
رياضةاالربعاء  29  ديسمبر  2010   50
الفهد يهنئ القيادة السياسية

طالل الفهد يستقبل كايد

رفع الشيخ احمد الفهد رئيس اللجنة األوملبية 
باسمه وباسم اعضاء مجلس ادارة اللجنة ومنسوبي 
احلركة الرياضية برقية تهنئة الى صاحب السمو 
األمير الش����يخ صباح األحمد مبناسبة قدوم السنة 

امليالدية اجلديدة 2011، فيما يلي نصها:
حضرة صاحب الس����مو الش����يخ صباح األحمد 

اجلابر الصباح
أمير دولة الكويت حفظكم اهلل ورعاكم.

يشرفني ان ارفع الى مقامكم السامي، باسمي 
واس���م اعضاء مجل���س ادارة اللجن���ة االوملبية 
ومنس���وبي احلركة الرياضية الكويتية، اصدق 
التهاني واخلص التبريكات مبناسبة حلول السنة 
امليالدية اجلديدة 2011، مبتهال الى اهلل تعالى ان 
يجعل السنة اجلديدة »سنة مزدهرة« عامرة بالعطاء 
والتجدد، وان يعيدها سبحانه على سموكم وعلى 
وطننا الغالي وعلى األمتني العربية واالسالمية 
باخلير واليم���ن والبركات وان يدمي على دولتنا 
احلبيبة الكويت واهلها الكرام األوفياء نعمة األمن 
واالس���تقرار والرخاء، والع���زة والرفعة في ظل 

قيادتكم احلكيمة ورعايتكم السامية.
واننا لنود ان نغتنم هذه املناسبة الكرمية لنعبر 

لس����موكم مع الشباب الرياضي الكويتي عن عميق 
اعتزازنا مبا حتقق لبلدنا العزيز من اجنازات تنموية 
ومكاس����ب حضارية هي موضع االعجاب والتقدير 
وهي بال ش����ك مصدر فخر واعتزاز شعب الكويت 
الوفي، معاهدين سموكم على البقاء على العهد اوفياء 
للوطن، ساعني الى حتقيق املزيد من االجنازات في 

كل موقع.
ونس����أل اهلل سبحانه ان يحفظكم ويوفقكم في 
كل ما تسعون اليه من نهضة وتقدم ومناء للوطن 
الغالي والمتنا العربية واالسالمية، متمنيا لسموكم 
موفور الصحة ومتام العافية وان يس����دد سبحانه 

على طريق اخلير خطاكم.
ودمتم بحفظ اهلل ورعايته والسالم عليكم ورحمة 

اهلل وبركاته.
كما بعث الشيخ احمد الفهد ببرقيات مماثلة الى 
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد والى سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ ناصر احملمد، والى رئيس 
واعضاء مجلس االمة والسادة الوزراء، واحملافظني 
وكبار املس����ؤولني في الدولة، والى اشقائه رؤساء 
اللجان االوملبية والقيادات الرياضية في الدول العربية 

الشقيقة واالجنبية الصديقة.

استقبل رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد 
أول من أمس حكم كرة الطائرة عبداهلل كايد احلاصل 
على درجة التحكيم العاملي���ة من االحتاد الدولي 
للعبة، ليكون بذلك أول حكم كويتي يحصل على 
هذه الدرجة، بحضور الشيخ يوسف العبداهلل رئيس 
اللجنة التنظيمية لكرة الطائرة بدول اخلليج العربي 

ووليد أمان أمني سر عام اللجنة التنظيمية.
وتقدم كايد عضو مجلس إدارة احتاد الطائرة 
واملدير الفني باللجنة التنظيمية بجزيل الش���كر 
واالمتنان للشيخ طالل الفهد على دعمه املتواصل 
للرياضيني بش���كل عام وله بشكل خاص ولدوره 

الفعال في مسيرته التحكيمية التي أسهمت وبشكل 
فاعل في حصوله على الشهادة العاملية. كما أعرب 
عن بالغ س���عادته بنيله هذه الدرجة التحكيمية 
التي تعطي صورة ايجابي���ة عن احلكم الكويتي 
وقدراته التي تسمح له بإدارة أفضل وأقوى املباريات 

العاملية.
وأضاف: ان نيله له����ذه الدرجة التحكيمية 
العالي����ة يعكس صورة ايجابي����ة عن الرياضة 
الكويتية، خصوصا الكرة الطائرة كما يعكس 
قدرات احلكام الكويتيني على املشاركة بفاعلية 

في مختلف احملافل الدولية.

