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مشعل النجادي متوجا في رالي سابق 

النجادي لن يتنازل عن المراكز األولى
في رالي الكويت 

اكد متس���ابق الراليات مشعل النجادي عدم 
تنازله عن احد املراك���ز الثالثة االولى في رالي 
الكويت الدولي اجلولة الثانية من رالي الشرق 
االوس���ط الذي سيقام في الفترة من 10 حتى 12 

اجلاري.
وقال النجادي ان فريق مشعل النجادي لرياضة 
احملركات والذي يضم مساعده بطل الشرق االوسط 
احمد اخلرس ومدير الفريق خالد العوض لن يقع 
في االخطاء التي وقع فيها ضمن اجلولة االولى 
التي اقيم���ت في قطر في فبراير املاضي بعد ان 
تعرض الى حادث منعه من اكمال السباق، مؤكدا 
ان م���ا حدث في الدوحة لن يتكرر وان هدفه ان 

يحقق احدى املراكز الثالثة االولى في الرالي.
واوضح ان عودته الى املشاركات في الراليات 
تأتي بعد غياب ع���ام واحد لعدم وجود رعاية، 
موجها الش���كر الى ش���ركة اخلط���وط اجلوية 
الكويتية التي جددت العقد معه، مشيدا بدعمها 
واهتمامها باملتسابقني احملليني االمر الذي سيعود 
بالفائ���دة عليه من خالل حتقيق نتائج مرضية 

في السباق.
واوضح النجادي الذي حقق بطل رالي الشرق 
3 مرات لفئة 1600 س���ي سي اعوام 2003و2005 
و2006، ان مشاركة اربع الى خمس فرق في الرالي 
وسبق لها ان شاركت في بطوالت عاملية سيعود 
بالفائدة على الرالي وسيمنح املتسابقني الفرصة 
الثبات الوجود، منوها بان املنافسة ستكون كبيرة 

بني املتسابقني من اجل نيل لقب البطل.
ولم يس���تغرب النجادي رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان 
الشيخ احمد الفهد للرالي، وقال: »بعد عودة تنظيم 

الرالي���ات الى احضان الن���ادي الدولي الكويتي 
للس���يارات لم نفاجأ برعاية احمد الفهد للرالي، 
انه امتداد لدعم واهتمام والده الشهيد الشيخ فهد 

االحمد الذي رعى اول رالي في الكويت«.
واش���ار الى انه تواصل مع الفهد على موقع 
»تويتر«، واكد له حضوره حفل االفتتاح واخلتام، 
موضحا ان حضور الفهد س���يمثل دافعا كبيرا 
للمتس���ابقني الكويتيني للتواجد على منصات 

التتويج.

اللجنة المنظمة باشرت عملها 

من جانب آخر انتقلت اللجنة املنظمة العليا 
للرالي واالطقم الفنية واالدارية امس من النادي 
الدولي الكويتي للسيارات في منطقة الشويخ الى 
مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي في 
نادي الرماية الواقع على الدائري السادس ليكون 

مقرا ملكتب الرالي حتى نهاية السباق.
ومت تخصي���ص مركزا اعالمي ف���ي النادي، 
اضافة ال���ى كونه مقرا للجنة املنظمة ومختلف 
وزارات ومؤسسات وادارات الدولة املشاركة في 
تنظيم الرالي، وسيكون مستعدا لقدوم املتسابقني 

واملنظمني.
الى ذلك، تعاونت جهات عدة في تنظيم رالي 
الكويت الدولي وهي: الن���ادي الدولي الكويتي 
للسيارات »KT«، نادي الربع ميل، وزارة الداخلية، 
االدارة العامة للمطافىء، ادارة الدفاع املدني، ادارة 
الطوارىء الطبية ف���ي وزارة الصحة، محافظة 
اجله���راء، محافظة العاصم���ة، محافظة حولي، 
ادارة الطي���ران العمودي، وزارة االعالم، االدارة 
العامة للجمارك، الهيئة العامة للزراعة، رابطة 

هواة الالسلكي. 

