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صراع مثير في احد السباقات

الشيخ علي احلمود يسلم مفتاح السيارة إلى احد الفائزين

كريستيانو رونالدو وروبي

جانب من مباراة الرياضي واجليش السوري

الرياضي إلى نصف نهائي غرب آسيا

المجلس العسكري يوافق على حضور 
الجماهير  مباراة الزمالك مع ستارز

الجمباز وصيف »خليجي الناشئين« 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
وافق املجلس األعلى للقوات املسلحة رسميا على 
حضور اجلماهير مباراة االياب التي سيخوضها 
الزمالك امام ستارز الكينى في 27 اجلاري بستاد 
الكلية احلربية بدور الـ 64 لدوري أبطال أفريقيا 

لكرة القدم.
جاء ذلك ردا على اخلطاب الرسمي الذي أرسله 
مجلس إدارة الزمالك برئاسة املستشار جالل إبراهيم 
إلى املجلس األعلى للقوات املســـلحة يطلب من 
خالله احلصول على موافقته بحضور اجلماهير 

لهذه املواجهة.
في السياق ذاته، نفى مدير الكرة بالقلعة البيضاء 
إبراهيم حسن األنباء التي ترددت في اآلونة األخيرة 
حول انسحاب الفريق الكيني من لقاء اإلياب، خاصة 
ان مباراة الذهـــاب كانت قد انتهت لصالح 4 ـ 0، 
وهـــي النتيجة التي يصعب على الفريق الضيف 
معادلتها او الفوز بنتيجة اكبر منها في لقاء العودة، 
مشـــيرا إلى أن ستارز سيصل إلى القاهرة اليوم 

األربعاء استعدادا خلوض املباراة.
في شـــأن مســـتقل واصل الزمالك تدريباته 
اســـتعدادا للقاء وشـــهد التدريب مشاركة جميع 
الالعبني باستثناء الثنائي محمد عودية وحازم إمام 

املصابني، حيث خضع الثنائي لبرنامج عالجي حتت 
إشراف طبيب الفريق االبيض مصطفى املنيري، 
كما تواصل غياب كل من أحمد توفيق وعمر جابر 
ومحمد إبراهيم النضمامهم ملعسكر منتخب مصر 
للشباب، بينما واصل مدافع فريق الشمس أحمد 

عزب اخلضوع لالختبار في التدريبات.
وحرص املدير الفني للزمالك حسام حسن على 

تدريب الالعبني على بعض اجلمل التكتيكية.
وفي شأن آخر، كشـــفت مصادر مسؤولة في 
النـــادي األهلي انه ال توجد نية لدى إدارة األهلي 
لالســـتغناء عن املدير الفنـــي البرتغالي مانويل 
جوزيه أو أي من مساعديه رغم الظروف الراهنة 
التي قد تعيق عودة مسابقة الدوري أو رمبا تأخره 

لبضعة أسابيع أخرى.
وكانت شـــائعات قوية قد تسربت من النادي 
األهلي ان هناك نية لالســـتغناء عن جوزيه الذي 
يتقاضى راتبا كبيرا واالكتفاء مبساعده اندرو أو 
تقليل راتبه، ولكن املصدر أكد ان راتب جوزيه ملدة 
التعاقد سنة ونصف السنة مدفوع مقدما بشيكات 
مؤجلة من رجال األعمال األهالوية، مما يعني ان 
خزينـــة األهلي لن تتحمل دوالرا واحدا من راتب 

جوزيه او مساعديه الثالثة.

فاز املنتخب الوطني للجمباز )حتت 16 سنة( 
باملركز الثاني في منافسات الفرق ضمن بطولة 
مجلس التعاون اخلليجي للجمباز التاسعة املقامة 
في قطر. وقال عضو مجلس ادارة احتاد اجلمباز 
جري الرباح لـ »كونا« ان املنتخب حقق ميدالية 
فضية جديدة باحتالله املرتبة الثانية بعد املنتخب 
السعودي الذي تصدر املنافسات فيما جاء البحرين 

في املرتبة الثالثة.
وأشـــاد الرباح بالنتائج الطيبة التي حققها 
املنتخب في البطولة بعد االجناز االول الذي حققه 
منتخب االشبال حتت 14سنة اول من امس وتوج 
بطال ملنافســـات الفرق بحصولـــه على امليدالية 
الذهبية وعلى ميداليتـــني فضية وبرونزية في 

منافسات الفردي العام.

