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انطالق بطولة الجائزة الكبرى لرماية الخرطوش اليوم
ستبدأ األنشطة الرسمية لبطولة 
اجلائزة الكبرى لرماية اخلرطوش 
للمغفور له بإذن اهلل تعالى الشيخ 
فهد الســــالم الصباح ـ طيب اهلل 
ثراه ـ اليوم حيث ستقوم الفرق 
بالتدريبات الرسمية، ويجدر بالذكر 
أن هذه التدريبات تتم بحسب نظام 
البطولة بحيث يقوم الرماة باتباع 
قواعد وشروط االحتاد الدولي إال ان 

الفارق هو ان النتائج ال تعتمد.
البطولة فعليا يوم غد  وتبدأ 
اجلمعة الســــاعة 9 صباحا حيث 
يتنافس الرماة في السكيت والتراب 
والدبل تراب، وفي هذا الصدد أكد 
مدير البطولة عبيد العصيمي ان 
جميع االستعدادات متت واكتمل 
وصول الوفود املشاركة في هذه 
البطولة الغالية، وتقدم بالشــــكر 
والعرفان الى الفاضلة الشــــيخة 
لطيفة الفهد على رعايتها وحرصها 

اوليمبياد لندن 2012 لتمثيل بالدهم 
في هذا احملفل الدولي.

واختتم حديثه بتقدمي الشكر 
لكل القائمني علــــى هذه البطولة 
وعلى ما قدموه من مساعدة وتوفير 
الراحة للوفود للمشاركة بأقصى 
ما لديها لضمــــان جناح البطولة 
الغريب على  وهذا ليس بالشيء 

الكويت كما عهدناها.
أما عضو مجلس إدارة االحتاد 
العربي من لبنــــان فوزي نحاس 
فقــــال ان هنــــاك عــــدة مواضيع 
ســــتبحث أثناء اجتمــــاع االحتاد 
يوم غد اجلمعــــة حيث اننا بدأنا 
نشعر بالتحسن والتقدم وكذلك 
التخطيــــط املســــتقبلي لضمان 
استمرارية هذا التحسن وليكون 
التفاعل بني االحتادات العربية مثمرا 
أكثر، بداية من البطولة العربية في 
قطر ثم املغرب واألردن ثم لبنان، 

على ان تظهر هذه البطولة بالشكل 
املشــــرف والذي يليــــق بالكويت 
وخاصــــة انهــــا حتتفــــل بأعياد 
االستقالل والتحرير ومرور خمس 
سنوات على تولي صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد مقاليد 

احلكم.
ووجــــه العصيمي الدعوة إلى 
اجلمهور الكرمي مواطنني ومقيمني 
الى حضور أنشطة البطولة التي 
تقام على مجمع ميادين الشــــيخ 
صباح األحمد االوملبــــي للرماية 
الكائن في منطقة الصليبية يومي 
اجلمعة والســــبت، وكذلك حفل 
اخلتام الذي سيقام السبت الساعة 

السادسة مساء في النادي.
هذا وقد صــــرح رئيس الوفد 
البحريني إبراهيم بن علي قائال ان 
البحرين تهتم بأي بطولة جترى 
على ارض الكويت وحترص على 

ومتنى ان نعمل بيد واحدة حتى 
نفعل رياضــــة الرماية في الدول 

العربية.
وقال انه على املستوى العربي 
ستكون هناك بطولة واحدة سنويا 
ان لم تكن اثنتني وهذا العام على 
املثال ســــتكون هناك 3  ســــبيل 
بطوالت، ونأمل أن يستمر هذا احلال 
كل عام مما يعني ان هذا اجناز غير 
مسبوق، خاصة ان األجندة الدولية 
مزدحمة بالبطوالت كبطوالت العالم 

في أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وقال أن االحتاد العربي يتطلع 
الى دعم بعض االحتادات العربية 
الناشئة او التي بحاجة الى تطوير 
حسب اإلمكانيات املتاحة، وفي هذا 
الصدد لن يتواني االحتاد عن تقدمي 
ما يطلب منه للنهوض مبستوى 
رياضة الرماية في هذا اجلزء من 

العالم.

