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مبارك الخالدي
وصل الى البالد في ساعة 
لي���ل امس األول  متأخرة من 
وفد االحتاد الدولي لكرة القدم 
البالد واملكّون من  الى  )فيفا( 
5 شخصيات رفيعة املستوى 
ف���ي املجاالت  له���ا خبرته���ا 
الفنية واالداري���ة والقانونية 
به���دف متابع���ة السياس���ات 
واالستراتيجيات املعمول بها 
العمل  الكرة، بهدف  في احتاد 
عل���ى مراجعته���ا وتطويرها 
باملقارنة مع أحدث ما توصلت 
اليه اللوائح الداخلية ل� »فيفا« 

فيما يتعلق بإدارة املس���ابقات احمللية وربطها 
باألجندات الدولية ضمانا الستمرار النشاط احمللي 

وتفاديا حلاالت االيقاف للمسابقات احمللية.

كما يطلع الوفد على الالئحة 
الداخلية املنظمة للمس���ابقات 
وإمكاني���ة تطويره���ا لتماثل 

نظيراتها في الدول املتقدمة.
الوفد  وكان في اس���تقبال 
مقرر جلنة التخطيط والتطوير 
د.بدر عبداجلليل ومن املتوقع 
ان يزور الوفد مقر احتاد الكرة 
وستاد جابر الدولي وعددا من 
املالعب لالطالع على املنشآت 
البالد وتستمر  الرياضية في 
الوفد حتى 26 اجلاري  زيارة 
على ان يتم إعداد تقرير مفصل 
عن املالحظ���ات واالنطباعات 
التي ستتمخض عن الزيارة ليستفيد منها احتاد 
الكره الحقا في برامجه الهادفة لالرتقاء بالكرة 

الكويتية.

انطالقة قوية عرفها برشلونة منذ سنوات قليلة 
جعلته يتفوق على غرميه التقليدي ريال مدريد في 
اكثر من مناسبة واذا كان برشلونة يدين بنجاحه 
الى موهبة الالعب االستثنائي االرجنتيني ليونيل 
ميسي الفريق وميلك كوكبة من الالعبني املميزين 
الذين تركوا بصماتهم واليزالون ميتعون اجلمهور 
واملش���جعني ومحبي كرة القدم مبا يقدمونه من 

.Fifa فنيات وتقنيات
وطرحت الكثير من االسئلة عن سر هذا النجاح 
الذي يالقيه النادي، وبقيت االمور مبهمة الى ان 
وصلت املعلومات الى صحيفة »صن« البريطانية 
التي قررت كشف االسرار واهمها املبنى واقسامه، 
الن تركيز الفريق هو على الالعبني الناشئني الذين 
يخضعون لبرنامج مهني وعملي معني في املخيم 
»البرشلوني« املخصص لهذه الغاية )يسمى قاعدة 
كرة القدم(، يجعل منهم نواة املس���تقبل للفريق 
االول، وهو امر بالغ االهمية، خصوصا اذا ما علمنا 
ان اسماء المعة حاليا مرت في هذا املخيم ومنها 
اندرياس انييس���تا وبدرو رودريغيز وفيكتور 

فالديز وكارليس بويول وجيرارد بيكيه وتشافي 
هرنانديز وسيرجيو بوسكيتس وبويان كركيتش 
ويضم املخيم حالي���ا 330 فتى اضافة الى مئات 
املوظفني ويكلف النادي سنويا ما يقارب عشرة 
ماليني جنيه اس���ترليني، ويقع املخيم في مكان 
مالصق مللعب »نو كامب« اخلاص ببرشلونة، وهو 
بناء من طابقني يضم غرفة طعام، ست غرف نوم، 

مكتبة، قاعة كومبيوتر، وقاعة للترفيه.
وقد تعاقب على املخيم اخلاص عدد من الالعبني 
الذين اشتهرت اسماؤهم حاليا على مثال ميسي، 
انييس���تا، بويول، فالديز، بيدرو، كركيش.. اما 
تشاڤي فكان يكتفي بتناول الطعام هناك كي يراقب 
النادي نظامه الغذائي، اما بيكيه وبوس���كيتس 

فعاشا مع عائلتيهما في املدينة.
كما امضى مدرب برشلونة جوسيب غوارديوال 
ومساعده حاليا تيتو فيالنوفا سنوات في املخيم 
املذكور قبل ان يصبح العبا اساسيا ومن الالعبني 
الذين تخرجوا من املخيم الالعب سيسك فابريغاس 

واحلارس بيبي ريينا وميكيل ارتيتا.

