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األوملبية القطرية تطلق مبادرة »أنقذ احللم«
 أطلقت اللجنة األوملبية القطرية واملركز الدولي لألمن الرياضي مبادرة »أنقذ احللم« التي صممت خصوصا 
حلماية النزاهة في الرياضة وتعزيز اإلميان العميق بقيمتها، وذلك تزامنا مع افتتاح املؤمتر الدولي الثالث 
لألمن الرياضي. حضر حفل إطالق املشروع املشترك بني اللجنة األوملبية واملركز الدولي بالشراكة مع النجم 
العاملي اإليطالي ديل بييرو، وزير الدولة الشيخ حمد بن ناصر آل ثاني واألمني العام للجنة األوملبية الشيخ 
سعود آل ثاني، وحسن الذوادي األمني العام للجنة التنظيمية العليا مللف قطر 2022، ومحمد حنزاب رئيس 
املركز الدولي لألمن الرياضي. آلخر أخبار الرياضة احمللية والعاملية زوروا موقعنا على

www.alanba.com.kw/Sports

الرياضية

األملاني ثيو بوكير في أحد التدريبات السابقة مع الالعبني

محمد أبوتريكة لم يخرج من حسابات األهلي

إنبي يواجه اجلونة وشعاره احلفاظ على صدارة الدوري

بحجم وخب����رة أبوتريكة، 
مشددا على ضرورة عودة 
الالعب عقب فترة اإلعارة، 
خاصة ان ابوتريكة نفسه ال 
يرغب في االبتعاد عن القلعة 
احلمراء اكثر من فترة تلك 
االعارة، كما أعرب حس����ام 
البدري في الوقت نفس����ه 
عن سعادته بعودة مهاجم 
الفريق عماد متعب للتهديف 
في لقاء توسكر الكيني في 
ذه����اب دور ال� 32 لبطولة 
أفريقي����ا،  أبط����ال  دوري 
باالضاف����ة أن األمور باتت 
التعاقد مع  قريبة لتجديد 
العب الوسط محمد بركات، 
حيث أن الالعب على وشك 
التوقيع الرسمي على عقود 
التجديد في غضون األيام 
القليل����ة املقبل����ة. ورفض 
البدري التقليل من ش����أن 
ثالثي حراس املرمى بالفريق 
إكرامي  االحم����ر ش����ريف 
ومحمود أبوالسعود وأحمد 
عادل عبداملنع����م، بعد أن 
أصبح النادي قريبا من إنهاء 
إجراءات التعاقد رسميا مع 
حارس اإلحتاد السكندري 

الهاني سليمان.
من ناحيته، أكد طبيب 
فريق الكرة األول بالنادي 
األهلي د.إيهاب علي خضوع 
ظهير أيس����ر الفريق سيد 
معوض الختبار طبي بعد 
48 س����اعة، لتحديد موعد 
عودت����ه لتدريبات الفريق 
اجلماعية، من جهة أخرى، 
ال� 6:30  انبي في  يخوض 

»هوليداي ان« فردان، برئاسة 
مراقب املباراة االردني، وفي 
حضور طاقم احلكام الكوري 

اجلنوبي.
م���ن جهت���ه، يواص���ل 
منتخب لبنان استعداداته، 
حيث دخل معسكرا مغلقا 
في فندق »ل���و ميريديان 
كومودور« احلمرا، ويتخلله 
تدريبان يومي���ا، صباحا 
على ملعب الصفاء والثاني 
يتوزع بني ملعبي بيروت 
البلدي واملدينة الرياضية. 
وتفاءل املدير الفني االملاني 
ثيو بوكير بتحقيق نتيجة 
ايجابية ام���ام التايلنديني، 
علما انه خس���ر من لبنان 
ام���ام تايلند  في مباراتني 
عام 2001، وفي التصفيات 
املؤهلة لنهائيات مونديال 
2002 في كوريا اجلنوبية 
والياب���ان، وكانت االجواء 