بتدريباتهم وتواقني إلى احلصول 
على أفضل النتائج.

وقال ان خططنا هي ان نخرج 
بالفريق للمشاركة في عدة بطوالت، 
وحيث ان أولــــى البطوالت كانت 
جترى في مصــــر إال ان الظروف 

املشاركة دائما خاصة ان الكويت هي 
التي دعمت الرماية في البحرين منذ 
بداياتها وساهمت في إنشاء االحتاد 

البحريني واالستمرار به.
وأضاف انه مضى على تشكيل 
البحرين للخرطوش سنة  فريق 

الكويت  حالت دون ذلــــك، وبعد 
ستكون هناك مشاركات عدة ضمن 

أجندة االحتاد الدولي.
وقال ان القائمني على االحتاد 
البحرينــــي من إداريــــني وفنيني 
ورماة يتطلعون إلى املشاركة في 

ونصــــف الســــنة، واآلن نريد ان 
نرى الى أين وصل في تدريباته 
واستعداداته وكذلك مستواه، وهذا 
ال يتأتي إال من خالل املشاركة في 
البطوالت الرسمية والدولية، خاصة 
إننا ندرك ان شبابنا من امللتزمني 

العصيمي يؤكد اكتمال االستعدادات ويشكر لطيفة الفهد على دعمها

محمد يعقوب صرخوه معتزا برقمه القياسي الى جانب سيارته في حلبة البحرين

)سعود سالم(سعد عناد متحدثا إلى رئيس جلنة التسجيل خالد السبيعي 

مهاجم مانشستر سيتي أدين دزيكو محاصرا بني 4 من مدافعي أريس سالونيك  )أ.ف.پ(

دعيج العتيبي إلى جانب فوزي النحاس رئيس الوفد البحريني إبراهيم بن علي

ارتفاع نسبة التسجيل في الصليبخاتصرخوه »صرخة قياسية« في الـ »دراغ ريس«

سجل السائق محمد يعقوب صرخوه اسمه في 
سجالت االبطال في سباقات الـ »دراغ ريس« بعد 
ان حقق رقما قياسيا جديدا في سباق السيارات 
لربع امليل من فئة »drag unlimited class« وذلك 
خالل السباق الذي جرى في البحرين في يناير 

.gulfrun6 املاضي لسباق
وكان الرقم الذي سجله صرخوه هو 11.48 ثانية 
محطما جميع األرقام السابقة حيث فاز على 55 

سيارة في هذا السباق.

وأعرب صرخوه عن سعادته الغامرة باالجناز، 
مثنيا على التنظيم والترتيب من قبل املسؤولني 
واجلهـــات املنظمة وقـــال: إن حصولي على هذا 
الرقم القياسي هو من فضل اهلل، وأنا أحمد اهلل 
وأشكر جميع اإلخوان واألصدقاء الذين شاركوا 
معنا في هذا السباق حيث كان الشباب ميتازون 
بالروح الرياضية العالية من خالل مشـــاركتهم 
الفعالة وإثبات قدرات كل مشـــترك في مكان آمن 

بعيدا عن الطرق العامة.

وصل عدد املســـجلني في اجلمعية العمومية 
لنادي الصليبخات حتى مساء األول من أمس الى 
407 مسجال، وهي نسبة عالية من بني املسجلني 
في األندية احمللية بعد فتح الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باب التســـجيل في األول من الشـــهر 

اجلاري ولغاية 31 مارس املقبل.
مـــن جانبه، قال أمني الســـر العـــام في نادي 
الصليبخات سعد عناد ان طريقة التسجيل األعضاء 
منذ حضورهم للنادي ولغاية خروجهم تســـير 
بشكل ســـلس ومريح رغم األعداد الكبيرة التي 

حتضر كل يوم.
وبني عناد إن مجلـــس إدارة النادي يوفر كل 

الظروف املريحة واملناسبة  االحتياجات لتهيئة 
لتسهيل ســـرعة التسجيل بالتعاون مع موظفي 
الهيئة والذين نشكرهم على اجلهد الذي يبذلونه 

