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البريهي: 275 مشاركًا في بطولة »بيت العرب«

عبدالعزيز جاسم
قال مدير عام بطولة جمال 
اخليول العربية الثانية عبداهلل 
البريهي ان جناح البطولة في 
العام املاضي شجعنا على تنظيم 
البطولة احلالية بدعم ورعاية 
صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد، مش���يرا إلى أن 
عدد املشاركني زاد عن املوسم 
املاضي بكثير حيث سجل في 
البطولة 275 مشاركا بينما كان 
العدد في املوس���م املاضي 225 

مشاركا.

ج���اء ذل���ك خ���ال املؤمتر 
الصحافي الذي عقد في »بيت 
العرب« وهو املكان نفسه الذي 
ستنظم فيه البطولة خال الفترة 
من 16 إلى 18 اجلاري حتت رعاية 
صاحب السمو األمير وبحضور 
رئيس اللجنة االوملبية الشيخ 

احمد الفهد.
وأضاف البريهي أن البطولة 
تتزامن مع االحتفاالت باألعياد 
الوطنية، مش���يرا إلى أن بيت 
العرب حرص على إقامة البطولة 
للسنة الثانية على التوالي وهي 

األكبر من نوعها عامليا من حيث 
عدد املشاركني، وذلك ملا شهدته 
بطولة العام املاضي من اهتمام 
وحماس غير مسبوق من قبل 

ماك اخليول.
الفئات  انه مت تقسيم  وبنينّ 
املش���اركة وفقا لاعمار الى 4 
فئات رئيسية منها فئات ثانوية 
يتم التنافس فيما بينها الختيار 
أجمل اخليول، وسيتم في اليوم 
األخير للبطولة تأهيل الفائزين 
باملركز األول والثاني من جميع 
الفئات الى التصفيات النهائية 

التي سيتم خالها تكرمي افضل 4 
خيول في مسابقة »بطل األبطال« 
املهرات، مهور، األفراس  لفئة: 
والفحول. وأشار البريهي إلى ان 
البطولة تعتمد في األساس على 
تقييم الناحية اجلمالية للخيول 
املشاركة، وفقا للقواعد املتبعة 
عامليا في تصني���ف اخليول، 
وسيقوم بالتحكيم عدد من افضل 
الدوليني من اجنلترا  احملكمني 

وأملانيا وپولندا ومصر.
البريه���ي صاحب  وش���كر 
السمو األمير لرعايته السامية 

لهذه البطولة، مش���يدا بالدعم 
الكبير الذي قدمه نادي الصيد 
والفروس���ية إلجن���اح اطاق 
املسابقة. كما شكر جميع الرعاة 

وداعمي البطولة واملشاركني.
من جهته قال املنسق العام 
انه  للبطولة عب���داهلل احلداد 
مبناس���بة االحتفاالت باألعياد 
الوطنية سوف تخصص جوائز 
قيمة اضافية وهي عبارة عن 
4 سيارات للفائزين في فئات 
بطل األبط���ال الذهبية للفئات 
العمرية األرب���ع باإلضافة الى 

جوائز أخ���رى وذلك بناء على 
أوامر سامية من صاحب السمو 
األمير، كما سيقدم بيت العرب 
جائزة س���يارة ألفضل مربي 
حصل إنتاجه احمللي على أعلى 

نسبة من النقاط.
وبنينّ احلداد ان هناك تغييرا 
كبيرا عن بطولة العام املاضي 
حيث زاد عدد املشاركني وكذلك 
البطولة  إقام���ة  تغير م���كان 
حيث كانت تقام بنادي الصيد 
والفروسية، كما زاد عدد اجلوائز 
املالية كثيرا عن البطولة السابقة 

مشيرا إلى ان جميع املشاركني 
من الكويت فقط، الفتا إلى أن 
املوقع اجلديد وهو »بيت العرب 
سيسمح برؤية أفضل للجماهير 

لاستمتاع بالبطولة.
وقال مدير الفعاليات األملاني 
كاوس بيس���تا، ان جمي���ع 
املشاركني في البطولة مسجلون 
لدى سجل اخليل العربية وانه 
ال يح���ق للجواد احلاصل على 
بطولة من الفئ���ة )أ( أو أعلى 
في املوسم املاضي املشاركة إال 
في حال حصوله س���ابقا على 

بطولة الصغار وأصبح من فئة 
الكبار. وبني ان البطولة تندرج 
الهيئة  حتت لوائح وقوان���ني 
األوروبية ملنظم���ات اخليول 

العربية »اإليكاهو«.
وأوضح ان جميع اخليول 
املشاركة ستخضع لفحص طبي 
شامل لضمان عدم حملها الي 
امراض معدية ق���د تؤثر على 
صحة اخليول املشاركة، مضيفا 
انه سيتم عمل فحص عشوائي 
للخيول ملعرفة ما اذا مت حقنها 

باملنشطات.

