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إخالء سبيل متعب بكفالةالرياضية
حرص جنما األهلي محمد بركات وسيد معوض على الوجود مع زميلهما عماد متعب في نيابة 
التجمع اخلامس، تضامنا معه في واقعة خالفه مع ضابط شرطة، والتي انتهت مؤقتا بخروجه من 
النيابة بكفالة 5 آالف جنيه، وحتريك دعوى قضائية ضده، إذا لم يصل إلى التصالح مع ضابط 
الشرطة. وقال محمد عبدالوهاب محامي الالعب عماد متعب، إن سبب اخلالف بني جنم النادي 
األهلي وضابط املرور بالقاهرة اجلديدة مشادة الكالمية عادية بسبب ركن الالعب لسيارته في 
املمنوع، وأنه كان من املمكن حل املوضوع بشكل أبسط، إال أن الضابط صعد اخلالف.

قاسم: ننظر إلى مستقبل اإلعالم الرياضي

امللتقى اخلليجي: جائزة احلربان للتعليق الرياضي

املشهد وفق مقاييس تتسع 
من احملي����ط إلى اخلليج«. 
وانطلقت اجللسات وورش 
العمل اخلاص بامللتقى بعد 
حفل االفتتاح، حيث بدأت 
باجللسة األولى اخلاصة 
بالعالق����ة ب����ن الصحافة 
الورقي����ة واإللكتروني����ة 
وترأس اجللسة عضو جلنة 
اإلعالم حس����ن العصفور 
وحاضر فيها رئيس القسم 
الرياضي بصحيفة األيام 
الس����يد، ورئيس  عقي����ل 
حترير موقع »قوول« أون 
الين السعودي خلف ملفي، 
ورئيس حتري����ر جريدة 
القطري����ة محمد  الوط����ن 

املري.

التعليق الرياضي 
)فنون ومدارس(

الثانية  أم����ا اجللس����ة 
للتعلي����ق  فخصص����ت 
الرياضي »فنون وتدريس«، 
أدارها اإلعالمي علي العربي 

التونس����ي  البارزة بينهم 
الش����هير عصام الشوالي 
وسط مشاركة واسعة من 

اإلعالمين اخلليجين.
وانتقلت الكلمة لرئيس 
جلنة اإلعالم الرياضي محمد 
قاسم الذي قال فيها: »اعتاد 
الن����اس أن يبدأوا حديثهم 
بالكالم عن املاضي، لكنني 
اعت����دت أن أحت����دث عن 
املس����تقبل، وم����ن أراد أن 
يتق����دم فعليه دائما النظر 
إلى األمام، وعلى اإلنسان 
أن يكون عملي����ا وواقعيا 

ومتفائال«.
وقال قاسم في كلمته: »لم 
نكن معتادين مسبقا على 
مثل هذه اللقاءات واملواعيد، 
غير اننا سرعان ما تذوقنا 
حالوة مثل هذه التجمعات 
مما يجعلنا أكثر إصرارا بدءا 
من حتدينا األول أن نلتزم 
مبسؤوليتنا جتاه اإلعالم 
الرياضي اخلليجي، نلتزم 
بح����د الكلمة وإعادة إنتاج 

وحاضر فيها شيخ املعلقن 
خال����د احلرب����ان واملعلق 
التونسي عصام الشوالي 
القدير  البحريني  واملعلق 
محمد علي حسن، وتناولوا 
الكثير م����ن احملاور  فيها 
التعليق في  واملقارنة بن 

احلاضر واملاضي.
فيما خصصت اجللسة 
الثالثة للبرامج التلفزيونية 
واإلذاعية »ما لها وما عليها«، 
وأدارها عضو جلنة اإلعالم 
فواز العبداهلل وحاضر فيها 
رئيس ش����بكة املراس����لن 
بقنوات »بي إن سبورت« 
رائد عابد، واملذيع الكويتي 
محم����د حي����ات وامل����درب 

البحريني خليل شويعر.
فيما حت����دث في دورة 
التعلي����ق كل م����ن املعلق 
املخضرم خال����د احلربان 
والقدير محمد علي حسن، 
واملتألق رائد عابد في الدورة 
اخلاصة مبقدمي ومذيعي 

البرامج التلفزيونية.

