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طابور عرض الدول املشاركة في حفل االفتتاح

الوفد األردني للتنس مع مستقبليه في املطار

ضغط لبناني على العب بحريني

عربية متفرقات

عقدت اللجنة الفنية الرياضية املعاونة 
ملجل���س وزراء الش���باب والرياضة العرب 
اجتماع���ا لها في مقر األمانة العامة جلامعة 
الدول العربية برئاسة وكيل وزارة الشؤون 
الرياضية في س���لطنة عمان رشاد النهائي 

وبحضور ممثلي الدول العربية.
بلغ الهالل املباراة النهائية لكأس ولي العهد 
السعودي ليواجه األهلي بعد فوزه على جنران 1-2 
في املباراة التي جمعت الفريقني أمس االول في 
ستاد األمير فيصل بن فهد في بالرياض في الدور 
نصف النهائي. وسجل للهالل ياسر القحطاني 

)18 و52(، ولنجران ماجد أبو يابس )57(.
تصدر الوحدات بطولة االردن لكرة القدم 
للمرة االولى هذا املوسم اثر فوزه خارج ارضه 
على احتاد الرمثا 2-0 في ختام املرحلة السادسة 
عشرة.  ورفع الوحدات رصيده الى 39 نقطة 
متقدما بفارق نقطة واحدة عن الفيصلي غرميه 

التقليدي على زعامة الكرة االردنية.

اس��تعاد النهض��ة توازنه وعاد الي س��كة 
االنتصارات وقلص الفارق بينه وبني الس��ويق 
املتصدر الى 11 نقطة بعد تغلبه خارج قواعده على 
النصر 3-0، في حني مني صحم بخس��ارة مذله 
امام عمان 0-4 في مباراتني مقدمتني من املرحلة 

الرابعة عشرة من الدوري العماني لكرة القدم.
وصل الى الدوحة أمس االول العراقي 
سامر سعيد مهاجم الشمال القطري السابق 
للتعاقد مع السيلية واالنضمام لصفوفه خلفا 
ملواطنه مصطفي كرمي الذي فسخ النادي عقده 
بعد ان ثبت مشاركته في اللعب هذا املوسم 
لالسماعيلي املصري والشارقة االماراتي وهو 

ما ترفضه لوائح االحتاد الدولي. 
أه��در االنصار املتصدر ووصيفه النجمة 
فوزين كان��ا في متناولهما، عندما تعادل االول 
مع الش��باب الغازية 3-3 والثاني مع االصالح 
1-1 في ختام املرحلة الثالثة عش��رة من بطولة 

لبنان لكرة القدم.

المحرق واألهلي في صدارة السلة
المنامة ـ ناصر محمد

خطف احملرق فوزا مستحقا من األهلي في اجلولة 17 للدوري البحريني 
لكرة السلة ليشاركه الصدارة بعد ان تغلب عليه 80-76 بعد مباراة رائعة 
من اجلانبني، حضرها جمهور غفير مأل الصالة. وكانت نتائج االش���واط 
االربعة )19-21(، )21-16(، )23-18( وتألق األميركي جون تايلور وسجل 35 
نقطة لالهلي واحمد الدرازي 21 نقطة للمحرق متساويا مع زميله االميركي 
المون���د وبرز الى جانبهما علي عباس، س���الم محمد ومحمد عبداملجيد. 
وادار املباراة طاقم دولي بحريني تكون من حسن احمد ويونس جناحي 
وعبدالكرمي شكيب، وبذلك رفع احملرق رصيده الى 31 نقطة متساويا مع 
االهلي بنفس الرصيد. هذا وستس���تأنف ي���وم اخلميس مباريات دوري 
الدرجة األولى لكرة القدم، اجلولة 12 ستبدأ بلقاء الرفاع الفائز بكأس امللك 
مع الشباب، اجلمعة يلتقي االهلي – البسيتني، املالكية – احملرق، السبت 

يلتقي النجمة مع احلالة، املنامة مع الرفاع الشرقي.