مشفي بطل »دبل التراب« وسعد ثالثًا وشيخة تتوج بلقب »السكيت«
تدخل بطولة اجلائزة الكبرى 
للمغفور له الشيخ فهد السالم 
الثاني، فيما  للرماية يومه���ا 
يواص���ل الرماة م���ن مختلف 
التنافس احملموم  املس���ابقات 
على تسجيل اسمائهم في الئحة 
الشرف لالبطال املتوجني لهذا 
التجمع العاملي الذي يقام برعاية 
الشيخة لطيفة الفهد على مجمع 
ميادين الشيخ صباح االحمد 
االوملبي في منطقة الصليبية. 
وشهد اليوم الثاني تتويج 
الرامي مش���في املطيري بطال 
للدبل تراب بعد ان دخل صراعا 
قويا مع الرامي البريطاني بيتر 
ويلسون اثر تعادلهما بإصابة 
لكل واحد منهما ل� 183 من اصل 
200 طبق، ليلجأ الراميان الى 
دخول جولة »براج« لكس���ر 
انتهت لصالح  التعادل والتي 
املطيري بإصابته ال� 6 اهداف 
كاملة فيما اصاب منافسه خمسة 
من س���تة ليكتفي البريطاني 

باملركز الثاني. 
اما املطيري، فوضع اسمه 
على الئحة الشرف لهذه البطولة 
الغالي���ة الت���ي ينظمها نادي 
الرماية سنويا تخليدا لذكرى 
احد رجاالت البالد االوفياء الذين 
ساهموا في وضع اللبنات االولى 

الكويت احلديثة.
الثال���ث من  املرك���ز  وكان 
نصيب الرامي س���عد املطيري 
بإصابته 180 من اصل 200 طبق، 
والرابع للبريطاني س���تيفن 
سكوت )179 طبقا(، واخلامس 
لالملاني اندرياس لوي )179(، 
والس���ادس لالملاني فالدميير 

شانز )177(.

الرشيدي بطلة السكيت

وفي اليوم الثاني للبطولة 
والذي كان كويتيا ايضا، احرزت 
الرشيدي لقب  الرامية شيخة 
مسابقة السكيت للسيدات بعد 
ان سجلت نتيجة 88 من اصل 
طبق، وحلت ثانية البريطانية 

بنكي ليغريل )84 طبقا(، وثالثة 
االملانية فانيس���ا هوف )83( 
متقدمة على الرابعة البريطانية 
سيان بروس )83(، فيما حلت 
البحرينية فاطمة علي ناصر 
)76( والكويتي���ة عفراء بنت 

حسني سادسة )74(.
البريطانية  الرامية  وكانت 
شونا مارشال قلبت التوقعات 
وحققت اجنازا رائعا في اليوم 
االول النطالق البطولة، بإحرازها 
لقب مسابقة التراب للسيدات 
بعد ان سجلت نتيجة بإصابتها 
87 م���ن اصل 100 طبق، تاركة 
الوصافة لالملانية رجانا بيكمان 
)85 طبقا(. وحلت البريطانية 
ش���ارلوت كيرود املركز الثال 

)84 طبقا(.
الراميت���ان بيكمان  وكانت 
وكيرود دخلتا منافسة قوية 
وس���اخنة بينهم���ا وتقاربت 
اال ان  نتيجتيهما بشكل كبير 
االملانية حسمت لقب الوصافة 
وبفارق طبق واحد، لكن املفاجأة 
كانت بحلول الرامية الكويتية 
سارة احلوال في املركز الرابع 
بنتيجة 75 من اصل 100 طبق 
وحلت شقيقتها شهد احلوال 
في املركز السادس )72 طبق( 
واالملانية سونيا شبيل سابعة 

)72 طبقا ايضا(.

محطة استعدادية

من جهته، اكد الرامي ماطر 
الرشيدي الذي نافس في نهائي 
الس���كيت، ان بطولة اجلائزة 
الكبرى تعتبر احدى احملطات 
االس���تعدادية احلقيقية قبل 
مشاركته في جولة كأس العالم 
املقبلة في بلغراد )مخصصة 
للناشئني( مضيفا ان البطولة 
شهدت مشاركة نخبة من رماة 
العالم الذين متت االستفادة من 
خبراتهم.وشدد الرشيدي على 
ان اقامة مث���ل هذه البطوالت 
الكبيرة ليس���ت بصعبة على 
نادي الرماي���ة في ظل القيادة 

الناجحة للشيخ سلمان احلمود 
الذي يحرص كل احلرص على 
تطوير مستوى الرماة الكويتيني 
وصقل مهاراته���م مضيفا انه 
يعق���د العزم على االس���تفادة 
بش���كل ايجابي من هذا احملفل 

العاملي. 
وافاد ب���أن البطولة اقيمت 
في اجواء رائعة حيث وجد ان 
جميع الظروف مهيأة لتحقيق 
اقصى استفادة ممكنة باالحتكاك 

والتنافس.