في كل يوم من اجل تسجيل االعضاء.
وتابـــع: إن األعداد الكبيرة التي ســـجلت في 
عمومية النادي تدل على اهتمام أبناء املنطقة في 
االنضمام لعضوية النادي من اجل تطوير العمل 
واالرتقـــاء بالنادي في جميـــع املجاالت رياضيا 
وثقافيا، مؤكدا أن أبواب نادي الصليبخات مفتوحة 
للجميع وفي كل وقت وبتعاون اجلميع سنصل 
للهدف املنشود واإلعالء من شأن الرياضة الكويتية 

بشكل عام ورياضة النادي بشكل خاص.

وصل عدد المسجلين إلى 407 برقم 11.48 ثانية متخطيًا 55 سيارة الشطي يحرز لقب »بولينغ عدس«

جياد الدرجة األولى تتنافس 
على كأس »الكاتل« اليوم

النصر يواجه الرياض

»البحريني« يحدد مواعيد الكأس

الزمالك يطلب تأجيل مباراة ستارز

»اإلسباني« يصدق على طرد كاسياس

سنسي قد تتخلى عن روما

 أحرز يعقوب الشطي جنم منتخب احتاد الشرطة الرياضي لقب 
النســـخة اخلامســـة لبطولة املرحوم اللواء عبداهلل عدس العجمي 
للبولينغ التي اختتمت مساء أمس األول على صالة كوزمو بسوق 
الساملية مبشاركة 100 العب والعبة ميثلون منتخب الشرطة واالحتاد 
الفلبيني للبولينغ ومنتخب الكويت للشـــباب والناشـــئني وذوي 
االحتياجـــات اخلاصة لنادي الصم ونخبـــة من الالعبني الهواة من 
مختلف اجلنسيات واألعمار تنافسوا على مدى 17 يوما لنيل اجلوائز 
املخصصة للمراكز األولى في املجموعات املشاركة، وجاء في املركز 
الثاني محمد صالح واحتل املركز الثالث اياد العميري والرابع راكان 
العميري. وشهد حفل اخلتام الذي أقيم حتت رعاية محافظ حولي 
الفريق عبداهلل الفارس حضورا جماهيريا الفتا من عشاق ومتابعي 
رياضة البولينغ وعدد من قيادات وزارة الداخلية وأعضاء مجلس 

إدارة احتاد الشرطة الرياضي.

يقام في الساعة الثالثة عصر اليوم االجتماع الثامن عشر لسباق 
اخليل والذي يشتمل على اربعة اشواط قيد فيها ستة وثالثون جوادا 

وفرسا من مختلف الدرجات.
ويعتبر الشوط الثالث من اهمها على االطالق حيث تتنافس ابطال 
الدرجة األولى على كأس مؤسسة »الكاتل موبايل« فيما سيشهد الشوط 

الرابع صراعا قويا بني اطايب الدرجة الثالثة.
ومن ناحيته قال م.ســـلمان احلربي رئيس مجلس ادارة مؤسسة 
»الكاتل موبايل« ان رياضة الفروســـية من الرياضات الشعبية التي 

يجب االهتمام بها من خالل املساهمة بالدعم املادي واملعنوي.
وتابع يقول ان »الكاتل موبايل« ارتأت ان تســـاهم بالنهوض بهذه 
الرياضة من خالل تخصيص كأس وجوائز مالية لسباقات االجتماع 

الثامن عشر التي ستقام على مضمار فروسية االحمدي.
واردف قائال ستكون هناك جوائز قيمة للجماهير الرياضية التي 
ستتابع سباقات اليوم، وفي ختام تصريحه متنى من اهلل سبحانه وتعالى 

ان تتطور رياضة الفروسية بكل امليادين الكويتية في املستقبل.