الحداد: 4 سيارات للفائزين في »جمال الخيول« بدعم سمو األمير

أحد اخليول املشاركة في بطولة »بيت العرب« )محمد ماهر(عبداهلل البريهي وعبداهلل احلداد وكالوس بيستا خالل املؤمتر الصحافي

أحمد حسن يخضع لبرنامج تأهيلي بصورة منفردة للعودة الى التدريب مع زمالئه

الزمالك ينوي السفر إلى ليبيا مبكرًا استعدادًا لمواجهة بطل كينيا

زاهر ينفي انسحاب الفراعنة من تصفيات كأس أفريقيا

الحضري يتطلع للعودة إلى تشكيلة »الفراعنة«

قادير يغيب أربعة أسابيع
 عن ڤالنسيان

أعلن نادي ڤالنسيان الفرنسي لكرة القدم أن العبه 
اجلزائري الدولي فؤاد قادير سيبتعد عن املاعب لفترة 
تتراوح بني ثاثة وأربعة أس����ابيع بسبب اإلصابة. 
وذك����رت صحيفة »ليكيب« الفرنس����ية في موقعها 
االلكتروني أن قادير تعرض يوم األحد املاضي لتمزق 
في أوتار الركبة خال مشاركته في مباراة مع الفريق 
الثاني لنادي ڤالنس����يان. وكان قادير )27 عاما( لم 
يش����ارك في أية مباراة منذ 2 أغسطس املاضي اثر 

تعرضه لتمزق الرباط الصليبي للركبة.

أوستبرغ يتصدر  رالي السويد
فاجأ النرويجي الشاب مادز اوستبرغ الذي يشارك مع فريق شتوبارت على منت فورد 
فييس����تا اجلديدة، اجلميع بعدما أنهى اليوم االول من رالي السويد، املرحلة االفتتاحية 
)من أصل 13( من بطولة العالم للراليات، في الصدارة بفارق 14.8 ثانية عن سائق فورد 
الرسمي الفنلندي ميكو هيرفونن. وضرب السائق النرويجي الباحث عن فوزه االول في 
بطولة العالم للراليات، بقوة في املرحلة اخلاصة الثانية، كون املرحلة األولى االستعراضية 
أقيمت، وحسمها ملصلحته امام السائقني الرسميني في فورد الفنلنديني هيرفونن وياري 
� ماتي التفاال، فيما عانى الفرنس����ي سيباس����تيان لوب بطل العالم في املواسم السبعة 
األخيرة كثيرا على منت س����يارته اجلديدة سيتروين »دي اس 3« خصوصا انه كان اول 
املنطلقني، ففتح الطريق املغطاة بالثلوج امام منافسيه ما تسبب في إضاعته الكثير من 

الوقت حيث حل سابعا بفارق اكثر من 42 ثانية عن اوستبرغ.

ق��ال حارس مرمى نادي املريخ الس��وداني ومنتخب مص��ر لكرة القدم 
عص��ام احلضري انه يتطلع للعودة للمش��اركة مع منتخب بالده بعد انتهاء 
فترة ايقافه. وانتهى أمس ايقاف احلضري الذي استمر اربعة اشهر بناء على 
قرار من محكمة التحكيم الرياضية في يونيو املاضي باملصادقة على عقوبة 
االيقاف التي وقعها االحتاد الدولي )فيفا( بسبب نزاع حول عقده مع االهلي 
املصري وسيون السويسري. وقال احلضري في تصريح ملوقعه الرسمي على 
االنترنت »انني سعيد للغاية بانتهاء العقوبة ومتعطش للعودة للمباريات مرة 
اخرى واتطلع للمش��اركة مع املريخ في مباريات الدوري السوداني التي تبدأ 
في مارس املقبل والعودة مرة اخرى للمش��اركة مع املنتخب املصري«. وكان 
ايقاف احلضري بدأ في الثاني عشر من اكتوبر املاضي. وسيكون احلضري 
جاهزا للمشاركة مع منتخب مصر في لقائه مع جنوب افريقيا في 25 مارس 
املقب��ل ضمن مباريات اجلولة الثالثة للمجموعة الس��ابعة للتصفيات املؤهلة 

لكأس امم افريقيا 2012 التي ستقام في الغابون وغيني ااالستوائية.

