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ضمن منافسات حتدي كأس »بورشه جي تي 3 الشرق األوسط«

حرمان أشكناني من التتويج بسبب خطأ عند االنطالق
احلد األقصى من النقاط لفريق 
النابــودة ريســينغ. لقد أخطأ 
زيد لســوء حظه، ومن املمكن 
أن يحصل ذلك ألي سائق. لقد 
أراد أن يبدأ بداية جيدة، مع ذلك 
فقد أدى أداء رائعا، وما أفرحني 
باألمــر أنني عــززت صدارتي 
للبطولة، وهــي النتيجة التي 
أردت حتقيقهــا للمضــي قدما 
بنجــاح فــي البطولــة في هذا 
الوقت احلساس من املوسم«. 
وحقق سائقا فريق صقور 
سكاي دايف دبي الشيخ حشر 
آل مكتــوم وســعيد املهيــري 
نتيجة جيدة في ظل املنافسة 
املثيرة، وهما بدآ من املركزين 
السادس والسابع، واستطاعا 
وبعــد منافســة شرســة مــع 
فريق البحرين أن يحتال املركز 
اخلامس والســادس، محققني 
نقاطــا هامة للفريق مع ظهور 

حتسن ملحوظ في األداء.

النهاية في مقدمة املتســابقني، 
إال أن سوء الطالع قد الزم البطل 
الكويتي الذي دفع ثمن خطأه من 
خط البداية، ما أعاده إلى املركز 
الرابع بسبب العقوبة الزمنية 
التي تعرض لها، ليتوج السائق 
احملظوظ شميد بالسباق، والذي 
وسع فارق النقاط إلى 33 نقطة، 
كما تقدم بذلــك ترتيب البطل 
السابق عبدالعزيز الفيصل من 
فريق الصقور الســعودية إلى 
املركز الثاني، والسعودي فهد 
القصيبي إلى املركز الثالث على 

منصة التتويج.
ومن أجل تقــدمي الدعم له، 
قال شميد البطل املهيمن على 
الســباقات بكل روح رياضية 
بعد فوزه بالسباق: »إن الفائز 
احلقيقــي هو أشــكناني، لكن 
رياضة سباق السيارات تقسو 
علينا أحيانا، وقد حالفني احلظ، 
وإنني بغاية السرور أن حصلت 

رياضيــة وهو يعلــم أن عالم 
الرياضة مليء بالقساوة وسوء 
احلــظ. ورغم اجتيــازه خلط 

موهبتــه وتقدمه الســريع في 
عالم سباقات السيارات، وتعامل 
زيد مع هذه العقوبة بكل روح 

دفــع الشــاب الكويتي زيد 
أشكناني ثمن خطأ ارتكبه عند 
نقطة البداية بســبب انطالقه 
قبــل نهايــة العــد التنازلــي، 
وكان زيد حقق الزمن األفضل 
خالل التجارب الرسمية وظل 
الســباق االفتتاحي  متصــدرا 
للجولــة الرابعــة املقامــة في 
حلبة لوسيل الدولية مستمرا 
في تقدمي أفضل انطالقة له حتت 
األضــواء الكاشــفة في حتدي 
كأس بورشه جي تي 3 الشرق 

األوسط. 
وقــدم زيد أداء مميزا خالل 
السباق بالرغم من معرفته أن 
العقوبة بانتظاره، وبسبب هذا 
اخلطأ خسر زيد التتويج الثاني 
لــه في مســيرته محققا املركز 
الرابع بسبب عقوبة 20 ثانية، 
وكان قد حقق فوزه باملركز األول 
خالل السباق الثاني من جولة 
دبــي، مقدمــا أداء مبهرا، يؤكد 

