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القطري جابر املري يضع اللمسات األخيرة على سيارته

الشيخ طالل الفهد مستقبال احملامي أحمد الشحومي ومجلس إدارة نادي القرين

طالل الياقوت ت ألق أمام الساملية

القطري ناصر العطية يجهز سيارته استعدادا النطالق الرالي

الشيخ أحمد الفهد يحمل العلم معلنا انطالق الرالي

الشحومي يشكر »الهيئة« على جهودها

الحساوي بث الروح في فريقه قبل المباراة

طالل الفهد يستقبل مجلس إدارة »القرين«

»يد« القادسية تخنق السالمية 

الكويت تقترب من االحتفاظ بلقب
الناشئين في المجرى القصير والغطس

اقتربت الكويت من االحتفاظ بلقب »الناشئني« في 
البطولة الثامنة لسباحة املجرى القصير والغطس 
لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية التي 

تقام في العاصمة القطرية الدوحة.
ووسع سباحونا الفارق مع اقرب منافسيهم 
بإحرازهم 20 ميدالية منها 11 ذهبية و6 فضيات 
و3 برونزيات في اليوم الثالث للبطولة، وبذلك 
ترتف���ع غلة الكويت ال���ى 35 ميدالية )18 ذهبية 

و11فضية و6 برونزيات(.
وشهد أول من امس سيطرة كويتية على اغلب 
الس���باقات، فقد اظهر سباحونا الناشئني احلالة 
الفني���ة املتميزة لهم بفضل االهتمام الذي يوليه 
مجلس ادارة االحتاد بقيادة الش���يخ خالد البدر 

واألعضاء.
وفيم���ا يلي النتائج التي حققه���ا أبطالنا في 

البطولة:
� 4 × 100م متنوع ملرحلة )11 � 12سنة( حصدت 
الكويت ذهبية بزمن 4:55:08 دقيقة ومثل منتخبنا 
الوطني: حسني البلوش���ي، خالد احلوطي، علي 

اشكناني وحسن الكندري.
 � 4 × 200م متنوع ملرحلة )15 � 17سنة( حقق 
املنتخب الوطني املركز االول بزمن 7:52:17 دقيقة، 
ومثله: احمد الشطي، سلمان قلي، سعود الطيار 

وشعيب الثويني.
� 200م ظهر )15 � 17سنة(: األول شعيب الثويني 

بزمن 2:08:54 دقيقة.
� 50م فراش���ة )13 � 14س���نة(: الثالث يوسف 

اللوغاني بزمن 32:64 ثانية.
� 100م فردي متنوع )15 � 17سنة(: االول جراح 

البخيت 1:03:46 دقيقة.

هنأ مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالوكالة 
الشيخ طالل الفهد اعضاء مجلس إدارة نادي القرين وأهالي 
املنطقة على اشهار النادي وحثهم على بذل املزيد خالل 
الفترة املقبلة إلرس���اء قواعد هذا النادي، مؤكدا حرص 
الهيئ���ة على تقدمي كل الدعم والعون إلدارة النادي ألداء 

رسالتها.
جاء ذلك خالل استقبال الفهد مجلس اإلدارة التأسيسي 
لنادي القرين بعد املوافقة على اشهاره وأعرب عن سعادته 
بأن يكون على رأس الهيئة في الوقت الذي يشهد والدة 
ناد رياضي جديد، مش���يرا الى انه تبنى هذا املطلب منذ 
فترة طويلة، وأضاف ان منطقة القرين من املناطق ذات 
الكثافة الس���كانية العالية وحتتاج إلى هذه املؤسس���ة 

الرياضية.
وق���د مت االتفاق على أن يبدأ النادي نش���اطه مبركز 
ش���باب العدان بصفة مؤقتة بالتزامن مع أنشطة املركز 
كبداية النطالق نشاط في النادي وكشف الفهد ان الهيئة 
تعمل خالل هذه الفترة إلقامة مراكز خدمة املجتمع التي 
تتلخص في حتويل مراكز الشباب والساحات الرياضية 
و9 مراكز جدد الى مراكز خلدمة املجتمع، حتتوي االسرة 
وتكون مبثابة مراكز إشعاع رياضي واجتماعي وثقافي 

وترفيهي.
من جانبه، أع���رب رئيس مجلس إدارة نادي القرين 
أحمد الشحومي عن شكره وزمالئه للشيخ طالل الفهد على 
جهده  وحرصه على ترجمة هذا الطموح الى واقع عملي، 

