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العطية: نجاح رالي الكويت يعود إلى خبرة المنظمين

وصف القطري ناصر العطية بطل رالي 
الكويت الدولي »اجلولة الثانية من بطولة 
الشرق االوس���ط« بأنها االفضل واالجمل 
على االطالق في السنوات االخيرة، مشيدا 
باجلهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة العليا 
املنظمة ممثلة بالن���ادي الدولي الكويتي 

.)KT( للسيارات
وقال العطية � خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد اول من امس في فندق هوليدي ان 
بالساملية بعد انتهاء حفل تتويج املتسابقني 
� ان جن���اح الرالي يعود الى وعي وخبرة 
اعضاء اللجنة واهتمامهم الكبير بتوفير 
جميع متطلبات الفرق، موضحا ان االهتمام 
برأي املتسابقني ساعد كثيرا على خروجه 

بالصورة املطلوبة.
حض���ر املؤمتر املتس���ابقان االماراتي 
راشد الكتبي وعضو مجلس ادارة شركة 
الفيكتوري محمد املطيوعي ومفيد مبارك 
اضافة الى املدير الفني للرالي وليد مهيار 
وممثل شركة زين لالتصاالت سعود الزبن، 

وكذلك مدير الرالي صالح بن عيدان.
واض���اف العطية ان خبرته اس���عفته 

في مواصلة تصدر رالي الشرق االوسط، 
موضحا ان املراحل الثالث االخيرة كانت 
االصعب بعد هطول االمطار، وتابع »جنحت 
في التعامل بش���كل ايجاب���ي مع االمطار 
والتحكم بش���كل صحيح بفضل خبرتي 

الواسعة«.
من جهته، قال الكتبي انه اليزال يتعلم 
من العطية الذي يتميز باخلبرة واحلكمة 
في هذه الس���باقات، مبديا فخره بحلوله 

ثانيا في الرالي خلف القطري ناصر.
وتابع قائال »انا تلميذ العطية، الزلت 
اتعلم منه، املتس���ابق يجب ان يتعلم من 
االس���رع واالفضل منه«، مؤكدا ان سيظل 
يحاول ويرفع من مستواه حتى يصل الى 

هدفه.
ووصف الكتب���ي التنظيم بأنه خيالي 
ورائع من خالل جتهيز جميع املستلزمات 

التي حتتاجها الفرق املشاركة.
من جانبه، شكر املطيوعي اللجنة املنظمة 
على جهوده���ا التي بذلتها الخراج الرالي 
بالشكل االنس���ب، معتبرا ان التسهيالت 
التي وفرت كانت كفيلة بش���عور جميع 

املشاركني واملتابعني باالرتياح.
واشار الى ان الشركة ترعى الول مرة 
بطل راليات، لثقتها الكبيرة في قدرة الكتبي 
على متثيل فزاع بالصورة املطلوبة، مؤكدا 
ان وجوده لدعم املتسابق وليس مراقبته، 
مبديا فخره باحتالل الكتبي املركز الثاني 

رغم انقطاعه منذ شهرين عن الراليات.
من ناحيته، عبر مفيد عن فخره بحلوله 
الرابع في السباق واالول على الكويتيني، 
موضحا ان تط���ور ادائه بعد اليوم ميثل 
دافعا كبيرا له في املستقبل الحتالل مركز 

افضل.
وعبر عن سعادته بعد ان اثبت وجوده 
في الرالي، وبارك للمتسابقني االوائل النتائج 
التي حققوها، متمنيا ان يستمر في املشاركة 

في الراليات املقبلة.
بدوره، كش���ف مهيار عن تخوفه بعد 
هطول االمطار ف���ي اليوم الثاني، مضيفا 
انه اس���تعان بخبرة العطية وابداء رأيه 
للحفاظ على سالمة اجلميع وقال: ناصر 
شجعني على اكمال الرالي، واكد عدم وجود 

خطورة على املتسابقني.