العتيبي يرعى اعتزال موسى
 

 أعلن كابنت العربي واالزرق السابق 
أحمد موسى أن رجل األعمال الشاب بدر 
العتيبي سيرعى مهرجان اعتزاله الذي 
ســـيقام في 19 مارس املقبـــل في مباراة 
الثالث  القسم  العربي والقادسية ضمن 
من الدوري املمتاز. وأثنى موســـى على 
العتيبي ودعمه للرياضة، مؤكدا أنه قدوة 
لرجال األعمال الشـــباب الذين يدعمون 
جميع األنشطة الشبابية.  من جانبه، قال 
العتيبي: انه لزاما علينا أن نكرم الشباب 
الذين خدموا ورفعوا اسم الكويت عاليا 
في كافة احملافل، السيما احملافل الرياضية، 
والتاريخ يشهد أن أحمد موسى أحد اجلنود 
الذي ساهموا في رفع اسم الكويت احلبيبة 
عاليا، وهو يستحق أفضل تكرمي ملسيرته 

الرياضية املتميزة.

انسحاب المالكية 
أمام البسيتين

كســــب البســــيتني ثالث نقــــاط اثر 
عدم حضور منافسه املالكية إلى ستاد 
الوطني في ختام منافســــات  البحرين 
املرحلة السابعة من الدوري البحريني 
لكرة القدم. واعتبر املالكية خاسرا 0ـ  3 
حسب اللوائح الدولية لعدم حضوره إلى 
ملعب املباراة في الوقت احملدد. وبهذه 
النتيجة يعتبر البسيتني فائزا بالنقاط 
الثالث ليرفع رصيده إلى 12 نقطة ويتقدم 
للمركز الرابــــع ملزاحمة األهلي واملنامة 
صاحبــــي املركزين الثاني والثالث على 
التوالي بفارق األهداف، فيما جتمد رصيد 

املالكية عند 9 نقاط باملركز السادس.

الهالل يغرد وحيدًا
ابتعد الهـــالل حامل اللقب 8 نقاط 
عن اقرب منافسيه االحتاد، بفوزه على 
مضيفه الشباب 2ـ  0 على ستاد امللك فهد 
الدولي بالرياض في مباراة مؤجلة من 
املرحلة التاسعة من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
ورفع الهالل رصيده الى 41 نقطة 
مقابل 33 لالحتاد. وسجل نواف العابد 
)10( ومحمد الشـــلهوب )72 من ركلة 

جزاء( الهدفني.

 رونالدو ينفي عالقته بروبي المغربية

برشلونة يرفض تغيير اسم ملعبه 

 تذاكر نهائي »األبطال« مبالغ فيها 

الزياني: إلغاء سباق البحرين
في فورموال واحد بمثابة التأجيل

قالت الراقصة املغربية كرمية احملروقي أو املســـماة بـ »روبي« 
إنها كانت على عالقة مع مهاجم ريال مدريد البرتغالي كريستيانو 

رونالدو، وهو ما نفاه األخير.
ونقلت صحيفـــة »ذا صن« البريطانية تصريحات روبي حتوي 
اعترافاتها ملكتب االدعاء العام اإليطالي حول تورطها في الفضيحة 
مع رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو برلسكوني، املتهم بإقامة عالقة 
معها مقابل املال، حني كان يبلغ عمرها 17 عاما، وهي جرمية يعاقب 

عليها القانون اإليطالي بالسجن.
وقالت روبي إنها التقت رونالدو في أحد املالهي الليلية اإليطالية 
وأنها اقامت معه عالقة عابرة مشيرة إلى أنه كان يعلم عمرها وأنه 

ترك لها مبلغ 4 آالف يورو صباح اليوم التالي.
وقالـــت كرمية إنها اغتاظت جدا من رونالـــدو لدرجة أنها رمته 