كما قدم الشكر ملجلس إدارة الهيئة واجلهاز التنفيذي.
وأكد ان إدارة النادي س���تبذل قصارى جهدها خلدمة 
الشباب الكويتي حتت قيادة صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده ليكون هذا النادي أحد الروافد املهمة في املجتمع 

الكويتي.
وأكد ان ادارة النادي س���تبذل قصارى جهدها خلدمة 
الشباب الكويتي حتت قيادة صاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده ليكون هذا النادي أحد الروافد املهمة في املجتمع 

الكويتي.
وقد حضر اللقاء نائب املدير العام لشؤون االنشاءات 
والصيانة عصام جعفر ومدير إدارة شؤون اإلعالم والنشر 

توفيق العيد.

حامد العمران
عاد القادس���ية بقوة إل���ى الواجهة بعد فوزه 
املس���تحق على الساملية 26-24 في املباراة التي 
جرت اول من أمس على صالة الشهيد فهد األحمد 

في األسبوع التاسع لدوري الدمج لكرة اليد.
وصعد األصفر إلى املركز اخلامس برصيد 12 
نقطة متساويا مع الفحيحيل، فيما تراجع الساملية 

إلى املركز الثالث وله 14 نقطة.
من شاهد القادسية أمام الساملية الحظ الروح 
اجلديدة التي لعب فيها الفريق وبالتأكيد وجود 
رئيس النادي فواز احلساوي في املقصورة وحديثه 
لالعبني قبل املباراة أعطى الفريق قوة اضافية من 
خالل بث روح احلماس ليلعب القادس���ية أفضل 
مباريات���ه على اإلطالق وس���ط تنظيم فني عال 
وانضباط تكتيكي جيد وحضور فني من املدرب 
املصري حازم عواض واملدير الفني غامن اخلالدي 
لقراءتهما املباراة بشكل جيد وخاصة في الشوط 
الثاني عندما استغل األصفر الفجوة الواضحة في 
دفاع الساملية من خالل التحرك االيجابي لالعبي 
الدائرة باقر خريبط وفهد الهاجري وكانا جنمي 
املباراة إلى جانب الواعد عبدالوهاب املزين الذي 

اثبت انه مشروع جنم قادم.

وكان صانع األلعاب مهدي القالف مميزا بقيادته 
للفريق وظهر الساعد األمين عبدالرحمن املزين 
في األوقات املناسبة وسجل 5 أهداف مهمة وأهمها 
اله���دف األخير الذي اخمد فيه حماس الس���املية 
ف���ي الدقيقة األخيرة.ويجب عل���ى اجلهاز الفني 
للقادسية رفع القبعة لالعب اخللوق طالل الياقوت 
الذي كان صاحب شرارة البداية احلماسية عندما 
سجل 4 أهداف في الدقائق األولى ساهمت في فوز 
فريقه وهز عرين احلارس املخضرم عبدالرزاق 

البلوشي.
ومن جانبه، لم يحسن العبو الساملية ومدربهم 
خلدون اخلشتي التعامل مع »ثورة« شباب القادسية 
وظهر الفريق مشتتا، واعتمد السماوي على اللعب 
الفردي من خالل عبدالعزيز جنيب في الش���وط 
االول وإبراهيم صنقور في الشوط الثاني.  ولم 
يظهر محمد الصالل مبستواه وقد يكون متأثرا 
لوفاة احد أقاربه، فيما كانت الرقابة صارمة على 
عبدالعزيز الزعابي النه احد مفاتيح اللعب املهمة 
في فريقه ومنعه من تنفيذ الهجوم املرتد، وكان 

دفاع الساملية مهزوزا للغاية لغياب فهد فريد.
أدار املباراة الدوليان علي عباس وعصام ابل 

وكانا متألقني. 

