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اليوسف يشيد بمبادرة األمير لعالج كميل

الوحدة يسعى للتشبث بالصدارة

»السالم« كلمة سر آسيا الستضافة مونديال 2022 

الرفاع يواجه الشباب

ولي العهد استقبل رئيس وأعضاء
اللجنة المنظمة لبطولة الشرطة

أشاد رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد اليوسف 
باسمه ونيابة عن اعضاء اللجنة االنتقالية واألسرة 
الرياضية والكروية مببادرة صاحب السمو األمير 
وتوجيهه السامي بعالج الالعب الدولي السابق فتحي 
كميل لعالجه في اخلارج على نفقته اخلاصة، مؤكدا 
ان هذه اللفتة السامية من سموه إمنا جتسد الرعاية 
الكرمية لسموه وحبه ألبنائه الشباب والرياضيني 
والتي تنير لهم الطريق ليمثلوا بلدهم الكويت في 

احملافل الرياضية والدولية على اكمل وجه.
واوضح اليوسف ان هذه املبادرة الكرمية السامية 
قد القت استحسان وسعادة االسرة الكروية والرياضية 

وعكس����ت وفاء ووالء هذه االسرة للقيادة احلكيمة 
لس����مو القائد أمير البالد مؤكدا ان هذا ليس بجديد 
على قيادتنا الرش����يدة والتي تسعى دوما الى دعم 
ومساندة الشباب والرياضيني وتوفير كل اإلمكانيات 
الالزمة لتحقيق طموحاتهم واهدافهم وتعزيز مكانة 

الكويت في احملافل الدولية.
كما اشار اليوسف الى أن مبادرة صاحب السمو 
األمير إمنا هي تكرمي ليس لالعب فتحي كميل فحسب 
والذي قدم الكثير لوطنه الكويت خالل مس����يرته 
الكروية احلافل����ة بالعطاء إمنا هي تكرمي للرياضة 

والرياضيني.

يواجه الوحدة اختب����ارا صعبا للمحافظة على 
صدارته التي اعتالها للمرة االولى هذا املوسم عندما 
يحل ضيفا على الش����باب التاسع اليوم في املرحلة 
اخلامسة عشرة من الدوري االماراتي لكرة القدم التي 
تشهد قمة استثنائية غدا اجلمعة بني اجلزيرة الثاني 

والعني الثالث، ويلعب اليوم الظفرة مع الوصل.

 واشتعلت املنافسة على اللقب بعدما جرد الوحدة 
فريق اجلزيرة من صدارته عندما هزمه 2-1 االحد 
املاضي ليعتلي الصدارة للمرة االولى هذا املوس����م 
برصي����د 36 نقطة وبفارق ثالث نقاط عن اجلزيرة 
الثاني واربع نقاط عن العني الثالث.  وانحصر صراع 

اللقب بني الثالثي الوحدة واجلزيرة والعني.

يرى القط����ري محمد بن هم����ام رئيس االحتاد 
االسيوي ان نشر السالم من خالل كرة القدم سيكون 
أحد أهداف بالده في حملتها الستضافة نهائيات كأس 
العالم 2022.  كما قال ابن همام أيضا انه يتفهم رغبة 
كوريا اجلنوبية في استضافة البطولة ذاتها من أجل 

»ترسيخ السالم في شبه اجلزيرة الكورية«.
 ونقل موقع االحتاد االسيوي على االنترنت أمس 
عن الرجل األول في االحتاد االسيوي قوله خالل مؤمتر 
صحافي في العاصمة الكورية سيئول أمس »هناك 
العديد من املزايا في ملف قطر الستضافة نهائيات 
كأس العالم فجميع املباريات في الدور األول ستقام 
في مساحة متقاربة ويستطيع املتفرج بالتالي مشاهدة 
أكثر من مباراة في ذات اليوم«. ولم يتقدم من قارة 
آسيا الس����تضافة نهائيات كأس العالم سوى قطر 

