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العب الصليبخات مشعل ذياب يحاول عرقلة تقدم مهاجم خيطان محمد احلساوي

املتسابق القطري ناصر العطية بعد فوزه بلقب رالي داكار مطلع العام احلاليالشيخ أحمد الفهد

الفهد يشدد على توفير سبل نجاح رالي الكويت

اجتمع نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون اإلسكان  ووزير 
الش���يخ احمد الفهد مع رئيس 
مجل���س إدارة الن���ادي الدولي 
الكويت���ي للس���يارات رئي���س 
الزميل عماد  حترير »النه���ار« 
بوخمس���ن واملدي���ر التنفيذي 
للبطولة عيسى حمزة، للوقوف 
على اخر االستعدادات النطالق 
رالي الكوي���ت الدولي )اجلولة 
الثانية لبطولة الشرق األوسط 
للراليات( ال���ذي ينظمه النادي 
الدولي الكويتي وينطلق بعد غد 
ويختتم السبت املقبل، بالتعاون 

مع نادي الربع ميل.
واستفسر راعي البطولة الفهد 
ع���ن الصعوبات التي قد تواجه 
او  اللجن���ة املنظمة،  او  النادي 
اي امور تقف ف���ي طريق عمل 
اللجنة، من اجل العمل على إزالتها 
للمساهمة في اجناح الرالي. وقال 
حمزة ان���ه مت اطالع الفهد على 

الراليات عب���داهلل الهاجري أن 
فريقه سيحقق نتيجة افضل في 
رالي الكويت الدولي، واوضح ان 
فريقه الذي يضم مساعده سعد 
الكندري  ابوالشوارب ويعقوب 
)مديرا( انس���حب م���ن اجلولة 
االولى التي اقيمت في قطر فبراير 
املاضي بعد اصابة محرك السيارة 
بعطل، مؤكدا ان الفريق يطمح 
الى إحراز نتيجة افضل واملنافسة 
املتقدمة. وكش���ف  املراكز  على 
الهاجري الذي شارك )سائقا( في 
رالي الكويت احمللي في الكويت 
1995 ع���ن اس���تعدادات الفريق 
والتحضي���رات الت���ي متت في 
الفترة املاضية وجتهيز السيارة 
بأفضل صورة، متمنيا االستمرار 
في املشاركة في الرالي وحتقيق 
نتيجة جيدة، اذا ما توافر الدعم 
املطلوب. وتابع الهاجري: »الدعم 
هو املشكلة األبرز التي تقف في 
طريق املتسابقن، فالكثير منهم 
انسحب من السباقات لعدم وجود 

دعم«.

جميع األم���ور اخلاصة بالرالي 
والتي تضمنت عدد املتسابقن 
املشاركن، وآخر التجهيزات الفنية 
واللوجستية التي جتريها اللجنة 
املنظمة واألطقم العاملة من اجل 
التحضير النطالق السباق وفق 
التصور املطروح وظهوره باملظهر 
الذي سيسهم  الالئق واملناسب 
برفع اس���م الكويت في احملافل 
العاملية خصوص���ا في رياضة 

السيارات.
وأش���اد حمزة بحرص الفهد 

رغم مشاغله املتعددة على االطالع 
واالس���تعالم عن جميع األمور 
بالرال���ي، والترتيبات  املتعلقة 
التي متت من قبل جميع اجلهات 
املعنية واملتعاونة الس���تضافة 
احلدث، وتشديده على ضرورة 
ان يخرج الرالي بالشكل املناسب، 
مشيرا الى ان الفهد وجه نصائح 
وتعليم���ات الى اللجنة املنظمة 
لتسخير جميع االمكانيات جلعل 
احلدث مميزا اكثر من أي بطولة 

نظمت في فترة سابقة.

