
 47  رياضة  االثنين ١٤ فبراير ٢٠١١ 

 العطية حلظة وصوله خط النهاية أمير منطقة حائل األمير سعود بن عبداحملسن بن عبدالعزيز يسلم القطري ناصر العطية كأس السباق 

 سائق «ريد بل» العطية يتوج بطالً لرالي حائل الدولي 

 توج سائق «ريد بل» القطري ناصر العطية بطال 
لرالي حائل الدولي ٢٠١١ الذي أقيم في صحراء النفود 
في اململكة العربية الســـعودية محققا كل التوقعات 
التي صرح بها جميع خبراء عالم الراليات الصحراوية 
الذين توقعـــوا أن املركز األول ســـيكون من نصيب 
العطية وعلى جميع املتســـابقني أن يتنافســـوا فيما 
بينهم على املراكز األخرى، وبهذا يكون العطية بطال 
لرالـــي حائل للمرة الثانية بعـــد أن كان قد حقق هذا 

اللقب في العام ٢٠٠٨.
   وتوج األمير سعود بن عبداحملسن بن عبدالعزيز 
أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير املنطقة 
رئيس اللجنة العليا املنظمة لرالي حائل الدولي الفائزين 

بالرالـــي بحضور األمير عبداهللا بن خالد بن عبداهللا 
مساعد رئيس الهيئة العليا لتطوير املنطقة ورئيس 
اللجنة التنفيذية للرالي وصاحب السمو امللكي األمير 
سلطان بن بندر الفيصل رئيس االحتاد العربي السعودي 
للســـيارات والدراجات النارية وذلك في مدينة حائل 

مبتنزه املغواة.
   وجاءت أحداث الرالي سريعة حيث سيطر العطية 
على مجرياته منذ البداية بعد أن احتل املركز األول في 
املرحلة االستعراضية التي أقيمت بالقرب من متنزه 
«املغواة» في مدينة حائل، قاطعا مسافتها التي بلغت 
٦٫٨ كيلومترات على منت سيارته «فولكس فاغن طوارق» 
في زمنا قدره ٤٫٥١٫٢ دقائق متقدما على الســـعودي 

صالح الصالح الذي سجل زمنا ٥٫٢٩٫٦ دقائق.
  وفي اليوم الثاني وهو ما يعرف باالنطالق داخل 
صحراء النفود الواقعة على أطراف حائل كان ناصر 
العطية أول املنطلقني من نقطة البداية بقرية «جبة» 

التي تبعد عن مدينة حائل قرابة ١٠٠ كيلومتر.
   ومع بداية االنطالق أبهر العطية أهل حائل بقيادته 
البارعة، خصوصا عند املنعطفات التي تشكل أخطر 
وأصعب ما يواجهه السائقون في صحراء النفود، لكن 
العطية أثبت أنه قادر على ترويض تلك الرمال والتالل 
املتوحشة لتصبح أمامه سجادة حمراء متتد من بداية 
الرالي حتى منصة التتويج، مشهرا أسلحته التي يجيد 
استخدامها أال وهي السرعة في القيادة وقوة حتكمه 

في الســـيارة حتى في أحلك الظروف، فكان أول من 
وصل إلى نقطة النهاية بعد أن قطع مســـافة املرحلة 
الثانية من الرالي متقدما على كل املتســـابقني بفارق 

زمني ليس بقليل. 
  وفـــي اليوم الثالث للرالي انطلق العطية بكل ثقة 
وكأنه يقود سيارته متجها نحو منصة التتويج، ألن 
الذهب يجري في دمه ولن يقبل سواه، فاستخدم خطة 
احملافظة على املركز األول وعدم املجازفة، فكان تارة 
يقود بســـرعة خيالية كلما أتيحت له الفرصة وتارة 
يعود إلى القيادة العقالنية احملسوبة حتى وصل خط 
نهاية الرالي مبكرا عن أقرب منافســـيه ليتوج بذهب 

املركز األول.

  وقال العطية «أشكر كل من قام بتنظيم رالي حائل 
ملا قاموا به من مجهود ليظهر بهذه الصورة املشرفة، 
كما أكد أن مراحل الرالي قد تطورت بشـــكل كبير عن 
رالـــي العـــام ٢٠٠٨ الذي كان قد تـــوج بطال له، وفي 
النهاية أختتم كلمته بإهداء هذا الفوز للجميع متمنيا 
أن يتبوأ رالي حائل أعلى قمم بطوالت سباقات الرالي 

العاملية».
  وبهذا يصبح العام ٢٠١١ عام الذهب لبطل من ذهب، 
بعد أن حقق العطية مؤخرا انتصارا غاليا بالنســـبة 
له ولكل العرب بتتويجـــه بطل رالي «داكار» العاملي 
٢٠١١، محققا احللم الذي طاملا راوده طوال مشواره في 

رياضة السيارات.  

