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السالمية يفوز على الجهراء في »اليد« الساحل بطل »تمهيدية القوى«

بكل جدارة واستحقاق متكن 
فريق القوى بنادي الساحل من 
التتويج بلقب البطولة التمهيدية 
لفئتي الشباب واألشبال والتي 
انطلق���ت منافس���اتها االثنني 
املاضي واختتمت مساء أمس 
األول على مضمار كيفان بدعم 
من الشركة الوطنية لالتصاالت 
والتي قدمت بدورها الكؤوس 
الفائزين  والهداي���ا لالعب���ني 

باملراكز األولى.
الساحل من  ومتكن شباب 
جمع 223 نقطة وبفارق كبير 

عن القادس���ية صاحب املركز 
الثان���ي والذي جمع 114 نقطة 
ونال الفحيحيل املركز الثالث 
ب� 103 نقاط، فيما حصد أشباله 
148 نقطة وحل فريق الساملية 
في املرك���ز الثاني برصيد 96 
الثالث  املركز  نقطة وتاله في 

الكويت ب� 90 نقطة.
من جهته، أشاد نائب رئيس 
احتاد العاب القوى محمد خلفان 
ب���أداء العبي الس���احل مؤكدا 
أحقيتهم بانتزاع لقب الفئتني 
»عبر ما قدموه من مس���توى 

باهر وأداء قوي في جميع أيام 
البطولة اس���تحقوا من خالله 
في انت���زاع اللقب بكل جدارة 

واستحقاق.
ولفت خلفان إلى أن املستوى 
الفني اجليد الذي ظهر به العبو 
الساحل خالل منافسات الفئتني 
أكد استعدادهم خلوض غمار 
منافس���ات البطول���ة وأعطى 
الفرق  إنذارا ش���ديدا لبقي���ة 
خالل منافسات البطولة العامة 

وبطولة الكأس القادمتني«.
وتوقع خلفان أن يكون نادي 

الساحل منافسا قويا على الدرع 
العام لهذا املوسم ملا ميلكه من 
العبني مميزين ظهروا بصورة 
الفتة كانوا ومازالوا من أعمدة 
منتخبات العاب القوى الكويتية 

األساسية.
إدارة  وقام أعضاء مجلس 
القوى وجميع  الع���اب  احتاد 
الفرق املشاركة بالبطولة في 
الوقوف دقيق���ة صمتا إجالال 
لروح املرح���وم رئيس نادي 
السابق الشيخ خالد  الساملية 

اليوسف.

في ختام الجولة الثامنة من دوري الدمج بدعم من »الوطنية لالتصاالت«

مشعل التراك تألق أمام الساملية

محمد خلفان متوسطا العبي الساحل

خالل الثنائي احلجرف واحمد 
مفرح والع���ب الدائرة عبداهلل 
الشطي ولكن في النهاية تفوق 
الساملية بفضل خبرة العبيه، 
أدارة املباراة عصام ابل وصالح 

مراد.
الى ذلك، تقام اليوم مباراة 
واح���دة مؤجلة من االس���بوع 
السابع حيث يتقابل العربي )11 
نقطة( مع الساحل )نقطتني( 

في السابعة مساء.

جانب اجلهة اليمني التي يشغلها 
محمد الصالل وابراهيم صنقور 
لتتسع رقعة املواجهة مع دفاع 
اجلهراء مم���ا أعطى األفضلية 
الس���لماوي بقيادة  للهج���وم 
جنيب ليتسع الفارق تدريجيا 
ويصل إل���ى 7 أه���داف طبعا 
مبساعدة حارس الساملية املتألق 
عبدالرزاق البلوشي الذي كان 
كالعادة جنما في مرماه، وحاول 
اجلهراء تصحيح األوضاع من 

مفرح ولوال قلة اخلبرة وجلوس 
الثنائي عبداهلل احلجرف واحمد 
مفرح على دكة االحتياطي لكان 

للجهراوية كالم آخر.
الس���املية مبستواه  وظهر 
املعروف بعد مشاركة جنيب في 
آخر ثالث دقائق من الشوط األول 
الذي  الزعابي  لتنفرج اسارير 
عاد لهوايته في التسجيل بعد 
مشاركة صديقه جنيب لتشكل 
اجلهة اليسرى جبهة جديدة الى 

حامد العمران
انفرد الساملية باملركز الثاني 
بدوري الدمج لك���رة اليد بعد 
تغلبه على اجله���راء 30 � 25 
)الشوط األول 12 � 10( في املباراة 
التي جرت أمس األول في ختام 

