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الكتبي ثانيًا والقاسمي ثالثًا ومبارك رابعًا

العطية يحرز لقب رالي الكويت الدولي للمرة الثانية

الشيخ سلمان احلمود يقدم درعا لسلطان بن بندر

فرحة عدد من املتسابقني الكويتيني باملراكز اإليجابية بطل الرالي القطري ناصر العطية مع مالحه فرحني باللقب

الحمود يدعم الرالي 

المتسابقون يشيدون بحسن التنظيم
اثنى املتسابقون على اجلهود الكبيرة التي بذلها 
الن��ادي الدولي الكويتي للس��يارات )KT( وتوفيره 
جميع املتطلبات التي احتاجتها خالل اقامة الرالي. 
ووص��ف القطري ناصر العطي��ة التجهيزات التي 
مت��ت إلقامة الرالي بأنها االفضل خالل الس��نوات 
االخي��رة، مؤكدا ان اللجن��ة املنظمة حرصت على 
تأمني جميع املس��تلزمات من جمي��ع االمور التي 

حتتاجها الفرق.
من جهته، قال االماراتي راش��د الكتبي ان اللجنة 
اثبت��ت احترافيته��ا ف��ي التنظيم واخرج��ت الرالي 
بالصورة املطلوبة، مش��يدا مبركز ادارة الرالي الذي 
توفر فيه جميع ما يحتاجه املتسابقون وكذلك احلرص 

على مساعدة جميع العاملني وتأمني ما يطلبونه.
م��ن ناحيته، اك��د االمارات��ي الش��يخ عبداهلل 
القاس��مي انه لم يلم��س مثل هذا احل��رص الذي 
وجده من القائمني على الرالي والعمل على اخراجه 
بالصورة االنسب، مش��يرا الى ان هذا االمر يؤكد 
اجلهود واالس��تعدادات الكبيرة التي س��عت اليها 

اللجنة قبل انطالق الرالي.
بدوره، قال القطري جاب��ر املري ان االمكانات 
الت��ي وفرته��ا اللجن��ة املنظمة تؤك��د عزمها على 
وصوله الى افضل ح��االت النجاح، حيث حرصت 
على اخراجه بش��كل متميز ويليق بالس��معة التي 

متتلكها الكويت في تنظيم هذه السباقات.

اكد رئيس نادي الرماية الشيخ سلمان احلمود 
على دعم ومساندة النادي جلميع املسابقات التي 
يقيمها النادي الدولي الكويتي للسيارات )KT(، الفتا 
الى ان النادي س���يوفر احتياجات اللجنة املنظمة 
إلجناح الرالي وخروجه بالصورة املطلوبة التي 
ترفع من اسهم الكويت في استضافة محافل دولية 

اكبر.
وقال احلمود خالل اس���تقباله رئيس االحتاد 
العربي السعودي للس���يارات والدراجات النارية 
االمير س���لطان بن بندر آل س���عود امس ان دور 

النادي مكمل لألندية واالحتادات التي تنظم بطوالت 
اقليمية ف���ي الكويت، موضحا ان النادي يحرص 
على ان يكون مس���اهما في اخراج هذه البطوالت 

بالشكل الذي يليق بسمعة الكويت.
وتباحث الش���يخ احلمود مع االمير سلطان 
حول بعض املواضيع التي تهم شريحة كبيرة 
من الشباب وسبل استقطابهم ملمارسة هواياتهم 
بالش���كل الصحيح وبطريقة آمنة تضمن شغل 
اوق���ات فراغهم وممارس���ة هواياتهم بالصورة 

االنسب.

فاز القطري ناصر العطية مع 
مالحه جيوڤاني بيرناتشيني على 
منت »فورد فييس���تا أس 2000« 
بلقب رالي الكويت الدولي الذي 
اقيم حتت رعاية الش���يخ أحمد 
الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير الدولة 
لشؤون االسكان ووزير التنمية 
وذلك في خت���ام اجلولة الثانية 
للشرق االوسط محرزا اللقب للمرة 
الثانية في مسيرته بعدما تصدر 
بفارق 4.26.4 دقائق، عن السائق 
اإلماراتي راش���د الكتبي ومالحه 
خالد الكندي على منت »س���كودا 

فابيا أس 2000«.
وحقق العطي���ة انتصاره ال� 
40 في البطولة بعدما متكن من 

تسجيل أسرع األوقات في 11 مرحلة 
خاصة للسرعة من أصل 12 منها 
رالي الكويت، بينما أحرز مالحه 
جيوڤاني لقبه ال� 11 في السلسلة 
اإلقليمية. علما أن العطية حصد 
50 نقطة في الترتيب العام املؤقت 
للسائقني بفارق 14 نقطة عن أقرب 

منافس له. 
وقال العطية »أنا سعيد بفوزي 
بلقب رالي الكويت للمرة الثانية 
في مسيرتي وقد متكنت من متابعة 
مسيرتي الناجحة مع االنتصارات 
التي بدأته���ا مطلع العام احلالي 
بعد فوزي في راليات داكار وقطر 
وحائل، كما فزت برالي املكسيك 
ضمن املجموع���ة أس 2000 لكن 
مت اس���تبعادي بس���بب مشكلة 

ع���دم تطابق إح���دى القطع مع 
القوانني«.

