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البالول: »الوطنية« 

تفخر برعاية الرياضة
في اطار مس���ؤوليتها االجتماعية ودعمها املتواصل للشباب 
والرياضة بجميع فئاتها، شملت الوطنية برعايتها بطولة الكويت 
املفتوحة الثانية للتنس ضمن احتفاالت البالد باليوبيل الذهبي 
لالستقالل ومرور 20 عاما على التحرير ومرور 5 اعوام على تولي 

صاحب السمو االمير مقاليد احلكم.
وساهمت الوطنية في تكرمي الالعبني 
الفائزين مبجموعة من اجلوائز القيمة، 
حيث اشتملت البطولة على 10 مسابقات 
وهي فردي البراعم حتت 10 س���نوات 
وفردي االشبال حتت 13 سنة وفردي 
الناشئني حتت 17 سنة وفردي الرجال 
وفردي الرواد فوق 40 س���نة وفردي 
السيدات وفردي الديبلوماسيني وثالث 
مس���ابقات للزوجي فضال عن مسابقة 

العبي املنتخب الوطني للتنس.
واعرب مدير ادارة العالقات العامة 
بالوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول 
عن تقديره العميق وش���كره للقائمني 
على البطولة واكد قائ���ال: تفخر الوطنية دوما برعايتها ودعمها 
املتواصل للرياضة بجميع انواعها ولن تتوقف عن ذلك الميانها 
العميق باالس���تثمار في رياضيي الغد عب���ر الرياضات املختلفة 
ونبحث عن طرق لالس���تثمار االجتماعي داخل املجتمعات التي 

نعمل بها ونعيش فيها.

عبدالعزيز البالول

انطالق اجلولة الثانية من البطولة 
الدولية املفتوحة للبولينغ

تنطلق صباح اليوم اجلولة  الثانية من بطولة الكويت الدولية 
املفتوحة للبولينغ في صالة كوزمو بسوق الساملية التي ينظمها نادي 

البولينغ حتت رعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
ويس����تعد العبو منتخبنا الوطني خالد الدبيان وباسل العنزي 
وجاسم درويش ومحمد الزيدان بعد أن شاركوا في بطولة أساتذة 

آسيا باإلضافة إلى راكان العميري ومحمد الرجيبة.
وفي فئة الش����باب يش����ارك 15 العبا من اجل الصقل واكتساب 
اخلبرة ورصد الش����يخ طالل احملمد رئيس نادي البولينغ جوائز 
قيمة كحافز لهم ملن يحصل على كأس هذه الفئة التي اس����تخدمها 

الشيخ طالل احملمد من اجلهم.
ولدى السيدات تش����ارك النجمة هنادي املزيعل صاحبة ذهبية 

بطولة سيناء الدولية.
م����ن جانبه قال محمد الزيد جنم منتخبنا الوطني وبطل العالم 
للشباب إن البطولة تعد من أقوى البطوالت التي تنظم في الشرق 
األوسط وتكتسب هذه القوة وهذا االقبال لعدة اسباب أهمها التنظيم 
املتمي����ز الذي يخضع للوائح وقوانني االحتاد العاملي باإلضافة الى 
نوعية الالعبني املشاركني وجميعهم مصنفون أوائل في اسيا وأوروبا 

بجانب ابطال العالم واحملترفني.
أما محمد الرجيبة جنم منتخبنا الوطني فقال إن البولينغ الكويتي 
يفخر ويعتز ببطولة الكويت الدولية  املفتوحة التي وضعته على 
اخلريطة العاملية  والدولية، وان منافس����ات هذه البطولة جتعلنا 
نش����عر بقيمة البولينغ الكويتي من خالل س����معته التي يتداولها 
ابطال العالم، كما نسمع اسماء العديد من جنوم منتخبنا الوطني 

تتردد على الساحة.