في اليوم الثاني من بطولة الجائزة الكبرى للرماية 

)عادل يعقوب(األوملبي في آخر تدريب له قبل وصول بنغالديش 

رفاعي الديحاني

د.بدر عبد اجلليل

الرامي مشفي املطيري اصاب لقب مسابقة »دبل التراب«

فرحة متسابقي الكويت بإجنازاتهم في حلبة قطر

جنوم برشلونة انطلقوا من مخيم لبرشلونة

الكويت أولى في »دراغ ـ ريس« قطر
اعتلى املتسابقون الكويتيون منصات التتويج 
في البطولة العربية ل� »دراغ � ريس« التي اختتمت 
اجلولة الثامنة واألخيرة منها في قطر وينظمها نادي 

قطر لسباق السيارات.
وش����هدت اجلولة اخلتامية منافسة شديدة بني 
املتس����ابقني إال ان أبطال الكويت متكنوا من اعتالء 
منص����ات التتويج في اغلب فئات البطولة ففي فئة 
السيارات حقق املتسابق عبداهلل الشطي لقب فئة 
ال� »سوبر � ستريت 8 سلندر« وحل املتسابق علي 
الفيلكاوي باملركز الثالث في نفس الفئة وجاء زميلهما 

مزهر التناك باملركز الرابع.
وفيما يخص منافسات فئة ال� »5.4« حل املتسابق 
بدر خورش����يد وصيفا لهذه الفئ����ة ضمن الترتيب 
الع����ام وحل ايضا باملركز الثالث ضمن منافس����ات 
اجلولة اخلتامية اما املتس����ابق جمال اجلابر فجاء 

باملركز الرابع.
وعن منافسات الدراجات النارية فقد حقق املتسابق 
مشعل الصبر املركز األول في منافسات فئة ال� »برو 
� بايك« وفي منافس����ات فئة ال� »سوبر � ستريت � 

بايك« فقد نال لقبها املتسابق محمد البداح.

وفي منافس����ات فئة ال� »س����تريت � بايك« جاء 
املتسابق أحمد احلميدان باملركز األول ويليه املتسابق 
بدر بن عيدان وحل ثالثا املتس����ابق يعقوب العلي 
اما املركز الرابع فكان من نصيب املتس����ابق مسفر 

املسفر.
وأثنى أمني سر نادي ربع امليل لسباق السيارات 
الشيخ علي الفواز في اتصال هاتفي مع »كونا« من 
قطر على النتائج التي حققها أبطال الكويت واصفا 
أداءهم ب� »القوي والالفت الذي عكس قدرات الشباب 

الكويتي بصورة ايجابية ومشرفة«.
وأضاف الفواز »ان ما قدمه املتسابقون في البطولة 
من مستوى الفت ومميز القى صدى رائعا وايجابيا 
لدى كل متابعي البطولة الذين أجمعوا على أحقية 
الفرق الكويتية باعتالء منصات التتويج نظرا الى 

املستوى املميز الذي ظهروا به«.
وتقدم الشيخ علي بالشكر والتقدير الى القائمني 
على الهيئة العامة للشباب والرياضة مثمنا دورهم 
الكبير في دعم الشباب الكويتي سواء على الصعيد 
املعن����وي أو املادي متمنيا أن يواصل املتس����ابقون 

الكويتيون متيزهم في كل مشاركاتهم.