 هذا، ووصلت قوافل املتسابقن 
امس من مختلف الدول العربية 
إيذانا بقرب انطالق  واألجنبية 
الرالي، وباتوا ليلتهم األولى في 
اقامتهم في فندق هوليدي  مقر 
ان الس���املية، وتس���لمت الفرق 
التي ستشارك في الرالي خرائط 
املراحل، عل���ى ان يبدأوا اليوم 
اولى طلعاته���م التدريبية على 
مسارات الطريق، حيث سيقوم 
املتسابقون ومساعدوهم مبعاينة 
مراحل اليوم االول الثالث وهي 

الساملي )زين(، االطراف )هوليدي 
ان( والرماية.

ويقوم املتسابقون ومالحوهم 
الطريق«  خالل طلعات »كشف 
بتدوين املالحظات عن الطريق 
التعرجات لتخصيص  ومعرفة 
السرعة املناس���بة لها، ووضع 
االستراتيجية اخلاصة بكل نقطة 
في املرحلة، ورسم مالمح اخلطة 
التي سيتم اتباعها طوال املرحلة 

لتجنب الوقوع في اخطاء.
من جهت���ه، ذكر متس���ابق 

العطية: لن أتنازل عن لقب الرالي
أكد بطل رال��ي داكار 2011 القطري ناصر 
العطي��ة عزمه لتحقيق اجناز جديد من خالل 
املنافسة على لقب الرالي، مبديا سعادته بالتواجد 
واملشاركة في هذا احلدث الكبير. وقال العطية 
بعد وصوله الكويت: »جئت للمنافسة، وهي 
حق مش��روع للجميع، لقب الرالي هو هدفي 
ولن اتنازل عنه«، مؤكدا انه ميتلك االمكانيات 
التي ستعينه على نيل اللقب، خصوصا في ظل 

معرفته بطبيعة مسارات مراحل السباق.
وأشار الى ان رالي الكويت يعتبر من افضل 
الراليات في املنطقة، الس��يما في ظل اخلبرة 
التي متتلكها القامتها الراليات منذ فترة طويلة، 
 )KT( مبديا ثقته بقدرة النادي الدولي الكويتي
على تنظيم الرالي بالصورة املتوقعة ملا ميتلكه 
من امكانيات في هذا املجال، وظهوره بالشكل 

الذي ينتظره جميع املتابعني واملشاركني.

اجلدي��ر بالذكر ان العطي��ة يتصدر رالي 
الشرق االوس��ط بعد اجلولة االولى برصيد 
25 نقطة، وأحرز لقب رالي داكار الدولي 2011 
وهي املرة االولى التي يتوج فيها العطية بطال 
لهذا احلدث التاريخي الذي انطلق عام 1978، 
كما توج بطال لرالي حائل 2011، وس��بق له أن 
توج بلقب بطل الشرق األوسط للراليات اكثر 

من 5 مرات.

خالل اجتماعه مع بوخمسين وحمزة

ر أوالده الري يشيد بمسيرة موسىتنّقل بيكام يحيِّ

»المسابقات« تناقش احتجاج الجهراء

يتنقل النجم االجنليزي ديڤيد بيكام من ناد الى آخر مما أربك 
عائلته حيث جعلت أوالده يحتارون أي فريق يختارون.

وكان الالعب قد قضى نه���ارا يلعب ويتنزه مع أوالده الثالثة 
بروكلن وكروز وروميو بعد أن كان انتهى من التمرين مع نادي لوس 
اجنيليس غاالكسي. وشوهد ابنه كروز يرتدي قميصا مكتوبا عليه 
توتنهام وهو النادي االجنليزي الذي مترن فيه بيكام لعدة اسابيع. 
وكان جد الالعب من أكبر املشجعن للنادي اإلجنليزي لدرجة أنه 
مت نث���ر رماده على أرض ملعبه عندما توفي عام 2009 وكان ابنه 

الثاني روميو يرتدي قميصا لنادي ارسنال االجنليزي.
يذكر أن جنم مان يونايتد السابق كان قد مترن أيضا مع نادي 
ارسنال االجنليزي عام 2008 فمن الواضح أن حرية االختيار عند 
آل بيكام موجودة بقوة ليس فقط في كرة القدم امنا في رياضات 

أخرى مثل كرة السلة والبيسبول.