 أبهر متابعي السباق بقيادته البارعة

 بوخمسين: االتحاد الدولي كلفنا بتنظيم مميز 

 دعيج الدعيج: سمو األمير يدعم رالي الكويت الدولي 
 سمير بوسعد

  أعلــــن رئيس اللجنــــة العليا 
املنظمــــة لرالي الكويــــت الدولي 
للسيارات (احدى جوالت الشرق 
االوسط) الشيخ دعيج فهد الدعيج 
عن موعد انطــــالق الرالي في ١٠ 
مارس املقبل بثوب جديد وبدعم 
من صاحب السمو االمير الشيخ 
صباح االحمد ومن اجلهات االهلية 
واحلكومية التي تسعى الى اجناح 
هذا الرالي، مشيدا بدور نائب رئيس 
انور بوخمسني واعضاء  اللجنة 
اللجنة للعمل معا في اخراج الرالي 
بصورة تليق باسم الكويت وذلك 
في كلمة له في املؤمتر الصحافي 
الــــذي عقد صباح امس في فندق 
هوليدي ان في الساملية بحضور 
عدد من السائقني واعضاء اللجنة 

العليا ورجال االعالم.
  وقدم ضيوف املؤمتر رئيس 
الزميل مرزوق  اللجنة االعالمية 
العجمي الذي جنح في ادارة املؤمتر 

بخبرته القارية والدولية.
  من جانبه، قال بوخمسني انه 
منذ عام ١٩٧٤ تغطي شركة النادي 
الكويتي للسيارات كل حدث وهاهي 
اليوم تكون منظم رئيسي للحدث 
الكبير مؤكدا ان االنطالقة للرالي 
ستكون من امام فندق كراون بالزا 
في اعادة لذكرى قدمية شهدت اول 

انطالق الراليات في الكويت.
  واشاد بوخمســــني بالتنظيم 

للخروج بشكل مشرف في االداء 
والتنظيم. ووجه حمزة نداء الى 
جميع الســــائقني بأن يشــــاركوا 
ويبادروا الى التسجيل قبل اقفال 
الباب حيث ال يوجد أي اعتراض 

على أي سائق يريد املشاركة.
  وحــــول دور الرالي قال مدير 
الرالي صالح بن عيــــدان ان من 
اســــباب جناح الرالي هو تعاون 
اجلهــــات مــــع الســــائقني في كل 
القطاعات السيما ان الشيخ دعيج 
يحرص على ذلك االمر الفتا الى ان 
السائقني سيلقون دعما كبيرا في 
هذا الرالي ملساعدتهم على املشاركة 

القوية واملشرفة.
  وفي ختام املؤمتر الصحافي قام 
ممثل االحتاد الدولي واخلبير الفني 
وليد مهيار بتقدمي شرح متلفز عن 
مراحل السباق واحملطات املرافقة له 
وكيفية تعاطي السائقني مع الرالي 
واللجنة الفنية له الجناح دورهم 

واملنافسة بقوة على اللقب.
الرالــــي ضيوف    يحل علــــى 
كبار لهــــم حضورهم في املنطقة 
واولهم نائب رئيس االحتاد الدولي 
للسيارات االماراتي محمد بن سليم 
ورئيس االحتاد القطري للدراجات 
النارية ناصر العطية وعبداهللا بن 
البحريني  عيسي رئيس االحتاد 
للدراجــــات االلية وســــلطان بن 
الســــعودي  بندر رئيس االحتاد 

للسيارات.

املميز للرالي فــــي جميع فروعه 
والتحضيرات االولية، مشيدا في 
الوقت ذاته بدور الشــــيخ دعيج 
فهد الدعيج في ان يكون رئيســــا 
للجنة العليا املنظمة للرالي مما 
يعد مكسبا للرالي والسائقني، الفتا 
الى ان اللجنة حرصت على تلقي 
الدعــــم الكامل من االحتاد الدولي 
للسيارات حيث نتعاون مع جميع 
اجلهات في الكويت الجناح الرال، 
مؤكدا ان التنظيم احلالي سيكون 
مميزا ومقياســــا للسائقني الذين 
يعتبرون ابطاال حقيقيني تنتظرهم 
املشاركات املقبلة موجها شكره الى 
الشركات الراعية للرالي والداعمة 
له الفتا الى وجود اكثر من عرض 

للشــــركات لدعم الرالي في االيام 
القادمة. واكد بوخمسني انه منذ 
٣ سنوات عجز اخرون عن تنظيم 
رالي جيد رغم وجود الســــائقني 
االبطال اال اننا بدأنا محادثات مع 
االحتاد الدولي الذي كلفنا بتمثيله 
في تنظيم الرالي واعدين بتقدمي 
االميز واالفضل من جميع النواحي، 
حيث ال نهدف للربح من تنظيم 

الرالي امنا نعمل الجل الكويت.

