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الحملي والنصف يتقاسمان كأس ولي العهد

النصار يدعو الروضان لمهرجان اعتزاله

«المسابقات« ترفض احتجاج العربي
العنزي يؤكد أن مشاركة األنصاري قانونية

أرزوقي خامسة في بطولة العالم للرصاص بألمانيا

»الدراجات المائية« يواصل استعداداته لبطولة اإلمارات

عبدالعزيز جاسم 
أكد عضو جلنة املسابقات باحتاد الكره د.محسن 
العنزي ان اللجنة رفضت االحتجاج الذي تقدم به 
النادي العربي على مشاركة العب القادسية فهد 
االنصاري في مب���اراة الفريقني التي جرت األحد 
املاض���ي وانتهت لصالح األصفر 2-0، بحجة ان 
الالعب حصل على البطاقة احلمراء مباشرة دون 
ان يكون قد حصل على البطاقة الصفراء قبلها.

وقال العنزي ل� »األنباء«: ان جلنة املسابقات 
قررت في اجتماعها أمس رفض االحتجاج لوجود 
لبس لدى املسؤولني بالعربي وهو اعتقادهم ان 
حكم اللقاء حم���د بوجروه قد أعطى الالعب فهد 
االنصاري بطاقة حمراء مباشرة دون ان يحصل 
على بطاقة صفراء قبله���ا، وهذا لم يحدث على 
اإلطالق ألنه وفق م���ا دونه حكم اللقاء بوجروه 

في »التقرير« الذي حصل العربي على نسخة منه 
ان الالعب حصل على إن���ذار أول ومن ثم وبعد 
دقيقة واحدة أش���هر له بطاق���ة صفراء ثانية ثم 

البطاقة احلمراء.
وذكر العنزي ان الئحة جلنة املسابقات تنص 
على ان أي العب يحصل على البطاقة احلمراء بعد 
حصوله على البطاقة الصفراء في نفس املباراة 
يوقف مباراة واحده وهذا ما حصل عندما أوقف 
الالعب في مباراة النص���ر التي جاء بعد مباراة 

اجلهراء التي صاحبت األحداث املذكورة.
ومتنى العنزي من جميع املسؤولني على الفرق 
الرياضية ان يقرأوا جيدا »التقرير« الذي يتسلمه 
احد إفراد اجلهاز اإلداري للفريق ألنه يكون متضمنا 
جميع املالحظات التي يذكرها حكم اللقاء حتى ال 

يتكرر اخلطأ الذي وقع فيه العربي.

متكنت البطلة الرامية مرمي ارزوقي بجدارة 
واس���تحقاق من ان تفوز باملركز اخلامس عامليا 
مبشاركة 84 رامية من أفضل راميات جميع احتادات 
الرماية العاملية في البطولة الدولية لرماية أسلحة 
الرصاص التي أقيمت باملدينة األملانية ميونيخ 

خالل الفترة من 26 إلى 30 الشهر املاضي.
وبذلت ارزوقي جه���ودا كبيرة وحرصت ان 

حتافظ على توازنها الفني والنفسي والعصبي 
لتف���وز به���ذا املركز وخاصة ان ه���ذه البطولة 
ضمت عددا كبيرا من بط���الت العالم في رماية 

البندقية.
وكانت مرمي ارزوقي قد سبق ان حققت املركز 
الثامن في بطولة كأس العالم السابقة التي أقيمت 

في الصني 2009.

يواصل فريق الدراجات املائية اس���تعداداته 
املكثفة للمشاركة في سباق اجلولة الثالثة لبطولة 
اإلمارات الذي س���تقام بفئاتها الست على كاسر 
األمواج في أبوظبي الس���بت املقبل حتت رعاية 
الشيخ د.س���لطان بن خليفة آل نهيان مستشار 
رئيس الدولة ورئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي 
الدولي للرياضات البحرية وسط مشاركة خليجية 

ودولية واسعة.
وستتجه األنظار بشكل كبير جتاه التنافس 
الكويتي � الكويتي املثير في فئة الستوك 1600 سي 
سي للمحترفني بني البطل العاملي وصاحب لقب 