وكوريا اجلنوبية واندونيسيا لكن مسؤوال حكوميا 
في اندونيسيا قال مؤخرا ل� »رويترز« إن األولوية 
في بالده يجب ان تركز على حتسني مستوى الفرق 
الصغيرة اكثر من اس����تضافة هذا احلدث الكروي 
الكبير.  وتطرق املسؤول القطري خالل حديثه إلى 
ضرورة مساندة آسيا ألي مرشح من القارة يتقدم 
لرئاسة »فيفا«، وقال »اعتقد أنه حان الوقت من أجل 
رؤية شخصية آسيوية في هذا املوقع حيث يوجد 
أكثر من ش����خص مؤهل من آسيا لقيادة كرة القدم 
العاملية وعندما نتفق على هذا الشخص فإنني أمتنى 

أن تقف جميع دول القارة وراءه«.
 وسيعلن فيفا في ديسمبر املقبل اسم العرضني 
الفائزين بحق تنظيم نهائيات كأس العالم في عامي 

2018 و2022.

المنامة ـ ناصر محمد
تنطلق اليوم مباريات األس����بوع ال� 12 للدوري 
البحريني لكرة القدم، وذلك بعد توقف في االسبوع 
املاضي الذي أقيم فيه نهائي كأس ملك البحرين الذي 

انتهى لصالح الرفاع على حساب البسيتني.
وتبدأ اجلولة بلقاء الرفاع حامل لقب الكأس مع 
الشباب، فيما يلتقي غدا األهلي مع البسيتني، واملالكية 
مع احملرق، ويلتقي  السبت النجمة مع احلالة، واملنامة 
مع الرفاع الشرقي. وستتوقف املسابقة بعدها حتى 

اخلميس 11 مارس املقبل. حيث ان الرفاع ممثل األندية 
البحرينية في مسابقة كأس االحتاد اآلسيوي سيلتقي 
مع النهضة العماني في مسقط، فيما سيلعب منتخب 
البحري����ن مباراته األخيرة في تصفيات كأس األمم 
اآلسيوية التي ستقام في الدوحة 2011 أمام اليابان 
في طوكيو يوم الثالث من مارس املقبل، فيما يلعب 
احمل����رق أمام قطر القطري في البحرين يوم الثامن 
من م����ارس مباراتهما األولى في الدور قبل النهائي 

لبطولة أندية مجلس التعاون األبطال.

اس���تقبل س���مو ولي العهد الش���يخ نواف 
االحم���د في ديوانه بقصر بي���ان صباح أمس 
رئيس واعضاء اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
الشرطة الدولية االولى للرماية وذلك مبناسبة 
انطالق البطولة الدولي���ة واملقامة حاليا على 

ارض الكويت.
وقد اش���اد س���موه باجلهود التي بذلت من 
القائمني على تنظيم البطولة، كما اشاد سموه 
به���ذه الرياضة ملا لها من دور فعال في تاريخ 
االمم والشعوب متمنيا للوفود املشاركة زيارة 
ميمونة لبلدهم الثاني وان يكون الفوز حليفا 

ل���كل من اعطى هذه الرياضة قدرا واهتماما ملا 
فيها من تربية للنفس والبدن والعقل وحفظ 

االوطان.
ومن جانب آخر، اش���اد ام���ني عام االحتاد 
االوروبي دميت��ري ش���ونهوف بك���رم  اللقاء 
واحلف��اوة اللذي��ن اس���تقب��ل بهما والوف��ود 
املشاركة مشيدا بدور الكويت الفعال واملكان��ة 
التي حظي�����ت به��ا ف��ي احملاف�����ل الدولي��ة 
بشتى املجاالت وعلى وجه اخلصوص في مجال 
الرياضة. وقد قدموا لسموه هدية تذكارية بهذه 

املناسبة.

