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خطوة.. ويحسم األصفر لقب »ممتاز السلة«

يحيى حميدان 
خطوة واحدة تفصل القادسية عن لقب 
الدوري املمتاز لكرة السلة بعد فوزه الصعب 
واملثير على العربي 105-97 بعد التمديد 
اث����ر تعادلهما 92-92 ف����ي الوقت األصلي 
من املباراة التي أقيمت أول من أمس ضمن 
اجلول����ة ال� 13، التي ش����هدت فوز الكويت 
على الساحل 82-71، وكاظمة على اجلهراء 

94-83 في صالة نادي الكويت.
النقطتني  القادسية على فارق  وحافظ 
الذي يفصله عن مطارده الكويت بعد أن رفع 
األصفر رصيده الى 25 نقطة، فيما أصبح 
لألبيض 23 نقطة، ويحتاج القادسية للفوز 
في مباراته أمام الساحل يوم االثنني املقبل 
ليحس����م لقب الدوري رسميا قبل خوض 
اجلولة األخيرة م����ع الكويت الذي تعتبر 
حظوظه ضعيفة، حيث يحتاج خس����ارة 
القادسية قبل أن يالقيه في اجلولة األخيرة 
في 24 اجلاري. وقفز كاظمة الى املركز الثالث 
متساويا مع اجلهراء بعد أن أصبح لكل منهما 

19 نقطة، وبقي الساحل في املركز اخلامس 
برصيد 18 نقطة، والعربي سادسا وأخيرا 
وله 13 نقطة. وبالعودة الى أحداث مباراة 
القادسية والعربي، قدم االخضر أداء مثيرا 
لم نشهده منذ فترة طويلة، وكان الطرف 
األفضل من خالل التفوق املذهل لالعبيه على 
أنفس����هم خاصة في الربع األول الذي بدأه 
بقوة، وسرح العبوه ومرحوا بأريحية كاملة، 
بتألق واضح من فهد الرباح ورباح الرباح 
واألميركي اوماري ويس����لي في التسجيل 
واملتابعة حتت السلة وأيضا في التسجيل من 
اخلارج، بعد أن سجل هذا الثالثي 8 رميات 
ثالثية شكلت فارقا مهما لصالح األخضر 

عند نهاية الربع األول 26-35.
وبقي احلال على ما هو عليه في الربع 
الثاني، وعانى األصف����ر كثيرا من ضعف 
التغطية الدفاعية األمر الذي أتاح الفرصة 
لصال����ح األخضر لزيادة فارق النقاط قبل 
أن يستدرك األصفر األمور ويقلص الفارق 

عند نهاية الربع 48-54.

وتأثر العربي كثي����را في الربع الثالث 
بع����د أن فضل املدرب محزم العتيق اراحة 
ويسلي بعد ارتكابه خطأ رابعا لالستفادة 
من جهوده في وقت الحق، وهو ما س����مح 
لالصفر بتقليص الفارق بصورة كبيرة قبل 
أن يدرك التعادل 69-69 عند نهاية الربع 

برمية ثالثية من عبداهلل الصراف.
وش����هدت املباراة التحامات عنيفة بني 
الالعبني في الربع الرابع، وهو ما جعل املباراة 
تأخذ منحى آخر، وظهر انفالت األعصاب 
على العبي الفريقني ولم يتقبلوا أي قرار 
من طاقم حكام املباراة، وعلى اثر ذلك قام 
العب القادسية عبداهلل املطيري مبحاولة 
للتهجم على احلكام رغ����م صحة قرارهم 
لتتوقف املباراة ملدة 10 دقائق قبل ان يعود 
الهدوء من جديد، ومتكن القادسية من التقدم 
في املباراة ألول مرة بعد ان سجل األميركي 
دميتريك شاو نقطتني قلبت النتيجة 88-90، 
قبل أن يستدرك األخضر الوضع ويعادل 

عند نهاية الربع الرابع 92-92.

وجلأ الفريقان الى وقت اضافي حس����م 
من خالله القادسية املباراة لصاحله، بعد 
أن فقد األخضر قوته الضاربة بعد اقصاء 
ويسلي الرتكابه اخلطأ اخلامس في الربع 
الرابع. قاد املباراة احلكام عابر العابر وأسامة 

شوقي ومحمد عبد املنعم.
وبعد املباراة، قام مراقب املباراة بسحب 
بطاقة عبداهلل املطيري بعد التقرير الذي 

قدمه احلكام اثر تهجمه عليهم.
وفي سياق مختلف، قدم اجلهراء احتجاجا 
الحتاد الس����لة جللوس أحد مدربي فريق 
حتت 14سنة في كاظمة في مقاعد الالعبني 
وال يحق له بذلك، وسيقوم االحتاد بتحويل 
الى جلنة املس����ابقات وشؤون  االحتجاج 
الالعبني للبت فيه. وتقام اليوم 3 مباريات 
في دوري الدرجة األولى، فيلعب اليرموك 
مع الش����باب في ال� 5 مساء، والصليبخات 
مع الساملية في ال� 7، والنصر مع التضامن 
في ال� 8:30، وتقام جميع املباريات في صالة 

الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر. 