بكأس من الشمبانيا عندما التقته في ملهى آخر.
ونشرت صحيفة إيطالية تابعة لبرلسكوني خبر رونالدو على 

صفحتها األولى اول من امس.
بدوره نفى مهاجم ريال مدريد ما نشرته الصحيفة، وقال في بيان 
نشر على موقعه الشخصي: »ادعت صحيفة عاملية وجود عالقة بيني 
وبني املدعوة كرمية احملروقي، وذكرت القصة أنني انخرطت في عدد 
من اللقاءات معها في فنادق ومطاعم مبيالن خالل الفترة املمتدة من 

29 ديسمبر حتى عشية كأس العالم 2010«.
وأضاف البيـــان »هذه التقارير عارية عن الصحة، وأنا ال أعرف 
املـــرأة املذكورة أعاله، لم ألتق بهـــا قط، ولم جتمعني بها أي عالقة 
من أي نوع، وللتحديد فإنني في الـ 29 من ديسمبر املاضي كنت في 

مدريد بهدف التمرين، وكذلك في اليوم الذي تاله«.

ايالف: رفض برشـــلونة اإلســـباني تغيير اســـم ملعبه الشهير 
»نوكامب« بعد عرض مؤسســـة قطر املالي والبالغ 5 ماليني دوالر 
حسبما ذكرت صحيفة »سبورت« الكاتالونية. وقرر مسؤولو الفريق 
الكاتالوني عدم اخلوض في أي مفاوضات من هذا القبيل حيث فضلوا 
إنتظار السوق من أجل اقتناص فرصة مالية أخرى. وذكر النادي أنه 
ســـيلجأ لتغيير اسم امللعب في حالة واحدة وهي وقوع أزمة مالية 

طاحنة تؤثر في اقتصاد النادي.

عبر السير اليكس فيرغسون، املدير الفني ملان يونايتد، عن 
شعوره بأن أسعار التذاكر ملباراة نهائي دوري أبطال أوروبا التي 

ستقام على ستاد »وميبلي« مخيبة لآلمال وغير معقولة.
وأعلـــن االحتاد األوروبي لكرة القدم مؤخرا عن إتاحة 11 ألف 
تذكرة للبيع العـــام للمباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي 
ستقام على ســـتاد وميبلي والتي سيتم تخصيصها عن طريق 

االقتراع.
وســـتكون أرخص تذكرة للبيع العام للمباراة النهائية التي 
ســـتقام في 28 مايو املقبل 150 جنيها اســـترلينيا باإلضافة إلى 
رســـوم اإلدارة البالغة 26 استرلينيا. أما أسعار التذكرة ألنصار 

الناديني املشاركني في هذه املباراة فستكون 80 استرلينيا.

اعتبر زايد راشــــد الزياني رئيس مجلــــس إدارة مضمار 
البحرين الدولي قرار إلغاء سباق اجلائزة الكبرى البحريني 
الذي كان مقررا إقامته في 13 مارس املقبل في افتتاح بطولة 
العالم لســــباقات سيارات فورموال واحد ملوسم 2011، مبثابة 
تأجيل له. وأعلن املنظمون أن السباق ألغي بسبب األحداث 
التي تشهدها البالد، وذكروا في بيان: »أعلن مضمار البحرين 
الدولي أن مملكة البحرين ستنسحب من املشاركة هذا العام من 
استضافة سباقات اجلائزة الكبرى كي توجه الدولة تركيزها 
إلى عملية احلوار الوطني«. وأبلغ ولي العهد البحريني األمير 
ســــلمان بن حمد آل خليفة رئيس الرابطة املنظمة لسباقات 
فورموال بيرني إكليستون بقرار مضمار البحرين الدولي، من 
خالل محادثة هاتفية. وقال الزياني »سباق اجلائزة الكبرى 
هو مناســــبة لالحتفال في البحرين، كما أن االستضافة تعد 
مصدر فخر واعتزاز كبيرين للبحرين والبحرينيني، ملا يقدمه 
مــــن صورة إيجابية للعالم. نحــــن نتطلع للترحيب بالفرق 
والسائقني وجميع القائمني على الفورموال، متطلعني لعودتهم 
إلى البحرين في املســــتقبل القريب«. من جهته، رحب النجم 
األملاني مايكل شوماخر صاحب الرقم القياسي العاملي في عدد 

مرات الفوز بلقب بطولة العالم بإلغاء السباق.

