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األهلي يتقدم نحو الصدارة

سيارة ماسا تحترق أثناء تجارب ڤالنسيا

اشتعلت سيارة البرازيلي فيليبي ماسا سائق 
فيراري الذي ينافس في بطولة العالم لسباقات 
فورموال 1 للس���يارات بع���د ان أكمل بها لفات 
قليلة على حلبة ڤالنس���يا في ش���رق اسبانيا 

أمس األول.
وكانت هذه هي التجارب األولى ملاسا بعد ان 
خاض زميله االسباني فرناندو الونسو التجارب 

يومي الثالثاء واالربعاء املاضيني.
وأكد في���راري مبوقع���ه عل���ى االنترنت ان 
ماسا انس���حب من التجارب بعدما حدث تسرب 

للزيت.

وقال »لألس���ف تس���رب الزيت الى العادم ما 
أدى الى نشوب حريق صغير وتلفيات محدودة 

بالسيارة«.
وأض���اف »بدأ الفنيون على الفور العمل على 

إصالح التلفيات«.
وجاء ماسا في املركز السادس بالترتيب العام 
لبطول���ة العالم لفورموال 1 في املوس���م املاضي 
بينما حل زميله الونس���و بطل العالم مرتني في 

املركز الثاني.
وينطلق املوس���م اجلديد لفورموال 1 بسباق 

البحرين في 13 مارس املقبل.

المنامة ـ ناصر محمد
تقدم األهلي لصدارة الدوري البحريني لكرة 
القدم بعد تغلبه عل���ى املنامة بثالثية نظيفة 
رفع بها رصيده الى 11 نقطة، فيما توقف رصيد 
املنامة عند 8 نقاط ورفع احملرق رصيده الى 8 
نقاط بعد تغلبه على البسيتني 2-0 في اجلولة 

اخلامسة من الدوري.
واس���تطاع األهلي ان يلح���ق باملنامة أول 
هزمية هذا املوسم واحرز اهدافه الثالثة محمد 
 حبيل )40( والبرازيلي ديغو سيلفا )45 و67(

وخسر بطرد العبه حسني الفرحاني في الدقيقة 
.56

ومتكن احملرق من الفوز على جاره البسيتني 
بهدفني مقابل ال شيء وسجل الهدفني وليد احليام 
)63* وراشد الدوس���ري )90( وجتمد رصيد 

البسيتني بعد اخلسارة عند 5 نقاط.
من جهة اخرى اعرب رئيس جهاز كرة السلة 

بالنادي االهلي خالد كانو عن اس���فه الشديد 
للق���رارات التي اصدرها احتاد اللعبة بش���أن 
االحداث التي صاحبت مباراة ناديه امام املنامة 

في كأس زين.
واشار كانو الى انه لو كان األمر بيدي العلنت 
االنسحاب من املشاركة وتكملة املسابقة رغم 

وصولنا للنهائي امام املنامة.
واضاف ان ما يؤسف له حقا اننا علمنا بهذه 
القرارات قبل اجتماع اللجنة الفنية مما يؤكد 
الني���ة في عدم ايقاف الع���ب املنامة االميركي 
داريوس وبالتالي فان مشاركته تعتبر مخالفة 
للقوانني واالنظمة، وكان املنامة قد شن هجوما 
على حكام املباراة االخيرة في الكأس على الرغم 
من ضمان تأهله للنهائي وقد احتاد جناد اللعبة 
قرارا بلفت نظر داريوس رغم وضوح حركته 
التي قام بها جتاه احلكم الدولي البحريني كرمي 

شكيب وامسكه من رقبته.

)أ.ف.پ( البرازيلي فيليبي ماسا يقفز من سيارته بعد احتراقها  

 الشباب يهزم خيطان ويحافظ على الصدارة
مبارك الخالدي

حافظ الشباب على صدارته لدوري الدرجة 
االولى لكرة القدم في ختام منافسات القسم 
الثاني من البطولة بعد تغلبه مس����اء امس 

على خيطان 2 - 0.
وأحرز هدفي خيطان البرازيلي ماركوس 
)7( ومس����عود فريدون )81( ليرفع الشباب 
رصي����ده الى 23 نقطة بعد أن قدم الش����باب 
عرضا متوازنا اثبت فيه احقيته بتصدر قائمة 
الفرق وانهاء القسم الثاني من البطولة محتفظا 