وجه كابنت النادي العربي واملنتخب الوطني لكرة القدم السابق 
أحمد موسى الدعوة الى النائب السابق احمد الري، حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي س���يقام في 19 اجلاري في مباراة العربي والقادسية 
حتت رعاية وحضور رجل األعمال بدر العتيبي، ضمن القسم الثالث 
من الدوري املمتاز. وقد أثنى الري على مس���يرة موسى احلافلة 
باأللق���اب والبطوالت مع القلعة اخلضراء، مؤكدا أنه من الالعبن 
الذين يس���تحقون أفضل تكرمي ملسيرته الرياضية املتميزة. وفي 

ختام اللقاء، قدم موسى الى الري درعا تذكارية.

عبدالعزيز جاسم
تعقد جلنة املسابقات باحتاد الكرة في السادسة والنصف مساء 
اليوم اجتماعا مبقر االحتاد ملناقش���ة االحتجاج الذي قدمه نادي 
اجلهراء على مش���اركة خالد القحطاني العب القادسية مع فريقه 
أول م���ن أمس في لقاء الفريق���ن الذي انتهى لصالح األصفر 1 � 0 
واس���تند اجلهراء في احتجاجه إلى ان القحطاني مازال مس���جال 
بكشوفات فريقه السابق الساحل، حسب ما صرح به مدير الكرة 
عب���داهلل العتيبي ل� »األنباء« أمس، مم���ا اعتبره اجلهراء مخالفا 
للوائح املعمول بها، والتي متنع تسجيل العب في نادين مختلفن 

في موسم واحد.

نواف بن فيصل رئيسًا لـ »العربي« بالتزكية
يعقد االحت���اد العربي لكرة القدم جمعيت���ه العمومية اليوم 
في جدة يختار فيها رئيسا له خلفا لألمير سلطان بن فهد الذي 
استقال من منصبه في يناير املاضي. وقد تقدم االحتاد السعودي 
بترش���يح األمير نواف بن فيصل الذي سيفوز برئاسة االحتاد 
بالتزكية لعدم وجود اي مرشح ملنافسته. وكان األمير نواف بن 
فيصل فاز قبل يومن برئاس���ة احتاد اللجان األوملبية الوطنية 
العربية بالتزكية ايضا في االجتماع الطارئ للجمعية العمومية 
لالحت���اد في جدة. وهو كان يش���غل منصب النائ���ب التنفيذي 
لالحتادين قبل اس���تقالة األمير سلطان. وجاءت استقالة األمير 
سلطان من مناصبه الرياضية السعودية والعربية بعد خروج 
املنتخب السعودي من الدور األول في نهائيات كأس آسيا لكرة 
القدم في الدوحة في يناير املاضي حيث خس���ر مبارياته الثالث 

امام سورية 1 � 2 واألردن 0 � 1 واليابان 0 � 5.

تعديالت جديدة على بطولة 
األندية الخليجية

العربية.نت: أدخلت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول مجلس 
التعاون اخلليجي، والتي تتخذ من البحرين مقرا لها، عدة تعديالت 
جديدة على بطولة األندية اخلليجية، التي انطلقت في نس���ختها 
ال� 26. وش���رح األمن العام املساعد للجنة التنظيمية ميرزا أحمد 
التعديالت اجلديدة، موضحا أن »النسخة احلالية ستشهد منافسة 
حامية حتى الرمق األخير، حيث سيتأهل إلى دور الثمانية فريقان 
من كل مجموعة وهو دور مستحدث، ففي السابق كان يتأهل الفريق 
األول من كل مجموعة إلى دور األربعة مباشرة، وأعتقد أن استحداث 

دور الثمانية سيعطي البطولة طابعا تنافسيا أكثر«.
يشار إلى أن اللجنة التنظيمية وزعت الفرق على املجموعات األربع، 
حيث تضم األولى الرفاع البحريني، الساملية، الشباب اإلماراتي، 
وتضم الثانية العربي القطري، صحم العماني، الظفرة اإلماراتي، 
وتضم الثالثة ظفار العماني، كاظمة، اخلريطيات القطري، وأخيرا 