بيروت ـ ناجي شربل
 تأهل الرياضي بيروت الى 
الدور ربـــع النهائي من بطولة 
غرب آسيا في كرة السلة بحلتها 
اجلديـــدة، بتقدمه على اجليش 
السوري مبباراتني من 3 ممكنة، 
اذ فاز عليه بفارق 21 نقطة 84 ـ 
63 )االشواط 24ـ  11، 41ـ  34، 66 
ـ 39، 84 ـ 63( في املباراة التي 
اجريت بينهما في قاعة صائب 
ســـالم في بيروت، خلف ابواب 
موصدة في وجه اجلمهور، خشية 
املنظمني من احتاد غرب آسيا، من 
تعرض جمهور الفريق االصفر 

لالعبي الفريق السوري.
 وكان افضل مسجل للرياضي 
االميركي لورين وودز )19 نقطة 
الى 19 متابعة(، وجان عبد النور 
)16 نقطة(، وكال من علي كنعان 
واالميركي نايت جونسون )13 
نقطة( لكل منهمـــا. وللجيش 
الســـوري االميركيـــان كريس 

نصف النهائـــي مهرام اإليراني 
ويتأهل للـــدور النهائي الفريق 
الفائـــز مبباراتـــني مـــن ثالث 

ممكنة.

تشالز )27 نقطة الى 11 متابعة(، 
وأنطوني جونـــز )14 نقطة(، 

وعبداهلل حكم )11 نقطة(.
الدور  الرياضي في  ويلتقي 

فواز احلساوي

الحساوي: من الظلم تحميل الخسارة إلبراهيم

حمودي: ندعم ترشيح الفهد لوالية
جديدة رئيساً لـ »األولمبي اآلسيوي«

عبدالعزيز جاسم
أكــــد رئيس نادي القادســــية 
باإلنابة ومدير كــــرة القدم فواز 
احلساوي ان خسارة االصفر في 
مباراته املاضية امام الكويت في 
اجلولة الرابعة عشرة من الدوري 
كانت طبيعية في ظل املســــتوى 
املتواضع الذي قدمه وكان السبب 
الرئيســــي لتلقي هذه اخلسارة 
الثقيلة التي لم يكن احد يتوقعها 

على االطالق.
وقال احلساوى لـ »األنباء«: لم 
اكن أتوقع ان يظهر العبونا بهذه 
الصورة التي كانوا عليها، وألول 
مرة اشاهد القادســــية يقدم هذا 
املستوى غير املقنع، رغم امياني 
بأن كرة القدم فوز وخسارة، ولكن 
ما قدمه العبو األصفر خالل هذا 
اللقاء كان غريبــــا، والفوز الذي 
حققه الكويت كان مستحقا ألنه كان 
األفضل بكل املقاييس، مشيرا الى 

أكد رئيس اللجنة األوملبية العراقية رعد حمودي 
دعمه الكامل لترشيح الشيخ أحمد الفهد ملنصب 
رئاسة املجلس األوملبي اآلسيوي لوالية جديدة 
خالل اجتماع اجلمعية العمومية للمجلس املقرر 

في طوكيو صيف العام احلالي.
ونقلت صحيفة »املالعب« الصادرة عن اللجنة 
االوملبيـــة العراقية عن حمودي قوله »ســـندعم 
ترشيح الشيخ احمد الفهد لرئاسة املجلس االوملبي 
اآلسيوي«. واضاف »هذا الدعم يأتي في إطار الدور 
الكبير واملؤثر الذي شهده املجلس منذ تولي الفهد 

رئاسته منذ عام 1991«.
واضاف »اعتقد وجود احمد الفهد في هذا املنصب 
لوالية جديدة سيضيف املزيد من النجاح والتطور 
الذي طرأ على الرياضة اآلسيوية فضال عن تعزيز 
العالقات الطيبة التي أنشأها مع اللجان االوملبية 
الوطنية«. واشار حمودي الى انه »البد ان نتذكر 
املوقف البناء للشـــيخ احمـــد الفهد مع الرياضة 
العراقية بعد التغيير الذي أصاب البالد عام 2003 
فقد ساهم في عودة اسرة الرياضة العراقية الى 

أحضان القارة«.