البطولة املاضية محمد بو ربيع وزميله العاملي 
املتألق محمد الب���از اللذين يحتالن املركز األول 
برصيد 108 نقاط لكل منهما ويأتي الفرنسي مناد 
مهدي في الترتيب الثالث ب� 96 نقطة، فيما يخوض 
العاملي خالد بو ربيع الذي يحتل الترتيب الثاني 
في فئة سوبر الستوك 1600 سي سي مبجموع 106 
نقاط تنافسا صعبا مع البطل اإلماراتي املخضرم 
نادر بن هندي الذي يتصدر الترتيب العام للفئة 
ب� 120 نقطة ويأتي جنله عبداهلل نادر بن هندي 
في الترتيب الثالث ب� 88 نقطة، ويش���ارك محمد 

فاضل في فئة 1600 ستوك للمحترفني.

تقاسم اسطبال احلملي والنصف كأس سمو ولي 
العهد الش����يخ نواف األحمد في سباق االجتماع ال� 
14 بنادي الصيد والفروس����ية بع����د فوز اجلوادين 
»جاهز« و»خلدون وب����س« مناصفة، حيث احتدم 
الص����راع بينهما رمية برمية حتى خط النهاية ولم 
يحسم أحدهما النتيجة لتلجأ جلنة التحكيم جلهاز 

»الفوتوفنش« وتعلن انهما فائزان معا.
كما فرض اس����طبل دسمان سيطرته على جياد 
النتاج احمللي عندما تفوق اجلواد »مريان« مبسافة 
1400 متر، وفاز بكأس الشيخ إبراهيم الدعيج اإلبراهيم 
محافظ األحمدي. أما الشوط الرابع فكان من نصيب 

اجلواد »حليو« الس����طبل النشاما، حيث فاز بكأس 
محمد الشيخ صالح اإلبراهيم. وقد حضرت االجتماع 
جماهير غفيرة وفي مقدمتها الش����يخ ضاري الفهد 
والش����يخ علي الفهد والش����يخ صباح فهد الناصر 

وعبداهلل فيروز مدير عام النادي.
ومن جانبه، اعتبر الشيخ ضاري الفهد السباق 
الذي أقيم عصر امس األول مناسبة غالية على جميع 
منتسبي وسط الفروسية لكونها حتمل اسما غاليا 

على نفوس جميع الرياضيني.
وقال ان املش����اركة في مهرجان سمو ولي العهد 

مكسب كبير ألهل اخليل.

وجه العب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
خيطان والعب كاظمة السابق فايز النصار الدعوة 
لوزير الدولة لش���ؤون مجلس الوزراء وزير 
اخلارجية باإلنابة روضان الروضان حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام في الرابع من مارس 
املقب���ل في اللقاء الذي يجمع جنوم األندية مع 
الكرامة السوري على ملعب ستاد محمد احلمد 

بنادي القادسية حتت رعاية رئيس احتاد الكرة 
الشيخ طالل الفهد. وقد أشاد الروضان بالنصار 
وما قدمه طوال مش���واره وطالبه ببذل املزيد 
خالل الفترة املقبلة م���ن اجل خدمة الرياضة 
الكويتية وع���دم االبتعاد عن املجال الرياضي 
واالجتاه إلى العمل اإلداري أو الفني سواء من 

خالل ناديه او أي ناد آخر. 

الشيخ ضاري الفهد والشيخ علي احلمود يسلمان الكأس

روضان الروضان يتسلم درعا تذكارية من فايز النصار

القادسية يتفوق على الكويت في »قمة السلة«
انفرد بصدارة الدوري وفوز كاظمة والساحل على العربي والجهراء

)عادل يعقوب( العب الكويت حسني عبدالرحمن يرتقي للتسجيل مبضايقة فهاد السبيعي  

يحيى حميدان
اعتل���ى القادس���ية صدارة 
ال���دوري املمتاز لكرة  ترتيب 
الس���لة بعد فوزه املس���تحق 
 على غرميه التقليدي الكويت
79 � 71 ضمن مباريات اجلولة 
ال���� 10 التي أقيمت أمس األول 
في صالة فجحان هالل املطيري 
بنادي القادسية. وشهدت اجلولة 
أيضا فوز كاظمة على العربي 
92 � 66، وأحلق الساحل هزمية 

