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)محمد ماهر(الفنان عبداهلل الرويشد ود.محمد خليل يهنئان   

عدد من أعضاء اجلمعية العمومية في القادسية يهنئون احلساوي علي مروي والزميل عبدالعزيز جاسم يباركان

فايز النصار يودع املالعب الليلة مبواجهة الكرامة السوري

املتسابق فهد اشكناني ومساعده حسني غضنفري

احلكم الدولي السابق سعد كميل مع احلساوي

سلطان العيسى يبارك للحساويفيصل الدخيل وفتحي كميل يهنئان فواز احلساوي

 الحساوي: محترفو القادسية في الموسم المقبل مفاجأة

عبدالعزيز جاسم
أكد رئيس نادي القادسية فواز احلساوي 
أن القلعة الصفراء تركة ثقيلة يجب احلفاظ 
عليها من خالل تضافر اجلهود بني أبناء النادي 
املخلصني، وأشار الى ان الوضع اختلف بالنسبة 
له كثيرا عن السابق بعد أن تضاعفت املسؤولية 

ووعد اجلماهير بأنه سيكون عند ثقتهم.

جاء ذلك خالل حفل االستقبال الذي أقامه 
احلساوي في مقر النادي أول من أمس، مبناسبة 
تزكيته رئيسا ملجلس اإلدارة وحضره العديد 
من الشخصيات الرياضية واالجتماعية والفنية 

وأعضاء اجلمعية العمومية في النادي.
وأضاف احلس���اوي انه يريد السير على 
نهج رئيس النادي السابق الشيخ طالل الفهد 

بتحقيق االجنازات واالحتفاظ بكاس التفوق، 
الفتا الى ان هناك إستراتيجية معينة في النادي 
يريد تطبيقها خالل الفترة املقبلة من شأنها 

أن تضمن حتقيق املزيد من االجنازات.
وبني أنه ال توجد مشاكل كبيرة في النادي 
بل بسيطة ميكن ايجاد احللول لها من خالل 
اجتماعات مجلس اإلدارة، مبينا ان اس���تقالة 

مدير الفريق األول لكرة القدم إبراهيم املسعود 
لم يبت فيها حتى اآلن.

وقال احلساوي انه لن يكشف عن صفقات 
احملترفني التي س���تكون مفاجئة للجميع، إال 
في فترة الصيف أو مع انتهاء املوسم احلالي، 
مشيرا إلى أن اللعب مع أحد األندية العاملية 
الكبيرة يحتاج إلى ترتيب مسبق وكبير وخالل 

فترة معين���ة، الفتا إلى ان هذه الفكرة واردة 
وستطبق في املوسم املقبل.

وأشار إلى انه من غير املعقول املوافقة على 
احتراف 3 العبني آخري���ن وهم طالل العامر 
وعامر املعتوق وحس���ني فاضل بعد أن وافق 
النادي على احت���راف 3 العبني وهم العاجي 
ابراهيما كيتا وبدر املطوع ومساعد ندا، فمن 

الصعب التخلي ع���ن 6 العبني دفعة واحدة 
في موس���م واحد بالرغم من ان االصفر حقق 
كأس االحتاد بغياب 12 العبا. ولفت احلساوي 
إلى انه س���يلتفت الى كرة اليد التي تراجعت 
كثيرا في اآلونة األخيرة، وابتعدت عن األلقاب 
بعكس باقي األلعاب مثل كرة القدم والس���لة 

والطائرة.

 في حفل أقيم بمقر النادي الستقبال المهنئين

أشكناني: خبرة »KT« تساهم في إنجاح رالي الكويتنجوم األندية والكرامة في اعتزال النصار
أكد املتسابق فهد اشكناني 
جهوزيته للمشاركة في رالي 
الكويت الدولي )اجلولة الثانية 
الش���رق االوسط  من بطولة 
للراليات( ال���ذي ينطلق يوم 
10 اجلاري ويختتم في 12 منه، 
وحتقيق نتيجة افضل من التي 

احرزها في اجلولة االولى.
واوضح اشكناني الذي جمع 
8 نقاط بع���د ان احرز املركز 
السادس في اجلولة املاضية 
ان الظروف منعته من حتقيق 
مرك���ز افض���ل خصوصا ان 
بعد اص���اب خلل »معاونيات 
السيارة« في اليوم االول ما اثر 
سلبا على اداء الفريق، مشيرا 
ال���ى انه كان يتوق���ع نتيجة 
الرابع  املركز  افضل وحتقيق 