بتوقيت الكويت على ستاد 
بتروسبورت لقاء له أهمية 
امام فريق اجلونة  خاصة 
بال����دوري املصري املمتاز 
القدم، حيث يتصدر  لكرة 
انبي قمة املجموعة  فريق 
االولى برصي����د12 نقطة، 
وبفارق االهداف عن االهلي 
الثاني، في  املركز  صاحب 
ش����أن آخر، استقر مجلس 
إدارة االحت����اد املص����ري 
القدم برئاسة جمال  لكرة 
عالم على جتهيز احتفالية 
ضخمة على هامش مباراة 
منتخبي مصر وزميبابوي 
التي تقام 26 اجلاري على 
الع����رب في  ب����رج  ملعب 
الثالثة للمجموعة  اجلولة 
بالتصفي����ات  الس����ابعة 
األفريقية املؤهلة لبطولة 
كأس العالم 2014. وعقدت 
جلنة اإلعداد للمباراة التي 
يرأسها نائب رئيس االحتاد 
حسن فريد أول اجتماعاتها، 
واس����تقرت عل����ى توجيه 
الدع����وة للعديد من جنوم 
الك����رة املصرية والالعبني 
القدام����ى حلض����ور اللقاء 
وتش����كيل فريقني خلوض 
مباراة ودية استعراضية. 
وطلب����ت اللجنة من املدير 
العميد  التنفيذي لالحتاد 
ث����روت س����ويلم بتكثيف 
وزارة  م����ع  االتص����االت 
الداخلية للسماح بحضور 

30 ألف مشجع للمباراة.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

وقتذاك مماثلة للحالة التي 
تعيشها الكرة اللبنانية التي 
تعاني آثار ملف املراهنات 

والتالعب.
وس���يفتقد لبن���ان في 
املباراة مدافع النجمة بالل 
النجارين الصابته،  شيخ 
فيما يركز بوكير على تأمني 
مهاجم أصيل يشغل مركز 
محمود العلي املوقوف مدى 
احلياة، وكذلك االحتياطي 
أكرم مغربي املوقوف سنة. 
وصب���اح الي���وم، يلتحق 
باملنتخب احملترفان رضا 
عنت���ر واحل���ارس عباس 
حسن. وبدأ االحتاد اللبناني 
لك���رة القدم ط���رح تذاكر 
املباراة امام اجلمهور، وقد 
اعتمد تخفيضا في اسعار 

تذاكر.

بيروت ـ ناجي شربل  ٭

الكرة في  تعقد جلن����ة 
النادي األهلي اليوم اجتماعا 
الفني  املدير  موس����عا مع 
للفري����ق االول لكرة القدم 
بالنادي حسام البدري لبحث 
مسيرة الفريق خالل الفترة 
املقبلة، س����واء في بطولة 
الدوري املصري احمللي أو 
دوري األبطال األفريق، ومن 
املقرر أن يحضر االجتماع 
كل من رئيس النادي حسن 
حم����دي ونائب����ه محمود 
اللجنة  اخلطيب وعض����و 
ورئيس قطاع الكرة بالنادي 
هادي خشبة ومدير الكرة 
سيد عبداحلفيظ ذلك لوضع 
تصور كامل حول احتياجات 
الفريق ف����ي الفترة املقبلة 
في ظل رفض احتاد الكرة 
املصري فت����ح الباب لقيد 
العب����ني جدد بع����د انتهاء 
مباريات الدور األول للدوري 
التزاما باملواعيد التي حددها 
الفيفا في فترتي االنتقاالت 
الصيفية والشتوية بجانب 
األزم����ة املالية التي تواجه 
النادي وع����دم قدرته على 
الوفاء بدفع املس����تحقات 

املالية املتأخرة لالعبيه.
املدير  أبدى  من جانبه، 
الفني لألهلي حسام البدري 
متسكه بصانع العاب الفريق 
محمد أبوتريكة رافضا فكرة 
التفريط في الالعب بالبيع 
النهائي بع����د انتهاء فترة 
إعارته لفري����ق بني ياس 
أنه من  اإلماراتي، مؤك����دا 
الصعب التفريط في العب 

وصلت عصر أمس الى 
بيروت بعثة منتخب تايلند 
لكرة الق���دم للقاء منتخب 
لبنان ف���ي املرحلة الثانية 
م���ن مباري���ات املجموعة 
الثاني���ة املؤهلة لنهائيات 
كأس آسيا التي تستضيفها 
استراليا سنة 2015. ويتطلع 
منتخبا لبنان وتايلند الى 
جمع باك���ورة نقاطهما في 
التصفيات، بعد خسارة كل 
منهما ف���ي املرحلة االولى، 
لبنان امام ايران بخماسية 
نظيفة، وتايلند امام االزرق 