ساحقة باجلهراء 86 � 62.
وانف���رد األصف���ر بصدارة 
الترتيب بعد أن رفع رصيده الى 
19 نقطة، فيما أصبح للكويت 
شريكه السابق في الصدارة 18 
نقطة، وجاء الساحل ثالثا ب� 14 
نقطة، وكاظمة رابعا واجلهراء 
خامسا على التوالي برصيد 13 
نقطة، ويقبع في املركز السادس 
ب���� 10 نقاط  العربي  واألخير 

بهزميته في جميع مبارياته.
وبالعودة الى مباراة القمة، 
اس���تطاع القادسية أن يفرض 
أفضليته الواضحة على مجريات 
اللقاء بشكل مبكر بفضل الدفاع 
القوي الذي فرضه العبوه على 
الكويت  ل���دى  اللعب  مفاتيح 
والتي متثلت باحملترف املصري 
اجلديد اسماعيل أحمد الذي واجه 
القدساوي  الدفاع  صعوبة مع 
خاصة من قبل محمد س���املني 
الذي فرض حصارا عليه وهو 

ما حد كثيرا من حتركاته.
وتسيد األصفر الربع األول 
بشكل مطلق بعد املجهود الكبير 
الذي بذل���ه العبوه في التقاط 
الكرات العائدة من السلة والتي 
عابت العبي األبيض بصورة 
ال���ذي أعطى  واضح���ة األمر 
األفضلية لصالح القادسية عند 

نهاية الربع األول 22 � 14.
الثان���ي، عاد  الرب���ع  وفي 
األبيض بقوة ومتكن من قلب 
النتيجة بعد اخلطأ الذي ارتكبه 
الع���ب القادس���ية عبدالعزيز 
احلميدي واحتسب عليه احلكام 
خطأ فنيا بعد ذلك الحتجاجه 
بصورة مبال���غ فيها ليحصل 
األبيض عل���ى 4 رميات حرة 
س���جل منها 3 رميات بنجاح 

أكبر وأحكم  يلعب بأريحي���ة 
العبوه سيطرتهم على املباراة من 
خالل دكة االحتياط القوية التي 
ميتلكها مدرب األصفر املقدوني 

جوردانكو ديڤيدنكوف.
ودفع األبيض ثمن حالة عدم 
التركيز لدى العبيه في تنفيذ 
الرميات احلرة حيث أضاعوا 
17 رمية كانت س���تكون كفيلة 
املب���اراة لو مت  بقلب موازين 
اس���تغاللها بالشكل املطلوب، 
فيما س���جل الفري���ق 12 رمية 
حرة، ف���ي املقابل أضاع العبو 
القادس���ية رميتني حرتني في 
حني س���جلوا 24 رمية بنجاح 
وهو ما شكل فارقا واضحا في 

مجريات اللقاء.
القادس���ية في  وبرز م���ن 
تسجيل النقاط املتألق كعادته 
عبداهلل الصراف بتسجيله 22 
نقطة، فيم���ا اضاف دميتريك 
17 نقطة والس���بيعي 13 نقطة 
والليتوان���ي توماس 12 نقطة 

وعبداهلل املطيري 11 نقطة.
ولألبيض أحرز راشد رياض 18 
نقطة وحسني عبدالرحمن وسالم 
الهذال 15 نقطة واألميركي بوني 
واتسون 10 نقاط واكتفى املصري 
اسماعيل أحمد بتسجيل 7 نقاط 
في أول مشاركة له مع الفريق.

اللق���اء طاقم حتكيمي  قاد 
مكون من التركيني اس���ماعيل 
كسر وشيخ موسى وااليراني 

رضا ازر.
وستقام اليوم املباراة املؤجلة 
من املرحل���ة ال� 8 بني اجلهراء 
وكاظمة في السادسة مساء في 
صالة ن���ادي الكويت. وكانت 
املباراة قد تأجلت بسبب اخللل 
الذي أصاب اللوحة االلكترونية 

للصالة.