الكؤوس والبد من حتقيق الفوز 
حتى يكــــون األصفــــر دائما في 
املقدمة. وأوضــــح ان الهزمية لم 
تكن امام فريق عادي، بل كانت امام 
فريق قوي ومنافس لألصفر منذ 
فترة طويلة، وقد حاول الالعبون 
واجلهاز الفنى تغيير سير املباراة 
اال ان الظروف اختلفت متاما بعد 
السيطرة امليدانية لألبيض األمر 
الذي جعــــل العبينــــا ينخفض 

مستواهم تدريجيا.
وذكر احلساوي انه من الظلم 
ان نحمل املــــدرب الوطني محمد 
ابراهيم املســــؤولية وحده فيما 
حدث، ألنه ال يوجــــد مدرب في 
العالم ال يريد لفريقه حتقيق الفوز، 
ولكن اخلسارة يتحملها اجلميع 
سواء اجلهاز الفني او اإلداري او 
الالعبني، مؤكدا انه من الطبيعي 
مثلما ننســــب الفوز للجميع ان 

يتحمل اخلسارة اجلميع كذلك.

ان الكرة مازالت بني اقدام الالعبني 
والقادسية مازال في صدارة فرق 
الدوري بفارق نقطة واحدة عن 
الكويت، وهو ما ســــيكون عامال 
ايجابيا لالعبني في املباراة املقبلة 
امام كاظمة، الن جميع املباريات 
املقبلة ستكون شبيهة مبباريات 

النشاما والنصف ودسمان فازوا بسيارات مهرجان الفروسية

بحضـــور جماهيـــر غفيرة 
يتقدمهم نائب رئيس نادي الصيد 
والفروسية الشيخ علي احلمود 
والشيخ ســـالم اجلابر والشيخ 
عبداهلل احلمود في اليوم االول 
الحتفاالت نادي الصيد والفروسية 
وفروســـيات املناطق باالعياد 
النصف  الوطنية، توج اسطبل 
بطال للجيـــاد املبتدئة والدرجة 
الشـــوط املخصص  الثالثة في 
جلياد النادي على مسافة 1800 
الزعفراني باملركز  متر، وفـــاز 
املتألق كليمنس  االول بقيـــادة 
بزمن 1/55/08ق وبفارق 2 طول 
عن صديق لبورســـلي بقيادة 
ارهان، وجاء مسكاني لبوخمسني 
الثالث، وفاز اسطبل  في املركز 
النصف بجائزة السيارة املقدمة 

من صاحب السمو األمير.
كمـــا فاز اجلـــواد اخو قلبي 
الســـطبل دســـمان بقيادة دو 
بالســـيارة الثانيـــة املخصصة 
للنتاج احمللي على مسافة 1800 
متر، وجاءت بنت ابوها لدسمان 

والدرجة الثالثة ملسافة 1800م.
وفاز اجلواد قزاز للعضيلة 
الثانيـــة  والعـــرو بالســـيارة 
الدرجتني  واملخصصة جليـــاد 
األولـــى والثانية على مســـافة 
1800متر. وفى فروسية االحمدي، 
فاز اجلواد سالم ياغازي لناصر 
البرازي بقيادة اندرو بالسيارة 
األولى املخصصة للجياد املبتدئة 
والدرجـــة الثالثة. وفاز اجلواد 
الغالي محسن لسلطان العجمي 
بقيادة كليمنس بالسيارة الثانية 
املخصصة جلياد الدرجة األولى 

والثانية على مسافة 1800 م. 
وفـــي فروســـية الفروانية، 
فاز اجلواد موزون لتركي هزاع 
املطيري بقيادة مهدي بالسيارة 
األولى املخصصة للجياد املبتدئة 
والدرجـــة الثالثة بجدارة. وفاز 
اجلواد عفتان للسيحان بقيادة 
ستيف بالسيارة الثانية املخصصة 
جلياد الدرجتني األولى والثانية 
على مسافة 1800م بفارق 2 طول 

عن جيفارا.