مباريات األسبوع الثامن.
وبذلك رفع السماوي رصيده 
إلى 14 نقطة وبفارق نقطة واحدة 
عن الشباب املتصدر فيما بقي 
اجلهراء على رصيده الس���ابق 
5 نقاط وبات خارج حسابات 
التأهل الى الدوري املمتاز فيما 
يحتاج الس���املية الى 3 نقاط 
فقط م���ن مباريات���ه اخلمس 
املقبلة ليعلن تأهله الرس���مي 

الى املمتاز.
املباراة لم  ال���ي  وبالعودة 
يكن طريق الس���املية لتحقيق 
الفوز مفروش���ا بالورود وكان 
اجلهراوي���ة ن���دا وخاصة في 
الذي استطاع  الش���وط االول 
خالل���ه أبناء اجله���راء فرض 
تقدمهم بفارق هدفني مستغلني 
حالة االرتباك عند العبي الساملية 
الهجومية  وكث���رة األخط���اء 
الي جانب جلوس عبدالعزيز 
جني���ب على دك���ة االحتياطي 
وهذا لم يعجب اجلناح األيسر 
عبدالعزي���ز الزعابي الذي كان 
سلبيا ليستبسل العبو اجلهراء 

في الدفاع.
وكان جنم املباراة احلارس 
محمد هليل الذي ظهر مبستوى 
عال ليكون التقدم من نصيب 
فريقه بفضل التحرك الهجومي 
االيجابي من فهد سهيل وصانع 
األلعاب مش���عل التراك وسالم 

الزمالك يعسكر في سورية
تعاقد مع حارس مرمى األولمبي

حسام حسن قرر إقامة معسكر في دمشق

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
بات حارس مرمى النادي األوملبي محمود عبدالرحيم 
»جنش« قاب قوس����ني أو أدنى من االنتقال لصفوف 
الزمالك فور فتح باب القيد لألندية مع عودة النشاط 
الكروي املصري. في شأن آخر استقر اجلهاز الفني 
للزمالك بقيادة حسام حسن املدير الفني على سفر 
بعثة الفريق االبيض إلى س����ورية غدا على أن تعود 
البعثة يوم 12 اجلاري. ومن املقرر أن يخوض الزمالك 
في سورية مباراتني وديتني، األولى أمام حطني والثانية 
أمام اجليش أو الشرطة السوريني، وفي حالة تأخير 
اإلجراءات وعدم احلصول على القرار الوزاري اخلاص 

بسفر الفريق فمن املمكن أن يتعطل السفر عن موعده 
احملدد سلفا. واعلن رئيس جلنة املسابقات باالحتاد 
املصري عامر حسني أنه في حال تأجيل مباراة املنتخب 
االول مع نظيره اجلنوب افريقي في تصفيات كأس 
األمم اإلفريقية 2012، فإن ذلك سيصعب من مأمورية 
عودة الدوري املصري م����رة أخرى. من جانب آخر، 
يواجه النادي اإلسماعيلي أزمة مالية طاحنة بسبب 
امتناع وكالة األهرام لإلعالن عن س����داد دفعة مالية 
من املستحقات التي لديها لصالح »الدراويش« نظير 
رعاية الفريق االول لكرة القدم بنادي االس����ماعيلي، 

بدعوى عدم وجود أموال بالوكالة.

قطر تواجه روسيا ودياً

أوزبكية تقود الكرة النسائية

الضرائب تطالب األندية اإلنجليزية 
بـ 100 مليون إسترليني

ألفيس: األسوأ غضب ميسي

يلتقي املنتخب القطري لكرة القدم مع نظيره الروس���ي في 
مباراة ودية في 29 اجلاري على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، 
وذلك ضمن استعداد املنتخبني للمشاركات الدولية املقبلة التي 
تنتظرهما وأبرزها التصفيات املؤهلة ملونديال البرازيل 2014.

مبارك الخالدي
توص���ل احتاد الكرة ال���ى اتفاق مع مدرب���ة اوزبكية لقيادة 
املنتخب النسائي للكرة في املرحلة املقبلة في ظل اجلهود احلثيثة 
لتأسيس منتخب نسائي جدير باملشاركات اخلارجية اذ ستعمل 
االوزبكية على اع���داد برنامج متكامل لتأهيل الالعبات وتنمية 
مهاراتهن األساسية قبل خوض عدد من املباريات الودية لكشف 
نواحي النقص ومكامن الضعف في صفوف املنتخب استعدادا 

للمشاركة في االستحقاقات املقبلة.
اجلدير بالذكر ان املنتخب النسائي شارك في البطولة العربية 
التي اقيمت في اإلمارات الصيف املاضي وخرج بنتائج س���يئة 
نظرا حلداثة النشاط الرياضي النسائي في الكويت وباألخص 
كرة القدم اذ يعمل االحتاد بالتعاون مع اللجنة اخلاصة برياضة 
املرأة لالرتقاء باملنتخب النسائي أسوة مبنتخبات البلدان املجاورة 

كإيران واألردن وفلسطني.