3 مباريات في »األولى«

اليوم  الى ذلك، تقام مساء 
11 لدوري  ال�  مباريات اجلولة 
الدرجة األولى بإقامة 3 لقاءات 
التضامن مع  حي���ث يلع���ب 
الساملية في ال� 5، واليرموك مع 
الصليبخات في ال� 7، والنصر 

مع الشباب في ال� 8:30.

في احلفاظ على فارق النقاط 
عند نهاية الربع 60 � 53.

وفي الربع الرابع واألخير، 
الكوي���ت كثيرا تعديل  حاول 
انفالت  اال أن حالة  النتيج���ة 
التي كان  األعصاب والتوهان 
عليها العبوه جعلت القادسية 

 الربع الثان���ي لصالح األصفر
.37 � 44

وكان الربع الثالث متكافئا 
في كل شيء ومتكن األبيض من 
تقليص الفارق سريعا )42 � 44( 
بيد أن صحوتهم واجهها ثبات 
قدساوي ساهم بصورة مباشرة 

واستفادوا الحقا من االستحواذ 
على الكرة لتس���جيل نقطتني 
قلبت النتيجة لصاحلهم 23 � 
22، بعدها عاد األصفر ليستعيد 
األفضلية من خالل تألق فهاد 
الس���بيعي وعبداهلل الصراف 
واألميركي دميتريك شاو لينتهي 

محمد إبراهيم

سلة »المعاقين« في نهائي بطولة فزاع

»سلة العنابي« تضم بيتس

دورة لمدربي التايكوندو
افتتح���ت مبركز عبداهلل الس���الم إلعداد الق���ادة دورة مدربي 
التايكوندو »البومسا« التي ستستمر حتى 17 اجلاري وقد حضر 
حفل االفتتاح فاي���ز الديحاني رئيس احتاد اجلودو والتايكوندو 
ود.وليد سراب نائب رئيس جلنة التدريب، وعن مركز اعداد القادة 

مرشد الشمري مسؤول التدريب املسائي

برونزية لـ »السنوكر« في بطولة الخليج

تأهل فريق نادي املعاقني لكرة السلة على الكراسي املتحركة 
الى املباراة النهائي���ة على لقب بطولة فزاع الدولية التي تقام 
في اإلمارات بعد فوزه املثير على املنتخب الس���عودي 70 � 52 
بع���د ان قدم عرضا قويا أمتع به اجلمه���ور الذي مأل الصالة. 
وسيلتقي أزرق املعاقني للس���لة مع اإلمارات اليوم على كأس 
البطولة التي تقام برعاية الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم. 
وكان العبو الكويت قد هزم���وا املنتخب األردني 62 � 46 بعد 
مباراة مثيرة وحماس���ية في الدور نصف النهائي. وسيحضر 
لقاء اليوم عدد من كبار املسؤولني في البطولة ورئيس وأعضاء 
االحتاد اإلماراتي لكرة السلة للمعاقني، حيث سيتم تسليم كأس 
البطولة وامليداليات الذهبية. وقد عبر أمني سر نادي املعاقني 
ش���افي الهاجري عن أمله في ان يحقق الفريق كأس البطولة، 
مشيدا باجلهود التي بذلها الالعبون منذ بداية البطولة ودور 

اجلهاز اإلداري للفريق.
وقال ان الفوز س���يكون دعما وحافزا قويا متهيدا لبطولة 

احتاد غرب آسيا املقبلة في الكويت في ابريل املقبل.

يحيى حميدان
ضمت ادارة نادي النصر احملترف األميركي اندريه بيتس الى صفوف 

فريقها األول لكرة السلة بالنادي حتى نهاية املوسم احلالي.
وكان بيتس قد سبق له االحتراف مع نادي الكويت ملدة 3 مواسم 
متتالية كان خاللها أحد احملترفني املميزين في مركز صانع األلعاب نظرا 
لتمتعه بقدرة فائقة على توزيع الكرات لزمالئه اضافة الى متيزه في 
االختراق والتسجيل من حتت السلة أو التصويب من خارج القوس. 
والتحق بيتس ب� »س����لة العنابي« أمس األول بعد وصوله الى البالد 
مطلع االس����بوع احلالي وينتظر أن يش����ارك اليوم مع فريقه اجلديد 
أمام الش����باب في دوري الدرجة األولى التي يتصدرها العنابي حاليا 

بالتساوي مع اليرموك برصيد 19 نقطة.