انطالق بطولة الكويت المفتوحة للتنس

خروج لبنان بخفّي حنين من أمم آسيا لليد

الغريب: اتحاد السباحة ظُلم من »الهيئة«
رفض نائب رئيس احتاد السباحة حميد 
الغري���ب ان تكيل الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة مبكيالني وان تتجاهل رأي األغلبية 
في فرض قراراتها على األندية واالحتادات 
الرياضية دون األخذ بعني االعتبار املصلحة 

العامة للكويت واجلانب الرياضي فيها.
وقال الغريب ان احتاد السباحة وهو من 
أكثر االحتادات حتقيقا لإلجنازات ُظلم بشكل 
مجحف بقرارات الهيئة مما تسبب في فقدان 
الكثير من املكتس���بات التي حققها االحتاد 
خالل اعوام طويلة مما سينعكس سلبا على 

النتائج املستقبلية لالعبني واالحتاد.
واضاف ان الهيئة مؤسسة حكومية وعليها 

التزام تطبيق املساواة والعدالة وان تعامل 
جمي���ع الهيئات واالحتادات باحليادية واال 
تنصاع حتت اي تأثير خارجي وبخاصة من 
خارج الوسط الرياضي او خارج السياسة 
احلكومية واال تتأثر ب���آراء االقلية التي ال 

متثل اكثر من 15% من الرياضيني.
اتخاذ  الهيئة بس���رعة  الغريب  وطالب 
القرارات التي من شأنها ان تعيد للرياضة 
الكويتية وضعها ومكانتها الدولية وخلق 
جو صحي رياضي يتناف���س فيه اجلميع 
دون دعم طرف على آخر وان تس���عى الى 
رفع االيقاف عن الرياضة الكويتية محمال 
الهيئة ما حدث من أمور ستؤثر اداريا وفنيا 

على احلركة الرياضية.
وطالب اعضاء مجلس األمة بالعمل على 
حل مشكلة الرياضة الكويتية بأسرع وقت 
ممكن بعيدا عن اية مصالح ش���خصية او 
تصفية حسابات مؤكدا ان هناك الكثير من 
االخطاء التي شابت القوانني منذ عام 2007 
ويجب معاجلتها وحلها بعقالنية، واكد: نحن 
معكم باالصالح ولكن ليس هذا هو االصالح 
املنشود مطالبا جلنة الشباب والرياضة في 
مجلس االمة بالعمل وبشكل سريع إلعادة 
الرياضة الكويتية الى س���ابق عهدها داعيا 
الى االبتعاد عن كل ما يؤثر على ابناء هذا 

الوطن ألسباب شخصية.

بيروت ـ ناجي شربل
خرج منتخب لبنان خالي الوفاض من 
بطولة األمم اآلسيوية ال� 14 لكرة اليد، وبخفي 
حنني، اثر تلقيه خسارة جديدة وكبيرة امام 
البحرين 18 – 36 )الشوط االول 8 – 13(، في 

املرحلة الثالثة من الدور الثاني للبطولة.
وكان لبنان تأهل للدور الثاني بفوز يتيم 

على االردن الذي شارك دون استعداد.
وكانت صدمة كبيرة لدى عشاق كرة اليد 
اللبنانية، الذين عولوا الكثير على املنتخب، 

وخصوصا بعد جتنيس اربعة العبني.
لكن تبني الحقا ان الالعبني أقل مستوى 
من الالعبني احملليني، وهم ليسوا على درجة 

تخولهم اللعب كمحترفني في االندية.
وسارع البعض الى حتميل قيادة االحتاد 
تبعات الفشل، وطالبوا مبحاسبة املسؤولني، 
وتساءلوا: »كيف يصل نادي السد الى املباراة 
النهائية لبطولة األمم اآلس���يوية ويخسر 
بفارق هدفني ام���ام الصليبخات، وهو كان 
مدعما بالعبني محترفني اثنني كما بقية الفرق، 
فيما يسقط املنتخب بقوة وهو يتميز بأربعة 
العبني مجنس���ني، خالفا لبقية املنتخبات 

)عدا قطر(؟«.
من جهته، لم يش���أ رئيس نادي الس���د 
متيم س���ليمان التعليق على الوضع الفني 

للمنتخب.
ل�»األنب���اء«: »اضعنا  بالق���ول  واكتفى 
فرصة حقيقية قد ال تتكرر ثانية، وفرطنا 
في االس���تفادة من اللعب على ارضنا ومن 
التفوق بتجنيس العبني، اال ان ذلك ال يعني 
عدم عقد جلسة مصارحة، لوضع االصبع 
على اجلرح واالنطالق نحو مستقبل افضل 

للعبة«.
هذا وقد تأهلت منتخبات كوريا اجلنوبية 
الدور  الى  والسعودية واليابان والبحرين 

نصف النهائي.
 ويتواجه في الدور نصف النهائي الذي 
يق���ام اليوم كوريا اجلنوبي���ة مع اليابان، 

والسعودية مع البحرين.
وضمن منافسات املجموعة االولى، تعادلت 
الس���عودية وقطر 26-26 )الشوط األول 
13-12( في مباراة صاخبة وحماسية حتى 
حلظاتها األخيرة، اذ تبادل الفريقان التقدم، 

كما أهدر القطريون ثالث ضربات جزاء.
وفي املجموعة ذاتها، فازت اليابان على 
ايران 36-23 )الشوط األول 21-11( في مباراة 

من طرف واحد تس���يدها اليابانيون دفاعا 
وهجوما.