افتتح أعم����ال امللتقى 
اخلليج����ي الثالث لإلعالم 
ال����ذي تنظمه  الرياض����ي 
املؤسس����ة العامة للشباب 
والرياضة وجلنة اإلعالم 
الرياضي بجمعية الصحافين 
البحرينية وبإشراف االحتاد 
اخلليج����ي الرياض����ي في 
فندق رامي غراند بضاحية 
السيف، وستختتم أنشطة 
امللتقى برعاية هش����ام بن 
محم����د اجل����ودر رئي����س 
املؤسس����ة العامة للشباب 

والرياضة.
وش����هد حفل االفتتاح 
حض����ور رئي����س جمعية 
الصحافي����ن البحريني����ة 
مؤن����س امل����ردي ورئيس 
جلنة اإلعالم الرياضي محمد 
قاسم ونائب رئيس االحتاد 
الرياضي محمد  اخلليجي 
اجلوكر وعمي����د املعلقن 
اخلليجين خالد احلربان 
وعدد كبير من الشخصيات 
اإلعالمي����ة  اخلليجي����ة 

عصام الشوالي مكرما مع محمد قاسم شيخ املعلقني خالد احلربان 

إلثبات أحقيتهم في نيل اللقب 
على أرضهم وبن جماهيرهم 
بروح معنوي���ة عالية مما 
يبشر مبنافس���ة رياضية 
مشوقة مع العبي املنتخبات 
العربية واملتسابقن األوربين 

املشاركن في البطولة.
هذا، وسيش���هد يوم غد 
اجلمعة التصفيات النهائية 
لتحديد ترتي���ب االنطالق 
للمتسابقن يسبقها التدريب 
احلر حيث مت تخصيص مدة 
نصف س���اعة لكل منتخب 
مشارك في التدريب ووضع 
اإلس���تراتيجية للسباقات 
التي  الرئيس���ية بالبطولة 

ستقام يوم السبت.
من جهته، دعا الش���يخ 
النادي  الداود رئيس  أحمد 
العليا  اللجن���ة  ورئي���س 
للبطولة اجلماهير الكويتية 

بطولة جابر األحمد السنوية املفتوحة
تنطلق اليوم برعاية املالك

سيارة اجلاسم في بطولة فرسان »الصيد«

انطالق بطولة الكويت »للبودي ستايل« 
مبشاركة 93 العباً

برعاية صالح عبدالوهاب اجلاسم ينظم 
فرسان نادي الصيد والفروسية بطولة قفز 
املوانع على جائزة السيارة املقدمة من صالح 
اجلاس����م وتقام البطولة على 3 أيام يحسب 
خاللها نقاط كل فارس بطريقة دوري النقاط 
ويفوز الفارس أو الفارسة احلاصل على أكبر 
مجموع للنقاط بجائزة السيارة، كما ان هناك 
جوائ����ز أخرى توزع يوميا ل����كل من الفئات 
التالية: الفئة األولى: 80-90 سم، الفئة الثانية: 
100-105 س����م، الفئة الثالثة: 120-125 سم، 

الفئة الرابعة: 130-135 سم.
وقيد في منافسات اليوم األول التي تنطلق 

في الرابعة من بعد عصر اليوم 130 فارس����ا 
وفارسة من نادي الصيد والفروسية ونادي 
املس����يلة ومن مركز الكويت للفروسية ومن 
وزارة الداخلية وكذلك من االحتاد العسكري 
الرياضي وش����كلت اللجن����ة املنظمة من كل 
من: جاس����م أس����د � خالد الدويس����ان � وليد 
الدويس����ان � آالء الس����لطان � فهد الشرهان � 

عبداهلل حمادة.
وأشاد صالح اجلاس����م باملساندة والدعم 
املقدم من الش����يخ ضاري الفهد رئيس نادي 
الصيد والفروسية وأسرة القفز بالنادي من 

أجل جناح مهرجان قفز املوانع.

احملبة لس���باقات اإلندورو 
واملوتوكروس والدراجات 
الرباعي���ة للحضور يومي 
اجلمعة والس���بت ملتابعة 
التناف���س ب���ن املنتخبات 
العربية واألوربية املشاركة 
وإعطاء دفعة معنوية ألبطال 
الكوي���ت لتحقي���ق نتائج 
مشرفة باس���م الكويت في 
بطولة عزيزة على قلب كل 
كويت���ي على ه���ذه األرض 

الطيبة.