المري: اهتمام »KT« بالتنظيم رائع
متنى املتس����ابق القطري جابر املري ان تكون االجواء اليوم افضل 
من االيام السابقة حتى يقدم املتسابقون اداء مميزا في الرالي، حيث ان 

استمرار املطر سيؤثر في املستوى العام للسباق.
واوضح املري الذي حل رابعا في اجلولة االولى التي اقيمت في قطر 
فبراير املاضي ان استعداداته على اكمل وجه من اجل تعويض اجلولة 
املاضية، وتابع: »قدمنا الى الكويت للمنافسة على املركز االول، لم نات 
جلمع النقاط«، متوقعا ان تكون املنافسة قوية بني ناصر العطية وراشد 
الكتبي. واشار الى ان العطل الذي اصاب ناقل احلركة اكثر من مرة في 
اجلولة املاضية اثر سلبا على حتقيق املركز املأمول، مؤكدا ان استعدادات 
الفريق حاليا على اكمل وجه للمنافس����ة عل����ى اللقب. واضاف انه بدأ 
املش����اركة في الراليات منذ سبعينيات القرن املاضي، اضافة الى انه ال 
ميلك دعما خارجيا وميول فريقه بنفسه، موضحا انه اليزال يتعلم من 
مش����اركته في الراليات الختالف البطوالت من دولة الخرى. واشار الى 
انه انقطع عن املشاركة في الراليات في 1991 لقلة الدعم املادي ما اجبره 
على االجتاه الى التجارة لتكوين رأسمال يعيد به الفريق الى املشاركة، 
مضيفا انه جنح في العودة الى املش����اركة عام 2005 وبش����كل متقطع، 
حتى عاد رسميا الى املنافسة في الراليات في 2008، وحقق بعدها املركز 
الثالث في رالي قطر الدولي ع����ام 2009، وحل ثانيا في نفس البطولة 
عام 2010. واعتبر ان مشاركة عناصر اخلبرة في الرالي ستمنح الفرصة 
للمتسابقني اجلدد لالستفادة منهم وصقل مواهبهم وتطوير ادائهم في 
قيادة السيارات، مؤكدا ان هذه السباقات تساعد كثيرا على زيادة املتسابق 
من خبرته وتطور من ادائه في املستقبل. واكد ان اخلبرة لها دور كبير 
في احراز لقب الرالي، وتساعد املتسابق على حسن التصرف في بعض 
املواقف الصعبة واملفاجئة الت����ي تصادفه، محذرا اصحاب االلقاب من 
بعض املتسابقني صغار السن الذين يشاركون الثبات وجودهم، واضاف 
قائال: »احيانا يتمكن التلميذ من هزمية معلمه«. واش����اد املري باالمور 
التنظيمية للرالي في مختلف مجاالته والذي شمل جتهيز املراحل بأفضل 
صورة، واستقبال الوفود املشاركة، مرورا بحسن الضيافة وتوفير كافة 
املس����تلزمات واملتطلبات التي حتتاجها الفرق املشاركة، واضاف قائال: 
»الكوي����ت هذا العام رائعة من حيث تنظي����م الرالي، اللجنة املنظمة لم 
تبخل عن الوفود باي شيء، لم يسبق ان وفرت جلنة منظمة الي رالي 
3 وجبات غذائية«، معتبرا ان هذا االمر ليس غريبا على النادي الدولي 
الكويتي للس����يارات )KT( الذي وض����ع خبرته الطويلة في العمل على 

ظهور هذا احلدث بالشكل املطلوب.

برنامج إعداده السنوي يبلغ مليون ونصف المليون يورو

اليوم األول يشمل مراحل »زين« و»البنك الدولي« والرماية

العطية: من لم يستفد مني فلن يصل إلى هدفه

الفهد يعلن انطالق رالي الكويت

كما دخل كت���اب »غينيس« في 
2008 إلحرازه 3 بطوالت عاملية 
في عام واحد، معتبرا ان فوزه 
في رالي داكار األخير سيمنحه 
دافعا قوي���ا لالحتفاظ بصدارة 

بطولة الشرق األوسط.
وأبدى سعادته بالتحدي الذي 
ملسه من املتسابقني اآلخرين، اذ 
سيمهد هذا األمر الى خلق جو من 
املنافسة، وتابع: »طموح الغالبية 
منافسة العطية، وبصراحة وبدون 
غرور اذا املتسابق ما استفاد من 
ناصر العطية فلن يصل الى هدفه 

الذي ينشده«.
وعبر ع���ن إعجاب���ه بتميز 
الرائعة  التنظيم واالستعدادات 
من جانب النادي الدولي الكويتي 
للس���يارات واللجن���ة املنظمة، 
موضحا ان عملية تنظيم املراحل 
ونظافتها وجمالها يدل على حرص 
اللجنة على اخراج السباق بأفضل 
صورة، وتاب���ع: »اللجنة عملت 
بجد، ومراحل السباق تختلف عن 
الراليات السابقة التي استضافتها 

الكويت«.
وأبدى استعداداته لتسخير 
خبرته من اجل املس���اهمة في 
اجن���اح الرالي وتطوي���ره الى 
األفضل، مؤكدا فخره واعتزازه 
باملشاركة في الرالي واملساهمة 

في إخراجه بالشكل األنسب.