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل كايد

الزميل طالل احملطب

مشعل  العسعوسيالشيخ علي احلمود يسلم عميد اسطبل الغريبان كأس الشيخ خالد الفهد

عصام جعفر خالل اجتماعه مبمثلي األندية

مباراة القادسية وكاظمة ستشهد صراعا قويا

القادسية وكاظمة.. حسابات مختلفة في »السلة« اليوم
يحيى حميدان

يختتم مساء اليوم الدور التمهيدي لدوري كرة السلة بإقامة 
مباريات اجلولة ال� 17 األخيرة بثالث مباريات حيث يتقابل اجلهراء 
مع الصليبخات في اخلامسة، والنصر مع الكويت في السابعة، 
وتقام املباراتان في صالة يوس���ف الشاهني بنادي كاظمة، فيما 
يتقابل القادسية مع كاظمة في قمة مباريات اليوم في اخلامسة 

بصالة نادي الكويت مبنطقة كيفان.
وتعتبر مواجهة القادسية وكاظمة مهمة نوعا ما لكال الطرفني 
لضمان حجز املركز الثاني خاصة ان األصفر والبرتقالي ضمنا 
احت���الل املركزين الثاني والثالث بغض النظر عن نتيجة مباراة 

اليوم األخيرة بالنسبة لهما.
ويع���د النصر الثامن ب� 13 نقطة مع الصليبخات العاش���ر ب� 
12 نقطة خارج احلس���ابات، فيما تعتبر املواجهة مهمة نس���بيا 
خلصميهما الكويت الرابع ب� 18 نقطة واجلهراء الس���ادس ب� 15 
نقط���ة اللذين يطمحان لالطمئنان على مس���توى الصف الثاني 

واحملترفني األجانب. 
وقد شهد الدور التمهيدي صراعا بني الفرق رغبة في احلصول 
على أحد املراكز الثالثة األولى لالستفادة من اللعب مرحلة كاملة 
ف���ي صاالتها عند اقامة مباريات الدوري املمتاز الذي تتأهل اليه 
الفرق الستة األولى وتقام منافساته على 3 مراحل، تلعب املرحلة 
األولى في صالة صاحب املركز الثالث والثانية في صالة الثاني 
والثالث���ة واألخيرة في صالة الفريق صاحب املركز األول والذي 
يعتبر الكويت األقرب له خللو سجله من الهزمية باالضافة الى ان 
له مباراتني تعتبران في متناول يده واحدة يلعبها اليوم والثانية 
اجلمعة املقبلة أمام اجلهراء وفي حال س���قوط األبيض امامه قد 

تتاح الفرصة للقادسية وكاظمة الحتالل املركز األول.
هذا، وقد كش���فت األوراق متاما بعد تأهل الكويت والقادسية 
وكاظمة واجلهراء والس���احل والعربي الى الدرجة املمتازة، فيما 
ستلعب فرق النصر والتضامن والصليبخات واليرموك والشباب 
والس���املية ف���ي دوري الدرجة األولى الذي س���يقام أيضا من 3 

مراحل.

في ختام مباريات الدور التمهيدي المؤهل إلى الدوري الممتاز

جعفر: مالعبنا استهلكت
والبد من تغييرها

اكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة باالنابة عصام جعفر 
ضرورة تغيير االستادات املوجودة حاليا والتي انشئت منذ السبعينات 
دون تطوير واستبدالها باستادات منوذجية جديدة تواكب العصر في 

اندية القادسية والعربي وكاظمة والكويت.
جاء ذلك خالل االجتماع الذي عقد مبقر الهيئة العامة للشباب والرياضة 
صباح امس بحضور نائب رئيس مجلس االدارة محمد املس����عود وبدر 
املخلد نائب رئيس النادي العربي وحسني بوسكندر امني سر نادي كاظمة 
وناصر الش����رهان عضو مجلس ادارة نادي القادس����ية واحمد الناصر 
عضو مجلس ادارة النادي العربي، واملهندسة رشا الصايغ مراقب ادارة 

االنشاءات وم.حسني تقي وم.صالح القالف.
وقال جعفر ان املالعب املوجودة حاليا قد استهلكت وآن األوان لتفعيل 
املوضوع الذي طرح منذ عام 2007 املتعلق بانش����اء اس����تادات جديدة، 
مشيرا الى ان رئيس مجلس االدارة – املدير العام – د.فؤاد الفالح ابدى 

حرصه على هذا اجلانب وكانت له توجيهات في ذلك.

