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عبدالقادر النجار

مشاري الظفيري جاهز للمشاركة في رالي الكويت

حمد الدبوس يسلم مفتاح السيارة للفائز

الشيخ عبداهلل احلمود مستعدا للرالي

مسؤولو النادي العربي يطمئنون على حسني معرفي

خالد خلف يعود لقيادة العربي أمام القادسية

غياب شويع والسليمي والموسوي أمام الكويت وعودة الرشيدي

العربي يجهز خلف لمواجهة القادسية
عبدالعزيز جاسم

بات في حكم املؤكد عودة مهاجم العربي خالد خلف لتدريبات 
الفريق بعد رحيل املدرب البرازيلي مارس���يلو كابو، اس���تعدادا 
ملواجهة الغد مع الكويت في اجلولة السابعة عشرة من الدوري 

املمتاز.
ويأتي غياب خلف عن التدريبات وحتديدا بعد مباراة القادسية 
بيومني في املرحلة ال� 14، بسبب طلب كابو منه حضور التدريبات 
الصباحية واملسائية مع محمد جراغ لرفع معدل لياقتهما البدنية، 
إال إن خل���ف غاب عن التدريب الصباح���ي الوحيد فرفض كابو 
استدعاءه في املباريات الس���ابقة ليرد خلف باملثل بالغياب عن 
التدري���ب نهائيا، وبع���د رحيل كابو يحتاج خلف إلى أس���بوع 
الستعادة لياقته، وتأكد غيابه عن مواجهة الكويت إال انه سيكون 
جاهزا ملواجهة القادسية 19 اجلاري لكن قرار مشاركته من عدمها 

سيكون بيد مدرب الفريق الصربي زوران.
إلى ذلك، واصل جراغ تأكيده ملجلس اإلدارة على أنه سيعود 
قريب���ا للتدريبات حلني االنتهاء من فت���رة الراحة التي يقضيها 
بعد هبوط مستواه، ومن املتوقع أن يعود جراغ في آخر جولتني 
بالدوري أو بعد مباراة القادسية الستعادة لياقته ملسابقتي كأسي 

سمو األمير وسمو ولي العهد.
ويعاني األخضر من نقص في العبيه امام الكويت فبعد إيقاف 
نواف ش���ويع حلصوله على الكرت األصفر الثالث وغياب العب 
الوسط عبدالعزيز السليمي ملشاركته مع املنتخب األوملبي رفض 
اجلهاز الطبي منحه الضوء األخضر ملش���اركة حسني املوسوي 
ومساعد عبداهلل لعدم تعافيهما من اإلصابة، وفي املقابل سيعود 
احلارس خالد الرش���يدي لعرين األخضر بعد أن أوقف مباراتني 

بسبب حصوله على الكرت األحمر في مواجهة كاظمة.

الحقان: مشاركة القحطاني سليمة
وعودة العامر والشمالي وفاضل

عبدالعزيز جاسم
الفريق األول  أكد مش���رف 
بنادي القادسية عبداهلل احلقان 
أن تسجيل املدافع خالد القحطاني 
سليم 100%، فبعد وصول كتاب 
من االحتاد العماني يفيد فيه بأن 
نادي صور لم يشرك القحطاني 
في أي مباراة وتعتبر بطاقته 
الدولية في االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ليس���ت من مالك 
نادي صور العماني ولذلك مت 
تس���جيل الالعبني في كشوف 
األصفر ف���ي 31 يناير املاضي، 
وبعد انتهاء فترة إيقاف الشهر 
التي يفرضها احتاد الكرة بات 
إش���راكه س���ليما منذ تاريخ 3 
اجل���اري وبالتالي ال يوجد أي 

خطأ في مشاركته بالدوري.
واستغرب احلقان تصريح 
مدير الكرة عب���داهلل العتيبي 
بأن الالعب مازال مس���جال في 
كشوف الس���احل وأن الفريق 
أعاره للقادسية، متسائال كيف 