صراع على الكرة بني مهاجم الغرافة يونس محمود والعب خلويا العاجي ارونا دينداني            )رويترز(

لخويا يحافظ على صدارته بعد تخطيه الغرافة

فوز أول لكليڤالند بعد 26 خسارة
انه���ى كليڤاند كاڤاليي���رز صيامه عن 
االنتصارات وحقق فوزه االول بعد 26 خسارة 
متتالي���ة وجاء على ضيفه لوس اجنيليس 
كليبرز 126-119 بعد التمديد ضمن الدوري 
االميركي للمحترفني في كرة السلة. ويعود 
الفوز السابق لكيڤاند الى 18 ديسمبر املاضي، 
لقي بعدها 26 خسارة كسر فيها الرقم القياسي 
لعدد اخلسائر املتتالية برصيد 24 خسارة الذي 
كان يتقاسمه ڤانكوڤر غريزليز )موسم 1995-
1996( ودنفر ناغتس )1997-1998(. وعزز 
لوس اجنيليس ليكرز حامل اللقب صدارته 
ملجموعة الهادىء بفوزه على نيويورك نيكس 
113-96 رافعا رصيده الى 38 فوزا مقابل 16 

خسارة.
سجل كوبي براينت 33 نقطة واالسباني 
بو غاسول 20 نقطة اخرى لليكرز، واماري 
ستودماير 24 نقطة مع 10 متابعات ورميوند 

فيلتون 20 نقطة لنيويورك.
ولقي س���ان انطونيو س���بيرز متصدر 
مجموعة اجلنوب الغربي خسارته التاسعة 
في 43 مباراة وكانت امام فيادلفيا سفنتي 
سيكسرز 71-77. قدم فيادلفيا مباراة دفاعية 
جيدة حد فيها من خطورة العبي سان انطونيو 
اذ اكتفى تيم دنكان بتسجيل 16 نقطة فقط، 
في حني تألق ل���دى الفائز جروي هوليداي 
وسجل 27 نقطة، ولعب ايلتون براند دورا 
دفاعيا مميزا مع 17 متابعة، وهي املرة االولى 
التي ينجح فيها فيادلفيا في الفوز مبباراة 
يسجل فيها اقل من 80 نقطة منذ عام 2003 
حني تغل���ب على ديترويت 78-76. كما انه 
جنح في حتقيق الفوز على س���ان انطونيو 
للموسم الرابع على التوالي في فيادلفيا.وفي 
املباريات االخرى، فاز نيوجيرزي نتس على 
تشارلوت بوبكاتس 94-89، وانديانا بيسرز 

على مينيسوتا متبروولفز 116-105، ونيو 
اورليانز هورنتس على اورالندو ماجيك 99-

93، وبورتاند ترايل بايزرز على تورونتو 
رابتورز 102-96، وميامي هيت على ديترويت 
بيستونز 106-92، وممفيس غريزليز على 
ميلووكي باك���س 89-86، وفينيكس صنز 

على يوتا جاز 83-95.

تغريم بول 15 ألف دوالر

قالت رابطة دوري كرة الس���لة االميركي 
للمحترفني انها عاقب���ت كريس بول العب 
نيواورليان���ز هورنتس بغرام���ة قدرها 15 
أل���ف دوالر بعد أن وجه اهانة لفظية حلكم 

مباراة.
وحدثت الواقعة خال مباراة خس���رها 
أمام نيوجيرزي نيتس 101-103  هورنتس 

بعد وقت اضافي يوم االربعاء املاضي.

حسم خلويا املتصدر مواجهته 
مع الغرافة حامل اللقب وأحلق به 
اخلسارة الثالثة هذا املوسم بالفوز 
عليه 1-0 في افتتاح املرحلة الثالثة 
القطري لكرة  الدوري  عشرة من 
القدم. ويدي����ن خلويا بفوزه الى 
كرمي بوضيف )77( الذي س����جل 
اله����دف الوحيد ف����ي مباراة لعب 
خالها الغرافة بعشرة العبني في 
الدقائق الثماني األخيرة بعد طرد 
حارسه قاسم برهان حلصوله على 
انذار ثان. ورفع خلويا رصيده الى 
32 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط 
ع����ن الغرافة املهدد بفقدان مركزه 
الثاني ملصلحة العربي )27 نقطة( 
الذي يلتقي اليوم مع اخلريطيات، 

ويلعب اليوم قطر مع اخلور.