وتابع العطي���ة حديثه قائال 
القيمني على رالي  »أشكر جميع 
الكويت الدولي وعلى هذا التنظيم 
الرائع خصوصا أنني غبت عن هذا 
احلدث العام املاضي، وها أنا أعود 
مع النجاح في حتقيق الفوز. لقد 
كانت مراحل اليوم الثاني صعبة 
بسبب أمطار اخلير التي هطلت 
لذا لم تك���ن أوقاتنا خالل املرور 

الثاني سريعة جدا«.
اليوم األخير هطول  وش���هد 
أمطار غزيرة أدت الى عدم وضوح 
الذين  الس���ائقني  الرؤية جلميع 
عانوا من عدم القدرة على القيادة 
بشكل طبيعي بسبب غياب املعالم، 

لكن ذلك لم يؤث���ر عليهم حيث 
متكن الشيخ عبداهلل القاسمي مع 
مالحه ستيف النكستر من احتالل 
املرك���ز الثالث في الترتيب العام 
النهائي، ليصعد عبداهلل القاسمي 
الى منصة التتويج للمرة الثانية 

هذا العام بعد رالي قطر.
وكان سائقنا مفيد مبارك، أحد 
أبرز الوجوه الكويتية املشاركة في 
احلدث، تراجع من املركز الثالث 
الذي كان يحتله مع نهاية اليوم 
الثاني للرالي الى املركز السادس 
بس���بب تعرضه لعقوبة إضافة 
10 دقائق ال���ى توقيته اإلجمالي 
بس���بب اختصاره للمس���ار في 
إحدى املراحل، إال أن مبارك أبى 
أن يستسلم فعاد للمراحل اخلاصة 

للس���رعة حيث متكن من التقدم 
مركزي���ن مع نهاية مراحل اليوم 
الثالث واألخير، ليحتل في النهاية 

املرتبة الرابعة.
وحل األردني مازن طنطش على 
منت »ميتسوبيشي النسر إيفو 9« 
خامسا، ومتقدما على مواطنه عمار 
حجازي مع مالحه جوزيف مطر 
على منت »سكودا فابيا أس 2000«. 
أما سائقنا مشعل النجادي بسيارة 
»إيفو 9« فاضطر لالنسحاب في 
اليوم األول ليعود الى املنافسات 
عن طريق السوبر رالي ومتكن من 
احتالل املركز السابع على الرغم 
من معاناته من أجهزة التعليق، 
متقدما على شقيقه مشعل النجادي 

)إيفو 9(. 

يحيى حميدان
يخوض القادسية حامل اللقب 
مواجهة من العيار الثقيل عندما 
يلتقي اجلهراء في ال� 5 مس���اء 
اليوم في صال���ة نادي الكويت 
مبنطقة كيف���ان ضمن مباريات 
الدور ربع النهائي لبطولة كأس 

احتاد كرة السلة.
ويلعب الي���وم أيضا كاظمة 
مع العربي في ال���� 7 في صالة 
نادي الكويت، فيما يلتقي الكويت 
مع الس���احل في ال� 5، والنصر 
مع التضامن في ال� 7 في صالة 
فجحان هالل املطي���ري بنادي 

القادسية.
ويطمح القادسية الى تخطي 
عقبة اجلهراء دون أي إزعاج في 
سبيل احملافظة على لقب الكأس 
للعام الثاني على التوالي، فيما 
سيضع اجلهراء كل ثقله في هذه 
املواجهة لإلطاحة باألصفر واملضي 

قدما نحو حتقيق اللقب.
ويبدو لقاء الكويت مع الساحل 
في غاية القوة بالنسبة للفريقني 
املباراة  الى  الطامحني للوصول 
النهائية لينقذ كل منهما موسمه 
من اخلروج خالي الوفاض، السيما 
األبيض الذي يعتبر هذه البطولة 
مبنزلة التح���دي الكبير خاصة 
بعد غي���اب الفريق عن حتقيق 
البطوالت في املوس���م املاضي، 
وهو م���ا ال يريد تكراره في هذا 