وتصدرت السعودية املجموعة برصيد 5 
نقاط من 3 مباريات وتأهلت مع اليابان )4 
نقاط(، في حني حلت قطر ثالثة )3 نقاط( 

وايران أخيرة )دون رصيد من النقاط(.
واستمرت س���طوة كوريا اجلنوبية في 
البطولة، فحقق حامل اللقب فوزه اخلامس 
على التوالي على حس���اب سورية 25-35 

)الشوط األول 14-15(.
وتصدرت كوري���ا اجلنوبية املجموعة 
برصيد 6 نق���اط، وتأهلت مع البحرين )4 
نقاط(، في حني حلت سورية ثالثة )نقطتان( 

ولبنان أخيرا )دون رصيد من النقاط(.

يعكس العالقات االردنية الكويتية 
على كل املستويات.

وأع���رب عن ش���كره الحتاد 
التنس الذي سخر جميع امكانياته 
إلجناح البطولة بصورة تعكس 
الوجه احلضاري للعبة التنس 
الكويت الشقيقة. ويشارك  في 
االحتاد االردني في فئتي املاسترز 

والزوجي.

رئيس االحتاد االردني للتنس، 
وكان في اس���تقباله عبد الرضا 
الغريب امني س���ر احتاد التنس 
وعادل الغريب وعبداهلل العدواني 

مدير املنتخبات الوطنية.
من ناحيته، ق���ال عدس إنه 
يثمن مشاركة املنتخب االردني 
في هذه البطولة، وشكر احلضور 
على اسقبالهم بحفاوة االمر الذي 

عبدال واحلكم العام عبدالرحمن 
الكن���دري ونائ���ب احلكم العام 
محسن ش���وبر واحلكم صالح 
التركماني واحلكم محبوب االمام 
على اجلهود املتميزة التي بذلوها 

في اجراء القرعة.
ومن ناحية اخرى، وصل الى 
البالد وفد االردن املش���ارك في 
البطولة برئاس���ة حازم عدس 

تنطلق اليوم بطولة الكويت 
املفتوحة للتنس برعاية مؤسسة 
اخلطوط اجلوية الكويتية وشركة 
بهبهاني للسيارات بإشراف احتاد 
التنس وتستمر حتى 2 مارس 
املقبل عل���ى مالعب االحتاد في 

نادي اليرموك.
وقال رئي���س اللجنة العليا 
الغريب  املنظمة للبطولة عادل 
إن عدد الالعبني املشاركني وصل 
الى مايقارب 500 العب والعبة، 
وأضاف أن الفئات السنية املشاركة 
في البطولة هي فردي الرجال، 
فردي املاسترز، فردي السيدات، 
فئة 12 عاما، فردي 16 عاما، زوجي 
السيدات، زوجي املختلط، زوجي 
رواد فوق 40 عاما، باالضافة الى 
فئة الديبلوماسيني. وأشار الى أن 
البداية ستكون مبباريات فئتي 12، 
16 عاما وستبدأ املباريات اعتبارا 

من الساعة الرابعة عصرا.
وقال الغريب ان بطولة هذا 
العام حتظى باهتمام كبير ويشارك 
فيها عدد كبير من العبي األندية 
احمللي���ة واخلليجية والعربية، 
وس���تكون املنافسة على أشدها 
بني الفرق التي تش���ارك للسنة 
الثالثة على التوالي، مشيرا الى 
ان احتاد التنس ونادي اليرموك 
حرصا على توفير كل االمكانات 

الالزمة إلجناح البطولة.
ال���ى مدير  وتقدم بالش���كر 
البطولة احلكم الدولي حس���ني 

 ولي العهد يرحب بضيوف الكويت ويشيد بمبادرة اتحاد الشرطة
افتتحت رس����ميا بطولة الشرطة 
الدولية األولى للرماية برعاية سمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد الذي 
أناب عنه حلضور حفل االفتتاح الذي 
اقيم أمس وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد لتبدأ ساعة احلقيقة في ملحمة 
وطني����ة تعكس العم����ق احلضاري 
للكوي����ت والوجه املش����رف لرجال 
أنفسهم  الذين تفوقوا على  الشرطة 
في الكثير م����ن احملافل، فكانوا خير 