هنادي املزيعل إحدى جنمات البولينغ

»الغالي محسن« بطل كأس األمير

توج اجلواد القوي الغالي محسن السطبل العذاب باخليال كليمانس 
بطال لكأس صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد بعد ان تفوق 
على اطايب اجلياد، السيما ركن التحرير الذي دخل معه بصراع شديد 
في الطريق املس���تقيم ليحسم النتيجة لصاحله في االمتار االخيرة 

وسط الفرحة العارمة جلماهير االسطبل الفائز بأغلى الكؤوس.
فيما واصل اجلواد البطل تستاهل اخلير انتصاراته ليكسب كأس 

متعب الروضان مختار منطقة ابوفطيرة.
اما بالنسبة لكأسي التحرير واالستقالل فكانا من نصيب اجلوادين 
رس���ام واذعار السطبلي فهد الدبوس والثويران وذلك في االجتماع 
احلادي والعشرين الذي اقيم عصر اول من امس على مضمار املغفور 

له الشيخ عبداهلل اجلابر في فروسية االحمدي.

الشيخ إبراهيم الدعيج يسلم الكأس للفائز

»املسابقات«: اليرموك خاسر 0 ـ 3

بلسم ولولوة في مؤمتر لندن

اعتبرت جلنة املس���ابقات اليرموك خاسرا بالقانون في مباراته 
الت���ي جمعته بالصليبخات في 15 اجلاري في دوري الدرجة األولى 
لكرة القدم، وذلك اس���تنادا للمادة 77 من الئحة املسابقات املعمول 

بها في جلنة املسابقات باملوسم احلالي.
وجاء هذا القرار بعد إش���راك اليرموك الالعب حس���ني علي رغم 
إيقافه حلصوله على ثالثة إنذارات مما اعتبر مخالفا للمادة املذكورة 
وعليه قررت جلنة املس���ابقات في االحتاد تغرمي  النادي واعتباره 

خاسرا بنتيجة 0 � 3، في املباراة املشار إليها أعاله.

 ش���اركت البطلتان بلس���م ولولوة األيوب في مؤمتر الرياضة 
واملسؤولية االجتماعية الذي استضافته العاصمة البريطانية لندن 
امس والذي يقام للس���نة الثالثة على التوالي. وتشارك في املؤمتر 
العديد من القطاعات العاملية الرياضية باإلضافة الى املؤسسات التي 
تدعم الرياضة الى جانب القطاع اخلاص الذي يس���اهم بشكل كبير 

في نشر الرياضة وجناحها على املستوى العاملي.
ويرك���ز املؤمتر على جوان���ب مهمة منه���ا دور القطاع اخلاص 
واملس���ؤولية االجتماعية والتركيز على احد اجلوانب الرئيس���ية 
واألساس���ية باملجتمع أال وهي دعم الرياضة والتركيز على اجلانب 

الرياضي من قبل مؤسسات القطاع اخلاص املختلفة.
وشارك في املؤمتر العديد من الشخصيات والقطاعات التي كانت 
لها مساهمات فعلية ناجحة ساهمت في تغير وتعزيز مفهوم الرياضة 

واملسؤولية االجتماعية عامليا.
وناقش املؤمتر محاور رئيسية عدة منها دور العالمات التجارية 
العاملية في صنع مفهوم رياضي اجتماعي الى جانب دور الرياضيني 
في تعزيز مفهوم املس���ؤولية االجتماعية وكي���ف يكون للرياضة 

والرياضيني دور في تنمية مجتمعاتهم وتطوير الدول.
وتأتي دعوة البطلتني بلس���م ولولوة االيوب ومش���اركتهما في 
املؤمتر انطالقا من اختيارهما كنموذج رياضي نسائي ناجح ومتميز 
على مستوى منطقة اخلليج والشرق األوسط وإلسهاماتهما الفعالة 

في دعم الرياضة.