  حمزة: نشيد بدعم الفهد

  من جانبه، قال عضو اللجنة 
عيســــى حمزة اننا نشكر الشيخ 
دعيج فهد الدعيج لتعاونه معنا 
وننوه بدعم رئيس اللجنة االوملبية 

الشــــيخ احمد الفهد الذي سيقام 
الرالي حتت رعايته مشيدا بدعم 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
مباركا للشيخ طالل الفهد عودته الى 

الهيئة بحكم قضائي منصف.
  واوضح حمزة ان اللجنة العليا 
كانت امام حتد في ان يقام الرالي 
او ال يقام حيــــث التزمنا بإعالم 
نادي الكويت للسيارات ونادي ربع 
امليل بوجوب مشاركتهما اال اننا 
ملسنا موافقة من نادي ربع امليل 
فقط وعدم الرد من نادي السيارات 
حيث لم يكن لدينا الوقت الكافي 
الن االحتاد الدولي طلب التنظيم 
في مــــارس املقبل وقمنا باالعداد 
خالل شهرين ونسعى لبلوغ مرادنا 

 (متين غوزال)  الشيخ دعيج فهد الدعيج وانور بو خمسني واعضاء اللجنة العليا خالل املؤمتر الصحافي  

 السد يعبر االتحاد في «أبطال آسيا»
 تأهل إلى الدور التمهيدي الثاني

(أ.ف.پ)   محترف السد البرازيلي ليناندرو دي سيلفا والعب االحتاد عبد القادر دكا في صراع طائر  

 قاد الثنائي العاجي عبد القادر كيتا والبرازيلي 
ليناندرو دي سيلفا فريقهما السد الى فوز ساحق 
على االحتاد السوري ٥-١ في املباراة التي جرت 
بينهما في الـــدور التمهيدي االول لدوري أبطال 

آسيا بتسجيل كل منهما ثنائية.
  وبدأ كيتا التسجيل (١٤ و٣٠) وتبعه داسيلفا 
(٣٣ و٦٧)، وأضاف مجدي صديق الهدف اخلامس 
(٧٦)، في حني ســـجل هدف االحتاد الوحيد عمر 

حميد (٨٢ من ركلة جزاء).
  وتأهل الســـد بهذا الفوز الســـاحق الى الدور 

التمهيدي الثاني واألخير، حيث يلتقي مع دميبو 
الهندي في الدوحة السبت املقبل وسيتأهل الفائز 
منهما الى املجموعة التي تضم النصر السعودي 

واالستقالل اإليراني وباختاكور األوزبكي.
  وتأهل ســـيرويجايا االندونيســـي إلى الدور 
التمهيدي الثاني عقب فوزه على موانغ ثونغ يونايتد 

التايلندي ٧-٦ بضربات اجلزاء الترجيحية.
  وانتهى الوقت االصلي واإلضافي بتعادل الفريقني 
٢-٢ ليحتكما إلى ضربات اجلزاء الترجيحية التي 

حسمها سيرويجايا لصاحله. 

 خسارة الزهراء أمام األنوار في الطائرة
  

  بيروت ـ ناجي شربل
  أحلـــق االنوار اجلديدة حامل اللقب اخلســـارة األولى بضيفه 
الزهراء امليناء طرابلس املتصدر ٣ – ٠ (٢٥ – ١٦، ٢٥ – ١٣، ٢٥ – ٢٢) 
في املباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر أمس في مجمع ميشـــال 
املـــر الرياضي، في افتتاح املرحلة العاشـــرة من بطولة لبنان في 
الكرة الطائرة للدرجة األولى للرجال. اال ان الفريق الطرابلســـي 
احتفظ بالصدارة لينهي دور الذهاب متصدرا، بعد سقوط االنوار 

امام القلمون ٢ – ٣ في بحر االسبوع. 
  وحتددت هوية الفرق الســـتة املتأهلة لدور الستة «فاينال ٦» 
وهي: الزهراء امليناء طرابلس، االنوار اجلديدة، الشبيبة البوشرية، 
القلمون، الشـــبيبة العاملة واملشعل كوسبا. والفريقان االخيران 