يعود إلى المنافسة بعد غياب عام لعدم وجود رعاية

العبات التايكوندو يتطلعن
إلنجاز »خليجي«

تتطلع العبات منتخب التايكوندو الى حتقيق اجناز جديد 
من خالل مشاركتهن املرتقبة في الدورة الثانية لرياضة املرأة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي والتي تنطلق في مدينة ابوظبي 

االماراتية غدا.
وتش���ارك 6 العبات في الدورة ه���ن همايل الياقوت وابرار 
الفهد وهدى احلسار والعنود الفيلكاوي والعنود كرمي وامينة 
الفيلكاوي حيث سيلعنب في ستة اوزان مختلفة من اصل ثمانية 

معتمدة في هذه الدورة.
واك���دت كابنت املنتخب ابرار الفهد ل� »كونا« امس ان جميع 
الالعبات في امت االستعداد خلوض املنافسات التي ال تخلو من 
الصعوبة مضيفة انه رغم مش���اركة اربع العبات للمرة االولى 
في احدى البطوالت اخلارجية اال انهن يتمتعن مبواهب جيدة 
وانهن مصممات على أال يحرزن اقل مما حتقق في النسخة االولى 
لل���دورة التي اقيمت في الكويت وكان���ت حصيلتها ميداليتني 

ذهبيتني واربع فضيات.
من جانبها قالت الالعبة الواعدة العنود الفيلكاوي ان مشاركتها 
في هذه الدورة س���تكون االولى لها على املستوى اخلارجي اال 
انها ستبذل كل ما في وسعها للذهاب لتحقيق اجناز فيها مبينة 
انها استفادت كثيرا من التدريبات مع زميالتها الالتي تتمتعن 

مبستوى فني كبير.

الحكم بإحالة الفالح للتقاعد اليوم
مبارك الخالدي

تصدر الدائرة اإلدارية حكمها بشأن قرار وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل بصفته بإحالة مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.فؤاد 
الفالح للتقاعد لتجاوزه السن القانونية. وكان الفالح قد طعن على قرار 
الوزير باإلنابة فاضل صفر امام احملكمة اإلدارية التي نظرت الدعوى وفق 

الثابت مبحاضر جلساتها وحجزتها للنطق باحلكم بجلسة اليوم.
اجلدير بالذكر ان الفالح قد كسب في 15 فبراير املاضي دعوى بإلغاء 
القرار االداري الصادر من وزير الشؤون األسبق بدر الدويلة بإحالته إلى 

التقاعد للصالح العام بناء  على مذكرة رئيس ديوان اخلدمة املدنية.

»المعاقين« يطلق اسم
اليوسف على صالته الرياضية

قرر مجلس إدارة نادي املعاقني اطالق اس����م املرحوم الش����يخ خالد 
اليوسف رئيس نادي الساملية األس����بق على الصالة الرياضية للعبة 
كرة الطاولة في النادي ملا قدمه من جهود ودعم كبيرين ألبنائه املعاقني 
وعرفانا بالدور الذي قام به في دعم بطولة املغفور له الش����يخ سعود 
الصباح التي كانت من أفضل وأهم البطوالت التي ينظمها النادي وكذلك 
دعمه للمشاركني فيها ماديا ومعنويا ورفع الروح املعنوية لهم ومتابعته 
ألمور املعاقني على الرغم من حالته الصحية. وقال أمني سر عام النادي 
شافي الهاجري ان مجلس إدارة النادي ال ينسى املواقف الكبيرة للشيخ 
خالد اليوسف مع النادي ومنتسبيه، وقررنا ان نعطي هذا الرجل حقه، 
وأطلقنا اسمه على صالة كرة الطاولة في النادي اميانا بالدور الذي قام 
به جتاه النادي واحلركة الرياضية الكويتية ونادي الساملية داعيا اهلل 

ان يتغمده اهلل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

انطالق الدوري الثقافي اليوم
تنطلق اليوم منافسات الدوري الثقافي لالندية الشاملة واملتخصصة 
للموس���م احلالي باقامة 3 مباريات على مركز شباب الدعية التابع 
للهيئة العامة للشباب والرياضة، حيث يلعب الكويت مع التضامن، 