قال مقرر اللجنة الكويتية للبلياردو والسنوكر محمد السليمان 
ان املنتخب الوطني حقق امليدالية البرونزية في ختام بطولة 
اخلليج ال� 15 في دبي. وأضاف في تصريح ل� »كونا« ان امليدالية 
البرونزية جاءت بعد خس���ارة عبداهلل الكندري في مس���ابقة 
)فردي رجال( من اإلماراتي محمد مصطفى شهاب ب� 4 أشواط 
مقابل ال شيء. وتابع »ان خسارة الكندري حالت دون حتقيقه 
ميدالية ذهبية أو فضية في هذه املنافسة من البطولة واكتفائه 
بالبرونزية«. وبني انه في مس���ابقة الفرق خسر املنتخب من 
املنتخب اإلماراتي ب� 3 أشواط مقابل ال شيء. وأعرب السليمان 
عن أمله في أن يحقق العبو املنتخب الوطني نتائج أفضل في 

البطوالت املقبلة.

إبراهيم: أعامل الالعبين
بنفس الطريقة والملعب هو الحكم

عبدالعزيز جاسم
القادسية محمد  قال مدرب 
إبراهيم ان جميع الالعبني لديه 
سواس���ية وال يفرق بني العب 
وآخر اال من خالل املستوى الذي 
يقدمه كل العب في امللعب وهو 
الفيصل، لذلك ال يقع اختياره 
بالنس���بة لتشكيلة كل مباراة 
اال على من يعطيه أفضل داخل 
امللعب بغض النظر عن األسماء، 
مش���يرا إلى أن اشراك سعود 
الهجوم  املجمد بدال من ثالثي 
العنزي  خلف السالمة وحمد 
واحمد عجب ال يقلل من اهميتهم 
بل بالعكس يزي���د من وجهة 
نظري من املنافسة بني الالعبني 
وهو م���ا يصب في النهاية في 
مصلح���ة الفريق، الفتا الى أن 

املجمد ظهر بصورة مميزة في 
املباراتني السابقتني ويستحق 

ان يشارك كالعب أساسي.
وأضاف إبراهيم ان العبيه 
ظه���روا مبس���توى مميز في 
أم���ام العربي  الش���وط األول 
وأجادوا في أداء األدوار املطلوبة 
منهم بامتياز من خالل تطبيق 
اخلطة التي رس���مت لهم قبل 
املباراة، مبينا ان تراجع مستوى 
الالعبني في الشوط الثاني يعد 
امرا طبيعيا لفريق هاو، كما ان 
اإلرهاق والتعب ناال من اغلب 
الالعب���ني الذين تش���تتوا في 
مشاركاتهم بني املنتخب األول 
ال���ى جانب ضغط  واالوملبي 
املباريات اليومية، وهذا التراجع 
القادسية لكنه  ليس فقط في 

في جميع الفرق االخرى وخير 
دليل نتائج الفرق التي تختلف 
من جولة الى اخرى خاصة فرق 
الصدارة، فليس هناك حتى اآلن 
فريق يستمر في القمة لذلك من 
الصع���ب حتديد مالمح البطل 

خالل هذه املراحل.
وبني ابراهيم انه حذر الالعبني 
بني شوطي مباراة العربي بعد 
التقدم بهدفني وذكرهم بحادثة 
الكويت في اجلولة الس���ابعة 
عندما تراجع مستوى الفريق 
وأفرطوا في الثقة وكانت النهاية 
اخلروج متعادلني، مشيرا إلى 
ان الالعبني كانوا رجاال وعلى 
قدر املسؤولية وبذلوا جهدا فوق 

طاقتهم.