إسماعيل عبداللطيف عنصر مهم في الرفاع

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد لدى استقباله اللجنة املنظمة للبطولة

التحدي سيكون كبيرا بني العب األهلي احمد حسن والعب حرس احلدود احمد عيد عبدامللك

حفل افتتاح البطولة عرض تاريخ الكويت الطويل مع رياضة الرماية

األهلي في مهمة صعبة أمام »الحرس«

الخالد تمنى أن تحقق بطولة الرماية الدولية أهدافها المنشودة

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تختتم اليوم منافسات اجلولة 
املمتاز  الدوري  ال� 18 ملس���ابقة 
املصري لكرة القدم بإقامة ثالثة 
لقاءات غاية في االهمية، حيث 
يستضيف حرس احلدود على 
ملعب���ه باملكس باالس���كندرية 
االهلي في ال� 6 مس���اء بتوقيت 
الكويت، ويلتقي االنتاج احلربي 
مع املنصورة في نفس التوقيت 
بستاد السالم، وتختتم منافسات 
اليوم بأقامة مباراة االسماعيلي 
مع بتروجيت في الثامنة والنصف 

مساء بستاد االسماعيلية. 
وتعمر مباريات حرس احلدود 
واألهلي دائم���ا بالقوة واإلثارة 
وكرة القدم احلقيقية، وهذه املرة 
سيتحدد بشكل أساسي من هو 
الفريق صاحب اليد العليا بلقاءات 
الفريق���ني، فاألهلي حتت قيادة 
جهازه الفني بقيادة حسام البدري 
بحوزته 38 نقطة يتصدر بها قمة 
ترتيب جدول الدوري ويبحث عن 
الفوز به���ذا اللقاء حتى يواصل 
املسيرة نحو الدرع السادسة التي 
يحاول »املارد االحمر« بكل الطرق 

الوصول إليها.
ويس���عى حرس احلدود )18 
الرابع  املركز  نقطة يحتل به���ا 
عش���ر( للعودة الى مس���يرته 
الكروي���ة الناجحة، الذي فقدها 
عل���ى م���دار منافس���ات الدور 
االول للبطول���ة، على الرغم من 
ان���ه بطل مس���ابقة كأس مصر 
وبطولة السوبر املصرية، لذلك 
فإن مباراة الليلة س���تكون غير 

واضحة املعالم.
وعلى ملعبه باالسماعيلية، 
يستضيف االسماعيلي نظيره 
بتروجيت في لقاء القوة واالثارة، 
حيث ان جميع احلسابات واردة 
في هذه املواجهة، كما هي عادة 

لقاءات الفريقني دائما.
املباراة كثيرا  وتختلف هذه 
في الشكل واملضمون عن باقي 
السابقة، فاالسماعيلي  اللقاءات 
يسعى دائما للفوز بلقب بطولة 
اليوم  الدوري ويدخل مب���اراة 
ورصي���ده 31 نقط���ة يحتل بها 
املركز الثان���ي بجدول الدوري، 
وال تفرقه سوى نقطتني فقط عن 
بتروجيت منافس���ه اليوم الذي 
يحتل املركز الثالث برصيد 29 
نقطة، وهو ما جعل املدير الفني 
للدراويش عماد س���ليمان يقرر 
اجراء عدة تغييرات في التشكيلة 
أمام بتروجيت اليوم، خاصة بعد 
عودة الفريق من كينيا مبعنويات 
مرتفعة للغاية بعد تعادله السلبي 
مع فريق سوفاباكا بطل كينيا في 
ذهاب ال���دور التمهيدي لدوري 

ابطال افريقيا.
وعلى ملعب السالم، يستضيف 
االنتاج احلربي صاحب االرض 
في مب���اراة اليوم املنصورة في 
لقاء الصاعدين حديثا للدوري 
املمت���از، والطريف ان الفريقني 
ايضا اصبح يقودهما فنيا مدربان 
ينتميان ملدرسة الزمالك الكروية، 
حيث ان طارق يحيى املدير الفني 
لالنتاج احلربي واشرف قاسم 
ينتميان ال���ى نادي الزمالك، اال 
ان كرة القدم احلديثة اصبحت ال 
تعترف بهذه املسميات، وال مكان 