المحطب: البد أن يبتعد اإلعالم عن التشهير واإلساءة
األصفر خطف الصليبخات بفارق هدف في »اليد«

عند قيام����ه بالنقد بحيث حتركه 
عاطفته لكيل املديح لش����خص ما 
والتركي����ز على أخطاء ش����خص 
اخر بصورة خاطئة. وتطرق الى 
ضرورة أن يكون الناقد هدفه البناء 
وأن يراعي اجلوهر في نقده بحيث 
القضية من جميع  يقوم بدراسة 
جوانبها ليرى ان كانت هذه القضية 
تفيد املتلقي أم ال. وتختتم صباح 
اليوم انشطة الدورة وسوف يشتمل 
اليوم اخلتام����ي على محاضرتني 
االولى للدكتور درويش يتناول فيها 
تأهيل الصحافي الرياضي علميا 
كما يتناول فيها البرامج الرياضية 
ال����دورة  وتختت����م محاض����رات 
مبحاضرة وحلقة نقاشية يقدمها 
الزميالن طالل احملطب ومرزوق 
العجمي تتناول شرح كيفية اعداد 
صفحة رياضية متخصصة ومجلة 
رياضية. وقد شهدت محاضرات 
امس تفاع����ال كبيرا من احلضور 
والدارس����ني حيث حتدث د. كمال 
درويش ع����ن واجبات والتزامات 
الصحافي الرياضي جتاه املجتمع 

في احملاضرة االولى.

محاضرته العديد من األمور التي 
تهم شؤون النقد، حيث قدم عصارة 
خبرته الطويلة في هذا املجال من 
خالل ش����رح مبسط وسلس كان 
مليئ����ا بالفوائ����د. وحث احملطب 

االعالميني على االبتعاد عن النقد 
الالذع الس����لبي الذي يكون هدفه 
االساءة لالشخاص بطريقة غير 
سليمة، مشيرا الى أن البعض يدخل 
عواطفه الشخصية بصورة كبيرة 

أكد الزمي����ل طالل احملطب أن 
النقد، حاله كحال اإلعالم عموما، 
يجب أن يكون الهدف منه تصحيح 
التشهير باألشخاص،  األخطاء ال 
مؤكدا ان النية الصادقة امر ضروري 
عند نقد أي ظاهرة او شخص، فمثال 
عندما يخطئ اداري في اعداد فريقه 
لبطولة ما فان النقد البد ان يوجه 
لهذا األمر دون التطرق للجوانب 

الشخصية لهذا الشخص.
جاء ذلك خالل احملاضرة التي 
القاها احملطب ف����ي دورة االعالم 
الرياض����ي اخلليجية التي نظمها 
مركز اعداد القادة مع جلنة التدريب 
باالمانة العامة لدول مجلس التعاون 
اخلليجي مبشاركة دارسني من دول 
مجلس التعاون اخلليجي ميثلون 
عددا م����ن املؤسس����ات االعالمية 
الرياضية وحاضر  واالحت����ادات 
فيها د. كمال درويش عميد كلية 
التربي����ة بجامعة حلوان ورئيس 
نادي الزمالك االسبق ود. يوسف 
الفيلكاوي رئيس قس����م االعالم 
بجامعة الكويت والزميل مرزوق 
العجم����ي. وش����رح احملطب في 

خالل محاضرة بمركز إعداد القادة

األوان نشط الصليبخات وجنح 
في تقليص الفارق الى هدف واحد 
فقط.أدار اللقاء احلكمان عصام 
ابل وصالح مراد وكانا متالقني. 
الى ذلك، تق���ام اليوم مباراتان 
حيث يلتقي الفحيحيل »نقطتني« 
مع كاظمة في اخلامس���ة مساء 
الس���احل  ويتقابل خيطان مع 
في السادسة والنصف ويبحث 

الفريقان عن الفوز األول.

لتصحيح األوضاع ولكن احلالة 
الهجومية املهزوزة بقيادة مشاري 
ط���ه ادت ذلك الى االعتماد على 
الف���ردي والتصويبات  اللعب 
غير املركزة التي كان لها املزعل 
باملرصاد ليتس���ع الفارق الى 7 
اهداف وسط تألق قدساوي بجميع 
املراكز وكان احلارس البديل فهد 
كرم متألقا ف���ي التصدي ألكثر 
من رمية جزاء ولكن بعد فوات 

بدال من علي السعيد وينجح األصفر 
في احملافظة على التقدم وجاءت 
الفرص����ة لالعب اخل����ط اخللفي 
املزين  القادسية عبدالرحمن  في 
للتصويب والتسجيل وفي املقابل 
كان مكمن اخلطورة الهجومية عند 
الصليبخات اجلناح األمين محمد 
سامي الذي شكل »بعبعا« للحارس 

القدساوي سلمان املزعل.
طلب غلوم وقتا مس���تقطعا 

حامد العمران
عل���ى  القادس���ية  تغل���ب 
الصليبخات 24-23 »الش���وط 
الذي  اللقاء  ف���ي  االول 10-14« 
جرى امس على صالة الش���هيد 
فهد االحمد في الدعية في اطار 
منافسات االسبوع الثاني لدوري 
الدم���ج لك���رة اليد.وبذلك رفع 
القادسية رصيده الى 4 نقاط فيما 
بق���ي الصليبخات على رصيده 