الرياض ـ خالد المصيبيح
يتحدد اليوم أطراف الدور نصف النهائي ملسابقة كأس ولي العهد 
السعودي ويحوز لقاء الدمام الذي سيجمع االتفاق باالحتاد األهمية 
األكثر بســــبب حرص الفريقني على الوصــــول للدور نصف النهائي 
فــــي لقاء تكرر كثيرا بينهما في املســــابقة تبادال خالله حاالت الفوز 
وإقصاء احدهمــــا لآلخر وكان االتفاق قد جتاوز الفتح 2-1 في الدور 
ثمن النهائي، بينما كســــب االحتاد لقاءه أمام التعاون بثالثية. وكان 
لقاء االتفاق باالحتاد في الدوري قد شــــهد أحداثا ولقاء مثيرا انتهى 
بالتعادل رمبا يلقي بظالله على لقاء اليوم وسيالقي الفائز منهما الفائز 
من لقاء الرائد والوحدة وبعد ان اجمع املتابعون على ان الفائز اليوم 
سيكون األقرب كطرف في النهائي بســــبب فارق اإلمكانات احلالية. 
وفي الرياض لقاء من نوع آخر يحمل الذكريات التي تتمثل في عودة 
فريــــق الرياض الى املواجهات مع فرق املمتاز بعد غيابه عنها طويال 
وبقائه ضمن فرق الدرجة األولى منذ ســــنوات ويالقي اليوم النصر 
الــــذي مازال يأمل في هذه املســــابقة من اجل العــــودة الى البطوالت 
وتظل حظوظه أقوى للكســــب نظرا لوفــــرة النجوم وخبرة العبيه 
وكان الرياض قد جتاوز احلزم في الدور املاضي برباعية بينما كسب 
النصر القادسية بخماسية فهل يكسب النصر بخبرة العبيه ام يعود 

الرياض بحيوية شبابه؟

المنامة ـ ناصر محمد
حدد احتاد كرة القدم البحريني يوم 26 اجلاري موعدا ملباريات الدور 
التمهيدي ملسابقة كأس ملك البحرين لكرة القدم للموسم احلالي، حيث 
ستقام ثالث مباريات لفرق الدرجة الثانية أصحاب املراكز من الرابع 
الى التاســــع، فيما ستقام مباريات الدور الـ 16 اعتبارا من 26 اجلاري 
وحتى الرابع من مارس، ودور الثمانية 7 و8 مارس والنصف النهائي 

14 و15 فيما حددت املباراة النهائية للمسابقة يوم 23 مارس.
الى ذلك، ستقام اليوم مباراتان في الدوري يلتقي فيها احلالة )5 
نقاط( مع املنامة )9(، الشــــباب )2( مع احلد )4( ويلتقي يوم االحد 
الرفاع مع احملرق وتختتم اجلولة يوم االثنني املالكية مع البسيتني.

عـــاد مانشســـتر ســـيتي 
االجنليزي بتعادل سلبي ثمني 
من ارض مضيفه اريس سالونيك 
اليوناني في ذهاب الدور الثاني 
الدوري االوروبي )يوروبا  من 
ليـــغ( لكـــرة القـــدم. ويلتقي 
الفريقـــان ايابا اخلميس املقبل 
على ملعب مانشستر سيتي الذي 
سيحاول االستفادة من عاملي 
االرض واجلمهور لتحقيق الفوز 

وبلوغ الدور الثالث.
الى  اليوم  وتتجه االنظـــار 
ملعبي »سان باولو« و»رامون 
سانشـــيز بيزخـــوان« اللذين 
يحتضنـــان مواجهتني ناريتني 
بني نابولي االيطالي وڤياريال 
االســـباني من جهة، واشبيلية 
البرتغالي  االســـباني وبورتو 
من جهة اخرى، وذلك في ذهاب 

الدور الثاني.
املواجهة االولى، يبحث  في 
نابولي عن مواصلـــة نتائجه 
املميزة على ارضه هذا املوسم 
حيث لم تتلق شباكه اي هدف 
في املباريات االربع التي خاضها 

