلف���ه زميله فهاد الس���بيعي 57 نقطة، ثم 
العب الكويت راش���د رياض 51 نقطة، ونال 
الصراف ايضا لقب هداف الرميات الثالثية 

ب� 14 رمية ثالثية.

ومن األمور الب���ارزة التي افرزها املربع 
الذهبي، هي الطفرة الكبيرة لكاظمة بحلوله 
في املركز الثاني، بعد ان احتل الفريق املركز 

السابع في املوسم املاضي.
وتعقيبا على هذه الطفرة، ابدى البحريني 
س���لمان رمض���ان مدرب كاظمة رضاه عن 
حلول الفريق في املركز الثاني واعتبره »أمرا 
جيدا«، مضيفا أن طموحه في اول موسم له 
مع الفريق كان حتقي���ق النتائج االيجابية 
دون حتديد مركز معني، وفي النهاية جنحنا 
في احلصول على املركز الثاني بعد منافسة 

شرسة.
وامت���دح رمضان املس���توى الذي ظهر 
عليه العبوه خاصة ان اغلبهم من الشباب، 
وتنفيذهم تعليمات اجلهازين الفني واالداري 
بحذافيرها، الفتا الى أن مجهود الالعبني الذين 
بذلوه كان س���ببا رئيسيا في حلول الفريق 

بهذا املركز املتقدم.
وأش���ار الى انه يتوقع نتائج جيدة في 
بطولة كأس االحتاد التي س���تنطلق في 6 
ابريل املقبل، ألن الفريق يحظى بدعم منقطع 
النظير من مجلس ادارة النادي، ومبتابعة 
يومية من مدير اللعب���ة صالح امليال الذي 

وفر جميع احتياجات الفريق.
اجلدير بالذكر أن القادس���ية حصل على 
لقب الدوري برصيد 8 نقاط دون هزمية، فيما 
جاء كاظمة ثانيا برصيد 5 نقاط، متفوقا على 
الكويت بفارق تسجيل النقاط على االبيض 

الذي حل ثالثا.

بونهوم يفوز بسباق
ريد ُبل الجوي بأبوظبي

لم تكن النسخة السادسة من اجلولة االفتتاحية للبطولة العاملية 
لسباق ريد بل اجلوي في ابوظبي مثل سابقاتها، ال من حيث شدة 
املنافسة وحماوتها، وال جلهة العوامل املناخية التي تبدلت فجأة 
صباح السبت املاضي مع اشتداد سرعة الرياح، وارتفاع درجات 
احلرارة، ما جعل الفرق تعيد حساباتها التي حتضرت على أساسها 

للسباق على مدى 3 أيام.
كل ذلك قلب مقاييس املنافسة، فسقطت كل التوقعات عن شكل 
التنافس في سباق ريد بل اجلوي في مرحلته نصف النهائية أو 

»الفاينال فور«، وحتى في ربع النهائي.
فعلى رغم أن فوز البريطاني بول بونهوم بالس���باق لم يشكل 
أي مفاجأة، لكون األخير بطل العالم وأحد املرشحني الدائمني للفوز 

مبراحل البطولة العاملية، إال أن املفاجآت كانت في مكان آخر.
فال النمس���اوي الطائر هانز آرتش، قائد فريق أبوظبي وحامل 
لقب اجلولة االفتتاحية العام املاضي، متكن من بلوغ دور الثمانية، 
وال الفرنسي الس���ريع نيكوال إيفانوف، الثالث في أبوظبي العام 
املاضي، كان في ربع النهائي، على رغم أنهما كانا من أبرز املنافسني 

على لقب العاصمة االماراتية.
 وفي تفاصيل السباق، وأمام أعني آالف املشاهدين، أحرز بونهوم 
اجلولة األولى من البطولة العاملية وحقق توقيتا مميزا بلغ 1.14.06 
دقيقة متفوقا على مواطنه نايجل المب بفارق أقل من ثانية، فيما 
جاء املجري بيتر بيشينيي في املركز الثالث بتوقيت 1.21.18 علما 

أنه كان أحرز سباق ريد بل اجلوي في أبوظبي في عام 2007.