يخوضان بطولة الدرجة االولى للمرة االولى في تاريخهما. 
  وتستعد الفرق الستبدال العبيها االجانب بني مرحلتي الذهاب 
واالياب. وكشف رئيس نادي الشبيبة البوشرية شحادة القاصوف، 
استدعاء النادي العبني من صربيا. اال انه شكا اقفال الباب عند هذا 
املوعد، معتبرا ان املواعيد في املواسم املاضية كانت افضل، جلهة 
متكني األندية االستعانة بخيرة الالعبني االجانب في االدوار املتقدمة 

من البطولة، لفترة وجيزة تخفف عن النوادي مصاريف باهظة.
  وفي كرة السلة، فاز الرياضي بيروت حامل اللقب على ضيفه 
املتحـــد طرابلـــس ٨٦ – ٨٥ (األربـــاع ٢٢ – ٢٣، ٤٣ – ٣٩، ٦٧ – ٥٨، 
٨٦ – ٨٥) في املباراة التي أجريت بينهما في صالة صائب ســـالم 
فـــي املنارة، في املرحلة الثالثة ذهابا من دور الثمانية «فاينال ٨» 

لبطولة لبنان.
  وتقدم الفريق الشمالي بفارق نقطتني ٨٥ – ٨٣ قبل ثانيتني على 
نهاية املباراة إال أن جان عبد النور ســـجل رمية ثالثية من خارج 

القوس ليمنح فريقه الفوز.
  وكان أفضل مســـجل للفائز األميركـــي لورين وودز ٢٥ نقطة 
الى ١٧ متابعة، وأضاف مواطنه نايت جونســـون ٢٣ نقطة الى ١٢ 
متابعة، وجان عبد النور ١٥ نقطة. وللخاســـر األميركي أوســـنت 
جونســـون ٢٧ نقطة، وايلي رستم ١٨نقطة، واألميركي ميكا براند 

٩ نقاط الى ١٢ متابعة. 

 «مرعوشة» يفوز بكأس الهجن
  

  فاز الذلول «مرعوشة» لفيصل العجمي بكأس نادي الهجن املخصص 
للخيل في السباق الـ ٢١ بعد منافسة قوية مع «بشاير» حملمد مبارك، 
وجاء الذلول «هتاشة» لفيصل كنعان في املركز الثالث، وقام مدير 

النادي زباران العجمي بتقدمي الكأس الى فيصل مقبل.
  وفي بقية األشواط فاز الذلول «الشاهينية» ملقبل مرزوق باملركز 
األول في الشوط الثاني املخصص للثنايا ابكار على مسافة ٧ كيلو، 
وجاء «مزاحة» لزيد سالم املري في املركز الثاني و«احلاكمة» ملسفر 

مبخوت في املركز الثالث.
  وفي الشوط الثالث املخصص للثنيان قعدان على مسافة ٧ كيلو 

ايضا فاز الذلول «متعب» حملمد العجمي باملركز األول.
  وفي الشوط الرابع املخصص للسودانيات فازت الذلول «غادة» 

ألبناء الشهيد فهد األحمد باملركز األول.
  وفي الشوط اخلامس املخصص للثنيان قعدان فاز الذلول «املتحد» 

لفراج الوطيب باملركز األول.
  وفي الشوط الســـادس املخصص للفحول فاز الذلول «البرتو» 

ألحمد البيجي باملركز األول. 

 الحرس األميري يتوج بكأس السلة
  

  توج احلرس االميري بطال لدوري اجليش لكرة السلة بعد فوزه 
في املباراة النهائية اخلميس املاضي على فريق الشرطة العسكرية 
والذي اقيم على صالة نـــادي الكويت برعاية النائب االول لرئيس 
مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشـــيخ جابر املبارك وبحضور مدير 
مديرية التعليم العسكري العميد الركن احمد اليتامى والذي ناب عن 
معاون رئيس االركان لهيئة التعليم العسكري اللواء حامد القالف 

في تسليم الكأس وتتويج الفرق الفائزة.
  وحصل احلرس االميري على كأس البطولة وامليدالية الذهبية، 
ونال الفضية فريق الشرطة العسكرية، فيما حصل على البرونزية 
فريق القوة البريـــة بعد فوزه في مباراة حتديـــد املركزين الثالث 

والرابع على فريق هيئة التعليم العسكري. 

 الهالل يهزم الوحدة
  بقيت الصدارة على حالها بفوز 
الهالل على الوحدة ٢-١ واالحتاد على 
احلزم ٣-٠ في املرحلة السابعة عشرة 
من الدوري السعودي لكرة القدم. 
ــباب الى املركز الثالث  وصعد الش
عقب فوزه على مضيفه النصر ٢-٠. 