يعيرونه لنا ويتم تس���جيله 
الكرة  لديهم. مضيفا أن احتاد 
اص���در بطاق���ة لالعب باس���م 
القادسية مما يسمح بإشراكه 
بصورة طبيعية حاله حال أي 
العب آخر، الفتا الى أن قضية 
القحطاني تتشابه إلى حد كبير 
مع قضية العب الساحل عبيد 
منور ال���ذي انتقل الى العربي 
وقدم وقته���ا النصر احتجاجا 
على مشاركته ومت رفضها من 

قبل جلنة املسابقات.
وب���ني احلق���ان أن األصفر 
اكتملت صفوفه بعودة املصابني 
الش���مالي  العامر وعلي  طالل 
وحس���ني فاضل ودخولهم في 
التدريب���ات إال أن مش���اركتهم 
س���تكون بي���د امل���درب محمد 
إبراهيم في مواجهة النصر غدا 
في الدوري املمتاز، مشيرا إلى أن 
فايز بندر بدأ باجلري اخلفيف 
الطبي على  وس���يقف اجلهاز 

جاهزيته بعد أسبوع تقريبا.

»النصف« ظفر بـ 5 أشواط في »الصيد«

إدارة األخضر تطمئن على معرفي 

دعوة »البحري« للدراجات المائية

إشادات بنجاح »الرياضة للجميع«
اكد عدد من رؤس���اء الوفود اخلليجية املشاركة في املهرجان 
التاس���ع للرجال واخلامس للمرأة للرياضة للجميع لدول مجلس 
التعاون اخلليجي على جناح املهرجان في ترسيخ مفهوم ممارسة 

هذه الرياضة غير التنافسية جلميع افراد املجتمع.
وقال املسؤولون اخلليجيون عقب مشاركتهم في املهرجان الذي 
اقيم في صالة نادي اليرموك الرياضي مبشاركة اكثر من 100 العب 
والعبة من ست دول خليجية واستمر ثالثة ايام في تصريحات ل� 
»كونا« ان ممارسة بعض االلعاب الرياضية بشكل دوري تساهم 

في تقليل نسب االصابة باالمراض املزمنة.
وذكر رئيس الوفد االماراتي د.جاسم ميرزا ان اقامة هذه املهرجانات 
تهدف الى نش���ر هذه الثقافة الراقية لرؤية مجتمع يتمتع بصحة 
جيدة وجعل ممارسة الرياضة »اسلوبا للحياة« وجزءا مهما من 
حياة الفرد اضافة الى دور هذه املهرجانات في تعزيز العالقات بني 

شعوب دول مجلس التعاون اخلليجي خصوصا الشباب.
من جانبه، قال رئيس الوفد السعودي سعد احلقان ان التنظيم 
املميز للمهرجان وتنوع برامجه واقامة ندوات علمية مميزة ساهم 
في جناحه وحتقيق اهدافه املتمثلة بش���حذ همم كل الناس ومن 
كل االعمار للممارسة الرياضة منوها بدور الهيئة العامة للشباب 

والرياضة في هذا الصدد.
بدوره، قال رئيس الوفد العماني جهاد الشيخ ان هذه املهرجانات 
جنحت في ايصال فكرة الرياضة للجميع والتي تتمحور حول دفع 
الناس الى ممارس���ة الرياضة الت���ي يرغبونها والتي تأخذ طابعا 
وديا داعيا اجلميع الس���تقطاع س���اعة يوميا من وقتهم ملمارسة 

الرياضة.

وجهت اللجنة البحرية في 
النادي البحري الدعوة ألبطال 
وهواة ومحبي سباقات الدراجات 
املائية في الكويت ودول مجلس 
التعاون اخلليجي لالشتراك في 
سباق اجلولة األولى من سباقات 
الكويت للدراجات املائية للموسم 
احلالي الذي سيقام السبت 26 
اجلاري ف���ي املنطقة البحرية 
احملاذية للنادي في الساملية، فيما 
إقامة مراسم  سيعقب السباق 

التتويج في مقر النادي.
وحددت اللجنة فئات السباق 
الذي س���يقام بنظ���ام املضمار 
closed course ألربع فئات هي 
فئة الستوك 1600، وفئة الستوك 
1600 للمبتدئني، وفئة الستوك 
1600 للمحترفني وفئة الواقف.
وم���ن جانبه، أك���د رئيس 
البحري���ة عبدالقادر  اللجن���ة 
النجار استكمال االستعدادات 

إلقامة السباق، مشيرا الى ان من 
ابرز شروط السباق أال يقل عمر 
املتسابق عن 18 عاما وعلى من 
تقل اعمارهم عن 18 عاما يشترط 
ض���رورة موافقة وتوقيع ولي 
األمر على االستمارة املخصصة 

لالشتراك في السباق.