بعد فوزه الصعب والمثير على العربي في الجولة الـ 13

الشيخ أحمد الفهد

عمار التميمي أبرز الالعبني وفي اإلطار ناصر زهران

الشيخ طالل الفهد يتسلم مجسما للمسجد الذي سيشيد في اليمن

الفهد يعلن ترشيحه لوالية جديدة
 رئيسًا للمجلس األولمبي اآلسيوي

زهران: »اإلسكواش« يستعد لـ »الخليجي وآسيا«

 الفهد يوّقع على بناء مسجد في اليمن

تمديد التسجيل لبطولة التنس المفتوحة

 استقبل رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل 
الفهد مدير مكتب نائب املدير لبيت الزكاة احمد 
البشر، ومت التوقيع على بناء مسجد »خليجى 
20« في جمهورية اليمن الش���قيقة، بتبرع من 
العبي املنتخب الوطني ومبس���اهمة من شركة 
االمتي���از تعبيرا عن الش���كر واحلمد هلل الذي 
وفقهم سبحانه وتعالى في الفوز بلقب بطولة 

كأس »خليجي 20«.
 وق���د قام ممثل بيت الزكاة بتقدمي مجس���م 
للمسجد الى رئيس احتاد الكرة، مؤكدا ان هذه 
املبادرة من بيت الزكاة تعكس جهود بيت الزكاة 
في مجال العقيدة اإلسالمية وأعمال اخلير بهدف 
خدمة اإلسالم واملسلمني في جميع أنحاء العالم، 
وأش���ار الى ان هذا االسهام من بيت الزكاة يأتي 

مشاركة  من أبنائنا العبى املنتخب الوطني والذي 
يجس���د النزعة اخليرية الت���ي جبل عليها أهل 
الكويت، ملا يحقق اخلير والفالح لألمة اإلسالمية، 
الوطنية  الرياضي واملنتخبات  متمنيا لشبابنا 

التوفيق والسداد.
 وفي ختام اللقاء شكر الفهد بيت الزكاة وجميع 
العاملني فيه على مبادرتهم اخليرية وحرصهم 
على ان يكون هذا املسجد رمزا للتآلف واحملبة 
بني الشعبني الكويتي واليمني الشقيقني وتعبيرا 
عن العرفان والشكر للجماهير اليمنية التي آزرت 
وساندت منتخبنا الوطني حتى تكللت جهوده 
بهذا االجناز الكروي الذي أس���عد اجلميع أعاد 
الكرة الكويتية الى مكانتها في احملافل الرياضية 

واالقليمية والقارية والدولية.

تتواصل االستعدادات في احتاد التنس إلقامة 
بطولة الكويت املفتوحة الثانية للتنس من 23 
اجلاري حتى 9 مارس املقبل على مالعب االحتاد 

بنادي اليرموك.
وصرح رئيس اللجنة العليا املنظمة للبطولة 
الشيخ أحمد اجلابر بأن عملية تسجيل الالعبني 
في البطول���ة تتواصل باالحتاد حيث مت اعتماد 
النظام االلكتروني في تسجيل الالعبني املشاركني، 
كما انها مددت موعد التس���جيل للبطولة حتى 
الساعة 7 من مس���اء االثنني 21 اجلاري في مقر 
االحتاد إلتاح���ة الفرصة ألكبر قدر من الالعبني 

للمشاركة.
من جانب آخر، أش���ار رئي���س جلنة احلكام 
عبدالصمد العريان الى ان اللجنة رشحت حسن 
أش���كناني للقيام مبهام احلكم العام ويساعده 
في حتكي���م املباريات ب���راك جواهري ومجرن 
املجرن وأميمة غفيل وهيثم البحراني، وهم من 

املميزين والذين أداروا بطولة »فيوتشرز« الكويت 
الدولية في أكتوبر املاضي، كما قامت جلنة احلكام 
بالكشف على املالعب وحتديد االحتياجات الفنية 