بالصدارة.
ومتكن التضامن من اكتساح الصليبخات 

5 - 1 ليحتل املركز الثاني ورافعا رصيده الى 
19 نقطه فيما جتمد رصيد الصليبخات عند 

15 نقطه في املركز الثالث.
وس����جل للتضامن فهد الهاج����ري )26( 
والبرازيل������ي برن����س )37 و43( ومواطنه 
العلي )90(،  رودريغو )45( وعبدالعزي����ز 
فيما سجل للصليبخات البرازيلي ويلسون 

.)48(
ومتكن اليرموك من الفوز على الفحيحيل 
2 - 1 ليرف����ع رصيده الى 9 نقاط في املركز 
قبل االخير الذي حل فيه الفحيحيل برصيد 

7 نقاط.

االتحاد القطري يبدأ البحث عن مدرب
مارشان ال يعلم عن عرض »العنابي«.. ولخويا يهزم السيلية

االحتاد القطري يريد التعاقد بشكل مبكر مع مدرب بديل للفرنسي برونو ميتسو

بدأ االحتاد القطري لك����رة القدم البحث عن 
مدرب لقيادة املنتخب األول في املرحلة القادمة 

خلفا للفرنسي برونو ميتسو.
وأكد مدير املنتخبات الوطنية باالحتاد القطري 
فهد الكواري سعي املسؤولني في االحتاد بكل قوة 
للتعاقد مع مدرب أجنبي ذي اسم المع لديه القدرة 
على قيادة العنابي ف����ي الفترة املقبلة وحتقيق 
الطموحات التي يحلم بها اجلميع سواء مسؤولون 
أو جماهير أو إعالم، خصوصا أن اجلميع يحلم 
بتكوين منتخب قوي قادر على الصعود لكأس 
العالم 2014 بالبرازيل، واملنافسة على كأس األمم 

اآلسيوية 2015 في أستراليا.
ورفض الكواري في تصريحات أدلى بها لقناة 
الدوري والكأس القطرية الكشف عن أي معلومات 
عن هوية املدرب األجنبي املقبل للعنابي، واكتفى 
بالتأكيد على أنه سيكون شخصية لديها املعلومات 

الكافية عن الكرة القطرية.
في غضون ذلك، نفى املدرب الفرنسي برتران 
مارش����ان ما تردد حول تلقيه اتصاال من جانب 
االحتاد القطري لتدريب املنتخب خلفا ملواطنه 

ميتسو.
وأكد مارش����ان أن وجود اسمه ضمن القائمة 
يعد اجتهادات صحافية بعيدة عن الواقع، مشيرا 
إلى أنه موجود حاليا في فرنسا وغادر الدوحة 
قبل نهائي كأس أمم آسيا وبالتالي لم تكن لديه 
أي فكرة عن إقالة ميتسو وإمكانية تولي املنصب 

خلفا له.
من جهة أخرى، عزز خلويا موقعه في الصدارة 
بفوزه على السيلية 2 � 0 في افتتاح املرحلة الثانية 
عش����رة من الدوري القطري لك����رة القدم. ورفع 
خلويا رصيده الى 29 نقطة، فيما ظل الس����يلية 
ثامن����ا برصيد 13 نقطة. وأنهت مباراة القمة بني 

الريان والسد بالتعادل 1 � 1.

الغانم يطمئن على »نجل« علي
مبارك الخالدي

قام رئيس جهاز الكرة بنادي 
الكوي����ت النائب مرزوق الغامن 
يرافق����ه نائب رئي����س النادي 
خالد الغامن ومدير الكرة عادل 
عقلة بزي����ارة الى جنل الالعب 
وليد علي الذي تعرض حلادث 
سير أدى الى كسر في رجليه، 
حيث عرض الغامن على الالعب 
علي وأس����رته تكفل����ه بعالج 
 ابنه����م، معتب����را ان اجلمي����ع
في نادي الكويت أسرة واحدة.

وم���ن جهته، ثّم���ن النجم 
ال��ب����ادرة  ول�ي�����د ع��ل���ي 
ل�ل��غ��امن وعقلة،  ال��ك��رمية 
املواقف  معتب���را ان ه������ذه 
ليس���ت غريب���ة عل���ى ادارة 
الن���ادي والنائب الغامن الذي 
يقف دائما خلف الالعبني في 

السراء والضراء.
وكان جن���ل الالعب برفقة 
اح���د أقربائه عندما تعرضت 
مركبتهما حلادث سير أدى الى 

كسور في رجليه.