اليوم اخلميس في  تبدأ 
العاش���رة صباحا  الساعة 
على مضم���ار حلبة جابر 
األحم���د الدولي���ة بطول���ة 
جاب���ر األحم���د الس���نوية 
الت���ي ينظمها  املفتوح���ة 
الن���ادي الكويتي الرياضي 
للسيارات والدراجات اآللية، 
حتت رعاية محافظ الفروانية 
الشيخ فيصل احلمود املالك، 
حيث سيتم إجراء الفحص 
النارية  التقني للدراج���ات 
املشاركة في البطولة والتأكد 
م���ن املس���تندات اخلاصة 

باملتسابقن 
هذا، وقد حرصت اللجان 
العاملة بالبطولة على توفير 
مستلزمات املنتخبات والفرق 
املش���اركة باملطابق���ة م���ع 
الشروط واللوائح والقوانن 
الدولية لضمان متيز تنظيم 
نسخة العام احلالي ولتكون 
عملية التطوير املمنهجة التي 
النواحي اإلدارية  ش���ملت 
والفنية حافزا ألبطال الكويت 
وأقرانهم من املتسابقن العرب 
واألجان���ب إلظهار املهارات 
الت���ي تؤهلهم للمنافس���ة 

والظفر بلقب البطولة.
كما يختتم منتخب الكويت 
املشارك في البطولة معسكره 
التدريبي احمللي الذي أقيم 
على مدار أسبوعن للوقوف 
على جاهزية الالعبن لتحقيق 
انتصارات باسم الكويت في 
التي  املهمة  البطول���ة  هذه 
تنظم سنويا وكان للمنتخب 
إجنازات ونتائج مشرفة على 
مدى األعوام السابقة، لذلك 
سيس���عى العبو املنتخب 

جدارية فنية حتمل أفكاراً رمزية للمبارزة ومعرضاً لرعاية البطولة

عبدالنبي: وضعنا اللمسات األخيرة 
إلجناح بطولة العربي الدولية للمبارزة

أمام اجلماهي���ر احلاضرة 
وهي فك���رة جديدة لم يتم 
تطبيقها م���ن قبل في اي 
الرياضية  البط���والت  من 
الس���ابقة والهدف منها هو 
فتح املج���ال أمام اجلمهور 

للمشاركة بفاعلية.
وس���يتم اإلفصاح عن 
تعويذة خاصة بالبطولة 
خالل ال� 24 ساعة القادمة، 
اللجنة  كما أش���ار رئيس 
العلي���ا عن قي���ام اللجنة 
املنظمة باالتفاق مع نخبة 
الفنان���ن والفنانات  م���ن 
التشكيلين لرسم جدارية 
ضخمة يوم البطولة بهدف 
الرياضة  ب���ن  الدمج م���ا 
والثقافة وإتاحة الفرصة أمام 
اجلمهور ملشاهدة آلية الرسم 
بصورة مباشرة من أرض 
احلدث وهي ستكون بذلك 
طريق���ة مبتكرة ومختلفة 
نحاول م���ن خاللها تقدمي 
أفكار متنوعة تستقطب هواة 
الرياضة والفنون والثقافة 

وحول املشاركات.
وقال: لقد حصلنا على 
موافقة رسمية من منتخبات 
واإلم���ارات  الس���عودية 
البحري���ن وقط���ر ومصر 
أملانيا  إلى  والعراق إضافة 
املوافقات  وبانتظار بعض 
األخرى، كما حصلنا على 
الفرق  موافق���ات بع���ض 
اخلليجية والعربية وفرق 

األندية احمللية بالكامل.
وأش���ار إلى أن اللجنة 
إقامة  املنظم���ة اعتم���دت 
بطولة خاصة لفئة املعاقن 
على هامش بطولة العربي 
الدولية يشارك فيها أبطال 
اللعب���ة ومبش���اركة كل 
منتس���بي النادي الكويتي 
للمعاقن ونهدف من خاللها 
إلى توفير فرصة االحتكاك 
مع الالعبن بعضهم البعض 
وإبراز إجنازاتهم الدولية في 
البطولة التي حتمل طابعا 
دوليا وحتظى مبش���اركة 

واسعة وحضور كبير.