للمالعب.
من جانبهم، قدمت العبات املنتخب الوطني 
للتنس استمارات املشاركة ومن أبرزهن سارة 
بهبهاني ونوف العمار وأسيل الكندري، ومن أبرز 
األسماء في مسابقة الرجال بطل الكويت واخلليج 
محمد الغريب وشقيقه علي باالضافة الى جنوم 
منتخب الناش���ئني محمد عبدال ومحمد مبارك 
وعبداهلل بوحمد وزياد العيس���ي، كما شاركت 
اجلالية الفلبيني���ة والهندية بقوة في البطولة 
وبجميع مسابقاتها، والتي تضم 11 مسابقة ألعمار 
مختلفة منها حتت 10 س���نوات وحتت 13 سنة 
وحتت 17 سنة باالضافة الى فردي وزوجي الرجال 
وفردي السيدات وفردي وزوجي الرواد والزوجي 

املختلط ومسابقة فردي الديبلوماسيني.

الداود يدعم تنظيم رالي الكويت الدولي
في بادرة طيبة تنم عن احلس 
الوطني وتغليب مصلحة وسمعة 
الكويت على أي مصالح أخرى 
أبدى الشيخ أحمد الداود رئيس 
الس���يارات  إدارة نادي  مجلس 
والدراجات اآللية عن اس���تعداد 
الن���ادي لدعم وإجن���اح تنظيم 
رالي الكويت الدولي الذي سيقام 
خالل الفترة من 10 الى 12 مارس 

املقبل.
وتأتي هذه املبادرة من الداود 
في جو االحتفاالت التي تشهدها 
البالد ملناسبة الذكرى اخلمسني 
الكوي���ت والذكرى  الس���تقالل 
العشرين للتحرير وذكرى مرور 
خمس سنوات على تولي صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد 

مقاليد احلكم.

وفي تصريح صحافي للداود، 
قال ان جميع األم���ور املتعلقة 
باخلالف حول أحقية اجلهة التي 
الدولي لن تقف  الرالي  ستنظم 
حجر عثرة أمام إقامة الرالي الذي 
يقام باسم الكويت ضمن أجندة 
بطولة الشرق األوسط للراليات 
التي يشرف على تنظيمها االحتاد 
 ،FIA السيارات الدولي لرياضة 
فيم���ا أكد أن جن���اح رالي 2011 
سيمثل إضافة أخرى لنجاحات 
النادي املمتدة على مدى األعوام 
الثالثة املاضية في تنظيم الرالي 
وإعادته ألجندة بطولة الشرق 

األوسط للراليات.
من جهة أخرى، أشار الداود 
إلى أنه مت اإليعاز إلدارة النادي 
باالتص���ال بجميع املتس���ابقني 

الكويتيني الراغبني في املشاركة 
بالرالي املذكور الس���تيفاء كافة 
البيانات الالزمة حتى يتس���نى 
للنادي العمل على تقدمي الدعم 
امل���ادي املطل���وب والتفرغات 
الرياضية للمشاركني، ولإلسراع 
في مخاطب���ة اجلهات املختصة 
بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
لصرف امليزانية اخلاصة بالدعم 
وإصدار كتب اإلجازات اخلاصة 
جلهات عمل أعضاء الفرق املشاركة 
بالرالي. ومتنى الداود التوفيق 
جلميع املشاركني برالي الكويت 
الدولي من املتس���ابقني احملليني 
وجميع الفرق من الدول الشقيقة 
والصديقة، وأبدى استعداد النادي 
لتسخير جميع إمكانياته املتاحة 

إلجناح تنظيم الرالي.

االوملبي اآلس���يوي واحدا من 
القارية في  انش���ط اجلمعيات 

العالم«.
وختم قائال »لذلك اتطلع الى 
دعمكم في اجلمعية العمومية ال� 
30 للمجلس االوملبي اآلسيوي في 

طوكيو في 14 يوليو 2011«.

الدعم والتع���اون من األصدقاء 
والزمالء ف���ي اللجان االوملبية 

الوطنية«.
»بتوجيهاتك���م  واض���اف 
ونصائحكم، آمل ان استمر في 
خدمة احلركة االوملبية اآلسيوية 
بكل امكانات���ي وجعل املجلس 

اجتماعه���ا الدائ���م م���ع جلنة 
املنتخبات للتنسيق حول وضع 
البط���والت احمللي���ة والدوري 
بجمي���ع املراحل الس���نية مبا 
يساهم مبراقبة الالعبني من قبل 
اجلهاز الفني لألزرق مشيرا الى 
ان مدربي االحتاد يتابعون عن 
كثب املباريات احمللية للوقوف 
على مستوى الالعبني وبث روح 
الالعبني ورفع  املنافس���ة عند 
احلافز الفن���ي لديهم الفتا الى 
ان العبي االندية احمللية يحاولوا 
بشتى الطرق رفع مستواهم الفني 
في حال مشاهدة مدربي املنتخب 
يتابعون املباريات وهذا ما يصب 
في مصلحة اللعبة ويساهم في 

ارتفاع املستوى العام.