في بانكوك.
ويخوض تايلند تدريباته 
عل���ى ملعب���ي اجلامع���ة 
االميركية في بيروت )لدواع 
أمنية( وبيروت البلدي، الى 
ملعب املدين���ة الرياضية. 
ويعقد االجتماع الفني العام 
اخلاص باملباراة في فندق 

البدري: األهلي لن يفرط في أبوتريكة

تايلند يصل بيروت وبوكير متفائل بالفوز

مسؤولو »الوطنية لالتصاالت« مع أحد الفائزين

الشيخ علي اجلراح يسلّم الكأس

»أبوهادي« يعيد لألبرق كأس سمو األمير

برعاية صاحب الس���مو األمير الشيخ 
صباح األحمد الذي ناب عن سموه الشيخ 
علي اجلراح نائب وزير الديوان األميري 
وبحضور الشيخ فهد اجلابر ومدير الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
والسفير االسباني والعديد من الشيوخ 
الفروس���ية وجماهي���ر غفيرة  وقيادات 
استمتعوا باملهرجان الكبير لرياضة اآلباء 
ابوهادي السطبل  واألجداد جنح اجلواد 
االبرق بالفارس جوفندر في اقتناص أغلى 
الكؤوس كأس صاحب السمو األمير وإعادته 
الى اسطبل االبرق بعد غياب 17 عاما بزمن 
قياسي قدره 2.31.4ق ملسافة السباق 2400م 
وبفارق طول ونصف عن اجلواد أوطاني 

لالبرق ايضا بقي���ادة داني وجاء اجلواد 
مشارك للنشاما بقيادة مورغن في املركز 
الثالث وعز حمود للنشاما ايضا في املركز 
الرابع، وقام الشيخ علي اجلراح بتسليم 
الكأس الى عمداء اسطبل االبرق وتهنئتهم 
بالفوز، وأعرب عن سعادته وتشرفه باإلنابة 
عن س���موه في حضور املهرجان الكبير 
لرياضة الفروس���ية. وأكد حرص سموه 
على دعم وتطوير رياضة اآلباء واألجداد 
خاصة ان س���موه من املؤسسني لرياضة 
الفروس���ية وتولى قيادتها لفترة طويلة 
وشكر رئيس وأعضاء نادي الصيد وجميع 
اللجان العاملة ورجال الصحافة واالعالم 

على جهودهم من اجل اجناح املهرجان.

ساهمت الوطنية لالتصاالت برعاية ودعم 
مهرجان الكويت الدولي الثاني جلمال اخليل 
العربي���ة والذي أقيم حت���ت رعاية صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد في بيت 
العرب � املربط الرسمي للكويت � على مدى 
أربعة ايام في الفترة ما بني 13 و16 اجلاري. 
واقيم هذا املهرجان بهدف تسليط االضواء 
على اجلواد العربي ومنحه املكانة املرموقة 
التي يستحقها على الصعيد احمللي واالقليمي 
والعاملي، هذا وقد عبر عدد من الشخصيات 
املعروفة الذين حضروا املهرجان من جميع 
الدول عن س���عادتهم بنجاح املهرجان الذي 
يقام برعاية صاحب الس���مو االمير، السيما 
أن املهرجان يوازي كبرى البطوالت العاملية 
من حيث التنظيم والعدد الكبير لألحصنة 
املش���اركة الذي بلغ إلى 422 جوادا. ومتتع 
بالنجاح واحلضور اجلماهيري الغفير سواء 

االجان���ب او العرب من كويتيني وخليجيني 
الذين مألوا مدرجات »بيت العرب« طوال ايام 
املهرجان واعربوا عن سعادتهم باقامة مثل 
هذه االنشطة التي تؤكد على اهمية الهوية 
العربية والت���راث الوطني. وحول الرعاية، 
صرحت مدير العالقات العامة في الوطنية 
لالتصاالت فاطمة دشتي »ان مشاركة الوطنية 
لالتصاالت نابعة من مسؤوليتها االجتماعية 
التي حترص على املشاركة في دعم مختلف 
األنشطة الرياضية، الس���يما تلك األنشطة 
املتعلقة باملوروث العربي األصيل واجلواد 
العربي وتعزيز مبادئ هذه املهرجانات املتعلقة 
باخليل العربي���ة األصيلة«. هذا وباالضافة 
الى رعايتها له���ذا املهرجان، قامت الوطنية 
لالتصاالت بتقدمي جائ���زة مخصصة لفئة 
املزرعة الرائدة وهي عبارة عن سيارة كانت 
من نصيب عالء الرومي مالك مربط الراية.