املوسم.
افتتحت  البطولة قد  وكانت 
أول م���ن أم���س بإقام���ة الدور 
التمهيدي، الذي شهد فوز الكويت 
على اليرموك 100-58، واجلهراء 
على الصليبخات 92-62، وكاظمة 
الساملية 76-44، والنصر  على 

على الشباب 62-97.
وفي مباراة الكويت واليرموك، 
لم يجد األبيض أدنى صعوبة في 
تخطي عقبة خصمه نظرا للفارق 

انطالق الجولة التحضيرية 
لالستعراض الحر 

الكويت بالمركز الرابع
في »المرأة الخليجية«

»البحري« يجدد الدعوة
للدراجات المائية

البولينغ يستعد للبطولة الثامنة

انطلقت على مضمار االستعراض احلر بحلبة جابر األحمد الدولية 
التابعة لنادي السيارات والدراجات اآللية اجلولة التحضيرية للجولة 
احلاسمة للموس���م 2010-2011، وتعتبر اجلولة النهائية لتحديد 
بطل املوس���م وتقام يوم اجلمعة املقبل حيث أغلق باب التسجيل 
للمشاركة في اجلولة مبش���اركة 33 متسابقا موزعني على فئتني 
هي: الصالون � اجليب���ات باالضافة الى متصدري النقاط ضاري 
الشمري وعارض العارضي وهاشم العنزي ومحمد الشالحي، حيث 
ان االربعة يتنافسون على لقب بطل املوسم شارك عددا كبيرا من 

املتسابقني اجلدد لهذه الرياضة.
وقال اياد القريشي رئيس اللجان العاملة ومدير حلبة االستعراض 
احلر ان الس���باق يأتي حفاظا على ارواح الش���باب وابعادهم عن 
املمارس���ات اخلاطئة في الش���وارع وحمايتهم من احلوادث حيث 

تتواجد كل سبل االمن والسالمة في حلبة جابر االحمد.
وتتراوح تكلفة التعديل على السيارة من 300 دينار حتى 2000 
أو اكثر، وهي هواية نفس الهوايات ويعتبر هذا من اقوى املعارض 
التي تقام في الكويت. ومتيز هذا املعرض بتنوع السيارات املشاركة 
من جميع الفئات مثل السيارات املعدلة والكالسيكية والقروبات 

رغم سوء األوضاع اجلوية وانتشار شائعة الغاء املعرض.

أح���رزت منتخبات الكويت املركز الراب���ع برصيد 4 ميداليات 
ذهبية و7 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية في ختام الدورة 
الثانية لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
والت���ي احتضنتها العاصمة ابوظبي على مدار خمس���ة أيام على 

صعيد الدورة.
وظفرت منتخبات اإلمارات بدرع التفوق العام بإحراز 12 ميدالية 

ذهبية و6 ميداليات فضية و9 ميداليات برونزية.
وحلت منتخبات البحرين في املركز الثاني برصيد 8 ميداليات 
ذهبي���ة و8 ميداليات فضية و8 ميداليات برونزية، في حني ذهب 
املركز الثالث للمنتخبات القطرية التي حققت 5 ميداليات ذهبية 
و9 ميدالي���ات فضية و8 ميداليات برونزي���ة، فيما حل أخيرا في 
الترتيب اخلتامي منتخبات سلطنة عمان برصيد ميدالية ذهبية 
واحدة وفضية وأربع ميداليات برونزية. وقدم محمد احملمود نائب 
رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة أمني عام مجلس أبوظبي 
الرياضي ش���كره وتقديره جلميع املنتخبات الوطنية الرياضية 
النسوية التي أثبتت على قدراتها وإمكانياتها الكبيرة بتسجيلها 
لألرقام القياسية واعتالئها عرش الترتيب العام النشطة الدورة، 
مثمنا دور االحتادات الوطنية التي أعدت املنتخبات للحدث وكانت 

على موعد مع التحدي واالجناز.
وجاء احلفل اخلتامي للبطولة في صالة نادي اجلزيرة العاملية 
للكرة الطائرة في أبوظبي حافال بحضور الشيخة نعيمة األحمد 
رئيس���ة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة بدول مجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية والش���يخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة 

رئيسة جلنة رياضة املرأة في البحرين.