أكد بط���ل الراليات ومتصدر 
البطولة  اجلول���ة األولى م���ن 
القطري ناصر العطية ان تكلفة 
استعداداته لرالي الكويت بلغت 
150 الف يورو، فيما تبلغ تكلفة 
اخلطة الس���نوية ملشاركاته في 
مختلف سباقات السيارات طوال 
العام ما يقارب مليون ونصف 

املليون يورو.
وأكد ان الداعم األول للفريق 
امير قطر سمو الشيخ حمد بن 
خليفة، وولي عهده سمو الشيخ 
متيم بن حمد الذي يعتبر املمول 
الرسمي لشركة بروة، مشيرا الى 
ان هذا الدعم الالمحدود مكنه من 
اعتالء منصة التتويج في مختلف 

البطوالت العاملية.
وأوض���ح ان هدف���ه األول 
إح���راز لقب الرال���ي واحملافظة 
على صدارة ترتيب املتسابقني 
في بطولة الش���رق األوس���ط، 
مشيدا باالستعدادات من خالل 
البرنام���ج الس���نوي املوضوع 
للفريق واالس���تقرار النفس���ي 
الطاقم  أف���راد  والذهني جلميع 
الفني واالداري، واضاف:»هدفي 
اللق���ب، باب املنافس���ة مفتوح 
للجميع، اتيت للفوز وحده مثل 

ما عودت جمهوري«.
ونوه الى ان اخلطة الطويلة 
لبرنامجه اضافة الى التعاقد مع 

طاقم فني بريطاني منذ 2003، 
مكنت الفريق من املش���اركة في 
بطولة العالم الت���ي اقيمت في 
املكس���يك اخيرا واالستفادة من 
األبط���ال العاملي���ني، متمنيا ان 

يستمر في املش���اركات العاملية 
والتي تس���هم في وصوله اكثر 

الى منصات التتويج.
واضاف العطية وهو العربي 
الوحيد الذي يقود سيارة تابعة 

لش���ركة فوكس واغن انه حقق 
بطولة الشرق األوسط 7 مرات، 
العالم 6  ونافس في بط���والت 
سنوات، فيما شارك في بطولة 
العالم إلنتاج الصانعني عام 2006، 

اعل����ن نائب رئي����س مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واالسكان 
الشيخ احمد الفهد عن انطالق رالي 
الثانية  الدولي )اجلولة  الكويت 
لبطولة الشرق األوسط للراليات( 
امس من ام����ام فندق هوليدي أن 
الس����املية، والذي ينظمه النادي 
 )KT( الدولي الكويتي للسيارات

بالتعاون مع نادي الربع ميل.
 وتنطلق اليوم في التاس���عة 

صباحا منافسات اليوم األول.

ويشارك في الرالي 22 متسابقا 
ويشمل سباق اليوم 3 مراحل هي 
الساملي »زين« )االولى(، االطراف 
»البنك الدولي« )الثانية(، وأخيرا 
الرماية، حيث تبلغ مسافة املرحلة 
االول���ى )زين( 35 ك���م، على ان 
تنطلق فيها ال���دورة االولى في 
9:03 صباحا، فيما سيتم انطالق 
الثانية في 1:37 ظهرا، فيما تبلغ 
الثانية )البنك  مس���افة املرحلة 
الدولي( 33كم عل���ى ان تنطلق 
الدورة االولى في 10:26 صباحا، 

والثانية تنطلق في 3:00 عصرا، 
في حني تبلغ مسافة املرحلة الثالثة 
12كم، وتنطلق الدورة االولى فيها 
في 11:59 صباحا، والثانية الساعة 

4:33 عصرا.
وتختت���م مراحل اليوم األول 
بدخول السيارات منطقة الصيانة 
في 4:48 عص���را في موقع ادارة 
الرالي في مجمع ميادين الشيخ 
صب���اح األحمد االوملب���ي بنادي 
الرماية، فيما حددت الساعة 5:36 

مساء نهاية اليوم االول.