اعتبر رئيس االحتاد االماراتي لكرة القدم 
يوسف السركال ان انتخابات رئاسة االحتاد 
اآلسيوي في 2 مايو املقبل »ستكون صعبة مع 
امتالك املرشحني االربعة حلظوظ متساوية 
للفوز«. ويتنافس السركال مع رئيس االحتاد 
البحريني لكرة القدم الشيخ سلمان بن ابراهيم 
آل خليفة والسعودي حافظ املدلج ورئيس 
االحتاد التايلندي واراوي ماكدوي على رئاسة 
االحتاد اآلسيوي. وقال السركال في مؤمتر 
صحافي »املنافس����ة بني املرشحني ستكون 
صعبة. ماكدوي ينطلق من 12 صوتا ميثلون 
دول اآلسيان، كما ان الشيخ سلمان مدعوم 
من املجلس االوملبي اآلسيوي،  وانا احظى 
بدعم احتادات كثيرة«. وتابع »االنتخابات لن 
حتسم حكما من اجلولة االولى الن احلصول 
عل����ى ثلثي االصوات صعب جدا ان لم يكن 

مس����تحيال، واعتقد بان عدد االصوات بني 
املرشحني سيكون متقاربا«، وكشف السركال 
انه سيلتقي مع رئيس االحتاد الدولي )فيفا( 
السويسري جوزيف بالتر  في 27 اجلاري في 

زيوريخ للتشاور معه في االنتخابات.
وردا على سؤال حول تأثير بالتر ورئيس 
االحتاد االوروبي الفرنسي ميشال بالتيني 
على العملية االنتخابية، قال السركال »بالتر 
ميثل ثقال كبيرا بالتأكيد. لديه عالقات مميزة 
مع احتادات العالم واالحتادات اآلس����يوية 
خصوصا وس����يكون له تأثير على الكثير 
م����ن االحتادات«. وتابع »بالتر لم يصل الى 
منصب����ه واملكانة التي يحتلها حاليا اال من 
خالل ذكائه وفطنته وهو يعرف كيفية التعامل 
مع االمور باملنطق. انا لست صديقا حميما 

لبالتيني، لكني صديق بالتر«.

التقى رئيس مجلس االدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف كال من رئيس الشركة التجارية 
عبدالفتاح معرفي وضرار رباح الرئيس 
التنفيذي لشركة مجمعات االسواق التجارية 
بحضور عصام جعفر نائب املدير العام 
لشؤون االنشاءات والصيانة وم.حسني 
الهندس���ية  الرقابة  ادارة  بوعباس مدير 

وشؤون االس���تثمار. وأكد اجلزاف خالل 
اللقاء على ضرورة استكمال االعمال اخلاصة 
باعداد وجتهيز احتاد التنس وحل جميع 
املعوقات التي تواجه االعمال التلفزيونية، 
مؤكدا ان الهيئة تسعى للقيام بدورها في 
استكمال منظومة البنية االساسية للرياضة 
الكويتية، وشدد على اهمية متابعة العمل 

الجناز املشروع بالشكل املطلوب.

»الوطنية لالتصاالت« رعت مهرجان الكويت 
الدولي الثاني جلمال اخليل العربية

السركال: انتخابات »اآلسيوي« ستكون صعبة

اجلزاف الستكمال أعمال احتاد التنس

البيضاوي  الرجاء  استعاد 
الصدارة اثر فوزه على ضيفه 
حسنية اغادير 2-0 في املرحلة 
احلادية والعشرين من الدوري 

املغربي لكرة القدم.
وسجل ياسني الصاحلي )14( 
ومحمد اوحلاج )24( الهدفني، 
فارتفع رصيد الرجاء البيضاوي 
الى 45 نقطة مع مباراة مؤجلة، 
وتقدم بفارق نقطة على اجليش 
امللكي الذي تأجلت مباراته في 
هذه املرحلة مع مضيفه النادي 
القنيط����ري، فيما وقف رصيد 
اغادير عند 27 نقطة  حسنية 

في املركز السابع.