واعتبر مهي���ار ان الرالي هو االفضل 
واالجنح طوال 18 بطولة نظمها، مؤكدا ان 
اصرار اللجنة املنظمة على النجاح انعكس 
ايجابا على باقي االطقم الفنية واالدارية 
من خالل اخلطة واملتابعة اليومية جلميع 

امور الرالي.
من جهته، بارك الزبن للجميع على جناح 
الرالي وخروجه بالشكل الذي كان يتمناه 
اجلميع، مؤكدا انه من افضل الراليات التي 
اقيمت في الكويت في السنوات املاضية، من 
خالل تسليط االعالم عليها وتوفير اللجنة 

املنظمة جميع متطلبات الرالي.
واكد الزبن ان »زين« تبحث عن جناحات 
مماثلة من اجل دعمها واملساهمة في اجناحها، 
مضيفا ان هذا االجناز يحسب للكويت ويؤكد 

وجودها على الساحة العاملية.
ومتنى الزبن ان يقام حدث مماثل في 
املستقبل لتأكيد وجود »زين« على رأس 
الداعمني له لتكون شريكا في النجاح، مؤكدا 
ان الشركة لن تدخر جهدا في دعم والوقوف 
خلف هذه املنافسات الثراء حركة الرياضة 

في الكويت.

األبطال أشادوا بجهود »KT« إلنجاح السباق

محمد بنيان قدم تقريره اإلداري إلى احتاد الكرة

الشيخ فيصل املالك يتسلم درعا تذكارية من سمير عبدالرؤوف

حميد الغريب يتسلم كأس البطولة اخلليجية

األبطال يتحدثون في املؤمتر الصحافي

متعهد »وهق« اتحاد الكرة مع السويسري

السالمية يطلق اسم اليوسف على ملعب التنس

تأجيل ختام بطولة التنس إلى الغد

دورة لحكام »اليد«
يقيم احتاد كرة اليد بالتعاون مع مركز عبداهلل 
السالم الصباح العداد القادة دراسات احلكام اجلدد 

وذلك خالل الفترة من 13 الى 24 اجلاري، ويحاضر 
فيها احلكم الدولي محمد الهولي.

البدر: »السباحة« سيرفع مذكرة للهيئة
كرنڤال أكاديمية برشلونة الجمعة المقبلةتتضمن تقييمًا لتجربة االحتراف الجزئي

تنظم أكادميية برش���لونة 
لتعليم ك���رة القدم )الكويت( 
الس���نوي والذي  كرنڤاله���ا 
س���يقام في مق���ر االكادميية 

مبشاركة 350 العبا باالضافة 
الى أولياء امورهم واصدقائهم 
الساعة اخلامس���ة  وذلك من 
حتى السابعة والنصف مساء 

اجلمع�ة املقبلة.
ووجه���ت ادارة االكادميية 
الدع���وة الى وس���ائل االعالم 

لتغطية الكرنڤال.

قرر مجلس إدارة نادي الساملية في اجتماعه 
االخير الذي عقد مساء اول من امس اطالق اسم 
املرحوم الشيخ خالد اليوسف رئيس نادي الساملية 

السابق على ملعب التنس في النادي، عرفانا ملا 
قدمه اليوسف من جهود ودعم طوال توليه فترة 

رئاسة النادي السماوي في السنوات املاضية.

نظرا لسقوط االمطار على 
البالد، ق���ررت اللجنة املنظمة 
لبطولة الكويت املفتوحة الثانية 
للتنس تأجيل حفل اخلتام الى 
الس���اعة الرابعة والنصف من 
مساء غد على امللعب الرئيسي 
اليرم���وك، ويتضمن  بن���ادي 
املباراة النهائية ملسابقة فردي 
العبي املنتخب والتي جتمع بني 
زياد العيسى وناصر العبيدلي 
املقدمة  السيارة  للتنافس على 

من ش���ركة بهبهاني للسيارات 
تك���رمي  حلف���ل  باالضاف���ة 

الفائزين.
وق���د وجه مدي���ر البطولة 
عباس البصيري الدعوة حملبي 
اللعبة حلضور املباراة النهائية 
وحفل اخلتام، وصرح بأن اللجنة 
املنظمة خصص���ت العديد من 
الهدايا القيم���ة لتوزيعها على 
اجلماهير التي ستتابع املباراة 
النهائي���ة، كما س���توزع هدايا 

البطولة  لالعبني املشاركني في 
اثناء حفل اخلتام.

اع���رب ناصر  من جهت���ه، 
العبيدلي عن سعادته للوصول 
الى املباراة النهائية بعد فوزه 
عل���ى محمد عب���دال في نصف 
النهائي، واكد استعداده ملالقاة 
زميله ف���ي نادي اليرموك زياد 
العيس���ى في املباراة اخلتامية 
ولن يدخر جهدا من اجل الفوز 

بالسيارة.