ويلعب النصر مع املعاقني، وأخيرا يلتقي الهجن مع القادسية.
وأعلن قطاع الش���باب في الهيئة العامة للشباب والرياضة عن 
اكتم���ال جميع ترتيباتها النطالق الدوري في حلته اجلديدة بعد ان 

مت تقسيم االندية املشاركة الى ثالث مجموعات.
واكد نائ���ب مدير ادارة الهيئات الرياضية نوري الهذال ان نقاط 
الدوري الثقافي تدخل ضمن نقاط كأس التفوق العام لالندية رسميا 
بحيث يحصل الفري���ق االول على 4 نقاط والثاني على ثالث نقاط 
والثالث على نقطتني، ما يعني ان لهذا الدوري خصوصيته وأهميته 
بالنسبة لالندية املش���اركة، اضافة الى مبالغ مالية قيمة الصحاب 

املراكز الثالثة األولى.

نتائج دورة »الجابرية«
شهد ملعب ثانوية اجلابرية انطالقة دورة اجلابرية االولى للشباب 
لكرة القدم مبشاركة 22 فريقا برعاية سعيد اسيرى رئيس مجلس االدارة. 
وكانت نتائج اليوم االول قد اس����فرت عن فوز اجلابرية على الساملية 

3-1، ومثلث برمودا على شهداء ستريت بثالثية نظيفة.
واقتنص فريق »اوعا« ف����وزا صعبا على انتر ميالن بهدف نظيف، 
واكتسح فريق  ثانوية جابر االحمد فريق النسور 8-1، كما حقق فريق 

قطعة خمسة فوزا كبيرا على شباب فلسطني 4 – 0.
 وف����از فريق جابرية بويز على الكويت بس����باعية نظيفة، وفريق 
جابرية مدريد على برش����لونة 2-1. وحقق جابرية س����يتى فوزا غاليا 
على روس����يا دورمتوند بهدفني نظيفني، واقتنص الفراعنة فوزا صعبا 
على ARQ سفن بهدف وحيد، والعرباوية على الياعود 3-1، واوكرانيا 

على فريق الزعيم بضربات الترجيح )3-4(.

فاز الكرامة الس���وري على نجوم األندي���ة 2-0 في المباراة 
التي أقيمت مس���اء أول من أمس على س���تاد محمد الحمد الحمد 
بمناس���بة اعتزال العب خيطان فايز النصار تحت رعاية رئيس 
اتحاد الكرة الش���يخ ط���الل الفهد، الذي ناب عن���ه نائب رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للش���باب والرياضة محمد المسعود 
وبحضور العديد من الشخصيات يتقدمهم السفير السوري في 

البالد بسام عبدالمجيد.
وسبقت اللقاء مباراة استعراضية بين نجوم الجيل الذهبي 
ونجوم التس���عينيات انتهت 3-3 في مباراة القت استحس���ان 
الحاضرين الذين صفقوا لالعبين كثيرا في كل كرة يلمس���ونها. 
وسجل للجيل الذهبي عبدالعزيز الهاجري وراشد بديح واحمد 
رف���اع الذي لعب معهم كي يكون هن���اك نوع من التوازن، بينما 
س���جل لنجوم التسعينيات جاس���م الهويدي )هدفين( ومحمد 

العدواني. 
وفي مباراة الكرامة ونجوم األندية ظهرت المنافسة والندية 
بين الفريقين منذ البداية، واحتس���ب الحكم حمد بوجروة ركلة 
جزاء للكرامة في الدقيقة 11 بعد أن لمست الكرة يد المدافع خالد 
القحطاني فانبرى لها المهاج���م محمد الحموي وتألق الحارس 
نواف الخال���دي في التصدي لها ببراعة. وس���دد المعتزل فايز 
النصار ركلة حرة مباش���رة مرت فوق العارضة بقليل لينتهي 

الشوط سلبيا.
 وفي الشوط الثاني، اس���تمر الكرامة بأدائه المميز واستغل 
خطأ حارس نجوم األندية احمد عبدالحميد في إمساك الكرة التي 
مرت من تحته فوصلت إلى نصوح النكدلي الذي سددها بسهولة 