يلتقي املنتخب العماني لكرة 
القدم في مس���قط مع منتخب 
هايتي قبل سفره مباشرة بعد 
املباراة الى سيدني للقاء نظيره 
االسترالي يوم 26 اجلاري في 
تصفي���ات آس���يا املؤهلة الى 
نهائيات كأس العالم في البرازيل 
عام 2014. يخوض منتخب عمان 
مباراة هايتي دون فوزي بشير 
واحمد حديد اللذين لم يضمهما 
املدرب الفرنسي بول لوغوين 
وهو ما فجر خالفا بني املدرب 
وبعض الالعبني خاصة بشير 
الذي اعلن انه اعتزل اللعب دوليا 
»مكرها«. وقال فوزي بش���ير 
»ليعلم اجلميع أنه ليس قرارا 
مفاجئا كما يظن���ه الكثيرون، 
فقب���ل خليجي 21 ف���ي املنامة 
كان قرار االعتزال موجودا في 
داخلي وحتدثت كثيرا مع املدرب 
عن مدى حاجته لي في الفترة 
القادمة لكي اتخ���ذ هذا القرار 
بشكل رس���مي، واألسباب هي 
جتاهله املستمر لي في مناسبات 
عدة«. وتابع »وحتى بعد خليجي 
21 حتدثت م���ع لوغوين بهذا 
الشأن مرة أخرى وقد حتملت 
كثيرا تواجدي على دكة البدالء 
ملباريات عدة وتعاملت مع هذا 
القرار بكل احترافية وجتاوزت 
عدة أمور مع املنتخب في الفترة 
األخي���رة، وحتى ف���ي مباراة 
س���ورية األخيرة في تصفيات 
كأس آسيا جتاهلني لوغوين 
من دون أي سبب يذكر وحتملت 
كل هذا من أجل الوطن ومن أجل 
احلفاظ على استقرار املنتخب«. 
العماني »حني  النجم  وأوضح 
علمت أنني خارج حساباته في 
مباراة استراليا األسبوع املقبل  
في س���يدني ق���ررت أن أخرج 
للناس القرار الذي ظل يحبس 
أنفاسي طويال وأعلن اعتزالي 
بشكل رسمي وهو قرار أخير 
ال رجعة فيه ألنه ليس مفاجئا 
بل جاء نتاجا لتراكمات سابقة 
في ظل عدم تفاهم مستمر بيني 

وبني املدرب«.

توج فريق اجليش بطال لدور 
الذهاب لفرق املجموعة الثانية 
في بطولة سورية لكرة القدم 
بعد تعادله مع ضيفه تشرين 
الساحلي سلبا في دمشق في 

املرحلة السابعة االخيرة.
ورفع اجليش رصيده الى 17 
نقطة مقابل 12 نقطة لتشرين 
في املركز الثاني. وفي العاصمة 
ايضا، جتاوز املجد الدمش����قي 
ضيف����ه الكرامة احلمصي 0-1 
سجله علي رحال )38( رافعا 
رصيده الى 12 نقطة في املركز 
الثالث مقابل 3 نقاط للكرامة في 
السابع. وجنح االحتاد  املركز 
احللبي في حتقيق فوزه الثاني 
على التوالي على حساب مصفاة 
بانياس 1-0 سجله محمد غباش 
)48 م����ن ركلة ج����زاء( رافعا 
رصيده الى 7 نقاط في املركز 
اخلامس وله مباراة مؤجلة مع 

امية ستقام في وقت الحق.
وبقي املصفاة رابعا برصيد 
10 نقاط وله مباراة مؤجلة مع 
امية. وتعادل امية االدلبي مع 
الطليعة احلموي 1-1. وتقدم 
الطليعة عبر نورس كوكه )72( 
قبل ان ينج����ح مخضرم امية 
سامر يازجي في ادراك التعادل 

في الوقت بدل الضائع )94(.
ورفع امي����ة رصيده الى 5 
نقاط في املركز السادس مقابل 3 
نقاط للطليعة في املركز الثامن 

االخير.

الرجاء البيضاوي 
يسترد الصدارة

بشير يعلن اعتزاله دوليًا 
خلالفه مع املدرب

اجليش بطل ذهاب 
الدوري السوري

سيد معوض 
يخضع الختبار 

طبي خالل 
يومني