تضم الرابعة األهلي البحريني، األهلي اإلماراتي، العربي.
وأضاف أحمد أن اللجنة التنظيمية منحت الفريق األول من كل 
مجموعة فرصة اللعب على أرضه، وهذا األمر سيحفز جميع األندية 
في الدور التمهيدي لبذل مجهود مضاعف لتتمكن من اللعب على 
أرضها وبن جمهورها في دور الثمانية. وبعد األحداث املؤسفة التي 
صاحبت النسخة املاضية، وبالتحديد في مباراة الوصل اإلماراتي 
والنصر الس���عودي، فقد ش���كلت اللجنة التنظيمية ثالث جلان 
مستحدثة وهي: اللجنة الفنية وجلنة االنضباط وجلنة االستئناف 

من أجل توفير جميع عوامل النجاح لهذه النسخة.

أولمبي اإلمارات يواجه سريالنكا
يحمل منتخب االمارات طموحات كبيرة في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة الى نهائيات مس���ابقة كرة القدم ف���ي اوملبياد لندن 2012 
والتي يستهل فيها مبارياته امام سريالنكا اليوم في ابوظبي في 
ذهاب ال���دور االول. متلك االمارات فرص���ة مثالية لتخطي الدور 
االول بالنظر الى فارق املس���توى الفني مع سريالنكا الذي يصب 
لصاحلها، هذا عدا انها ستخوض لقاء االياب في ابوظبي ايضا في 

11 اجلاري بعد اتفاق بن الطرفن.

الفاضل جاهز لبطولة اإلمارات
في الدراجات المائية

أكد متسابق الدراجات املائية عبداهلل الفاضل جاهزيته خلوض 
غمار اجلولة اخلامسة من بطولة وموسم اإلمارات املقرر إقامته في 
العاصمة ابوظبي نهاية الشهر اجلاري. واعرب الفاضل ل� »كونا« 
عن رضاه التام عما قدمه ف���ي البطولة حتى اآلن التي يحتل بها 
املركز الثاني في الترتيب العام ب���� 181 نقطة عبر حتقيقه املركز 

الثاني في اجلولة السابقة التي اقيمت في امارة الفجيرة.

الغريب للنهائي في »التنس«
ضمن اللقاءات النهائية لبطولة الكويت املفتوحة للتنس واملقامة 
حاليا على مالعب االحتاد فاز احمد مفيد بلقب فردي البراعم حتت 
10 س���نوات على حساب علي الش���طي بعد ان فاز عليه 6-2 و0-6 
كما احرز عبدالعزيز معيوف لقب ناش���ئي حتت 13 سنة بعد فوزه 
على حسن علي جمال 6-2 و6-1 وحصل ناصر العبيدلي على لقب 
مسابقة الناشئن حتت 17 سنة بعد فوزه على ابراهيم اللنقاوي 1-6 
و6-1. وتأهل ليا كارجللو الى املباراة النهائية لفردي السيدات لتالقي 
في املباراة النهائية سارة بهبهاني. كما تأهل علي الغريب للمباراة 
النهائي���ة لفردي الرجال بعد فوزه على منصور بوحمد 6-2 و1-6 
ليواجه فرزاد حيدري الذي فاز على حسن املوسى مبجموعتن مقابل 
واحدة. وس���تقام اليوم 5 نهائيات ملسابقات فردي الرجال وزوجي 
الرجال وزوجي الرواد وزوجي السيدات وفردي الديبلوماسين. ويقام 

حفل اخلتام للبطولة ال� 4:30 مساء غد االربعاء بنادي اليرموك.

األولمبي التايلندي يصل إلى رام اهلل
وص���ل املنتخب التايلندي االوملبي لكرة القدم أمس الى مدينة 
رام اهلل في الضفة الغربية ملواجهة نظيره املنتخب الفلس���طيني 
في اول مباراة تنافسية جترى على ملعب فلسطيني، وذلك ضمن 
اي���اب الدور االول من التصفيات اآلس���يوية املؤهلة الى نهائيات 

مسابقة كرة القدم ضمن اوملبياد لندن عام 2012.
وكان املنتخب التايلندي تغلب على املنتخب الفلس���طيني في 
تايلند الشهر املاضي 1 - 0. وسيواجه املنتخب التايلندي نظيره 
الفلسطيني غدا في مباراة يعتبرها الفلسطينيون من اهم االحداث 
الرياضية كونها اول مباراة تنافسية جترى على االراضي الفلسطينية. 
وس���يكون املنتخب الفلسطيني في حاجة الى الفوز بفارق هدفن 

كي يضمن التأهل للدور الثاني.