األهلي في مواجهة شرسة أمام بتروجيت
اتحاد الكرة المصري يجدد الثقة في حكامه.. وإنبي يهدد باالنسحاب

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض األهلي مواجهة شرسة عندما يواجه 
بتروجيت في الثامنة والنصف مساء على ستاد 
القاهرة ضمن مباريات اجلولة ال� 24 للدوري 

املصري املمتاز لكرة القدم.
وتقام اليوم ايضا 7 مباري���ات دف���عة واحدة، 
حيث يلع���ب في الس���ادس���ة والرب��ع مساء 
غزل احمللة م���ع الزم���الك وح���رس احل���دود 
مع املقاولون العر�����ب واإلنت���ج احلربي مع 
االس���ماعيلي وط��الئع اجل��يش مع اجل��ونة 
واملص��ري مع انبي، بينما تس���تهل امل���نافسات 
في الرابعة عصرا بإقامة لقاءي احتاد الشرطة 
مع االحتاد الس���كندري وبترول اس���يوط مع 

املنصورة.
وعلى ستاد القاهرة الدولي، يتقابل األهلي 
مع بتروجي��ت في مواج��هة عني���فة يس���عى 
من خاللها الفري���قان إلى حص���د نق��اط اللقاء 
الثالث، حيث ان الفريق األحمر هدفه معروف 
ومحدد من���ذ بداي���ة انط���الق املس���ابقة وهو 
الفوز ب���درع الدوري، واالحتف���اظ بها للمرة 
السادسة على التوالي، وقد جن���ح في حتقي��ق 
ذلك حت���ى اآلن، حيث م���ازال يتص���در ق��مة 
البطولة برصيد 49 نقطة، وله مباراة مؤجلة 

أمام املنصورة.
في املقابل يسعى فريق بتروجيت الى استعادة 
عافيته ونتائجه اجليدة، السيما بعد الهزمية 
الثقيلة التي مني بها على ملعبه بالس���ويس 
وفي حضور جماهيره امام حرس احلدود في 
مواجهة االسبوع املاضي. ويسعى املدير الفني 
للفريق البترولي مخت���ار مختار إلى حتقيق 
الفوز لتحسني ترتيب الفريق والتقدم خطوة 
جديدة لألمام بجدول املسابقة او على اقل تقدير 
االحتفاظ باملرك���ز الثالث الذي يحتله الفريق 

برصيد 38 نقطة. 
وس���تحظي مباراة غزل احمللة مع الزمالك 
باهتمام كبير نظرا لكونه���ا لقاء بني صاحب 
املركز الثاني الزمالك برصيد 27 نقطة وفريق 
يبحث عن طوق النجاة النتش���اله من دوامة 
الهبوط التي يتعرض لها، وبالتالي فكل منهما 

سيسعى بقوة الى الفوز باللقاء.
وعلى ملعبه مبدينة السالم يستضيف اإلنتاج 
احلربي فريق االس���ماعيلي في مباراة ليست 

بالسهلة على الفريقني.

تجديد الثقة في لجنة الحكام

من جهة اخرى، جدد االحتاد املصري لكرة 
القدم الثقة في جلنة احلكام رغم حالة اجلدل 
التي أثيرت في الفترة األخيرة ضد معظم احلكام 

عقب مباريات اجلولة ال� 23 في الدوري.
وكان االحتاد قد أصدر بيانا رس���ميا اعلن 
خالله رفضه التام لالتهامات واإلهانات التي مت 
توجيهها إلى قضاة املالعب، ويجب أن يحاطوا 
باالحترام الواجب م���ن جميع عناصر اللعبة 
واألندية املش���اركة في مسابقات االحتاد التي 