وعدد من الشركات الراعية 
املساهمة في البطولة والتي 
أبدت رغبتها في املشاركة 
واملساهمة الفعلية إلجناح 
البطول���ة الت���ي مت وضع 
خطة فنية وإدارية متميزة 
خاصة بها إلجناحها وجعلها 
واح���دة م���ن البط���والت 
الدولي���ة املتمي���زة عل���ى 
املس���توى اإلقليمي للعمل 
على استقطاب املنتخبات 
والفرق اخلليجية والعربية 
واألجنبي���ة في نس���ختها 
القادمة وه���و الهدف الذي 
بدأن���ا فعلي���ا العمل على 
املقبلة  حتقيق���ه للبطولة 
بعد االنته���اء من البطولة 
احلالية وحتقيق األهداف 

املرجوة منها.
ولفت إل���ى أن البطولة 
س���يرافقها معرض خاص 
بالشركات الراعية وبعض 
أصحاب املواهب من الشباب 
املبدعن الذين سيتسنى لهم 
املشاركة وعرض إبداعاتهم 

أكد رئيس اللجنة املنظمة 
الدولية  العرب���ي  لبطولة 
للمب���ارزة خالد عبدالنبي  
العاملة  انتهاءه واللج���ان 
على وضع اللمسات األخيرة 
م���ن االحتياجات اخلاصة 
بالبطولة من خالل توفير 
شتى أنواع املتطلبات التي 
ستساهم في جناح البطولة 
للظهور مبستوى تنظيمي 
الئق يتناس���ب مع احلدث 
األول من نوع���ه بالوطن 
العربي بنس���ختها األولى 
والتي ستنطلق في التاسع 
من مايو القادم على صالة 
عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 

العربي.
وقال: البطولة س���تقام 
حتت رعاي���ة نائب رئيس 
العربي عبدالعزيز  النادي 
أحمد عاش���ور الذي وافق 
الرعاية  مش���كورا عل���ى 
الكويتي  مبشاركة االحتاد 
الفني  للمبارزة باإلشراف 
الكويتية كاملة  واألندي���ة 

عبدالعزيز عاشور

فاز عض���و اللجنة الفنية في احتاد ألعاب 
القوى فهد ثامر مبنصب نائب رئيس اللجنة 
الفني���ة باالحتاد العرب���ي للعبة على هامش 
البطولة العربية السادسة عشرة أللعاب القوى 

للشباب وتستمر حتى 26 اجلاري. 

وقال رئي���س وفد الكويت ال���ى البطولة 
العربي���ة صالح املري ل���� »كونا« إن حصول 
فهد ثامر على املنصب جاء خلبرته في مجال 
العمل باللجان الفنية وملكانة الكويت في ألعاب 

القوى العربية.

ثامر نائباً لرئيس »فنية العربي« للقوى

الزي الرسمي للمشاركة وأن 
يكون التناف���س على جمال 
البناء  اجلس���م وليس على 
العضلي وحددت اللجنة الفنية 
األوضاع الرسمية في بطولة 
أوكسجن للبودي ستيل وهي 
األوضاع السبع والتي سيتم 
من خاللها التحكيم واملقارنات 
هي االلتفاف باجلهات األربعة 
لزوايا اجلسم، على أن تبدأ 
بوضع أمامي طبيعي، ثم وضع 
جانبي يسار، ووضع خلفي 
طبيعي، ووضع جانبي مين، 
باإلضافة لدوبل بايس���بس 

أمامي، ودوبل بايسبس خلفي 
معدة.

البودي   وحتظى بطولة 
التي ينظمها معهد  س���تايل 
أوكسجن بإقبال شديد سيما 
وانها حققت في السابق جناحا 

باهرا.

اليوم منافس���ات  تق���ام 
بطول���ة الكوي���ت للب���ودي 
ستايل، والتي ينظمها معهد 
أوكسجن الصحي في فندق 
هيلتون املنقف حتت رعاية 
نائب رئيس االحتاد اآلسيوي 
لبناء األجس���ام بدر جاس���م 
بودي على فترتن صباحية 
ويتخللها الدور التمهيدي، في 
حن يقام الدور النهائي خالل 

الفترة املسائية.
وحتظى البطولة مبشاركة 
خليجية كبيرة باإلضافة لعدد 
من العب���ي األندية واملعاهد 
الصحي���ة، حي���ث يتنافس 
اليوم ف���ي األدوار التمهيدية 

93 العبا.
اللجنة  وأوضح رئي���س 
املنظمة بدر بودي أن املنافسات 
في بطولة »البودي ستايل« 
جتري في ثالث���ة أوزان هي 
حتت 75 كغم و85 كغم وفوق 