الكويت إلجراء معسكر واالحتاد 
وضع برنامج مباريات للمنتخب 
القطري للعب مع األندية على 
ان يلعب العنابي اليوم مع فرق 
نادي الكوي���ت ويلعب غدا مع 
القادسية فاليرموك  كاظمة ثم 
ويختتم مبارياته مع خيطان على 
ان يغادر الوفد اخلميس املقبل 
مؤكدا ان املنتخب���ات القطرية 
تتطور بشكل كبير بعد االهتمام 
الكبير باللعبة من قبل املسؤولني 
ع���ن الرياضة وخاص���ة مدير 
املنتخبات عبدالرحمن املالكي.

الشكر للجنة المسابقات

وشكر زهران جلنة املسابقات 
برئاس���ة وليد الصميعي على 

أعلن الش���يخ احم���د الفهد 
ترشحه لوالية جديدة على رأس 
املجلس االوملبي اآلس���يوي في 
اجلمعي���ة العمومية املقبلة في 

طوكيو.
ووجه الفهد رسالة الى اللجان 
الوطنية االعضاء في  االوملبية 
املجلس تلقت الصحافة الفرنسية 
نس���خة منها قال فيه���ا »اقدم 
ترش���يحي لوالي���ة جديدة في 
رئاسة املجلس االوملبي اآلسيوي 
في اجلمعية العامة املقبلة في 

طوكيو في 14 يوليو 2011«.
وكان الفه���د قد خلف والده 
الش���يخ فهد االحمد في جميع 
مناصبه الرياضية بعد استشهاده 
اب���ان الغزو العراقي الغاش���م 
للكوي���ت ع���ام 1990، فانتخب 
رئيسا للمجلس االوملبي للمرة 
االولى عام 1991 وما يزال يحتفظ 

في منصبه حتى اآلن.
ويش���غل الفه���د مناص���ب 
رياضية عدة ابرزها فضال عن 
املجلس االوملبي، عضوية اللجنة 
االوملبية الدولية ورئيس االحتاد 
اآلسيوي لكرة اليد، كما انه نائب 
رئيس احت���اد اللجان االوملبية 

الوطنية )انوك(.
وتابع الفهد »كان شرفا كبيرا 
لي أن اكون رئيس���ا للمجلس 
االوملبي اآلس���يوي من���ذ عام 
1991، لقد كانت فترة عزيزة جدا 
خصوصا انني تلقيت فيها كل 

حامد العمران
أكد املدي���ر الفني ملنتخبات 
الكويت لالسكواش ناصر زهران 
ان تدريبات املنتخبات مستمرة 
على مالعب االحتاد اس���تعدادا 
للمشاركة في البطولة اخلليجية 
التي  للعمومي وحتت 17 سنة 
املقبل  ابريل  تقام في منتصف 
وتستضيفها السعودية مشيرا 
الى ان���ه مت اختي���ار 6 العبني 
للعمومي وسيتم اجراء تصفيات 
بينهم الختيار 4 العبني للمشاركة 
في البطولة اخلليجية كاشفا ان 
الالعبني األربعة ممن سيشاركون 
البطولة اآلسيوية للفردي  في 
التي تقام في ماليزيا في آخر 4 
أيام من ابريل املقبل، والالعبون 
الستة هم عبداهلل املزين، سالم 
فايز، عمار التميمي، علي الرامزي، 

فالح فايز وناصر الرامزي.
واش���ار زهران ال���ى انه مت 
اختيار 5 العبني حتت 17 سنة 
للمشاركة في البطولة اخلليجية 
وسيتم اجراء تصفيات الختيار 
أربع، والالعبون هم يوسف نزار، 
عيسى اشكناني، حسني شاهني، 

فهد الكندري وعذبي خالد.