يديرها هؤالء احلكام.
وفي شأن آخر، أعلن رئيس نادي إنبي ماجد 
جناتي عن نية ناديه جتميد نشاط كرة القدم 
في حالة عدم اتخاذ احتاد الكرة قرارات رادعة 
بش���أن أزمة مباراة الفريق أمام األهلي والتي 
أقيمت يوم اخلميس املاضي، وانتهت لصالح 
الفري���ق االحمر بهدفني مقابل هدف، وما صدر 
خاللها من جتاوزات متعمدة من طاقم حتكيم 
املباراة بقيادة حكم الساحة سمير محمود عثمان 
وأدت إلى تغيير نتيجة املباراة لصالح الفريق 

املنافس.
واكد جناتي أن مجلس ادارة النادي متمسك 
بحقه ف���ي هذه األزم���ة، واملتمثل في ضرورة 
»شطب« سمير محمود عثمان من قائمة احلكام 
وإال فس���يتم اتخاذ موق���ف رادع قد يصل إلى 
جتميد نش���اط الكرة، وبالتالي االنسحاب من 

الدوري.

شباب اليد ألولمبياد سنغافورة

جنح املنتخب املصري للشباب لكرة اليد في 
حجز بطاقة التأهل عن القارة األفريقية بأوملبياد 
الشباب التي تس���تضيفها سنغافورة في الفترة 
من 14 إلى 26 أغسطس املقبل، بعد احتالله املركز 
األول في التصفيات األفريقية املؤهلة لألوملبياد 
التي استضافتها العاصمة الس���نغالية »داكار« 
في الفترة من 20 ال���ى 28 مارس اجلاري، حيث 
جن���ح املنتخب املصري في التغلب على اجلزائر 
في املباراة النهائية 37 � 24، بعد أن س���بق وفاز 
في جميع مبارياته على كل املنتخبات املشاركة 

في التصفيات.

بن همام يتحاشى الدخول
في سجال إعالمي مع بالتر

الداود: ختام الراليات جاء كما تمنينا

انطالق ماراثون الجامعة اليوم

صفر: جودو السالمية 
في تطور مستمر

نأى رئيس االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم القطري محمد بن 
همام، بنفسه عن الدخول في سجال اعالمي مع رئيس االحتاد 
الدولي السويسري جوزيف بالتر الذي شن هجوما استباقيا عليه 

قبل امكانية دخول االول معركة رئاسة »فيفا« العام املقبل.
وجاء كالم بن همام خ���الل برنامج »الوقت االضافي« على 
القناة االولى السعودية حيث رفض خالله الرد على ما بدر من 
بالتر من تصريحات الى البرنامج ذاته االسبوع املاضي عندما 
ش���ن االخير هجوما عنيفا على بن همام معتبرا بأنه ال يصلح 
لرئاس���ة االحتاد الدولي مع العلم ان االخير لم يعلن رس���ميا 

دخوله السباق الرئاسي حتى اآلن.
وقال بن همام »بالتر حاليا هو الرئيس الش���رعي ل� »فيفا« 
وتتبقى في واليته س���نة أخرى، وانا كعضو في »فيفا« يجب 
ان اقدره كثيرا واحت���رم عمله طوال 11 عاما متواصال كرئيس 
لالحتاد الدول���ي واعتقد انه طوال واليته فعل الكثير من أجل 

تطوير كرة القدم«.
 واضاف »خدم بالتر »فيفا« ملدة 35 س���نة كاملة حيث عمل 
م���ن قبل كأمني عام لفيفا قبل ان يتولى مهمة الرئيس لذلك انا 
احترم جهوده وال أرغب في أي مواجهات إعالمية معه خصوصا 

في الوقت احلالي«.
واوضح ان »اجلهود االن يجب ان تكون منصبة إلجناح كأس 
العال���م املقبلة في جنوب افريقيا، وبذل اجلهود من اجل اقامة 

كأس العالم في القارة اآلسيوية في اقرب فترة ممكنة«.
وكان بن همام امل���ح الى امكانية ان يكون الرئيس املقبل ل� 
»فيفا« من القارة اآلس���يوية لكنه اش���ار الى انه لم يقرر حتى 
اآلن ما اذا كان سيترشح شخصيا لهذا املنصب في االنتخابات 

املقبلة املقررة في 9 يونيو 2011.