في المرمى الخالي )56).
وأهدر فيصل العدواني انفرادا بالمرمى بس���بب التباطؤ في 
التعامل مع الكرة، وسجل الكرامة الهدف الثاني عن طريق السنغالي 
ماكتي ديوب الذي استغل كرة عرضية وضعها على يمين الحارس 

عبدالحميد بسهولة )77(.
وفي ختام المهرجان، أك���د عضو مجلس ادارة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وعضو لجنة االعتزال خالد فهد الغانم ان اقامة 
مهرجان االعتزال في موعده المحدد سابقا كان بمنزلة استذكار 

فقيد الرياضة الشيخ خالد اليوسف بعيدا عن اجواء االحتفال.

اجتماع لجنة اعتزال عبدالرؤوف

عقدت اللجن���ة الم��نظمة لمهرجان اع��ت���زال العب النادي 
العربي س���مير عبدالرؤوف الذي سي��قام تحت رعاية الش�يخ 
فيص���ل المالك على هامش مباراة العربي والكويت 10 الجاري 
في ستاد صباح الس���الم بالنادي العربي في الدوري الممتاز، 
اجتماعا برئاس���ة الشيخ فيصل المالك وبحضور عادل ناصر 
عضو مجلس إدارة النادي وحامد خشاوي رئيس لجنة العالقات 
العامة بالنادي وعادل صفر رئيس اللجنة اإلعالمية والالعب 

المعتزل.
واستعرضت الترتيبات الخاصة بالمهرجان حيث تم االتفاق 
على الشخصيات التي سيتم توجيه الدعوة لها لحضور المباراة 
باإلضافة لتحديد مواعيد فتح األماكن الخاصة ببيع تذاكر المباراة 
وعملية تنظيم دخول الجماهير وتخصيص المنصة الرئيسية 

ألصحاب بطاقات الدعوة من اللجنة المنظمة.

»اإلعالم« يواجه »الصحة« في دوري الوزارات
تقام اليوم خمس���ة لقاءات ضمن بطولة كرة القدم لدوري 
الوزارات والهيئات الحكومية، حيث يلعب فريق وزارة األوقاف 

مع األشغال على ملعب اإلطفاء.
فيما يلتقي فريق الصم مع شركة ايكويت على ملعب ساحة 
الصباحية ويلعب وزارة االعالم مع الصحة على ملعب االعالم 
في لقاء قوي بينما سيواجه فريق الهيئة العامة للصناعة مهمة 

صعبة أمام فريق وزارة الدفاع على ملعب الصحة.
وأخيرا يلعب وزارة المالية مع الطيران المدني على ساحة 
مشرف التابعة للهيئة العامة للشباب والرياضة، وتقام جميع 

المباريات في الثالثة والنصف عصرا.
وكانت البطولة قد انطلقت مس���اء امس بمشاركة 32 جهة 
حكومية تتنافس على درع الوزارات هذا العام، حيث من المتوقع 

ان تحظى البطولة بمباريات قوية ومثيرة.

الشيخ فيصل املالك مع جلنة اعتزال عبدالرؤوف

فايز النصار يودع اجلماهير

الفقيد الشيخ خالد اليوسف مع عادل الغريب

الخالدي والعنزي مفاجأتا فروسية الفروانية
برعاي���ة عميد اس���طبل الفنار صالح 
احلميضي الذي ناب عنه مساعد املطيري، 
ش���هد مهرجان سباق اخليل في فروسية 
الفرواني���ة عددا من املفاجآت حيث جنح 
اجلواد االصهل للخالدي في الفوز بالكأس 
املقدمة من احلميضي واملخصصة للجياد 
املبتدئة على مسافة 2400م بعد قطع املسافة 
في 2.46.13ق وجاء صواب للعومير في 
املركز الثاني وفزعة للفرماوي في املركز 