»ثورة الشباب« متنح التعادل للقادسية أمام العربي 

بن همام يتصارع مع بالتر على رئاسة »فيفا«

الزمالك يختتم استعداداته ملواجهة األفريقي

الذي استنزف قوته مع نهاية 
الشوط الثاني وقل تركيزه 
ملشاركته في الدفاع فيما ظهر 
على فترات سلمان الشمالي 
الش���طي فيما كان  وحسن 
عبداهلل مصطفى املنقذ لفريقه 
من خالل تسجيله أهدافا من 
التصوي���ب اخلارجي وكان 
الفتا للنظر فيما استس���لم 
العب الدائرة حسني الشطي 

للدفاع القدساوي القوي.
كان بإمكان األخضر خطف 
الثواني  الف���وز ف���ي  هدف 
االخيرة ولكن لم يحس���ن 
الهجمة  التعامل مع  الفريق 
القادسية على  ليس���تحوذ 
الكرة في اخر 6 ثوان ولكن 
القالف صوب بتسرع ليفرض 
التعادل نفسه على املباراة.

حارس عمارة 

كان حارسا القادسية فهد 
كرم والعربي عبداهلل الصفار 
متألقني في مرميهما وحملاولة 
جماهير العربي التأثير على 
تأل���ق ك���رم رددوا صيحة 
»حارس عمارة« عدة مرات 
ولكن كرم تعامل بذكاء مع 
اجلماهير العرباوية بابتسامة 
عريضة فيما ارادت جماهير 
الثأر حلارسهم  القادس���ية 
ليطلقوا نفس الصيحة على 
الصفار بعد احد االهداف مما 
اثار غضبه م���ن اجلماهير 

القدساوية.
حامد العمران  ٭

الوطنية. ويريد  لالحتادات 
بن همام في حال جناحه في 
اعتالء سدة الرئاسة ان يكون 
االحتاد الدولي أكثر شفافية في 
اتخاذ القرارات وقال »سأطالب 
اكبر داخل »فيفا«  بشفافية 
وإفساح املجال أمام مختلف 
الهيئات إلبداء رأيها بصراحة 
وخصوص���ا األندية ألننا ال 
نس���تطيع جتاهل حقوقها، 
يتعني علينا احترام األندية 
وبدوره���ا يتوج���ب عليها 
احترام االحتادات الوطنية«. 
وقال بن همام »سآخذ دائما 
في عني االعتب���ار املصالح 
املش���تركة للجمي���ع، وآراء 
صناع القرار، اي االحتادات 
الوطنية، واألندية والبطوالت 
احمللية باالضافة الى الالعبني 
واملسؤولني، ومطالب الرأي 
الدولي  العام جلعل االحتاد 
القدم فوق  واحتادات ك���رة 
واالتهام���ات  الش���بهات، 

مبمارسات خاطئة«.

يختتم الزمالك تدريباته 
الي����وم بأداء م����ران خفيف 
في س����تاد راداس استعدادا 
التونس����ي  للقاء األفريقي 
غ����دا في ذه����اب دور ال� 32 
لدوري أبطال افريقيا، حيث 
يضع اجلهاز الفني للفريق 
األبي����ض بقي����ادة حس����ام 
النهائية  اللمس����ات  حسن 

علي خطة وتشكيل املباراة 
وحتدي����د مه����ام وتكليفات 
كل العب في امللعب وعقب 
الفني  املران يشاهد اجلهاز 
والالعبون تسجيال إلحدى 
التونسي  الفريق  مباريات 
للوقوف على مستواه وأهم 
عناصره املميزة للعمل على 
مواجهتها وإبطال مفعولها 

في امللعب.
في السياق ذاته، أكد العب 
وسط الزمالك حسن مصطفى 
ان فريقه قادر على حتقيق 
الفوز على األفريقي التونسي 
في عقر داره وأمام جماهيره 

الغفيرة.
وعلى صعيد آخر، قررت 
وزارة الداخلية نقل مباراة 

املنتخب األوملبي املصري مع 
نظيره البوتسواني، واملقرر 
إقامته����ا 25 اجلاري، ضمن 
التصفيات االفريقية املؤهلة 
لدورة األلعاب األوملبية لندن 
2012، من ستاد بورسعيد إلى 
ستاد بتروسبورت بالقاهرة 