جددت اللجنة البحري���ة في النادي البحري الدعوة ألبطال 
وهواة ومحبي س���باقات الدراجات املائي���ة في الكويت ودول 
مجلس التعاون اخلليجي لالش���تراك في سباق اجلولة األولى 
من س���باقات الكويت للدراجات املائية للموسم احلالي والذي 
سيقام في 26 اجلاري بدءا من الساعة الثالثة في املنطقة البحرية 
احملاذية للنادي في الساملية فيما ستعقب السباق اقامة مراسم 

التتويج في مقر النادي.
وحددت اللجنة فئات الس���باق الذي سيقام بنظام املضمار 
بأربع فئات هي فئة الستوك 1600 وفئة الستوك 1600 للمبتدئني، 

وفئة الستوك 1600 للمحترفني وفئة الواقف.
واش���ترطت اللجنة اال يقل عمر املتسابق عن 18 عاما وعلى 
من تقل أعمارهم عن 18 عاما يشترط ضرورة موافقة وتوقيع 
ولي األمر على االس���تمارة املخصصة لالش���تراك في السباق، 
وعلى الراغبني في املشاركة ضرورة تعبئة استمارة املشاركة 
مرفقة بصورتني شخصيتني وبكتاب الفحص الطبي، وإن آخر 
موعد للتسجيل يوم الثالثاء 22 مارس الساعة 8 مساء وسيعقد 
االجتماع التنويري قبل الس���باق بس���اعة وال يجوز اشتراك 

متسابقني بدراجة واحدة بنفس الفئة.

الفني الكبير بني الفريقني.
وب���رز من األبيض حس���ني 
عبدالرحمن بتسجيله 27 نقطة 
منه���ا 5 رميات ثالثية، وأضاف 
سالم الهذال 17 نقطة واألميركي 
بوني واتسون 16 نقطة واألميركي 
لي روي هيرد 10 نقاط وراش���د 

رياض 8 نقاط.
وف���ي اليرموك، س���جل بدر 
املطي���ري 12 نقطة وعلي صفر 

11 نقط���ة والنيجي���ري لويس 
ايدمي 9 نقاط واألميركي انتوني 
جيرارد 5 نقاط. قاد اللقاء احلكام 
عبداهلل السبتي ومحمد العميري 

وعبدالرحمن العنزي.

»السلة« يدرس إعادة »الدمج«

يدرس احتاد السلة إلغاء نظام 
دوري الدرجتني في املوسم املقبل 
والعودة الى النظام السابق »دوري 

الدمج«، وذلك نظرا لالحتجاجات 
الكبيرة التي القاها هذا النظام من 
بعض األندية التي طالبت بإعادة 
الفرصة  الدمج إلعطائها  دوري 

للعب مع الفرق الكبيرة.
وسيعلن احتاد اللعبة قراره 
النهائي حول شكل الدوري في 
املوسم املقبل بعد انتهاء بطولة 
ال���كأس التي س���تختتم في 19 

اجلاري.

يواصل جن����وم منتخبنا للرجال والش����باب للبولينغ تدريباتهم 
اليومية على صالة كوزمو استعدادا لبطولة الكويت الدولية الثامنة 
املفتوحة للبولينغ التي ينظمها نادي البولينغ برعاية رئيس مجلس 

الوزراء خالل الفترة من 16 حتى 23 اجلاري.
يقود املنتخب املدرب االس����ترالي آندرو ويساعده املدرب الوطني 
محمد درويش وفي الوقت نفسه يتدرب فريق الشباب بقيادة املدرب 

االجنليزي بول ديالني ويعاونه املدرب الوطني فاضل املوسوي.
وكان رئيس النادي الشيخ طالل احملمد اجتمع مع العبي املنتخب 
للشباب حتدث خالله حول عدد من االمور املتعلقة بالبطولة، واستحدث 
فيها بطولة لفئة الشباب حتت 18 عاما، وستخصص لها جوائز قيمة. 
واضاف: انكم على قدر كبير من املستوى الفني واملهاري الذي يتيح 
لكم املنافسة مع فئة الرجال، وهذه فرصتكم لكي تتنافسوا مع ابطال 
العال����م وتصنفوا مع محترفي اوروبا ولن تكون لديكم فرصة افضل 
من هذه البطولة لكي تكونوا جنبا الى جنب مع هؤالء االبطال حتى 

تستفيدوا من خبراتهم ومهاراتهم.

القادسية أمام عقبة الجهراء 
في ربع نهائي كأس السلة

)هاني الشمري(العب الكويت عبدالعزيز فالح واألميركي لي روي هيرد يحاوالن إعاقة النيجيري لويس أيدمي محترف اليرموك

الترتيب النهائي
2.11.35.5 ساعتانناصر العطية
2.16.01.9 ساعتانراشد الكتبي

2.22.46.4 ساعتانعبداهلل القاسمي
2.27.41.0 ساعتانمفيد مبارك

 2.29.31.2 ساعتانمازن طنطش
2.31.37.9 ساعتانعمار حجازي

2.42.09.2 ساعتانعصام النجادي
2.42.28.0 ساعتانمشعل النجادي
2.49.15.1 ساعتانمشاري الظفيري

2.52.11.5 ساعتان ميشال صالح