85 كغم.
اللجن���ة  أن  وأض���اف 
التنظيمية حرصت على جلب 
حكام دولين م���ن اإلمارات 
وقط���ر وعم���ان والبحرين، 
باإلضافة إلى احلكم الكويتي 
الدولي محمد أشكناني الذي 

سيترأس اللجنة.
اللجنة  أن  إل���ى  وأش���ار 
بدر بودي اش���ترطت أن يكون اجلينز 

اإلسماعيلي يخطف املركز الثاني من الزمالك بعد »لطمة« بتروجيت

منصور لـ »ميدو«: القائد ال يترك تابعيه
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

انتقد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور 
تصرفات املدير الفني للنادي األبيض احمد 
حس���ام »ميدو« في اآلونة األخيرة عقب كل 

مباراة يديرها.
وهاجم منصور انسحاب ميدو من الدقائق 
االخيرة من مباراة الزمالك واملنيا التي قام فيها 
األخير باخلروج من امللعب اعتراضا على أداء 
الالعبن بحسب تصريحاته واندهش رئيس 
الزمالك معتبرا ان القائد ال يترك تابعيه في 

أي وقت أو ظرف.
بدأت مظاهر الغضب من مرتضى منصور 
جتاه ميدو، بعد أن تلقى الزمالك خس���ارة 
ثقيلة )2�4( من بتروجيت املتصدر للمجموعة 
الثانية، وهي هزمية أقصت الزمالك من املركز 
الثاني، وأبعدته ال���ى الرابع، بعد ان انفرد 
اإلس���ماعيلي بالثاني عقب فوزه على وادي 
دجلة 2-0، فيما احتل الشرطة املركز الثالث 

بعد فوزه على املنيا 0-1.
جاء غضب منصور في تصريحاته ضد 

ميدو الذي غادر بعد انتهاء املباراة دون أن 
يصاحب العبيه في طريق العودة من السويس 
الى القاهرة، كما أن املدير الفني وجه انتقادات 

شديدة لالعبي الزمالك واحلكم أيضا.
ق���ال منصور انه ال يصح مليدو ان يقوم 
بانتقاد الالعبن في وسائل اإلعالم ضاربا املثل 
بنفسه انه ال ينتقد الالعبن في وسائل االعالم 

وال يقبل ألحد ان ينتقد ميدو علنا.
واستطاع بتروجيت الفوز على الزمالك 
بنتيجة 4� 2 في إطار اجلولة ال� 18 من عمر 

مسابقة الدوري العام املصري لكرة القدم.

اإلسماعيلي في المركز الثاني

الثاني في  وانفرد اإلس���ماعيلي باملركز 
املجموعة الثانية بعد أن تخطى عقبة وادي 
دجلة في املب���اراة التي جرت بينهما ضمن 
اجلولة ال� 18 من ال���دوري، وانتهت بهدفن 

دون رد.
ورفع اإلسماعيلي رصيده الى 27 نقطة 
ليتخطى الزمالك الذي خسر أمام بتروجيت 

واحتاد الشرطة الذي فاز على املنيا.

وارتقى الشرطة برصيده إلى 26 نقطة في 
املركز الثالث في املجموعة خلف بتروجيت 

بفارق نقطة عن الزمالك.
وفي مباراة أخرى، تغلب تليفونات بني 

سويف على القناة 0-1.
ورفع التليفون���ات رصيده إلى 18 نقطة 
في املركز الثامن، فيما استمر القناة خامسا 

برصيد 21 نقطة.

األهلي في المغرب

على صعيد آخر، وصلت مساء أمس الى 
املغ���رب بعثة فريق الك���رة بالنادي األهلي 
استعدادا ملواجهة الدفاع احلسنى اجلديدي 
بطل املغرب، في إياب دور ال� 16 من بطولة 
كأس االحتاد األفريقي، املقرر له السبت املقبل 

مبلعب اجلديدي.
يذكر أن املباراة ستكون صعبة على الفريقن 
النتهاء لقاء الذهاب بالقاهرة بفوز األهلي 0-1، 
ما يجعل هناك فرصا متس���اوية للفريقن 
للصعود لدوري املجموعات بالبطولة، التي 

ستجرى القرعة لها في 29 اجلاري.