اجلديدة.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

بفضل ثقته وتسجيله أربعة 
أهداف من الهجوم املرتد كانت 
تعادل النتيجة من الناحية 
الهجومية، فقد أحسن صانع 
األلعاب صالح اجليماز قيادة 
الفرص  الفري���ق وتهيئ���ة 
لزمالئه وخاصة عبدالرحمن 
املزين الذي سجل أهدافا مهمة 
من التصويب اخلارجي الى 
جانب مه���دي القالف وكان 
الع���ب الدائرة باقر خريبط 
متواجدا بق���وة في األوقات 

التي يشارك فيها.
من جانب���ه، كان بإمكان 
األخضر اخلروج فائزا لوال 
االستعجال في بعض االوقات 
واصرار املدرب الوطني وليد 
عايش على إشراك عبدالعزيز 
املط���وع في مرك���ز صانع 
االلع���اب وكان من األفضل 
الزج بأحمد حسني الذي ظهر 
مبس���توي جيد في االوقات 
القليلة التي شارك فيها أما من 
الناحية الدفاعية فلم يحسن 
األخضر التعامل مع اجليماز 
وكان األولى مراقبته النه كان 
مبثابة املطبخ التحضيري 

للجانب التكتيكي.
عموما العربي كان جيدا 
في الدفاع بتطبيقه طريقة 0/6 
وكان احلارس عبداهلل الصفار 
املرم���ى وتصدى  جيدا في 
للعديد من التصويبات القوية 
وفي اجلانب الهجومي اعتمد 
االخضر بش���كل كبير على 
العب اخلط اخللفي علي مراد 

يعتق���د ان آس���يا بأكمله���ا 
ستدعمه في االنتخابات املقبلة 
خصوصا في ظل االنقسامات 
التي شهدتها القارة الصفراء 
قبل سنتني قال »بالطبع آمل 
ان تكون آسيا موحدة خلفي، 
لكني أحظى بصداقات كبيرة 
ايضا في االحتادات األخرى 
وسأقوم بجوالت مكوكية في 
الشهرين املقبلني على مختلف 
االحتادات الوطنية لكي أقنعها 

بصوابية أفكاري«.

الحملة االنتخابية

وكشف بن همام اخلطوط 
العريض���ة لبرنامج حملته 
االنتخابي���ة حي���ث يرك���ز 
البرنام���ج عل���ى اكث���ر من 
نقط���ة لعل أبرزه���ا اعتماد 
الش���فافية ومن���ح الفرصة 
للجميع للمشاركة في صناعة 
القرارات، ورفع عدد اعضاء 
اللجنة التنفيذية، ورفع قيمة 
املس���اعدات املالية السنوية 

القادسية »ثورة  واصل 
الشباب« وتفوق العبوه على 
أنفسهم ليحققوا تعادال عادال 
اللدود العربي  مع صديقهم 
بعد مباراة مثيرة وحماسية 
انتهت بنتيجة 21 -21، وكانت 
النجوم  الفريقني  جماهي���ر 
احلقيقي���ني والذي���ن مألوا 
صالة الشهيد فهد األحمد عن 
بكرة أبيها، والالفت التشجيع 
احلضاري وإطالق »الشيالت« 
في نوع من التحدي املثير بني 
اجلمهورين ولم حتدث اي 
مشكلة على الرغم من جلوس 
العربي والقادسية  جماهير 
على م���درج واحد جنبا الى 

جنب.
وكان اللقاء قد جرى امس 
االول على صالة الشهيد فهد 
األحمد ف���ي مقر االحتاد في 
الدعية في إطار منافس���ات 
األس���بوع العاش���ر لدوري 
الي���د. وبهذا  الدمج لك���رة 
التعادل دخل القادسية بقوه 
للمنافس���ة على احد املقاعد 
الس���تة املؤهلة الى الدوري 
املمتاز بعد ان رفع رصيده 
الى 13 نقطة ليتس���اوى في 
الكويت  املركز اخلامس مع 
العربي  والنصر فيما تأخر 
مرك���زا ليحتل الوصافة مع 
الفحيحيل برصيد 16 نقطة 
تاركا الصدارة للشباب بفارق 