ارتفاع مستوى الالعبين

وأب���دى زه���ران تفاؤله من 
ارتفاع املستوى الفني لالعبني 
خالل الفترة املقبلة بعد التركيز 
على اجلانبني البدني من خالل 
تكثيف التدريبات البدنية بوجود 
م���درب متخص���ص واجلانب 
التدريبات  الفني م���ن خ���الل 
املركزة مشيرا الى ان اجلرعات 
التدريبية ستتضاعف تدريجيا 
مع اقتراب البطولتني اخلليجية 
واآلسيوية مشيرا الى ان منتخبي 
حتت 15 و19 سنة كانا قد استعدا 
للمشاركة في البطولة العربية 
القاهرة  ف���ي  اقامتها  املفترض 
نهاية اجل���اري ولكن األحداث 
أجلته���ا الى اجل غير مس���مى 
مبينا انه في حال وضع تاريخ 
جديد للبطولة سيشارك االزرق 
البطولة مدرجة في برنامج  أل 

االحتاد لدى الهيئة.
واشار املدير الفني للمنتخبات 
الوطنية الى ان املنتخب القطري 
بجمي���ع مراحل���ه موجود في 

أكد أن اللعبة بخير وتسير بخط تصاعدي

 بتبرع من العبي األزرق بعد الفوز بلقب »خليجي 20«

الجوهر خاض تجربة
 تدريبية احترافية عمانية 

البالد  إل���ى  عاد 
قادما من س���لطنة 
الفني  عمان اخلبير 
العامل���ي  وامل���درب 
املائية  للدراج���ات 
حس���ني اجلوه���ر 
بع���د انته���اء فترة 
لتأس���يس  تعاقده 
وتدري���ب املنتخب 
للدراجات  العماني 
املائية والتي امتدت 
لسنتني ساهم فيها 
في تأسيس منتخب 
عماني ملشاركته في 
البطولة الشاطئية 
أقيمت  التي  الثانية 
في مسقط عام 2009 
إلى جانب املشاركة 
ف���ي العدي���د م���ن 

البطوالت الدولية واخلليجية. 
  ويعتبر اجلوهر أول مدرب منتخب رسمي يشارك في بطوالت 
عاملية وكان له دوره البارز في املساهمة بتنظيم البطوالت والسباقات 
الرس���مية لرياضة الدراجات املائية ف���ي الكويت عام 1988 بصفته 
مديرا للجنة البحرية في النادي البح���ري الرياضي الكويتي فيما 
س���اهم في تنظيم أكثر من 240 سباقا داخل الكويت وخارجها كما 
كانت له مشاركاته في وضع لوائح وقوانني سباقات الدراجات املائية 
بالكويت من خالل النادي البحري والهيئة العامة للشباب واالحتاد 
الدولي للدراج���ات املائية واالحتادات واجلهات املعنية بس���باقات 

الدراجات املائية.
 كما كان للجوهر دوره ومش���اركاته في تنظيم جميع البطوالت 
والسباقات التي نظمها النادي البحري الرياضي الكويتي في الفترة 
من 1988 حتى 2009 إلى جانب املس���اهمة في تنظيم بطولة لبنان 
للدراج���ات املائية التي أقيمت عام 1993 بنادي الس���ان جورج فيما 
ترأس املنتخب الكويتي في بطوالت اإلمارات وفي البطولة الشاطئية 
األولي باندونيسيا التي أقيمت ببالي عام 1988 وترأس املنتخب الذي 
شارك في نهائيات بطولة العالم التي نظمها االحتاد الدولي بوالية 
أريزونا األميركية، وعلى امتداد هذه املشاركات حقق أبطال الكويت 

العديد من املراكز األولى.

املدرب العاملي حسني اجلوهر

 )هاني الشمري( العب القادسية أحمد سعود يبعد األميركيني دميتريك وويسلي بعد التحامهما بعضهما مع البعض

شباب األزرق يواجه اإلمارات
 26 و28 الجاري

مبارك الخالدي
 يلتقي املنتخب الوطني للشباب حتت 19 سنة نظيره اإلماراتي 
يوم���ي 26 و28 اجلاري في اطار اس���تعدادات األزرق لتصفيات 
كأس آس���يا املقررة في نوفمبر املقبل. وس���تغادر بعثة األزرق 
خالل اليومني املقبلني برئاس���ة أحد أعضاء احتاد الكرة واجلهاز 
الفني املكون من املدربني احمد حيدر وأنور بوطيبان و30 العبا. 
ومن املقرر ان تتواصل اس���تعدادات املنتخب األشهر املقبلة الى 
ان يتوصل اجلهاز الفني للقائمة األساس���ية التي سيخوض بها 

التصفيات التي لم يحدد االحتاد اآلسيوي بعد مكانها.
 اجلدير بالذكر ان منتخب الشباب خاض عددا من احلصص 
التدريبي���ة الش���هر اجلاري، رك���ز فيها على النواح���ي البدنية 

والتكتيكية.