اكد رئيس احتاد الس���باحة الشيخ خالد البدر 
ان فرحة فوز منتخب الكويت الوطني للس���باحة 
والغطس في بطولة دول مجلس التعاون اخلليجي 
الثامنة للس���باحة باملركز االول جاءت »مضاعفة 
لتزامنها مع االفراح التي تعيشها الكويت بأعيادها 

الوطنية«.
واهدى البدر فوز منتخب الكويت للس���باحة 
والغطس باملركز االول في هذه البطولة التي اقيمت 
في قطر الشقيقة في الفترة من 5 الى 11 اجلاري الى 
صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد، متمنيا 

ان يدمي اهلل على الكويت فرحة االنتصارات.
واشاد البدر في تصريح خاص ل� »كونا« باجلهود 
التي قدمتها الهيئة العامة للشباب والرياضة واالندية 
االعض���اء باالحتاد واولياء امور الالعبني الذين لم 
يألوا جهدا في تقدمي كل سبل الدعم واملساندة من 

اجل اعتالء منصة التتويج.
كما اشاد بجهود العبي منتخبي السباحة والغطس 
وبجهود اجلهازين الفن���ي واالداري ودورهما في 
حتقيق هذا االجناز الرياضي املتمثل بالوصول الى 
الفوز في البطولة ورفع اس���م وعلم الكويت عاليا 

في هذا احملفل الرياضي.
واوضح ان احتاد السباحة يهدف دوما الى االرتقاء 
بااللعاب املائية، مبينا ان االحتاد يعكف على القيام 
بالعديد من الدراسات واالبحاث لبحث السبل الكفيلة 

بتحقيق االرتقاء في هذا املجال الرياضي.
واضاف البدر ان احتاد السباحة بصدد رفع مذكرة 
للهيئة تتضمن تقييما ش���امال لتجربة االحتراف 

اجلزئي املعمول بها حاليا بعد مرور ما يزيد على 4 
سنوات من تطبيق هذه التجربة بشكل فعلي.

وبني ان االحتاد بصدد ايضاح عدد من سلبيات 
جتربة االحتراف اجلزئ���ي وتأثيرها على االلعاب 
الفردي���ة عامة وااللعاب املائية خاصة، ومن بينها 
تساوي مكافأة االحتراف بني العبي املنتخبات والعبي 
االندية املسجلني واملشاركني فقط في النشاط احمللي 

ولو بشكل صوري.
واكد ضرورة االهتم���ام والتركيز على جتربة 
االحتراف اجلزئي لالعبني الذي���ن ميثلون قاعدة 
اللعبة ممن تتراوح اعمارهم حتت 14 سنة، مشيرا 
الى انه س���يتقدم بعدة مقترحات فاعلة ويتبناها 
االحتاد للحد من سلبيات جتربة االحتراف اجلزئي 
ورفع الظلم عن الالعبني املتميزين في املنتخبات 
الوطنية لتعود التجرب���ة بالفائدة على الرياضة 
والرياضيني وتسهم في ايجاد العديد من احللول 

لرفع مستوى الرياضة في الكويت.
وعبر البدر عن متنياته بان يدمي اهلل على الكويت 
افراحها واعيادها وانتصاراتها في ظل راعي نهضتها 
صاحب السمو االمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء وان تتواصل مس���يرة االجنازات 
الكويتية في االلعاب املائي���ة وااللعاب الرياضية 

االخرى.
وكان منتخب الكويت ق���د حقق اجنازا جديدا 
بتربع���ه على عرش البطول���ة بحصوله على 112 
ميدالية متنوعة منه���ا 63 ذهبية و31 فضية و20 

برونزية.

وبال ضمانات او تأكيدات، علما أن 
املوعد االول يدخل ضمن أيام ال� 
»فيفا داي« حيث تخوض العديد 
م���ن منتخبات العال���م مباريات 
دوليه رسمية او ودية. ولم يتحدد 
املدرب الذي سيقود االوملبي في 
تلك املباراة في حال تأكيدها، اذ 
من املقرر ان يغادر مدرب االوملبي 
ماهر الشمري البالد 25 اجلاري في 
بداية رحلة طويلة لالنخراط في 
دورة تدريبية للمحترفني تنظم 
الدولي وعلى  باش���راف االحتاد 
فترات متقطعة في االمارات وقطر 

والكويت واخيرا في املانيا.