نقطة واحدة.
»فهد يا فهد..فهد يا فهد«، 
هذه الصيحة ترددت كثيرا 
م���ن جماهي���ر األصفر بعد 
التألق الصريح واملستوى 
ال���ذي قدمه حارس  الالفت 
القادسية فهد كرم الذي اتى 
من اخللف ليكون احلارس 
األول للقادسية وفي احلقيقة 
لم يخيب فهد ظ���ن مدربه 
وزمالئه ب���ه النه كان جنما 
من الطراز األول مبس���تواه 
واخالق���ه مما اعط���ى الثقة 

لزمالئه في الدفاع.
وكان األصفر واملدير الفني 
غامن اخلالدي واملدرب حازم 
عواض حاضرين بقوة من 
الفنية ويس���تحق  الناحية 
عبدالوه���اب املزين وناصر 
بوخضرا ومبارك اخلالدي 
وفهد الهاج���ري ان يكونوا 
جنوم الدفاع وخاصة الهاجري 
الذي كان له دور أساس���ي 
في عودة القادسية للمباراة 

يدخ���ل رئي���س االحتاد 
اآلس���يوي القط���ري محمد 
أكبر حتد رياضي  بن همام 
ل���ه بعد ان أعل���ن امس في 
كواالملبور رس���ميا ترشحه 
ملنافسة السويسري جوزيف 
بالتر على انتخابات رئاسة 
االحت���اد الدولي لكرة القدم 
)فيفا( املقررة في االول من 
يوني���و املقبل في زيوريخ. 
وتكم���ن جس���امة التحدي 
ف���ي ان بن همام اصبح اول 
شخصية آس���يوية تتقدم 
بترشيحها لرئاسة االحتاد 
الدولي، علما ان 8 رؤس���اء 
تناوبوا على ش���غل س���دة 
الرئاسة بينهم 7 أوروبيني 
الفرنسي روبير غيران  هم 
)1904 � 1906(، واالجنليزي 
دانيال وولفول )906 � 1918(، 
والفرنسي جول رمييه )1921 
� 1954(، والبلجيكي وليام 
سيلدرييرز )1954 � 1955(، 
ارثر دروري  واالجنلي���زي 
)1955 � 1961(، واالجنليزي 
ستانلي راوس )1961 � 1974(، 
والسويسري جوزيف بالتر 
)1998 حتى اليوم(، باالضافة 
الى البرازيلي جواو هافيالجن 
)ج���ذوره بلجيكية( والذي 
ترأس الفيف���ا من 1974 الى 
1998. وقال بن همام في مؤمتر 
صحافي حاشد في مقر االحتاد 
القاري في كواالملبور وبعد 
دراس���ة عميقة ومشاورات 
جدية: قررت التقدم بترشحي 
لرئاسة االحتاد الدولي لكرة 
القدم متسلحا مبحبتي لكرة 
القدم التي خدمتها على مدى 
40 عاما. وأضاف »لقد حصلت 
على دعم اللجنة التنفيذية في 
االحتاد اآلسيوي، واعتقد ان 
التغيير ضروري، لدي الرغبة 

والعزم خلدمة فيفا«.
وفي س���ؤال عما اذا كان 

جنم العربي عبداهلل مصطفى تألق وجنح في ضرب دفاعات القادسية

محمد بن همام يتحدث في املؤمتر الصحافي  )أ.پ(

فيرغسون لن يلتمس ضد إيقافه
ق���ال االحتاد االجنليزي لكرة القدم امس إن اليكس فيرغس���ون 
مدرب مان يونايتد لن يتق���دم بالتماس ضد قرار ايقافه في خمس 
مباريات بسبب تعليقات بشأن احلكم مارتن اتكنسون بعد مباراة 

خسرها فريقه امام تشلسي. 
وقرر االحتاد االجنليزي معاقبة فيرغس���ون بااليقاف وتغرميه 
30 الف جنيه استرليني بسبب تعليقات أدلى بها بعد املباراة منها 
قوله انه »خشي األسوأ« عندما عرف اسم احلكم الذي سيدير املباراة. 
ويسري االيقاف على الفور ويشمل مباراة في الدور قبل النهائي في 
كأس االحتاد االجنليزي امام مانشس���تر سيتي لكنه ال يسري على 

مباريات دوري ابطال اوروبا.