سفير للرياضة الكويتية.
وجتن����ي اللجنة املنظم����ة العليا 
حصاد ما زرعت����ه في االيام املاضية 
م����ن جتهيزات واس����تعدادات عندما 
تنطلق اليوم منافسات البطولة وسط 
إشادة عاملية بروعة التنظيم وحفاوة 
االس����تقبال ودقة الترتيبات لتضمن 

البطولة جناحها قبل ان تبدأ.
وقال سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد في كلمة مبناسبة هذه البطولة 
تضمنتها النشرة اإلعالمية للبطولة هذا 
نصها: في البداية يطيب لنا ان نهنئ 
الكويت كلها، في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد، بالعرس الرياضي املتمثل في 
بطولة الكويت الدولية للرماية، التي 
تستضيفها بالدنا على أرضها الطيبة، 
للمرة األولى مببادرة كويتية من احتاد 
الشرطة الرياضي، وانه ليحدونا وطيد 
األمل في ان تكلل انشطتها باملستوى 
التوفيق والنجاح، وان  املنشود من 

تظهر باملظهر املشرف الالئق بالوجه 
احلضاري املشرق لكويتنا الغالية.

كما يطيب لنا ان نهنئ جميع الدول 
الشقيقة والصديقة ووفودها املشاركة 
في هذه البطولة، مرحبا بهم ضيوفا 

أعزاء في بلدهم الثاني.
من اجلدير بالذكر في هذا املقام، انه 
اذا كان الشباب هم األمل والساعد الفتي 
لكل وطن، فإن الرياضة دون ريب هي 
من بني العوامل الفعالة التي تسهم في 
تنمية هؤالء الشباب جسمانيا وعقليا، 

فالعقل السليم في اجلسم السليم.
واذا كانت الرماية من بني الفروع 
املهمة للرياضة، فضال عن أنها تضرب 
بجذورها في أعماق التاريخ العربي، 
اذ هي بح����ق رياضة اآلباء واألجداد، 
 ،ÿ حتى ان الفاروق عمر بن اخلطاب
أوصى بها في قول����ه املأثور »علموا 
أوالدكم الرماية والس����باحة وركوب 

اخليل«.
لذلك فإننا من هذا املنطلق، نحيي 
ال����دور الكبير الذي يق����وم به احتاد 
الش����رطة الرياضي في هذا املضمار، 
كما نوجه الثناء والتقدير إلى القائمني 
عليه، ملبادرتهم الطيبة بإطالق تلك 
البطول����ة للمرة االولى، وذلك تأكيدا 
حلرص الكويت دوما على اإلس����هام 
في تنمية العالقات الطيبة، وتوطيد 
أواصر التآخي وال����ود واحملبة، بني 
الشعوب على مختلف االصعدة، إقليميا 
وعربيا ودوليا، بإطالقها العديد من 

املبادرات العلمية والثقافية والرياضية 
واحلضارية، والترحيب باستضافتها 

على أرضها الطيبة.
وفي اخلتام فإننا نبتهل الى املولى 
العلي القدي����ر، ان يكون هذا التجمع 
الرياضي فأال حسنا، وان يكون لقاء 
األبناء األعزاء من الشبان الرياضيني، 
بنقاء قلوبهم وصفاء نفوسهم، باعثا 
على دعم وتقوية جسور الثقة واحملبة 
والتعاون بني الدول املشاركة، حتى 
تتضافر اجله����ود املخلصة من اجل 
تذلي����ل العقب����ات وحل املش����كالت 
املعاص����رة، فنحن الي����وم أحوج ما 
نكون إلى املصارحة واملصاحلة بصفاء 
واخالص، بدال من التحدي والصراع، 
والى احلكمة اكثر م����ن حاجتنا الى 
االندف����اع، والى التع����اون بيننا بدال 
من مواجهة بعضنا، والى التس����امح 
والسالم بدال من الكراهية والبغضاء، 
مهتدين في كل ذلك، بقول املولى عز 
وجل في كتابه الكرمي )وتعاونوا على 
البر والتقوى وال تعاونوا علي اإلثم 

والعدوان(.

4 مسابقات اليوم

وتق����ام أرب����ع مس����ابقات اليوم، 
حيث تقام مسابقة البندقية الهوائية 
)الرجال( ونفس املسابقة للسيدات 
فيما ستبدأ اليوم رمي الطلقة األولى 
في سالح اخلرطوش )التراب( للرجال 

والسيدات.