أك���د رئيس مجل���س ادارة نادي الس���يارات والدراجات اآللية 
الشيخ أحمد الداود أن ختام بطولة الكويت للراليات احمللية جاء 
كما كان يأمل القائمون على النادي »وكان يليق بسمعة البطولة 

وقدرات املتسابقني«.
 وقال ان املنافسة في اجلولة شهدت تنافسا عاليا بني مختلف 
املتس���ابقني »خاصة أنها اجلولة اخلتامية للبطولة لهذا املوس���م 

والتي يتحدد في نهايتها ترتيب عام البطولة«.
 وأس���فر الترتيب النهائي للجولة عن فوز املتسابقني مشاري 
وف���ارس الظفيري باملركز األول بتس���جيلهما 14.44 دقيقة بينما 
حل في املركز الثاني املتس���ابقان حم���د وعبد العزيز الظفيري ب� 

15.145 دقيقة.

ينطلق في الرابعة والنصف بعد ظهر اليوم برعاية عميد كلية 
العلوم اإلدارية واالجتماعية د.راش���د العجمي ماراثون اجلامعة 
الس���نوي للطالب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس واملوظفني 
واملوظفات وذوي االحتياجات اخلاص���ة ونادي املعاقني وبراعم 

األندية ورجال الصحافة واإلعالم.
وأكد رئيس اللجنة الفنية جابر احمد ان االستعدادات اكتملت 
إلجناح املهرجان وان عدد املشاركني ارتفع الى اكثر من 1200 متسابق 

وانه يتوقع زيادة العدد املشارك في املاراثون.
من جهة أخرى، أعرب أمني الس���ر العام لنادي املعاقني ش���افي 
الهاجري عن سعادته مببادرة إدارة األنشطة الرياضية باجلامعة 

بدعوة أبطال النادي للمشاركة في املاراثون.

أك���د مدرب لعب���ة اجلودو 
أن  بالس���املية حس���ني صفر 
العبي النادي يستعدون بجدية 
للبطوالت املتبقية هذا املوسم 
وهي بطولة األش���بال وحتت 
األش���بال، اضاف���ة الى بطولة 
الفريق  ان  الصغار. مضيف���ا 
يس���عى للحصول على نقاط 
اضافية أخ���رى لرفع رصيده 
في كأس التفوق التي أحرز فيها 
املركز األول املوس���م املاضي. 
مشيرا الى أن الساملية قد أحرز 
حتى اآلن 11 نقطة، فيما أحرز 

املوسم املاضي 18 نقطة.
وأضاف صفر ان مس���توى 
اللعب���ة ف���ي الس������املية في 
تطور مس���ت���مر من موس���م 
الالعبني  آلخر بفضل تفان���ي 
الفن���ي واالداري،  واجلهازين 
فض��ال عن الدعم الكبير الذي 
يولي���ه مجل���س ادارة النادي 
ليس للعب���ة اجلودو فقط بل 
لكل األلعاب. وحول توقعاته 
باحتالل الن���ادي املركز األول 
في كأس التفوق، أكد صفر أن 
النادي سيكون في املركز األول 

بنسبة تفوق ال� %90.

صباح ناصر صباح األحمد يستقبل مدلول

استقبل الش���يخ صباح ناصر صباح األحمد 
العب النصر لكرة القدم عبدالعزيز مدلول الذي 
سيقام مهرجان اعتزاله 3 ابريل املقبل في مباراة 

جتمع النصر والقادسية.
وأش���اد الش���يخ صباح ناصر صباح االحمد 

باجلهود الكبيرة التي قدمها الالعب خالل مسيرته 
الكروية التي قدم فيها الكثير من التضحيات مع 
فريقه »يجب علينا جميعا ان نقف معه في يوم 
اعتزاله لنرد له وجلميع الالعبني هذا اجلميل على 

ما قدموه للرياضة الكويتية«.