في اجلولة الثانية.
واوض���ح ان خبرة الفريق 
ستعني على احراز نتيجة افضل 
الثانية، الس���يما  في اجلولة 
انه يشارك في الراليات للمرة 
الرابعة بعد ش���ارك في رالي 
الكويت الدولي في مارس 2010، 
والسعودية في ابريل املاضي، 
اضافة الى اجلولة االولى في 
قطر، مضيفا ان الفريق اجرى 
التجهي���زات واالس���تعدادات 
الالزم���ة م���ن خ���الل اجراء 
االصالح���ات املطلوبة وعدم 
الوقوع في نفس االخطاء التي 
وق���ع فيها الفريق في اجلولة 

املاضية.
واش���ار اش���كناني ال���ذي 
يحتل املركز الثاني في ترتيب 
املتس���ابقني الكويتيني الى ان 
الفريق استفاد كثيرا من خبرة 
مدير الفريق علي اش���كناني 
)وال���ده( ال���ذي ميتلك دراية 
واسعة بالراليات ملشاركته فيها 
متسابقا منذ ثمانينيات القرن 
املاضي، مش���يرا الى ان والده 
دعمه كثيرا وحبب اليه رياضة 

السيارات منذ صغره.
واض���اف اش���كناني الذي 
شارك في العديد من البطوالت 
احمللية منذ 14 عاما )1997( في 
فريق اش���كناني للراليات، ان 

املتسابقني احملليني يفتقدون 
الدع���م واالهتم���ام م���ن قبل 
الشركات احمللية خصوصا ان 
الفرق املشاركة االخرى تؤجر 
فرقا من اخلارج لالس���تفادة 
من خبراتها وحتقيق النتائج 
املرج���وة، مؤك���دا ان فريقه 
سيحاول احراز نتيجة اقل من 
التي حققها في اجلولة االولى، 
وتابع: »سنحاول املنافسة على 
املركز االول رغم صعوبة وقوة 
املنافس���ني. رفع علم الكويت 
في السباقات التي نشارك فيها 
هدف اساسي للفريق نتمنى 

الوصول اليه«.
وابدى ثقته في قدرة النادي 
الدولي للس���يارات  الكويتي 
)KT( على اجن���اح الرالي من 
الت���ي ميتلكها  خالل اخلبرة 
في تنظيم الراليات، مش���يرا 
ال���ى ان الدراية الكافية وإملام 
مسؤوليه بالتنظيم سيزيد من 
فرص جناحه، السيما في ظل 
اجلهود الكبيرة التي تبذل من 
العاملني ضمن األطقم  جميع 

الفنية واالدارية والفنية للرالي، 
متوقعا جناح السباق بنسبة 

.%100
من جهته، توجه مساعده 
حس���ني غضنفر بالشكر الى 
ش���ركة اطارات بريجستون 
وجريدة الراي على رعايتهما 
الفري���ق ودعمهما له من اجل 
حتقيق النتائج املأمولة، متمنيا 
اال تواجه الفريق صعوبات مثل 
التي حدثت في اجلولة املاضية 
وان يحرز مركزا متقدما افضل 

من سابقه.
كما ش���كر الهيئ���ة العامة 
للشباب والرياضة على دعمها 
الفريق ماديا وانهاء التفرغات 
اخلاصة بالفري���ق في الفترة 
املطلوبة، متمنيا من الشركات 
االخرى واملؤسسات الوطنية 
الف���رق احمللية  الى  االلتفات 
ودعمها واالهتمام بها إلحراز 
مراكز متقدمة تزيد من فرص 

اعتالء منصات التتويج.
واش���اد غضنفري برعاية 
نائ���ب رئيس مجلس الوزراء 

للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون االسكان الشيخ 
احمد الفهد للرالي، مشيرا الى ان 
وقوف املسؤولني مع الرياضيني 
ودعمه���م واهتمامهم يدفعهم 
الى بذل كافة اجلهود من اجل 
حتقي���ق نتائج الفتة واعتالء 

منصات التتويج.