الخالد ناب عن سموه في افتتاح بطولة الشرطة الدولية للرماية

الزمالك في مواجهة »ذئاب المقاولون«
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تنطلق اليوم منافسات اجلولة ال� 18 
للدوري املصري املمتاز لكرة القدم، بإقامة 
خمس مباريات غاية في االهمية والترقب، 
وتستهل بلقاءي اجلونة مع انبي واحتاد 
الش����رطة مع املصري البورسعيدي في 
3:45 بتوقيت الكويت، ثم يلتقي طالئع 
اجليش مع االحتاد الس����كندري وغزل 
احمللة مع بترول اس����يوط في السادسة 
مساء، واخيرا يلتقي الزمالك مع املقاولون 

العرب في الثامنة والنصف مساء.
ويأتي لقاء الزمالك مع املقاولون العرب 
الذي يشهده س����تاد القاهرة في املرتبة 
االولى من حيث االهمية، نظرا للقاعدة 
اجلماهيرية العريضة التي تساند اصحاب 

الفانل����ة البيضاء، ليس لهذا الس����ببب 
فحسب، وامنا للعروض القوية التي بدأ 
يقدمها الزمالك في املنافسات منذ تولي 
التوأم حسن مهمة الفريق االبيض قبل 
نهاية منافسات الدوري بثالثة اسابيع، 
واخلروج من فوز الى فوز ومن انتصار 

الى انتصار.
في املقابل يدخل املقاولون لقاء اليوم 
وبحوزته 22 نقطة يحتل بها املركز التاسع 
بجدول ترتيب ال����دوري، ويعول املدير 
الفن����ي للمقاولون محمد عامر على هذه 
املباراة اماال كبي����رة في حتقيق نتيجة 

طيبة امام جنوم القلعة البيضاء.
ويس����تضيف فريق احتاد الشرطة 
نظيره املصري البورسعيدي على ملعب 

كلية الش����رطة في مباراة البحث مبكرا 
عن االمان، حيث يدخل الفريق الضيف 
لقاء اليوم وبحوزته 19 نقطة يحتل بها 
املركز الثاني عشر بجدول املسابقة، لذلك 
فالفريق البورسعيدي سيسعى الستكمال 
نشوة االنتصارات التي بدأ في حتقيقها مع 

بداية منافسات الدور الثاني للدوري.
ويدخل الشرطة لقاء اليوم وبحوزته 
23 نقطة يحتل بها املركز السابع بجدول 

ترتيب الدوري.
من جانب آخر واف����ق مجلس ادارة 
االحتاد املصري في اجتماعه أمس االول 
على منح املدير الفني للمنتخب املصري 
حسن شحاتة حرية التعاقد مع منتخب 
نيجيريا املشارك في نهائيات كأس العالم 

بجنوب افريقيا الصيف املقبل.
وكان االحتاد رفض في البداية التخلي 
عن خدمات شحاتة الذي قاده الى احراز 
كأس االمم االفريقية في النسخات الثالث 

االخيرة.
وكان شحاتة قد اشترط على االحتاد 
النيجيري في حال املوافقة على العرض، 
االستعانة باجلهاز الفني بالكامل ملنتخب 
مصر. وقال احد مسؤولي االحتاد املصري 
لوكالة الصحافة الفرنسية رافضا الكشف 
عن اسمه ان سفر شحاتة لتدريب املنتخب 
النيجيري جاء »بناء على رغبة ملحة منه 
خلوض جتربة جديدة في محفل جديد بعد 
االجنازات الكبيرة في امم افريقيا وهو 

اجناز يحسب للجهاز الفني بقيادته«.

»ضوء أخضر« لشحاتة لقيادة نيجيريا

بن همام: رئيس »فيفا«
المقبل آسيوي

اعلن رئيس االحتاد اآلس��يوي لك��رة القدم القطري 
محمد بن هم��ام أن الرئيس املقبل لالحتاد الدولي لكزة 
القدم )فيفا( قد يكون من القارة اآلس��يوية، مشيرا الى 
انه لم يقرر حتى االن ما اذا كان سيترشح شخصيا لهذا 
املنصب في االنتخابات املقبلة املقررة العام املقبل، بحسب 
ما نقلت��ه وكالة »يونهاب« الكورية اجلنوبية. وجاء كالم 
بن همام في مؤمتر صحافي عقده في سيئول أمس بعد 

لقائه رئيس كوريا اجلنوبية لي ميونغ باك.