ختام اجتماعات اتحاد الشرطة

المتسابقون تسّلموا الخرائط

أكد النائب الثالث لرئيس االحتاد الرياضي الدولي للشرطة كبير 
املفتشني ساندرو ديريكس أهمية التنسيق والتعاون بني اللجان الفنية 
في االحتاد الدولي واالحتادين األوروبي والعربي للشرطة وأشار إلى 
أن هذا التواصل يصب في مصلحة الرياضة الشرطية على املستوى 
األوروبي والعربي والدولي ويدعم االرتقاء مبس����توى األنش����طة في 

املنظمات الثالث من خالل التفاعل بني الدول األعضاء.
جاء ذلك خالل االجتماع التنسيقي لرؤساء اللجان الفنية في االحتاد 
الدولي واالحتادين األوروبي والعربي الذي ترأسه ديريكس وحضره 
العقيد الركن نبيل الشطي األمني العام املساعد لالحتاد الدولي ومدير 
املكتب الرئاسي وفريد كوسيرو أمني عام االحتاد األوروبي للشرطة 

ورئيس جلنته الفنية.

ب���دا مركز ادارة الرالي في مجمع ميادين الش���يخ صباح االحمد 
االوملب���ي بنادي الرماية وكأنه خلية نحل نتيجة احلركة املتواصلة 
والعمل املتواصل من قبل جمي���ع اللجان واالطقم الفنية واالدارية 

لالنتهاء من جميع الترتيبات قبل انطالق الرالي.
وحرصت اللجنة املنظمة العليا على توفير املستلزمات واملتطلبات 
من اجل تس���هيل اجراءات السباق ومتكني املتسابقني من االستعداد 
بأفضل صورة، كما وفرت اللجنة مختلف س���بل الراحة من وجبات 
تغذية ووسائل نقل ومواصالت، اضافة الى خدمات اخرى مثل جميع 

االمور االخرى التي حتتاجها االطقم الفنية واالدارية.
ووزعت اللجنة املنظمة اخلرائط اخلاصة مبسارات الرالي على 
املتس���ابقني اول من امس في مرك���ز ادارة الرالي، فيما اقيمت غرفة 
عمليات ملتابعة عملية الس���باق والتف���رغ للتدخل في حال حدوث 

اي طارئ.

حقق اس���طبل النصف إجنازا جديدا عندما سجل رقما قياسيا 
بفوزه ب� 5 أشواط متتالية للمرة الثانية في موسم الفروسية احلالي. 
حيث حصدت جياده »دروغبا« و»هلي« و»مزدهر« و»االقحواني« 
و»عيبان« اجلوائز املالية والكؤوس وأهمها عندما تفوق »عيبان« 
على جياد الثنايا مبسافة 1600 متر ليكسب جائزة سيارة املرحوم 
نايف الدبوس. كما فاز »االقحواني« بكأس املرحوم صاهود الرخيمي 
املخصص جلياد املبتدئات وذلك في االجتماع الثامن عشر لسباق 
اخليل الذي اقيم على مضمار نادي الصيد والفروس���ية، وحضر 
االجتماع جماهير غفيرة وفي مقدمتهم الشيخ ضاري الفهد رئيس 
مجلس اإلدارة والشيخ علي احلمود نائب الرئيس والشيخ صباح 

فهد الناصر أمني السر العام وعبداهلل فيروز مدير النادي.

زار وفد من إدارة النادي العربي املدير الداخلي للنادي حسني 
معرفي بعد ان اجرى عمليه تكللت بالنجاح، وضم الوفد امني السر 
عبدالرزاق املضف واعضاء مجلس االدارة س���امي احلشاش وبدر 
بوعباس وعادل خليفة ورئيس العالقات العامة حامد اخلشاوي. 

سالمات وماتشوف شر يا بوعلي.