طالبت وزارة اخلزان���ة البريطانية أندية الدوري املمتاز في 
بريطانيا بسرعة تسديد 100 مليون استرليني ملصلحة الضرائب 

لتعويض جانب من التهرب الضريبي لالعبي كرة القدم.
وذكرت مجلة »لوبوان« الفرنس���ية أن الالعبني في الدوري 
البريطاني يلجأون إلى طريقة التفافية للتهرب الضريبي باستغالل 
فراع قانوني باحلصول على مكافآت مجزية غير معلنة من شركات 
اإلعالنات من دون تسجيلها في عقودهم األصلية لتفادي تسديد 
ضرائب تصل قيمتها إلى 50% من قيمة ما يحصلون عليه نظير 

استغالل صورتهم.
يش���ار إلى أن نس���بة الضرائب في بريطاني���ا على الدخول 
العالية مثل دخول العبي ك���رة القدم ورجال األعمال والفنانني 

تصل إلى أكثر من %50.
وتؤكد مصلحة الضرائب البريطانية أنه على سبيل املثال فإن 
العبا مثل روني جنم منتخب إجنلترا ونادي مانشستر استغل 
هذا الفراغ القانوني باالمتناع عن تس���ديد 600 ألف استرليني 
في العامني األخيرين رغم أنه سدد للضرائب البريطانية خالل 

نفس الفترة نحو 1.6 مليون استرليني.

حذر البرازيلي دانييل الفيس الظهير األمين لبرش����لونة 
املنافس����ني في الدوري االس����باني من اث����ارة غضب زميله 
االرجنتيني ليونيل ميس����ي عقب الفوز 1-0 بصعوبة على 
مضيفه ڤالنس����يا. وقال الفيس »اهدر ميسي بعض الفرص 
وشعر بالغضب بني الشوطني، وأسوأ ما يحدث هو ان يشعر 

ميسي بالغضب«.

فهد الفهد: اليوسف كان صاحب نظرة موضوعية

ذهبية لعبد الملك في رماية »مصطفى كرم«
تختتم على مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي للرماية اليوم مسابقات كأس شركة مصطفى 
كرم وأوالده للتجارة العامة واملقاوالت. وس���يتم 
توزيع الكؤوس واجلوائز على الرماة والراميات 
احلاصلني على املراكز الثالثة األولى بحضور م.دعيج 
العتيبي ومحمد مصطفى كرم مدير عام ش���ركة 

مصطفى كرم وأوالده. وش���ارك في البطولة عدد 
كبير من رماة وراميات النادي. واختتمت مسابقات 
املسدس والبندقية الهوائية لفئات الرجال والسيدات. 
وفي مسابقة مسدس 10م رجال ناشئني فاز الرامي 
جاس���م عبد امللك بامليدالية الذهبية وجاء الرامي 

ناصر الهديبي ثانيا وفهد الفادي ثالثا.

اللواء فهد الفهد

س����واء الظروف التي أبعدته عن 
مشواره في نادي الساملية وظروف 
مرضه إال أنه كان حاضرا من خالل 
مكانته الكبيرة وتاريخه الرياضي 
احلافل ومشوار عطاءاته وسجاياه 
الواس����عة وما تركه من بصمات 
ورؤى وأف����كار واس����تراتيجيات 
ومن آراء أثبتت وعلى امتداد األيام 
واألحداث الرياضية نظرته الثاقبة 

واملوضوعية فيها.
ورفع اللواء الفهد خالص تعازيه 
وأسرة النادي البحري إلى صاحب 
الس����مو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء وآل 
الصباح الكرام وإلى أسرة الفقيد 
الراحل واألسرة الرياضية بشكل 
عام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة 
الساملية وإدارييه والعبيه  نادي 
س����ائال الب����اري أن يتغمد الفقيد 
الراحل بواس����ع رحمته ويسكنه 

فسيح جناته.