اش����اد وزير الداخلية الفريق 
الركن الشيخ جابر اخلالد بالرعاية 
السامية لسمو ولي العهد الشيخ 
ن����واف االحمد لبطولة الش����رطة 
الدولية االولى للرماية التي انطلق 
اول انشطتها امس االول باقامة حفل 
االفتتاح على مجمع ميادين الشيخ 

صباح االحمد للرماية االوملبية.
واضاف الش����يخ جابر اخلالد 
الذي ناب عن سمو ولي العهد في 
ان  البطولة  افتتاح  حضور حفل 
رعاية س����موه للبطولة منحتها 
اهتمام����ا دوليا ممي����زا ومتابعة 
اعالمية واسعة وجعلتها من بني 
ابرز البطوالت الشرطية في العالم. 
واعرب ف����ي تصريح للصحافيني 
عقب احلفل عن فخره بتمثيل سمو 
ولي العهد في حضور هذا امللتقى 
الرياضي الكبير الذي يجمع الرماة 

والراميات النخبة في العالم. 
ومتنى ان حتقق البطولة التي 
تتزامن مع احتفاالت الكويت بالعيد 
الوطني وعي����د التحرير االهداف 
املنشودة منها وتساهم في ارتقاء 
الرماية الش����رطية ووصولها الى 

افضل املستويات.
وف����ي هذا االطار ق����ال رئيس 
االحتادي����ن العرب����ي والقط����ري 
الرياضي للشرطة ونائب رئيس 
االحتاد الرياضي الدولي للشرطة 
البطولة  ان  العطية  العميد خالد 
تشكل حشدا غير مسبوق البطال 

العالم في اللعبة.
واضاف العطية في الكلمة التي 

أزمته مع الفريق قائال: لقد اتصل 
بي رئيس النادي ومجلس اإلدارة 
بالكام���ل، واملدي���ر الفني عماد 
سليمان واجلهاز الفني بالكامل، 
كما حت���دث معي الالعبون، مما 
اكد له ان اجلميع س���يكون يدا 
واحدة خ���الل الفت���رة املقبلة، 
لذلك فهو س���يكون موجودا مع 
الدراويش حتى نهاية املوس���م، 
اما لو رغبت اإلدارة في تسريحه 
او االستغناء عنه فهو لن ميانع، 
الن املهم هنا ه���و كيان النادي 

االسماعيلي األغلى.
وطم���أن احلض���ري جماهير 
الدراوي���ش مؤكدا أنه معهم قلبا 
وقالب���ا، وال���دوري ف���ي امللعب 
وسيذهب ملن ميلك الروح ويجتهد 

في امللعب.

عبدالعزيز مديرًا إداريًا لألولمبي

من ناحية اخرى، حسم مجلس 
ادارة االحتاد املصري لكرة القدم 
برئاسة سمير زاهر منصب املدير 
اإلداري للمنتخب املصري األوملبي، 
باختيار مدي���ر العالقات العامة 
باالحتاد عالء عبدالعزيز، لتولي 
املدير االداري للمنتخب  منصب 
األوملبي ال���ذي يقوده فنيا هاني 

رمزي.
وكان مجلس اإلدارة قد رشح 
العب اجليش واملدرب باملنتخب 
العسكري عبد الناصر محمد لتولي 
هذه املهمة اال ان األخير اعتذر لعدم 
رغبته في العمل اإلداري مفضال 

عليه العمل الفني.