وتعادل التعاون والقادسية ١-١. 

 الريان يتخطى األهلي
  فاز الريان على االهلي بصعوبة 
١ - ٠ ضمن املرحلة الثالثة عشرة من 
بطولة قطر لكرة القدم. ولم يستغل 
الريان احلالة املتواضعة التي ظهر 
فيها االهلي صاحب املركز الثاني 
عشر االخير في الدوري حتى وال 
طرد اثنني من العبيه هما يوهانسن 
(٢٠) واالوزبكي شوكت موالجانوف 
ــرة فوزا غاليا  (٦٠). وخطف الوك

ومثيرا من ام صالل ٢ - ١. 

 رئيس سطيف يستقيل
  اعلن رئيس نادي وفاق سطيف 
اجلزائري عبداحلكيم سرار استقالته 
ــة النادي على خلفية ما  من رئاس
اسماه «مشاكل ادارية». وقال سرار 
لالذاعة اجلزائرية «لقد ابلغت مديرية 
ــباب والرياضة بقراري، لكن  الش
(امس)  االثنني  استقالتي سأقدمها 
العضاء اجلمعية العمومية للنادي 

التي تبقى هي صاحبة القرار». 

 األهلي يتجه إلقامة معسكر 
  إعدادي للمرحلة المقبلة 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  أكد مدير الكـــرة بالنادي األهلي ســـيد 
عبداحلفيظ ان مهاجم الفريق دومنيك ديسلفا 
قد وصل الى القاهرة مساء االول من أمس، 
الفريق الصباحية  وسيشارك في تدريبات 
اليوم حتت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه 

الذي عاد الى القاهرة برفقة مساعديه.
  وأشار عبد احلفيظ الى انه أجرى اتصاال 
هاتفيا مع اجلزائري أمير سعيود، وأكد له 
الالعـــب وصوله الى القاهـــرة ظهر اليوم، 
وان تأخره في العودة كان بســـبب ظروف 
الطيران، أما الليبيري فرانسيس فهو موجود 
بالفعل، حيث انه لم يغـــادر القاهرة خالل 

الفترة املاضية.
  في السياق ذاته، مازلت فكرة إقامة معسكر 
مغلق في املرحلة املقبلة تسيطر على اجلهاز 
الفني لألهلي بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه، 
ذلك لتعويض فترة الغياب عن التدريبات في 
الفترة األخيرة نظرا لألحداث التي مرت بها 
مصر، حيث يجتمع جوزيه مع عبد احلفيظ 
للتنســـيق ووضع برنامج املرحلة املقبلة، 
السيما في ظل تفعيل قرار جتميد النشاط 
الكروي في مصر حتى األســـبوع األول من 
مارس املقبل، وهو ما قد يجعل الفريق يؤدي 
فترة إعداد جديدة لتجهيز الالعبني الستئناف 

الدوري وبدء املشوار اإلفريقي.

  وكان االحمر قد خاض تدريباته من جديد 
بعد الراحة اإلجبارية التي منحها املدير الفني 

للفريق خالل االسبوعني املاضيني.
  من جهة أخرى، تقدم نادي الزمالك بطلب 
لالحتادين الدولي واالفريقـــي لكرة القدم، 
الستثناء مهاجم النادي أحمد حسام «ميدو» 
وقيده بالقائمة االفريقية، وذلك بعد تعذر قيده 
في الفترة السابقة بسبب األحداث املضطربة 
التي مرت بها مصر أخيرا وتسببت في انقطاع 
خدمة اإلنترنت في مصر، وينتظر الزمالك رد 
«فيفا» والتي سترسل بدورها األمر لالحتاد 

االفريقي للفصل في طلب الزمالك.
  على جانب آخر، اكد مســـؤولي الزمالك 
أن امللعب الذي سيشهد مباراة األبيض أمام 
ستارز الكيني واملقرر إقامتها في ٢٥ اجلاري 
ضمن منافسات إياب الدور التمهيدي لدوري 
أبطال أفريقيا اليزال لم يتحدد حتى اآلن سواء 
في القاهرة أو ليبيا أو السودان، خاصة في 
ظل رغبة الزمالك إلقامـــة املباراة بالقاهرة 
رغـــم الظروف األمنية احلالية التي متر بها 

البالد.
  وينتظر الزمالـــك الرد النهائي من األمن 
لتحديد ملعب املباراة خالل الساعات القليلة 
املقبلة، وذلك في ظل لوائح االحتاد القاري 
بإخطار الفريق الضيف مبوعد ومكان املباراة 

قبلها بعشرة أيام كاملة.  