البحري  الن����ادي  عبر رئيس 
الرياضي اللواء فهد الفهد ومجلس 
إدارة وأس����رة النادي عن حزنهم 
العمي����ق والتس����ليم بقضاء اهلل 
تعالى وقدره برحيل عميد األندية 
الرياضية ورجل الرياضة الكبير 
الفقيد الراحل الشيخ خالد اليوسف 
الذي انتقل إلى ربه بعد مش����وار 
حافل م����ن العطاء الرياضي لدعم 
املسيرة الرياضية بشكل عام ونادي 

الساملية الرياضي بشكل خاص.
وأشار اللواء الفهد الى أن للفقيد 
الراحل مكان����ة كبيرة في نفوس 
جميع الرياضيني وهي التي جاءت 
من خالل مشواره الطويل خلدمة 
الكويتية ومن خالل  الرياضي����ة 
الدائم  إخالصه ووفائه وحرصه 
على تسخير كل امكانياته وقدراته 
وطاقاته من أجل االرتقاء مبسيرتنا 
الهموم  الرياضية وف����ي معاجلة 
والقضاي����ا الرياضية، وأن تكون 

له كلمته ورؤيته التي تستحق كل 
التفهم واالهتمام عند طرح القضايا 
واملسائل الرياضية وخالل مناقشتها 
على مس����توى األندي����ة واحملافل 
الرياضية ووسائل اإلعالم. وذكر 
اللواء الفهد أنه بغض النظر عن 
الظروف التي مرت بالفقيد الراحل 

يشهد مضمار الشهيد فهد األحمد مبنطقة جويهل 
بكبد في الواحدة بعد ظهر اليوم الس���باق الرابع 
والعشرين لنادي الهجن الذي قيدت فيه 180 ذلوال 
من أصناف احلي���ل والثنايا ابكار والثنايا قعدان 
والزمول والسودانيات تتنافس على مسافة 8 كيلو 
منها 40 ذلوال من السودانيات تتنافس على الكأس 
املقدمة من النادي. وقد أعرب أمني السر العام للنادي 
وعض���و اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 

ربيح العجمي عن سعادته لنجاح مهرجانات النادي 
التي جرت خالل ش���هر فبراير مبناسبة االحتفال 

باألعياد الوطنية.
وأضاف ان االس���تعدادات مس���تمرة من أجل 
استضافة النادي بطولة الكويت الكبرى التي تقام 
برعاية صاحب السمو األمير في أبريل املقبل والتي 
تش���ارك فيها ذلول دول مجلس التعاون والدول 

العربية.

180 ذلواًل في سباق الهجن

عقدت الش���يخة نعيمة األحمد رئيس جلنة املرأة 
والرياضة، رئيس البعثة الرياضية الى الدورة الثانية 
لرياضة املرأة اجتماعا تنسيقيا مشتركا مع جميع الوفود 
الرياضية املشاركة في الدورة التي تستضيفها االمارات 

في العاصمة ابوظبي خالل الفترة من 7 حتى 12 مارس 
اجلاري، وذلك في قاعة املغفور له الشيخ مبارك جابر 
العلي الصباح للمؤمترات مبجمع الش���هيد فهد احلمد 

باللجنة االوملبية واالحتادات الرياضية الكويتية.

نعيمة األحمد تجتمع مع وفود »رياضة المرأة«

وجه العب النصر أحمد موسى الدعوة الى رئيس 
مجلس ادارة نادي الس���املية د.عبداهلل الطريجي 
حلضور مهرجان اعتزاله في املباراة التي ستجمع 
االخضر واالصفر ضمن القسم الثالث من الدوري 

املمتاز في التاسع عش���ر من الشهر املقبل، حتت 
رعاية وحضور رجل األعمال بدر العتيبي. وأشاد 
الطريجي بأخالق وأداء الالعب، كما قدم موسى درعا 

تذكارية لرئيس مجلس ادارة نادي الساملية.

الطريجي يشيد بموسى

د.عبداهلل الطريجي يتسلم درعا تذكارية من أحمد موسى

األمم األفريقية للشباب لن تقام في ليبيا
أعلن االحتاد االفريقي ان كأس االمم االفريقية للشباب لن 
تقام في ليبيا كما كان مقررا لها خالل الشهر اجلاري، وذلك 
بس���بب الوضع األمني املتأزم فيها. وكان من املقرر ان تقام 
البطولة من 18 اجلاري الى االول من ابريل املقبل في العاصمة 
طرابلس ومدينة بنغازي التي سقطت بأيدي معارضي الرئيس 

الليبي معمر القذافي.