وحتى املرحلة احلالية. 
كما اشتمل العرض الذي امتزج 
باللمحات الفنية الرائعة على طرق 
الصيد عبر االسلحة من بداية الرمح 

والسهم حتى السالح الناري.
وعزفت املوسيقى سيمفونية 
جميلة عبرت عن اجلمال والروعة 
ف����ي االداء لتلك الرياض����ة التي 
مزجت املاضي القدمي وتراث اآلباء 

واالجداد.
على صعي����د اخ����ر، اعتمدت 
اجلمعية العمومية لالحتاد الدولي 
الرياضي للش����رطة في جلستها 
الثانية امس تزكية رئيس الشرطة 
اللواء الشيخ احمد النواف رئيسا 
التي  لالحتاد في دورته اجلديدة 
تستمر حتى 2014. وبات النواف 
ثاني رئيس كويتي لالحتاد الدولي 
خلفا للفريق عبداحلميد حجي الذي 
الرئاس����ية بعد ان  انتهت فترته 
امضى ما يقارب 10 سنوات في هذا 
املنصب. وقد حصل النواف على ثقة 
اجلمعية العمومية باالجماع لتولي 
دفة االحتاد للسنوات االربع املقبلة. 
وانتخب 3 نواب لرئيس االحتاد 
الدولي، وفاز مبنصب النائب االول 
االماراتي اللواء عبداهلل العامري 
بحصوله على 35 صوتا، وحصل 
الهنغاري العقيد جيزا س����اميون 
على منصب النائب الثاني باالقدمية 
بعد تس����اويه مع مواطنه النائب 
العقيد ساندروا دايركس  الثالث 
بعدد االصوات مبجموع 32 صوتا 

لكل منهما.

فيها ملن يتبع هذه السياسة التي 
عفى عليها الزمن.

الحضري مستمر مع اإلسماعيلي

من جهة اخرى، أعلن حارس 
مرمي مصر والنادي االسماعيلي 
عصام احلضري اس���تمراره مع 
فريقه احلالي، مشددا على انتهاء 
اخلالفات التي كانت قد نشبت بينه 
وبني مجلس إدارة »الدراويش«.

وأضاف احلضري أن موضوع 
االسماعيلي أخذ أكبر من حجمه، 
مؤكدا انه عندما انضم للفريق كان 

ذلك للعالقة القوية التي تربطه 
برئيس النادي نصر أبو احلسن 
اإلدارة، مضيفا  واعضاء مجلس 
انه كان من املمكن استمراره في 
صفوف نادي سيون السويسري، 
ولكنه فضل االس���ماعيلي بهدف 

حتقيق بطوالت. 
وواصل احلضري حديثه قائال: 
ان االس���ماعيلي ميتلك جماهير 
عظيمة، وم���ن وجهة نظري هو 
أفضل ناد يلعب كرة قدم في مصر، 
فضال عن كونه األفضل في قطاع 

الناشئني بدول أفريقيا. 

واشار الى انه عندما انتقل لقلعة 
الدراويش كان هدفه حتقيق بطولة 
أو بطولتني معهم، وكان ينتظر 
عروضا احترافية في ذات الوقت، 
ولكن االمور لم تسر بالشكل الذي 
كان يتوقعه نظرا لإلصابات التي 
الحقت بعض الالعبني واحتراف 
البعض اآلخ���ر، مضيفا انه على 
الرغم م���ن ذلك تلق���ى في هذه 
الفترة عروضا لالنضمام للمريخ 
الس���وداني وبيرنلي االجنليزي 

وعرضا برازيليا آخر.
وشدد احلضري على انتهاء 

التحري����ر. وفي كلمة مماثلة، قال 
وكي����ل وزارة الداخلي����ة ورئيس 
اللجنة املنظمة العليا الفريق أحمد 
الرجيب ان االقبال الكبير للمشاركة 
في هذه البطولة والذي وصل الى 
45 دولة م����ن جميع انحاء العالم 
ميثلها 690 شخصا ما هو اال اضاءة 
تعطي دالالت واضحة على مكانة 
الكويت املتميزة على الصعيدين 
الدولي واالقليمي. واضاف الرجيب 
ان هذه البطولة التي سيعقد على 
هامشها اجتماع اجلمعية العمومية 
الدولي  الرياضي  الحتاد الشرطة 
تأت����ي اضاف����ة ممي����زة ملنظومة 