السعودية

سقط االتفاق الرابع أمام مضيفه 
الفيصلي 0-1 في املرحلة السابعة 
عشرة من الدوري السعودي لكرة 
الق����دم. ويدي����ن الفيصلي بفوزه 
السابع هذا املوسم الى الكرواتي 
داريو جيريتيك الذي سجل هدف 
املباراة الوحيد ف����ي الدقيقة 54، 
ملحقا باالتفاق هزميته السادسة 
هذا املوسم فتجمد رصيده عند 29 
نقطة، فيما رفع فريقه رصيده الى 

26 نقطة وبقي سادسا.
ولم يكن حال الرائد أفضل من 
االتفاق فسقط بدوره على ارضه 
امام الفتح بهدف للمغربي صاح 
الدين عقال )34 من ركلة جزاء(، 
مقاب����ل هدفني ألحمد بوعبيد )53 
و67( الذي رفع رصيد فريقه الى 18 

نقطة في املركز التاسع مؤقتا.
اما الرائد فتجمد رصيده عند 
22 نقطة وتخلى عن مركزه السابع 
ملصلحة األهلي الذي عمق جراح 
ضيفه جنران بالفوز عليه بهدفني 
للبرازيلي فيكتور سيمويش )18( 
وكامل موسى )84(، مقابل هدف 

لبندر مساعد )49(.

البحرين

تلق����ى األهل����ي حام����ل اللقب 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
مازال موعد عودة األهلي إلى 
التدريبات مرة أخرى مجهوال وذلك 
بسبب إصرار البرتغالي مانويل 
جوزيه املدير الفني للفريق على 
تواجده عند استئناف التدريبات 
وعلى الرغم من انه من املقرر ان 
يس����تأنف األحمر تدريباته مرة 
أخرى صباح اليوم االحد استعدادا 
لعودة مباري����ات الدوري املمتاز 
املصري لك����رة القدم، اال ان قرار 
رئيس املجلس القومي للرياضة 
م.حس����ن صقر بتجمي����د جميع 
األنشطة الرياضية حتى منتصف 
شهر مارس املقبل رمبا يكون عائقا 
لعودة الفريق للتدريبات في هذا 
املوعد، فضا عن عدم تؤكد عودة 
جوزيه للقاهرة صباح اليوم، بعد 
ان سافر الى البرتغال على خلفية 
االضطرابات األخيرة التي شهدتها 
مصر والتي أدت الى توقف الدوري 

ونشاط الكرة بالكامل.
وأدى الع����ب األهل����ي وقائد 
منتخ����ب الفراعنة أحمد حس����ن 
تدريبا منفردا امس مبلعب مختار 
التيتش في اجلزيرة وذلك ضمن 
البرنامج التأهيلي املعد له من أجل 
الرجوع التدريجي الى التدريبات 
واملاعب، حيث حضر الاعب في 
الصباح املبكر وخاض التدريبات 

منفردا.
وكان من املقرر ان يتوجه حسن 
الى أملانيا من أجل االطمئنان على 
العملية اجلراحي����ة التي اجراها 
نهاية العام املاضي في ركبته، اال 
أن الاعب قد قام بتأجيل سفره 
حلني انتهاء األمور املوجودة في 

الباد.
اجلدير بالذكر ان العبي األهلي 
كانوا قد حصلوا على راحة سلبية 
من التدريبات فور اندالع احداث 
25 يناير ولك����ن بعض الاعبني 
يحضرون الى الن����ادي من اجل 
التدريب في صالة احلديد اخلاصة 
بالنادي مثل وائل جمعة وشريف 
عبدالفضيل من اجل احملافظة على 

اللياقة البدنية.
وفي شأن آخر، ينوي اجلهاز 
الفني للزمالك بقيادة حسام حسن 
السفر إلى ليبيا مبكرا لاستعداد 
ملباراة الفريق املقبلة أمام ستارز 
الكيني في إياب دور ال� 64 لبطولة 
دوري أبطال أفريقيا واملقرر إقامتها 

يوم 25 من الشهر اجلاري.
يأتي ذلك بعد رفض املجلس 

القومي للرياضة واجلهات األمنية 
فكرة إقامة املباراة بالقاهرة في ظل 
حالة عدم االستقرار التي تشهدها 
مص����ر حاليا على الرغم من قرار 
التنحي الذي اتخذه الرئيس حسني 

مبارك مساء االول من امس.
وكان مجلس إدارة الزمالك قد 
قرر إقامة اللقاء بالعاصمة الليبية 
طرابلس بعدما تلقى النادي عرضني 
من أهلي طرابلس واالحتاد الليبي 