الحمود يسعى لنتيجة إيجابية في مشاركته األولى

 الظفيري يستعد لمنافسة العطية على لقب الرالي
مش������اركة له ف���ي الراليات، 
مبدي���ا تفاؤله مبق���درته على 
حتق��يق مركز مت��قدم، اضافة 
الى االس�����تفادة واكت���ساب 
اخلبرة ملا يض���مه الرالي من 
متس������ابقني له��م ص��والت 
عدي���دة ف���ي مجال س���باقات 

السيارات.
وقال احلم���ود الذي يعتبر 
من اصغر املتسابقني )26 عاما( 
ان استعداداته للرالي بدأت قبل 
شهر واحد فقط حتت اشراف 
والده واملتسابق عيد فالح ملا 
ميتل���كاه من خبرة طويلة في 
هذا املجال، مشيرا الى انها فترة 

كافية.

51 فردًا لألمن والسالمة

االم���ن  ادارة  خصص���ت 
والس���المة في اللجنة املنظمة 
51 فردا المن وسالمة مسارات 
الرال���ي التي وزع���ت على 5 
مراحل كالتالي: املرحلة االولى: 
الس���املي »زي���ن« 22 ف���ردا، 
الثاني���ة: االطراف »هولي���دي 
ان« 13 فردا، الثالثة: الرماية 8 
اف���راد، الرابعة: جابر االحمد 3 
افراد، اخلامسة: اجلهراء »البنك 

الدولي« 5 افراد.
وقال مدير امن الرالي حمد 
السيف ان مهمة هؤالء االفراد 
تكمن في احملافظة على املسارات 
وتأمينه���ا للمتس���ابقني اثناء 
منافسات السباق، وابعاد كل 
ما من شأنه اعاقة املتنافسني، 
وتتمثل في ابعاد أي س���يارة 
معط���لة من سيارات السباق 
او في ح��ال احلوادث، وكذلك 
ابعاد أي عن��صر خارجي يقترب 
ان  من املسار ومن احمل����تمل 
يؤثر عل���ى س������ير الرال��ي، 
مش���يرا ال���ى ان كل مرحل���ة 
يع��ني عليها مسؤوال ويرتبط 
مباش���رة مع مدير امن الرالي، 
على ان يتواجدوا منذ الصباح 
اليوم  السباق في  حتى نهاية 

نفسه.

س���يارة السباق EVO 9 البطل 
اللبناني روجيه فغالي بأفضل 
صورة، مبديا تفاؤله بتحقيق 

نتائج الفتة.
من جهته، يطمح املتسابق 
الى  الش���يخ عبداهلل احلمود 
احراز نتيجة ايجابية في اول 

الظفيري  اجلاري«، واض���اف 
ال���ذي فاز ببطولة الكويت في 
موسم 2004 - 2005 في جميع 
مراحل السباق اخلمس وحقق 
فيها املركز االول، ان حتضيراته 
للرالي احلالي ستكون افضل 
بعد ان اش���رف عل���ى جتهيز 

وج���ه الس���ائق مش���اري 
الظفيري رسالة الى املتسابقني 
اخلليجي���ني انه يحمل عزمية 
واصرارا كبيرين للمنافس���ة 
على لقب رالي الكويت الدولي 
الثاني���ة من بطولة  )اجلولة 
الشرق االوسط للراليات( الذي 
ينظمه النادي الدولي الكويتي 
للسيارات بالتعاون مع نادي 
الربع ميل واملقرر ان ينطلق غدا 

ويختتم السبت املقبل.
وقال الظفيري »لدي اخلبرة 
والعزمية واالصرار على منافسة 
املتسابقني اآلخرين، سأحاول 
التغلب على بطل الراليات ناصر 
العطية، واقول له عفوا.. هذه 
ارضي«، واعدا اجلماهير ومحبي 
رياض���ة الس���يارات بتحقيق 

نتيجة جيدة.
وقال الظفي���ري � الذي بدأ 
املش���اركة في بطولة الشرق 
االوس���ط عام 2003 في رالي 
س���ورية � ان معرفت���ه بطرق 
مراحل الرالي ستمثل فارقا له 
الحتالل مركز متقدم، السيما 
ان الفري���ق والذي يضم ايضا 
مساعده مبارك الظفيري ومدير 
الظفيري وفر  الفريق احم���د 
املتطلبات والتجهيزات  جميع 
الالزمة من اج���ل احراز مركز 