السابق بنقطة واحدة.
سيطر القادسية على الشوط 
األول بأكمله ووضح جتهيز اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب املصري حازم 
عواض للفريق بالشكل املناسب 
لض����رب طريقة الدف����اع املتقدم 
الت����ي يتبعه����ا الصليبخات من 
خالل التقاطعات ما بني الالعبني 
بدون كرة وجن����ح فهد الهاجري 
وعلي مس����تكي ومبارك اخلالدي 
في التسجيل حتى اصبح الفارق 

5 أهداف لألصفر.
 حاول مدرب الصليبخات خالد 
غلوم تدارك الوضع الدفاعي من 
خالل حتويله الى 6-صفر ولكن 
أيضا األصفر يضع رجاال جاهزين 
لكل طريقة ليلعب طالل الياقوت 

)عادل يعقوب( محاوالت قدساوية متكررة ودفاع من الصليبخات 

العسعوسي يحصل على الشارة الدولية»تعجيز« يفوز بكأس الفهد
متكن اجلواد »تعجيز« السطبل الغريبان من 
الفوز باملركز األول وكأس الشيخ خالد الفهد بعد 
ان تفوق على جياد الدرجة الثالثة، في سباق 
االجتم����اع الثامن الذي اقيم عصر امس األول 

على مضمار نادي الصيد والفروسية.
كما اثبت اجلواد البطل »األحيمر« السطبل 
النصف باخليال كليمانس قوته عندما تغلب 
على اطايب الدرجة األولى مبسافة 1600 متر 
وأن يكس����ب كأس املغفور له الش����يخ محمد 

اخلليفة.
وقد حضر االجتم����اع جماهير غفيرة من 
محبي ومتابعي رياضة الفروسية وفي مقدمتهم 
الشيخ علي احلمود نائب رئيس مجلس اإلدارة 
وعبداهلل فيروز مدير عام السباق. ومن جانبه 
وصف الشيخ علي احلمود سباقات االجتماع 
الثام����ن التي اقيمت عصر ام����س األول بأنها 
رائعة حيث شهدت منافسات قوية مبختلف 

األشواط.
وقال ان رياضة السباقات تسير نحو االفضل 
بصفة مس����تمرة بفضل اجلهود املبذولة من 
اجلميع. وفي ختام تصريحه ثمن الدور الكبير 
الذي يقوم به رجاالت الكويت والقطاع اخلاص 
وتقدم بجزيل الشكر واالمتنان للشيخ خالد الفهد 

وورثة املغفور له الشيخ محمد اخلليفة.

مبارك الخالدي 
ينضم بع����د ايام قليلة احلكم 
مش����عل العسعوس����ي الى قائمة 
حكامن����ا الدوليني بعد ان يحصل 
على الشارة الدولية بشكل رسمي 
اليومني املقبل����ني مع مطلع العام 
2011 ،وبذلك س����يرتفع  اجلدي����د 
عدد حكامنا الدوليني الى 6 حكام 

للساحة و8 مساعدين.
البالغ  ودخ����ل العسعوس����ي 
م����ن العمر 37 عاما عالم التحكيم 
موسم2005 بعد اجتيازه االختبارات 
الالزمة وقاد  العلمية والعملي����ة 
العديد من املباريات على الصعيد 
احمللي وعدد غير قليل من املباريات 
الودي����ة الدولية زادت من خبرته 
في قي����ادة املباري����ات، كما واكب 
العسعوسي املتغيرات القانونية في 
عالم التحكيم عبر التزامه بالندوات 
والدورات املؤهلة كان آخرها دورة 
التطوي����ر التحكيمي التي نظمها 

االحتاد التونسي لكرة القدم.

الصليبخات يجتمع
مع األجهزة الفنية

بدأت إدارة نادي الصليبخات 
عق���د اجتماعات م���ع األجهزة 
الفنية جلميع األلعاب في النادي 
ومناقش���ة خطط تلك األجهزة 
للفترة املتبقية من املوسم احلالي 
وتوفير كل احتياجاتهم للظهور 
بشكل مناسب وقوي واملنافسة 

في كل البطوالت. 
النادي سعد  وعقد أمني سر 
عن���اد أول من أم���س اجتماعا 
مط���وال مع مدربي كرة الس���لة 
واليد وألعاب القوى ومتت خالل 
االجتم���اع مراجعة أمور جميع 
فرق املراحل السنية في الفترة 
املاضية التي كان مجلس اإلدارة 
غائبا عنها بس���بب حل مجلس 

االدارة.
وشكر عناد كل األجهزة الفنية 
النادي  واإلدارية والالعبني في 
على االستمرار في املنافسة دون 
التي مرت  توقف بسبب األزمة 

على الرياضة الكويتية.