الثالث.
وقام مساعد املطيري وحمدان املطيري 
بتقدمي الكأس الى اخلالدي وهنئه بالفوز 

واش����ادا بالدعم الكبي���ر املقدم من راعي 
املهرجان صال���ح احلميضي احد قيادات 

رياضة اآلباء واالجداد.
الثاني���ة  وعل���ى كأس احلميض���ي 
واملخصصة جلي���اد الدرجة الثانية على 
مسافة 2400م حقق اجلواد التنديل لعايد 
العنزي املفاجأة وكسب الكأس من املرشح 
القوي موزون للهزاع بعد سباق مثير تصدر 
خالله موزون السباق في البداية ثم خسر 
في االمتار االخيرة وقطع التنديل املسافة 
في 2.43.73 وجاء جيفارا للحنفاوي في 

املركز الثالث.

وقام املطيري بتقدمي الكأس الى عايد 
العنزي وهنأه بالفوز وقدم حمود حميد 
درعا تذكارية ال���ى نائب راعي املهرجان 
تقديرا للدعم الكبير والنهوض برياضة 
الفروسية وفي بقية االشواط فاز دوشان 
للعنزي بالشوط االول املخصص جلياد 
الدرجة األولى على مس���افة 1600م وجاء 
يرهب للمحارب في املركز الثاني ورزين 
للفرماوي في املركز الثالث وفي الشوط 
الثاني للدرجة الثالثة فاز مسنود للفرماوي 
باملرك���ز االول وج���اء ش���غب للمطرقة 

ثانيا.

جنوم االندية يحملون الفتة في رثاء الفقيد الشيخ خالد اليوسف

الكرامة يهزم نجوم األندية في اعتزال النصار 

وداعاً فقيد الرياضة

ما أصعب ان يفقد اإلنس���ان رجال يحمل مواصفات األب 
احلن���ون واالخ املخلص والصديق الوفي والواعظ الصادق 
والقائد احملنك والرياضي البارع لقد فقدنا برحيل الش���يخ 
خالد اليوسف كل هذه الصفات مجتمعة في رجل واحد وإذا 
كان كل أعضاء ومنتسبي الوسط الرياضي قد فجعوا بخبر 
رحيله وانتابهم احلزن الشديد لفراقه خاصة كل من اقترب 
منه او تعامل معه فان فجيعتي برحيله أعظم حيث عاصرته 
سنوات طويلة في نادي الساملية وملست عن كثب كرم اخالقه 

ونبل صفاته وأصالة شيمه.
لقد كان رجال صادقا وشجاعا وواضحا وعادال، لم يظلم 
أحدا، ولم يتجاوز في حق أحد، وفضل دائما مصلحه الوطن 
على كل شيء، وطوال 25 عاما قاد فيها السماوي كان منوذجا 
للرئيس الدميوقراطي النظي���ف الواعي. وال غرابة اذن في 
األمجاد والبطوالت التي حققها الساملية في مختلف األلعاب، 
ولم ال والكل يحب رئيس���ه ويلتف حوله ويشعر به وينفذ 
تعليماته برض���ا وقناعة تامة فقد ش���عر وتأكد من ان كل 

قراراته ال تهدف إال ملصلحة ناديه ومنتسبيه.
وإذا كان املرض قد غيب الفقيد عن ناديه وحتى عن بلده 
لبعض الوقت على مدار الس���نوات الثالث األخيرة فانه قد 
ظل في قلوبنا رمزا لنادي الس���املية بل للرياضة الكويتية. 
وتشهد استقباالته واحلفاوة التي كان يلقاها مع كل عودة من 
رحلة عالجية دليل على حب اجلماهير من مختلف األندية 

وتقديرها لعميد رؤساء األندية.
أدرك انه ال راد ملشيئة اهلل.. وأيقن ان املوت هو النهاية 
احلتمية لكل إنس���ان، كما أدرك ان ايامنا ليس���ت إال وديعة 
يس���تردها اهلل وقتما يش���اء، وعلينا اال نستسلم للحزن.. 
فالرج���ل اآلن عند ربه ينعم في جنانه بقدر ما عمل صاحلا 
في حياته، ألهمنا اهلل الصبر والسلوان، ورحم اهلل الشيخ 

خالد اليوسف.
عادل الغريب