متقدم.
واشار الظفيري الذي حقق 
املركز السابع في اجلولة االولى 
في قط���ر التي اقيمت في قطر 
ال���ى ان قلة  فبراي���ر املاضي 
التحضيرات اسهمت في حتقيق 
هذا املرك���ز خصوصا انه كان 
مرتبطا بالدراسة في مصر وعاد 
سريعا وحاول الفريق املنافسة 
لكن الظروف الصعبة منعت 
من حتقي���ق نتيجة جيدة اثر 
اليوم  تعطل ناقل احلركة في 
االول، وبعد تبديله تعطل ايضا 
في اليوم الثاني، وتابع »قطر 
لم تكن فاال حسنا علي، حتى 
اكسر النحس ساارك في رالي 
محلي في قطر نهاية الش���هر 

في وداع... الخالد
بين الرجولة.. و التواضع والحكمة.. خالد

أرثي االخ والصديق الغالي املرحوم الشيخ خالد اليوسف 
ببعض كلمات ضاعت بني السطور من األلم والغصة لفقدان 
هذا الرجل العظيم رحمه اهلل.. من باب العشرة والصداقة 
والوف����اء الذي افتقدناه هذه األيام لألس����ف وأصبح عملة 

نادرة.
الشيخ خالد اليوسف صاحب األيادي البيضاء والقلب 
الكبير.. والديبلوماس����ية واحلكمة.. واجلدية في مصلحة 

الكويت والرياضة الكويتية.
قبل سنوات الزمته في لندن وأميركا اثناء فترة عالجه 
حيث كان إميانه وصبره أقوى من املرض.. بوصباح ذلك 
الرجل الذي كان دائم البسمة وفي قمة احلب والطيبة رغم 
املرض.. ملرافقيه ومن حوله من أهل وأصدقاء ومن بينهم 
األخت الغالية الشيخة بيبي اليوسف التي كانت لبوصباح 
األخت والصديقة واملمرضة، والصديق الوفي براك األستاذ 
ومواقفه الرجولية التي ال تنسى والكثيرون ممن أحبوا هذا 
الرجل الذي يستحق منا كل وفاء وتقدير حتى بعد رحيله.. 

.وال تفي الكلمات حقك يا بو صباح.
بعد وداعك باملقبرة وفي الس����يارة مع األخ والصديق 
الش����يخ علي اليوسف والصديق عبداهلل الكندري.. يسأل 
بحزن ومرارة الشيخ علي اليوسف »معقولة يا سعود إحنا 

ودعنا خالد؟«.
ال يا ابو مبارك؟ كيف نودع خالد وهو خالد في قلوبنا.. 

ومن خلف ما مات.
الشيخ خالد اليوسف موجود في أبنائه واخوانه حفظهم 
اهلل.. في اجنازات نادي الس����املية.. وفي عطاء وتضحيات 

السنوات. إنا هلل وإنا إليه راجعون.
سعود بوحمد

الكويت ينتقد تحديد مالعب مبارياته
مبارك الخالدي 

قال مدير الكرة في نادي الكويت عادل عقلة ان جلنة املس����ابقات 
في احتاد الكرة أخطأت في حتديد إقامة مباريات االبيض على مالعب 
ليست بجودة عالية مثل الساملية والنصر، في حني أن منافسه على 

لقب الدوري القادسية يخوض مبارياته على مالعب جيدة. 
وأض����اف عقلة ان اجلوالت املتبقية من الدوري ال حتتمل أنصاف 
احللول في نتائجها، وكان على اللجنة اختيار املالعب بحيادية وشفافية، 
مش����يرا إلى أن الفوز واخلسارة في أي ملعب هو بعلم الغيب، ولكن 
أرضية املالعب دائما ما حتدد مس����ار الكرة وس����رعتها ما يؤثر على 
مستوى الالعبني ومهارتهم.وطالب جلنة املسابقات بإجراء تعديل على 

أماكن مالعب مباريات الكويت ألهمية اجلوالت املتبقية.