لبنان: تسوية في السلة وأزمة في الكرة 
جنح »طباخو« االنتخابات الفرعية لالحتاد اللبناني لكرة السلة، 
في جتاوز مواجهة شرسة مع كل من رئيس نادي احلكمة بيروت طالل 
املقدسي ورئيس نادي املتحد طرابلس احمد الصفدي، ومت التوصل 
الى تس���وية اللحظة االخيرة، والتي قضت بتزكية ثالثة مرشحني 
رفعوا عدد أعضاء اللجنة االدارية من 13 الى 15 بعد اس���تقالة أحد 

اعضاء اللجنة االدارية شربل باخوس.
وبعد عملية إخراج إلنقاذ ماء وجه الثنائي الصفدي واملقدسي، 
متثلت في زيارة وفد رفيع ضم املدير العام لوزارة الشباب والرياضة 
زيد خيامي ورئيس احتاد الكرة الطائرة عراب احتاد كرة السلة جان 
همام، وحشدا من االداريني ورؤساء النوادي الى مقر النادي املتحد 
بطرابلس. وتال ذلك إصدار بيان نسب فيه الى الصفدي القيام بجهود 
أوصلت الى التسوية. وتناول املجتمعون أيضا مسألة تأليف جلنة 
خاصة لإلشراف على بطولة نوادي الدرجة االولى، تضم ممثلني لهذه 

النوادي، وتتمتع باستقاللية عن اللجنة االدارية لالحتاد.
وإذا كانت التزكية في كرة الس���لة قد نس���بت الى الصفدي، فإن 
أزمة احتاد ك���رة القدم وتعثر انعقاد جلس���ات جلنته االدارية اثر 
تعمد البعض تعطي���ل النصاب القانوني، ه���ذه االمور دفعت الى 
تأمني مخرج بإصدار تعاميم االحتاد االسبوعية التي تتضمن تغرمي 
الالعبني املخالفني والن���وادي ووضع برنامج مباريات الدوري، عن 
طري���ق جلنة الطوارئ التي تضم أربعة أعضاء من اللجنة االدارية 

املؤلفة من 11 عضوا.
وكانت اجللسات االسبوعية العائدة الى اللجنة االدارية تعطلت 
اثر االش���تباك الكالمي بني االمني العام رهيف عالمة، واألمني العام 
بالوكالة س���يمون الدويهي، بعدما عالمة تعمد حتديد والية تكليف 
الدويهي احللول مكانه في غيابه خارج لبنان بأس���بوع وطلب من 
املوظفة في س���كرتيرة االحتاد حنان هاشم ادراج االمر في احملضر 
الرس���مي، فاعترض الدويهي كونه معين���ا بقرار صادر عن اللجنة 
االداري���ة ويتضمن تكليفه القيام مبهمات عالمة طوال فترات غيابه 
عن لبنان. وأوعز الى املوظفة بش���طب العبارة التي نصصها إياها 
عالمة، فرفضت قائلة انها تتلقى التعليمات حصريا من االمني العام 
االصيل. وتعطلت الحقا أول جلسة للجنة االدارية لالحتاد، إلصرار 
كل من الدويهي وعالم���ة على اعتماد احملضر اخلاص به، وملطالبة 

الدويهي بانزال عقوبة مسلكية ادارية باملوطفة هاشم.
ولم تفلح اجلهود للجمع بني املتخاصمني، وقد تضامن مع الدويهي 
عدد م���ن االعضاء ما أفقد اللجنة االداري���ة نصابها القانوني ودفع 
بأصحاب الشأن الراغبني في تسيير األمور في االحتاد، الى االعتماد 
على جلنة الطوارئ في انتظار التوصل الى معاجلة أسباب اخلالف، 

والتي تبدو مستبعدة حاليا.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

يتصدى ألكبر حتد 
له متسلحًا بحملة 

انتخابية قوية

األخضر أخفق
 في خطف هدف 

الفوز في الثواني 
األخيرة