الالعبني وتعاونهم مع اجلهازين 
الفني واالداري وبالتسهيالت التي 
قام بها رئي���س واعضاء االحتاد 
لضمان جناح مهمة املنتخب، كما 
عبر عن اش���ادته بدعم ومؤازرة 
سفيرنا في بنغالديش واعضاء 

السفارة لوفد املنتخب.

االتحاد في حرج

من جهة اخ���رى، وضع احد 
املتعهدي���ن ادارة احتاد الكره في 
حرج بعد تردد املنتخب السويسري 
في احلضور الى البالد 15 اجلاري 
ورغبته في احلضور 25 اجلاري 

مبارك الخالدي
الفني���ة  اللجن���ة  جتاهل���ت 
باحتاد الكره ممثلة في رئيس���ها 
بدر عبداجلليل تأه���ل املنتخب 
االوملب���ي الى ال���دور الثاني من 
التصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 
2012 بعد جناح االزرق في الفوز 
على املنتخب البنغالي في مباراتي 
الذهاب واالياب 2 - 0 و3 - 0 على 
التوالي، حيث لم يكلف عبداجلليل 
الفني  نفس���ه بتهنئة اجلهازين 
واالداري والعب���ي املنتخب على 
ما بذلوه من جه���ود خالل فترة 
االس���تعداد للمبارات���ني املهمتني 
بالرغم من كونه رئيس���ا للجنة 
الفنية في االحت���اد وهو املكلف 
مبتابعة وتقييم اداء املنتخب في 
مثل هذه االحوال، لكن في املقابل 
بادر رئيس واعضاء االحتاد وكذلك 
بقية اعضاء اللجنة الفنية باالتصال 
بالوفد في دكا وقبل وصوله الى 
الكويت لتهنئة الالعبني واجلهازين 

االداري والفني.
من جه���ة اخرى، ق���دم مدير 
املنتخ���ب محمد بني���ان تقريره 
االداري الى احتاد الكره مساء امس 
مرفقا به موج���ز لرحلة دكا وما 
صاحبها من نتائج، مشيدا بالتزام 

عبدالجليل تجاهل تهنئة »األولمبي« وبنيان قدم تقريره

عبدالرؤوف يشكر المالك

حمزة: نجحنا في التنظيمبن عيدان يشكر من ساهم في إنجاح السباق
وجه مدير الرالي صالح بن عيدان الشكر الى جميع املتسابقني خصوصا ان مشاركة 
ابطال اس���همت في وصول احلدث الى الصورة املأمولة، موجها الشكر الى الشركات 

الراعية وجميع وسائل االعالم واللجنة املنظمة وجميع من شارك باجناح الرالي.
واضاف بن عيدان ان رئيس نادي السيارات والدراجات االلية الشيخ احمد الداود 
ح���اول عدم اقامة الرالي بعد ان رفع قضية في 21 فبراير املاضي اليقاف الس���باق، 

مشيرا الى ان القاضي في 1 اجلاري اجل القضية الى 15 منه.
وتابع بن عيدان »ال نعلم ماذا يريد الداود، نحن نعمل من اجل الكويت من دون مقابل 

مادي، سعينا لهذا الهدف وجنحنا في تنظيم الرالي بفضل التكاتف والتعاون«.
واعتبر ان نادي الربع ميل مساهم ومتعاون في مد يد العون الجناح اي سباق او 
حدث يخص رياضة احملركات، موضحا ان النادي يشمل جميع الرياضات املتعلقة 

بهذا اجلانب.

توجه عيسى حمزة املدير التنفيذي لرالي الكويت الدولي الذي نظمه النادي الدولي 
الكويتي للسيارات )KT( بالتعاون مع نادي الربع ميل، بالشكر لكل من أسهم في اجناح 
البطولة، مشيدا بتعاون الش����ركات الراعية التي قدمت دعما لوجستيا كبيرا، ووسائل 

االعالم التي شاركت في نقل احلدث باهتمام بالغ.
وقال حمزة بعد نهاية الرالي اول من أمس »جنحنا في تنظيم الرالي باحترافية كبيرة 
رغم املش����اكل التي واجهتنا«، مثمنا دور الشركات الراعية خصوصا شركة »زين« التي 
قدمت دعما ماديا كبيرا، وكش����ف عن اتفاقية بني النادي والش����ركة سيتم توقيعها في 
املستقبل القريب لدعم أنشطة النادي. وأشار إلى أن الزخم الكبير الذي حظي به الرالي 
هذا العام يبشر ببطولة أفضل في العام املقبل، مؤكدا أن رالي الكويت 2012 سيكون أفضل 
من النس����خة احلالية. وهنأ حمزة القطري ناصر العطية على تتويجه باللقب، موضحا 

أن العطية استحق الفوز بجدارة رغم املنافسة الكبيرة من بقية املشاركني.