بيبي اليوسف مستمرة في دعم
األنشطة التي كان يدعمها فقيد الرياضة

أعلنت الشيخة بيبي اليوسف أنها وأسرتها قرروا استمرار كافة 
اجلوائز والبطوالت التي كان يقدمها ويرعاها ش���قيقها املرحوم 
الش���يخ خالد اليوسف الذي وافته املنية قبل أيام قليلة في لندن 
بعد معاناة طويلة مع املرض. وقالت: سيتم استمرار دعم جميع 
األنشطة الرياضية التي كان يرعاها شقيقي الشيخ خالد اليوسف، 
وس���نعمل على تطويرها واملضي بها قدم���ا لتظل تخليدا لذكراه 
العطرة، وهي أبس���ط ما ميكن أن نقدمه لشخصية رياضية أفنت 

سنوات عمرها في سبيل خدمة الرياضة وأبنائه الرياضين.
وأضافت: اجلوائز الس���نوية التي اعتاد على تقدميها املرحوم 
س���ميت بأس���ماء ش���خصيات رياضية عريقة لهم باع طويل في 
العمل الرياضي، وهي جائ���زة املرحوم عبدالرحمن البكر ألفضل 
3 حكام دولين، وجائزة املرحوم ش���عيب محمد شعيب ألفضل 3 
حكام للمراحل السنية، وجائزة هداف الدوري، واجلوائز التي كان 

يخصصها بصفة سنوية لذوي االحتياجات اخلاصة.
وذكرت بيبي اليوسف أن مشوار الفقيد حافل باالجنازات الرياضية 
التي أخذت من وقته وصحته الشيء الكثير، وقدم خالصة فكره 
وخبرته في العمل اإلداري خلدمة نادي الساملية الذي ظل يترأسه 
قرابة ربع قرن، واملجال ال يكفي لسرد إجنازات فقيد الرياضة التي 
حتققت خالل الس���نوات الطويلة التي ظل يعمل فيها مخلصا من 

أجل حتقيق إجنازات ترتقي ملستوى الطموحات.

النجم اإلجنليزي ديڤيد بيكام يتدرب مع أوالده

تعادل الشباب والفحيحيل في »األولى«

إبراهيم حسن يطالب بعودة جالل إبراهيم
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تغادر بعثة االهلي لكرة القدم في التاسعة 
والنصف من صباح اليوم القاهرة متوجهة 
إلى اململكة العربية الس���عودية للمشاركة 
في املباراة الودية أمام القادسية السعودي 
لتكرمي العبه غازي العسيري مبناسبة اعتزاله 

اللعب.
ومن املقرر أن يؤدي الفريق االحمر تدريبا 
خفيفا بعد وصوله بعدة ساعات قليلة إلى 
الدمام نظرا لضيق الوقت حيث تقام املباراة 
في مساء اليوم التالي مباشرة، على ان يؤدي 
افراد البعثة مناسك العمرة بعد غد، ثم العودة 
إلى القاهرة يوم اجلمعة املقبل، حتى يعود 
الفريق لتدريباته اليومية اس���تعدادا للقاء 
سوبر س���بورت اجلنوب أفريقي في ذهاب 
دور ال���� 32 لبطولة دوري أبط���ال أفريقيا 
الذي س���يحتضنه ستاد القاهرة الدولي في 

18 اجلاري.
في السياق ذاته، اختتم األهلي استعداداته 
بالقاهرة بفوز كبير على ضيفه مصر املقاصة 

3 - 0 في رابع مبارياته الودية والتي أقيمت 
عصر اول من ام���س مبلعب مختار التتش 
باجلزيرة اس���تعدادا ملب���اراة بطل جنوب 