متفرقةأخبار

أعرب األرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم 
برشلونة االسباني عن ثقته في انضمام الالعب 
األس���باني سيس���ك فابريغاس إلى صفوف 
برشلونة الذي يسعى للتعاقد مع الالعب من 

أرسنال اإلجنليزي منذ فترة طويلة.
رصد نادي انتر ميالن اإليطالي لكرة القدم 
50 مليون ي��ورو لضم الالعبني الهولندي روبن 
ڤان بيرسي والروسي أندري أرشاڤني من أرسنال 

اإلجنليزي بعد نهاية املوسم احلالي.
تأهل العني اإلماراتي إلى دور املجموعات 
لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اثر فوزه 
الكبير على مضيفه سريويغايا اإلندونيسي 
4-0 أمس على ستاد جاكا بارينغ في مدينة 
باليمبانغ اإلندونيسية ضمن الدور التمهيدي 

الثاني للبطولة.
يبدو أن هزمية االحتاد أمام االتفاق 1-3 في 
بطولة كأس ولي العهد السعودي لكرة القدم كانت 
كافية لتطيح بعدد من اإلداريني في النادي حيث 
تقدم محمد الباز املشرف العام على الفريق األول 
وحم��د الصنيع مدير الفريق باس��تقالتيهما إلى 

مجلس اإلدارة.
حقق متجر نادي الهالل السعودي لكرة 
القدم مبيعات قيمتها مليون ريال س���عودي 
خالل أس���بوع واحد من تاري���خ افتتاحه في 

شارع التحلية بالرياض.
عزز اجلزيرة صدارته بعد فوزه الكبير على 
ضيفه الشارقة 3-0 في املرحلة الثالثة عشرة من 

الدوري اإلماراتي لكرة القدم.
واصل األنصار صحوته التي بدأها األسبوع 
املاضي باكتساحه ضيفه السالم صور 0-6 
على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية في 
بيروت في افتتاح املرحلة اخلامسة عشرة من 

الدوري اللبناني لكرة القدم.
أسدى عمان خدمة للعروبة باجباره السويق 
عل��ى التعادل معه 1-1 في خت��ام املرحلة الرابعة 

عشرة من الدوري العماني لكرة القدم. 
فرط العربي في فرصة االنقضاض على 
الصدارة بعد سقوطه أمام ضيفه الغرافة 2-1 
في املرحلة الرابعة عشرة من الدوري القطري 

لكرة القدم.

القادسية بطل دوري الشباب 

خسارة فريق فلسطيني للرغبي
أمام الجامعة األميركية في بيروت

 انطالق كأس العالم للكريكيت 

القادس���ية لقب  أحرز نادي 
بطولة الدوري العام لفئة الشباب 
حتت 18 س���نة لكرة القدم قبل 
ختام املس���ابقة بجولة واحدة، 
وذلك بعد فوزه على خيطان 0-2 
ام���س، رغم ان الفريق تبقت له 
مباراة واحدة امام العربي ولكنها 

ستكون حتصيل حاصل.
الناشئني  واشاد مدير قطاع 
بنادي القادسية رفاعي الديحاني 
باملستوى الذي قدمه فريقه الشاب 
واحرازه لقب الدوري قبل ختام 
املسابقة بأسبوع واحد، وقال: ان 
هذه النجاحات التي يقدمها »بنو 
قادس« هي بالش���ك ثمرة نتاج 
العام،  عمل متواصل على مدار 
حيث مازال فريقا الناشئني حتت 
16 سنة واالشبال حتت 14 سنة 
الترتيب وباتا  متصدرين فرق 
قاب قوسني او ادنى من حصولهما 

يأمل املسؤولون عن فريق للعبة الرغبي، يضم شبانا 
م����ن مخيمات الالجئني الفلس����طينيني في لبن����ان، في أن 
تس����اعد إقامة مباريات لهذا الفريق م����ع فرق لبنانية، في 
إزالة »الصورة النمطية اخلاطئة« لدى اللبنانيني عن أبناء 
املخيمات الفلسطينية، معلنني أنهم يسعون الى احلصول 
على تفويض رسمي من السلطة الوطنية الفلسطينية بأن 

يكون الفريق »منتخب فلسطني« في هذا الرياضة.
ويندرج الفريق في إطار مبادرة »الكرامة للجميع« التي 
أطلقتها وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالجئني الفلسطينيني 
في الش����رق األدنى وتشغيلهم )أونروا( سعيا الى تسليط 
الضوء على الظروف املعيش����ية لالجئني الفلسطينيني في 

لبنان، وهو يلقى دعما من املفوضية األوروبية.
وحتت هذا الش����عار، أقيمت مب����اراة ودية على ملعب 
اجلامعة األميركية في بيروت، بني الفريق الفلسطيني وفريق 

اجلامعة، انتهت الى فوز الثاني بنتيجة 22 � 10.