خالص العزاء

59 فرسًا تتنافس في »الصيد«

يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء من نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي الفحيحيل خالد الس���ريع لوفاة ابنه عبداهلل، س���ائلني 
اهلل ان يتغمد الفقيد بواس���ع رحمته وان يلهم أهله وذويه الصبر 

والسلوان. »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

يقام في الثالثة عصر اليوم االجتماع التاس����ع عشر لسباق اخليل 
مبضمار نادي الصيد والفروسية والذي يشتمل على ستة اشواط قيد 
فيها تسعة وخمسون فرس����ا وجوادا من مختلف الدرجات، وسيشهد 
الشوطان اخلامس والسادس منافسات قوية بني اطايب جياد  املبتدئات 

والدرجة الثانية لنيل شرف الفوز بالكؤوس الغالية.
من جانبه، قال رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد 
ان رياضة الس����باقات طرأ عليها تطور كبير بجمي����ع النواحي الفنية 
والتنظيمية في املوس����م احلالي. وتابع: ال شك ان االهتمام االبوي من 
صاحب الس����مو االمير الشيخ صباح االحمد الذي يعتبر االب الروحي 
لرياضة الفروسية من خالل دعمه املادي واملعنوي الال محدود كان دافعا 

قويا للنهوض برياضة اآلباء واالجداد.

 ش���كر العب الفري���ق األول لكرة القدم بالنادي العربي س���مير 
عبدالرؤوف الديبلوماسي الشيخ فيصل املالك على رعاية وحضور 
مهرجان اعتزاله الذي أقيم علي هامش مباراة العربي والكويت ضمن 
منافسات القس���م الثالث للدوري املمتاز التي أقيمت بستاد صباح 
السالم بالنادي العربي األسبوع املاضي، واشاد عبدالرؤوف باملالك 
نظرا للمساهمات التي قام بها ودوره الكبير في دعم مهرجان اعتزاله 

كما شكر كال من مجلس ادارة النادي العربي ونادي الكويت.

عدد من املتسابقني خالل السباق

بن عوض أول »الموتوكروس«

انطلقت مساء اول من امس على مضمار حلبة جابر 
األحمد الدولية التابعة للنادي الرياضي للسيارات 
والدراجات اآللية بالفروانية فعاليات اجلولة السابعة 
لبطولة املوتوكروس للموسم الرياضي 2010 - 2011، 
وقد شهدت هذه اجلولة منافسة قوية اكثر من اجلولة 
السابقة. وكانت املنافسات شهدت مشاركة نخبة من 
الالعبني الذين »ميتلكون أفضل اإلمكانات ومدربني 
بالصورة الالئقة واملطلوبة ما اس����هم في جناحها 
بص����ورة الفتة«، حيث ان اجلولة كانت تش����مل 4 
فئات، فئة املتقدم التي احرز فيها املتسابق فيصل 
بن عوض املركز االول وحل ناصر الربيعة باملركز 
الثاني، فيما كان املركز الثالث من نصيب املتسابق 
فهد احلطاب. اما فئة املبتدئني في املركز االول احرزه 
املتسابق مشاري بوشيبة متقدما على محمد احلطاب 

الذي حصل على املركز الثاني وثامر العيدان باملركز 
الثالث، اما فئة املاستر ففي املركز االول نبيل الفرج 
واملركز الثاني حققه املتسابق خالد السيد اما املركز 
الثالث فاحرزه البريطاني ترافيس. اما فئة االطفال 
)جونيورز( التي القت مشاركات عديدة من الصغار 
حقق املركز االول عبد اللطيف اخلنة واملركز الثاني 
بندر البحر اما املركز الثالث فكان من نصيب املتسابق 
سامي خالد. وبعد ختام منافسات اجلولة قام الشيخ 
احمد الداود الصباح رئيس نادي السيارات والدراجات 
اآللية وخالد الكندري وخالد الدعيج الراعي الرسمي 

للجولة بتتويج الفائزين باملراكز املتقدمة.
واثنى الش����يخ احمد الداود على جهود اللجنة 
التنظيمية املتطوعة على ما بذلوه من جهد الجناح 

سير اجلولة واحملافظة على سالمة الالعبني.