الستضافة املباراة.
ومن جانبه أكد رئيس النادي 

األبيض املستشار جال إبراهيم أنه 
سيترك لاحتاد الليبي لكرة القدم 
حتديد امللعب الذي سيستضيف 
املباراة لرف����ع احلرج عن القلعة 
البيض����اء، وكان الزمالك قد فاز 
عل����ى بطل كينيا 4 � 0 في مباراة 
الذهاب الت����ي أقيمت بكينيا منذ 
أسبوعني. في غضون ذلك، جدد 
مدير الكرة بالزمالك إبراهيم حسن 
طلب����ه بضرورة فت����ح التحقيق 
في ملف وكال����ة األهرام لإلعان 
الفترة احلالية، خاصة أن  خال 

هذه الوكالة أه����درت العديد من 
األموال من اج����ل تدعيم األهلي 
بصفق����ات جديدة وناش����د مدير 
الكرة املسؤولني بالقلعة البيضاء 
محاس����بة قيادات وكالة األهرام 
بتهمة إهدار املال العام، مشيرا إلى 
أنه سبق وطالب من قبل بضرورة 
التحقيق مع مسؤولي الوكالة التي 
خصصت مواردها لدعم األهلي، 
واآلن اصبح من حق الشعب أن 

يعلم احلقيقة.

زاهر ينفي 

من جهة أخ����رى، نفى رئيس 
االحت����اد املص����ري لك����رة القدم 
س����مير زاهر ما ت����ردد حول نية 
التصفيات  مصر لانسحاب من 
املؤهلة لكأس األمم األفريقية 2012 
بسبب االحداث الواقعة حاليا في 
مصر من اضطرابات ومظاهرات 
واعتصامات، مؤكدا أن مش����وار 
الفراعنة بالبطولة لن يتأثر سلبا 
باألحداث احلالية وأن األوضاع في 
مصر ب����دأت تعود إلى طبيعتها، 
مشددا على أن احتاد الكرة واألندية 
هما اخلاسران من توقف النشاط 
الكروي بسبب توقف الدخل الذي 
تدره هذه املسابقة لألندية والحتاد 

الكرة.

واملتصدر هزميته األولى هذا املوسم 
وجاءت على يد البس����يتني 2-1، 
فاستفاد احملرق من اجل ان يصبح 
على املسافة ذاتها منه بعدما تغلب 
بدوره على النجمة 2-1 في املرحلة 
السادس����ة من الدوري البحريني 

لكرة القدم.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاءي 
املنامة مع الش����باب، واحلالة مع 

احلد.

عمان

مني العروبة املتصدر بخسارته 
األولى هذا املوس����م على يد اهلي 
سداب 0-1 في املرحلة الثالثة عشرة 

من الدوري العماني لكرة القدم.
ورغم اخلسارة، بقي العروبة 

في الص����دارة بفارق األهداف امام 
الس����ويق الذي فشل في اقتناص 
الصدارة بعدما اكتفى بالتعادل مع 
صحم 1-1، وفاز ظفار على النصر 
1-0، كما فاز عمان على صالة 1-2. 
وفاز الطليعة على مس����قط 1-2، 

وتعادل الشباب والنهضة 1-1.

سورية

بقيت الصدارة على حالها بعد 
تعادل الكرامة املتصدر مع ضيفه 
الشرطة والوحدة الثاني مع ضيفه 
الوثبة بنتيجة واحدة 1-1 ضمن 
املرحلة احلادية عشرة من بطولة 
سورية لكرة القدم، وفي الاذقية، 
واصل اجليش حامل اللقب صحوته 
وأسقط مضيفه تشرين 1-0، وفي 

احلسكة، جتاوز اجلزيرة ضيفه 
امية 1-0، وسقط النواعير في حماة 
امام ضيفه حط����ني بفخ التعادل 

السلبي.

لبنان

استعاد األنصار توازنه واكتسح 
الس����احل 0-5  مضيفه ش����باب 
على ملعب مدينة كميل شمعون 
الرياضي����ة في بيروت في افتتاح 
املرحلة الرابعة عشرة من بطولة 

الدوري اللبناني لكرة القدم.
وتختتم املرحلة اليوم فيلعب 
االخاء األهل����ي عاليه مع الصفاء، 
واالص����اح البرج الش����مالي مع 
النجمة، والشباب الغازية مع املبرة، 

والعهد مع التضامن صور.