في املسابقة.
الفريـــق اجلنوبي  ويقـــدم 
اواخر  احلالم باستعادة امجاد 
الثمانينيـــات مع االســـطورة 
االرجنتينـــي دييغو مارادونا، 
اداء مميزا فـــي الدوري احمللي 
املركز  هذا املوسم حيث يحتل 
الثانـــي بفارق ثالث نقاط فقط 

عن ميالن املتصدر.
ويأمل املدرب وولتر ماتزاري 
ان يعيد هذا الفريق الى ساحة 
االلقاب وتكـــرار امجاد اواخر 
الثمانينيات عندما توج بلقب 
الدوري احمللي عامي 1987 و1990 
وبالكأس احمللية عام 1987وكأس 
االحتـــاد االوروبي عـــام 1989، 
لكن عليه اوال ان يتخطى عقبة 
»الغواصـــة الصفراء« من اجل 
ان يواصـــل رفع رايـــة االندية 
االيطالية في هذه املسابقة كونه 
املمثل الوحيـــد املتبقي في هذا 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أكد رئيس نــــادي الزمالك جالل إبراهيم أنــــه ليس هناك نية في 
االنسحاب أمام ســــتارز الكيني في مباراة االياب في الدور الـ 64 من 
دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، ولكن مسؤولي ستارز يضعون بعض 
املعوقات أمام القلعة البيضاء، على رأســــها املطالبة بتحمل الزمالك 
قيمة تذاكر السفر اخلاصة بهم من كينيا إلى ليبيا التي ستشهد اللقاء 
بعد ترحيب نادي االحتاد باســــتضافة اللقــــاء، واملعروف ان النادي 
ليس به السيولة املادية لتحقيق مطالبهم. على الصعيد ذاته، طالب 
اجلهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة حسام حسن أن يلتقي األبيض مع 
نظيره ســــتارز الكيني يوم 27 اجلاري بدال من يوم 25 وذلك ليتمكن 
من اســــتخراج األوراق الرسمية اخلاصة بالالعبني وتصاريح السفر 
لليبيا، خاصــــة أن مصر متر حاليا ببعض االضطرابات واالضرابات 

في جميع مصاحلها احلكومية.

قررت جلنة املسابقات في االحتاد االسباني لكرة القدم التصديق 
على قرار طرد حارس مرمى ريال مدريد إيكر كاســـياس من مباراة 
الفريق أمام مضيفه اســـبانيول والتي انتهت بفوز ريال مدريد 0-1 

األحد املاضي ضمن الدوري االسباني.
وطرد كاســـياس )29 عاما( بعد 70 ثانية فقط من بداية املباراة 
للخشونة مع العب خط الوسط خوسيه كاليخون. وكانت هذه أسرع 

حالة طرد لالعب من ريال مدريد في مباراة بالدوري.

أعلن مالكو روما االيطالي انهم يتوقعون بيع النادي الى مجموعة 
يقودها رجل االعمال االيطاليـ  االميركي توماس ديبينيديتو وحددوا 

مهلة 30 يوما النتهاء »املفاوضات احلصرية«.
وأعلنت شركة الهولدينغ »ايطالبترولي« التابعة لعائلة سنسي 
التي متلك فريق العاصمة: »تقرر إجراء مرحلة أولى من املفاوضات 
احلصرية مع شـــركة ديبينيديتو التي وفرت العرض املناســـب.. 
وســـيكون ذلك ملدة 30 يوما«. وذكرت الصحف االيطالية الصادرة 

ان قيمة الصفقة تقدر بـ 200 مليون يورو.

مانشستر سيتي يعود بتعادل ثمين من سالونيك

الدور بعد خـــروج يوڤنتوس 
وسمبدوريا.