العاملية، متمنيا  الرماية  بطوالت 
لهذا االجتماع النجاح ملا فيه خدمة 
الرياضة الشرطية الدولية. واثنى 
على دور سمو ولي العهد ورعايته 
للبطولة واثرائه للعمل الرياضي 
الى  مببادراته وتشجيعه اضافة 
الشيخ جابر اخلالد على مساندته 
الفاعلة الجناح البطولة وتقدمي كل 
وسائل الدعم لها البرازها بالشكل 
املطلوب. وتضمن اوبريت احلفل 
الذي اقيم على مسرح كبير مجهز 
بديكورات ضخمة حتت شعار )دار 
السالم( عرض فيلم وثائقي عن 
تاري����خ الرماية منذ فجر التاريخ 

القاها خالل حفل افتتاح البطولة 
باالنابة عن رئيس االحتاد الدولي 
للشرطة ان هذه التظاهرة الرياضية 
تعد حدثا كبيرا ومفخرة الحتاد 
الدولي وليس  الرياضي  الشرطة 

احتاد الشرطة الكويتي فقط.
واش����اد بدور سمو ولي العهد 
ورعايته للبطولة مؤكدا ان سموه 
يؤازر الرياضة الشرطية ويدعمها 
دعما كامال منذ انطالقتها وحتى 

املرحلة احلالية.
وذكر العطية انه مما يضاعف 
اهمية هذا احلدث تزامنه مع الذكرى 
ال� 49 لليوم الوطني وال� 19 لعيد 

اإلسماعيلي يواجه بتروجيت في ختام الجولة الـ 18 للدوري المصري

 تزكية النواف رئيسًا لالتحاد الدولي للشرطة

مصر إلى نصف نهائي »أمم أفريقيا لليد«
تأهل املنتخب املصري لكرة اليد للرجال 
إل����ى الدور نصف النهائ����ي في بطولة أمم 
أفريقي����ا، التي تس����تضيفها مصر حاليا، 
كأول املجموعة الثانية ف����ي الدور الثاني 
»املجموعات«، بعد فوزه على املنتخب املغربي 
44-21 ف����ي املباراة التي جمعتهما مس����اء 
اول من امس ضمن منافس����ات املجموعة 

نفسها.
وجاءت املباراة من جانب واحد لصالح 
املنتخب املصري، الذي فرض سيطرته على 
املباراة منذ بدايتها ومتكن العبوه من التألق 
وإح����راز عدد وافر م����ن األهداف في مرمى 
املنتخب املغربي، الذي استس����لم العبوه 
متاما للضغط املصري، وجنح العبو مصر 
في توس����يع فارق األهداف لصاحلهم بعد 

أول ربع ساعة من اللقاء ل� 8 أهداف، حيث 
كانت النتيج����ة 12-4، وتألق في املنتخب 
املصري أكث����ر من العب أبرزهم حس����ني 
زكى وأحمد األحمر ومحمد كشك، وأصبح 
الهجوم في اجتاه واحد لصالح مصر، ومتكن 
العبو منتخب مصر من إنهاء الشوط األول 
لصاحلهم بنتيجة 8/23، وفى الشوط الثاني 
فرض العبو املنتخب املصري س����يطرتهم 
وسط استسالم واضح من العبي منتخب 
املغرب، وينتهي الش����وط الثاني واملباراة 

لصالح املنتخب املصري بنتيجة 21-44.
وأسفرت منافس����ات اجلولة األولى من 
الدور الثاني »املجموعات« باملجموعة االولى 
في البطولة األفريقية مبنافسات »الرجال« 

عن فوز اجلزائر على أنغوال 19-26. 