الثاني، ووثاب  ايضا في املركز 
املسايل للمسايل في املركز الثالث، 
واقتنص اجلواد خليف للنشاما 
الثالثة  الســـيارة  بقيادة جـــو 
الدرجتني  واملخصصة ألبطـــال 
األولى والثانية جلياد النادي على 

مسافة 1800 متر، وقام احلمود 
بتسليم مفاتيح السيارات.

واعرب عميد اسطبل النشاما 
الشيخ جابر العلي عن سعادته 
بتحقيق الفوز باجلائزة املقدمة 
من صاحب السمو، وقدم التهانى 

والتبريكات الى سموه مبناسبة 
االحتفاالت باألعياد الوطنية.

وفى سباقات املناطق للجهراء، 
فاز اجلواد عدن لغامن احلسيني 
بقيـــادة جو بالســـيارة األولى 
املخصصـــة للجيـــاد املبتدئة 

كأس ولي العهد 
في فروسية الجهراء 
 يش��مل س��مو ولي 
العه��د الش��يخ ن��واف 
األحمد برعايته مهرجان 
فروسية محافظة اجلهراء. 
وقد أناب سموه محافظ 
الش��يخ مبارك  اجلهراء 
احلمود حلض��ور حفل 
تس��ليم كأس سمو ولي 
العهد لسباق اخليل الساعة 
اليوم على  الثالثة عصر 
الشيخ  املرحوم  مضمار 

صباح الناصر.

المناطق كسبت 6 سيارات وجابر العلي يشيد بدعم سمو األمير

الشيخ طالل الفهد يطالع صفحته على »فيس بوك«

أسبوع مفتوح للفهد على »فيس بوك«
حدد رئيـــس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد اسبوعا يتلقى 
من خالله أســـئلة واستفسارات 
اجلماهيـــر الرياضية عبر موقع 
التواصـــل االجتماعـــي »فيـــس 
بوك« والـــذي ميتلك فيه صفحة 
خاصة يرد عبرها على االعضاء 
املتصفحني والفاعلني حيث افتتح 
الفهد االسبوع احلواري عبر ساحة 
النقاشـــات على صفحته برسالة 
جاء نصها: »أهنئكم وأهنئ نفسي 
باليوبيل الذهبي الستقالل الكويت 
احلبيبة سائال اهلل ان يعيد هذه 
املناســـبة علينا والكويت تنعم 
باألمن والرخاء واالستقرار في ظل 
صاحب السمو األمير وسمو ولي 
املناسبة  العهد. ويسعدني بهذه 
ان اخصص اســـبوعا من الفترة 
الى مطلـــع مارس  22 اجلـــاري 

كوني أؤمن بالـــدور الذي تلعبه 
اجلماهير الرياضية بجميع آرائها 
وتوجهاتها في تطور ومنو عجلة 
الرياضة بشكل عام سائال اهلل ان 
أوفق في ذلك انه سميع مجيب«.

املقبل لتلقـــي جميع اقتراحاتكم 
واستفســـاراتكم وأسئلتكم عبر 
ســـاحة احلوار بكل مـــا هو جاد 
وهادف وبّناء فيما يخص الشأن 
الرياضي وحسب موقع مسؤوليتي 

فريق البنك االهلي للبولينغ

»األهلي« يحرز بولينغ المصارف
للعام الثاني على التوالي حقق البنك االهلي الكويتي 
املركز األول في مســـابقة البولينغ الثالثي ضمن بطولة 
دوري مصارف الكويت، ويأتي هذا الفوز في الوقت الذي 
يتصدر فيه االهلي منافسات مســـابقة دوري الفرق بعد 
اسبوعه اخلامس مبجموع 41 نقطة، وعن هذا الفوز اشادت 
ادارة البنك االهلي الكويتي بهذا االجناز متمنينة للفريق 

كل التوفيق والنجاح في املسابقات القادمة.