نظام جديد

ين���ص النظ���ام اجلدي���د 
اقره االحتاد  ال���ذي  للراليات 
الدولي للسيارات العام املاضي 
ويطب���ق للم���رة االولى على 
بطولة الشرق االوسط مطلع 
العام احلالي )2011(، على نيل 
املتسابق صاحب املركز االول 25 
نقطة، الثاني 18 نقطة، الثالث 
15، الرابع 12، اخلامس 10 نقاط، 
السادس 8، السابع 6، الثامن 4، 
التاسع نقطتني والعاشر يحصل 
على نقطة واحدة. وطبق هذا 
النظام على سباقات الفورموال 

1 العام املاضي.

تقام في السادسة والنصف من مساء اليوم مباراة مهرجان اعتزال 
العب خيطان وكاظمة سابقا فايز النصار والتي جتمع خيطان املطعم 
بنجوم االندية احمللية مع الكرامة السوري على ستاد محمد احلمد بنادي 

القادسية حتت رعاية رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد.
وسيسبق املواجهة مباراة استعراضية بني جنوم العصر الذهبي 
وجنوم التس���عينيات ملدة 20 دقيقة مقسمة على شوطني وسيكون 
ضمن جنوم العصر الذهبي عدد من الالعبني منهم نعيم سعد وناصر 
الغامن وعبداهلل معيوف ويوسف سويد وآدم مرجان، بينما سيكون 
من ضمن صفوف جنوم التسعينات جاسم الهويدي وحسني املكيمي 

وعبداهلل وبران واسامة حسني وجمال مبارك.
وبالعودة ملباراة االعتزال فقد أسندت مهمة تدريب جنوم األندية 
احمللي���ة ملدرب خيطان محمد األنصاري ويس���اعده أحمد رفاع ومت 
اختيار 30 العبا لهذه املواجهة وهم نواف اخلالدي، أحمد عيدان، نهير 
الشمري، أحمد موسى، فهد األنصاري، حمد الطيار، السوري جهاد 
احلسني، عبدالعزيز املشعان، أحمد عجب، السوري فراس اخلطيب، 
عل���ي عمر، ناصر العمران، خلف الس���المة، عدنان صلبوخ، وخالد 
القحطاني، عبداهلل الطاهر، أحمد البلوش���ي، نواف املطيري، حامد 
الشيباني، فهد الفرحان، فهد احلش���اش، حسني الغريب، األنغولي 
أندريه ماكينغا، أحمد حس���ن، خالد عبدالقدوس، هاش���م الرامزي، 
فيصل العدواني، الس���وري محمد زينو، صالح الشيخ ووليد علي 

باإلضافة إلى الالعب املعتزل.

وحضر الكرامة بكامل جنومه لهذه املواجهة أول من أمس وخاض 
تدريباته على ملعب نادي القادس���ية وتأتي ه���ذه املواجهة ضمن 
استعدادات الكرامة للدوري السوري وكأس االحتاد اآلسيوي الذي 

تنتظره فيه مواجهة مهمة أمام أربيل العراقي.
وكان الكرامة قد تعادل عل���ى أرضه وبني جماهيره مع العروبة 
العماني 2- 2 في مستهل مشواره بالبطولة بعد أن كان متقدما بهدفني 
في الش���وط األول ويس���عى الكرامة إلى إعداد نفسه بقوة للمرحلة 

املقبلة السيما أنه أنهى قسم الذهاب وهو متصدر للدوري.
ويسعى الكرامة إلى اس���تعادة الثقة بنفسه حتى وإن كانت في 
مباراة ودية والتي سيقود من خاللها الفريق مدربهم محمد قويض 
الذي قدم اس���تقالته بعد التعادل مع العروب���ة إال أن مجلس إدارة 
الن���ادي لم يبت في أمرها حتى االنتهاء م���ن تكرمي الالعب النصار 

ومن ثم ينظر فيها.
وسيقف الالعبون واجلماهير دقيقة حدادا في املباراة االستعراضية 
ومن ث���م في مواجهة جنوم االندية الكويتية مع الكرامة الس���وري 
على وفاة الش���يخ خالد اليوسف رحمه اهلل الذي وافته املنية أمس 

االول.
وكان وفد فريق الكرامة السوري قد وصل البالد مساء امس االول 
حيث كان في استقبالهم منسق العالقات العامة بنادي القادسية جاسم 
املونس ورئيس اللجنة االعالمية خالد العدواني ومساعد مقرر املهرجان 

احمد الرمضان اضافة الى العديد من اجلماهير الكرماوية.

أكد أن األعطال منعته من تحقيق مركز متقدم بالجولة األولىمباراة استعراضية بين الذهبي ونجوم التسعينيات تحت رعاية الفهد