ويعول نابولي على املعنويات 
املهزوزة لضيفـــه لكي يخرج 
بنتيجة ايجابيـــة يحملها معه 
الـــى ملعـــب »ال مادريغـــال« 
الذي يستضيف االياب في 24 
اجلاري، كون الفريق االسباني 
خســـر مباراتيه االخيرتني في 
الدوري احمللي على يد ليڤانتي 
وديبورتيڤو ال كورونا )0 - 1(، 
مـا تســـبب بتخليه عن املركز 

الثالث ملصلحة ڤالنسيا.
وفي الثانية، يبحث اشبيلية 
عن تعويض اخفاقه احمللي هذا 
املوسم من خالل مواصلة مشواره 
املهمة لن تكون  االوروبي لكن 
سهلة على االطالق في مواجهة 
بورتو.ولم يقدم اشبيلية، بطل 
عامي 2006 و2007، املســـتوى 
املتوقع منـــه محليا فهو يحتل 
املركز السابع على الئحة الترتيب، 

فيما يتصدر بورتو، بطل كأس 
االحتـــاد االوروبي عـــام 2003 
ودوري ابطال اوروبا عام 2004، 
دوري بالده مركز الصدارة في 
بالده بفارق 11 نقطة عن غرميه 
التقليدي بنفيـــكا حامل اللقب 
بعدما حقق ثمانية انتصارات 
متتالية و18 من اصل 20 مباراة 

حتى اآلن.
وال تقل اهميـــة ايضا القمة 
الثانية التي جتمع قطب الكرة 
البرتغاليـــة الثاني بنفيكا، مع 
شتوتغارت االملاني اذ يبدو من 
الصعب التكهن بنتيجتها رغم 
انخفاض مستوى الفريق االملاني 
محليا وتراجع نتائجه هذا املوسم 
حيث يحتل املركز السابع عشر 
قبل االخير، وتعول روسيا على 
الثالثي سسكا موسكو وزينيت 
سانت بطرسبورغ بطل 2008 
وسبارتاك موسكو من اجل ان 
تتواجد في الدور ثمن النهائي، 

وســـيحل االول ضيفا على باو 
اليوناني والثاني  ســـالونيكي 
والثالث علـــى يانغ بويز وبال 
السويســـريني قبل ان يخوضا 

االياب على ارضهم.
وترجـــح كفـــة ليڤربـــول 
االجنليزي، بطـــل 1973 و1976 
و2001، علـــى ســـبارتا بـــراغ 
التشيكي، فيما تبدو مهمة اياكس 
امستردام وايندهوڤن الهولنديني 
الورق في  ســـهلة نظريا على 
مواجهة اندرخلت البلجيكي وليل 

متصدر الدوري الفرنسي.
وفي ابرز املباريات االخرى، 
يحـــل باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي ضيفـــا علـــى باتي 
البيالروسي، فيما  بوريسوف 
يلعب رينجرز االسكوتلندي مع 
سبورتينغ لشبونة البرتغالي، 
وباير ليڤركـــوزن االملاني مع 
مضيفه ميتاليســـت خاركيف 

االوكراني.

نابولي وڤياريال وإشبيلية مع بورتو في أبرز مواجهات الدور الثاني في »يوروبا ليغ«

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية +910بشيكتاش ـ دينامو كييڤ

اجلزيرة الرياضية +92نابولي ـ ڤياريال

اجلزيرة الرياضية +99بوريسوف ـ باريس سان جرمان

اجلزيرة الرياضية +96أندرخلت ـ أياكس

اجلزيرة الرياضية +94بنفيكا ـ شتوتغارت

اجلزيرة الرياضية +91ليخ بوزنان ـ سبورتينغ براغا

اجلزيرة الرياضية +95روبن كازان ـ تونتي أنشكيده

اجلزيرة الرياضية +11:055رينجرز ـ سبورتينغ لشبونة

اجلزيرة الرياضية +11:054سبارتا براغ ـ ليڤربول

اجلزيرة الرياضية +11:0510بال ـ سبارتاك موسكو

اجلزيرة الرياضية +11:059يانغ بويز ـ زينيت سان بطرسبيرغ

اجلزيرة الرياضية +11:058باوك سالونيكي ـ سسكا موسكو

اجلزيرة الرياضية +11:052اشبيلية ـ بورتو

اجلزيرة الرياضية +11:056ليل ـ إيندهوڤن

اجلزيرة الرياضية +11:051ميتاليست خاركيف ـ باير ليڤركوزن