انطلقت امس بطولة كأس العالم للكريكيت بنس����ختها 
العاش����رة في الهند وبنغالديش وس����ريالنكا حيث توزع 
املباري����ات ال� 49 على الدول الثالث مبش����اركة 14 منتخبا 
في اللعبة، وتس����تضيف الهند 29 مباراة.وكانت الشرطة 
الهندي����ة ألغت حفال للمغني الكن����دي بريان في نيودلهي 
بسبب مخاوف على السالمة العامة. وأضحت الشرطة أن 
مركز »ان سي آي سي« للمعارض لم يحصل على الرخصة 
النهائية اإللزامية، في حني أشارت وسائل إعالم محلية إلى 
أن املنظمني باعوا بطاقات تزيد على القدرة االس����تيعابية 
للمكان. ونقلت وكالة الصحافة الفرنس����ية عن ضابط في 
الشرطة قوله: »املنظمون فشلوا في توضيح اإلجراءات التي 
سيتخذونها الحترام النظام داخل املوقع وإدارة حركة السير 
خارجه«. وأوضح ان����ه: ال ميكننا املخاطرة بأرواح الناس 
كل ش����يء يجب أن يكون جاهزا قبل بدء احلفلة. وقال إنه 
كان من املتوقع حضور 20 ألف شخص للحفلة من دون ان 

يتمكن من حتديد القدرة االستيعابية للمكان. 

بنيان: اتحاد الكرة تعاون مع األندية 
لدرجة »الخطر«

وصول وفد رفيع المستوى 
من »فيفا« لتطوير الكرة

غوارديوال وتشاڤي وانييستا 
»صنعوا« في مخيم برشلونة 

 مبارك الخالدي
يص���ل البالد اليوم وف���د منتخب بنغالديش 
االوملبي لكرة القدم ملالقاة منتخبنا األربعاء املقبل 
في ذهاب التصفي���ات االوملبية املؤهلة الوملبياد 
لن���دن 2012 ومن املقرر ان يعلن احتاد الكرة عن 
البرنامج التدريبي للمنتخب البنغالي حتى موعد 

املواجهة املرتقبة.
وكان األزرق التقى في ختام مبارياته الودية 
مع فريق القادسية حتت 21 سنة حيث فاز املنتخب 
بهدف دون مقابل من إمضاء النجم حمد أمان في 
الدقائق األخيرة من املباراة التي شارك فيها العبو 
االوملبي قبل توجههم الى انديتهم للمشاركة في 

اجلولة ال� 14 من الدوري التي تنطلق اليوم.
من جهته، قال مدير املنتخب محمد بنيان ان 
احتاد الكرة أبدى تعاون���ا مع األندية وصل الى 
درجة املخاطرة في الس���ماح لالعبي االوملبي في 

املشاركة مع انديتهم اليوم علما بأن الفاصل بيننا 
وبني املباراة املهمة ليس سوى ايام معدودة ال تكفي 
لعالج حتى الكدمة البسيطة في حال تعرض اي 

العب لإلصابة.
وأشار بنيان الى ان األندية كانت تشتكي من 
عدم التعاون من قبل االحت���اد او اللجنة الفنية 
ولكن مثل ه���ذا القرار دليل على التعاون الكبير 
من االحتاد مع األندية التي توقعنا منها املبادرة 

في دعم االوملبي في مثل هذه املرحلة املهمة.
وقال بنيان ان التدريب سيتواصل اليوم بحضور 
الالعبني غير املشاركني مع انديتهم ضمانا لسير 
البرنامج اإلعدادي دون توقف ولكن توقيت التدريب 
لم يتحدد بعد إذ من احملتمل ان يتدرب الالعبون 
في الفترة الصباحية او املس���ائية بحسب قرار 
اجلهاز الفني للمنتخب وظروف الالعبني املشاركني 

في التدريب.

وفد بنغالديش يصل اليوم.. وتدريب متوقع لألولمبي

لقطات

حرص���ت ادارة نادي الرماية على التواجد منذ انطالق 
املنافس���ات صباح امس االول ومتابع���ة متطلبات الوفود 

املشاركة.
اجرى العب��و املنتخب االملاني متاري��ن لياقة وجري قبل 

الدخول الى امليدان.
تواجدت جماهير غفيرة في مدرجات امليادين واحتفلت 
بفوز الرامي مشفي املطيري والرامية شيخة الرشيدي بذهبيتي 

دبل تراب الرجال وسكيت السيدات على التوالي.

على لقبي املسابقتني.
واعرب الديحاني عن خالص 
شكره وتقديره للشيخ عذبي الفهد 
لدعمه الالمحدود ووقوفه بجانب 
الفرق الرياضية رغم مش���اغله 

العديدة.