إفريقيا.
من جهة أخرى، طالب مدير الكرة بالزمالك 
إبراهيم حسن املجلس القومي للرياضة بأن 
يدعم الزمالك ماليا في ظل األزمة املالية التي 
يعيشها النادي في الفترة الراهنة، مؤكدا ان 
الدولة ممثلة في املجلس القومي للرياضة 
عليها دعم األندية الت���ي تلعب في أفريقيا 
ألنها متثل اسم مصر في اخلارج، مشددا على 
احتياج الزمالك في ظل فترة توقف النشاط 
الرياضي للموارد املالية التي انعدمت بسبب 

االحداث احلالية.
وطالب ابراهيم حسن رئيس نادي الزمالك 
املستقيل جالل إبراهيم بالتراجع عن استقالته 
التي تقدم به���ا ظهر اول من امس للمجلس 
القومي للرياضة، مطالبا في الوقت نفس���ه 
بوقوف جميع أعضاء وجماهير القلعة البيضاء 
إلي جواره، خاصة انه تولى النادي في وقت 

صعب، وعمل على النهوض به طوال فترة 
توليه رئاسة النادي.

في ش���أن آخر، يؤدي اليوم الزمالك اول 
تدريباته مبعسكره املغلق الذي يقيمه مبدينة 
الالذقية السورية، ويستمر حتى 15 اجلاري 
ويتضمن مشاركة الفريق في مباراتن وديتن 
أمام فريق حطن السوري وأحد الفرق السورية 

األخرى.

سرقة مركز رياضي في اإلسكندرية

تعرضت منطقة اإلسكندرية لكرة القدم 
للسرقة عن طريق تسلل احد اللصوص ملقر 
املنطقة بوس���ط املدينة في محاولة لسرقة 
اخلزينة حيث فوجئ العاملون عند ذهابهم 
إلى مقر االحت���اد املصري لكرة القدم � فرع 
اإلسكندرية � في الصباح بآثار محاوالت فاشلة 
لكسر خزينة املنطقة، واكتشفوا السرقة عند 
مالحظتهم اختفاء بع���ض املقتنيات فضال 
عن سرقة شاش���تي عرض خاصة بأجهزة 

الكمبيوتر.

مبارك الخالدي
حافظ الشباب على صدارته لدوري 
الدرجة األولى لكرة القدم بالرغم من 
تعادله السلبي مع الفحيحيل أمس 

ضمن مباريات اجلولة ال� 16.
وارتفع رصيد الش���باب الى 32 
نقطة، كما ارتفع رصيد الفحيحيل 

الى 11 نقطة.
وجن���ح التضامن ف���ي تضييق 
اخلن���اق على املتصدر بعد ان حقق 
فوزا مهما على اليرموك 3 � 1 ليرفع 
رصيده إل���ى 27 نقطة بينما جتمد 

رصيد اليرموك عند 16 نقطة.
وخطف خيطان فوزا ثمينا على 
الصليبخ���ات حيث س���جل محمد 
احلساوي هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 92، ليرتفع رصيد خيطان 
إلى 24 نقط���ة، بينما جتمد رصيد 

الصليبخات عند 18 نقطة.
وجاءت املباراة متوسطة املستوى 
وكان الصليبخات األكثر استحواذا 
على الكرة في الش���وط األول إال ان 
محاوالته الهجومية لم تش���كل اثرا 
يذكر وفي املقابل اعتمد خيطان على 

الكرات املرتدة.
وارتفعت وتيرة املباراة في الشوط 
الثاني وزاد حماس الفريقن وضاعت 
العديد من الفرص لتسرع املهاجمن 

من اجلانبن.
وش���هدت املب���اراة ط���رد العب 
الصليبخ���ات يوس���ف تركي )79( 
لس���وء س���لوكه مع احلكم الدولي 
محمود البلوش���ي ليستغل خيطان 
النقص الع���ددي ويهاجم بكثافة إال 
انه خطف اله���دف الفوز الثمن في 

)سعود سالم(الوقت القاتل.