السائق زيد أشكناني في إحدى اللفات خالل السباق

»بي بي سي وسكاي نيوز واي تي في« تناولت الرقم القياسي في تعاقداته الـ 5

جمهور نوتنغهام بالدشاديش يشكر رئيسه 
في »FAWAZ DAY« 11 اجلاري

تنظم جماهير نادي نوتنغهام فورست االنجليزي لمالكه 
رجل االعمال فواز الحساوي حملة يوم الثالثاء 11 الجاري في 
مباراتهم امام فريق هودلزفيلد في الدقيقه الخامسة من بداية 

المباراة.
 وسيرفع الجمهور صورا لفواز الحساوي ويغنون باسمه 
مرتدين الدشاديش بمناسبة تحقيق النادي الرقم القياسي 

منذ تأسيسه باالنتقاالت الشتوية من خالل 5 تعاقدات وهذه 
تعتبر سابقة.

واشادت محطات كبرى بالخبر مثل »بي بي سي وسكاي 
نيوز واي تي في« بمالك ورئيس النادي فواز الحساوي 
وقالت انه شخص استطاع ان يغير مسار ناد كبير نحو 

االفضل وذكروا ايضا أن الشيء المستغرب والمدهش انه 
اليوجد اي دعم من الكويت كاالعالنات مثل ما هو حاصل مع 

مانشسترستي وأرسنال وويغان المدعومة من الحكومات، 
ولكن نوتنغهام مجهود شخص، وتمت تسمية هذه الحملة 

.»fAWAZDAY« لهذه المباراة بيوم فواز

اهتمام واسع بتعاقدات النادي في الصحافة اإلجنليزية مالك نوتنغهام فورست االجنليزي رجل االعمال فواز احلساوي

الفهد يغادر إلى روسيا اليوم

أعرب رئيس احتاد اللجان األوملبية الوطنية )انوك( 
الشيخ أحمد الفهد عن ثقته بنجاح دورة األلعاب األوملبية 
الشتوية املقررة في سوتشي الروسية من 7 إلى 23 اجلاري.

 وقال الفهد، الذي يرأس أيضا املجلس األوملبي اآلسيوي 
وجلنة التضامن األوملبي »نحن واثقون من قدرة روسيا 
على تنظيــم األلعاب األوملبية الشــتوية، خصوصا أنها 
حتظى بدعم مباشر من الرئيس الروسي فالدميير بوتني، 
وليس من اآلن بل منذ أن كانت سوتشي مدينة مرشحة 

لالستضافة قبل سبع سنوات«.
 وتابع »دعمنا سوتشــي منذ البداية ونحن على ثقة 
بقدرة السلطات الروسية على توافر جميع سبل النجاح 
الستضافة األسرة األوملبية والرياضيني وكبار الضيوف، 

كما نتوقع أن تشهد األلعاب أرقاما قياسية جديدة«.
 ويتوجــه الفهد اليــوم االثنني إلى روســيا حلضور 
اجتماعات اجلمعية العامة للجنة األوملبية الدولية من 5 

إلى 7 اجلاري، ثم افتتاح األلعاب في السابع منه.
 وأضاف رئيس أنوك »انها اجلمعية العمومية األولى 
للجنة األوملبية الدولية مــع الرئيس اجلديد لها األملاني 
توماس باخ، كما انها أول ألعاب أوملبية في واليته اجلديدة، 
ونحن مستعدون للتعاون معه ملا فيه خير احلركة األوملبية 
في العالم، واعتقد بأنه سيواصل العمل إلضافة جناحات 

جديدة للرياضة العاملية«.
 وفاز باخ مطلع سبتمبر املاضي برئاسة اللجنة األوملبية 
الدوليــة في اجلمعية العمومية التي عقدت في العاصمة 
األرجنتينية بوينس ايرس، وكان الفهد من أشد الداعمني 
لــه، حيث خلف البلجيكي جاك روغ الذي أمضى 12 عاما 

على رأس أهم منظمة رياضية في العالم.

رئيس »أنوك« الشيخ أحمد الفهد في مناسبة قارية سابقة 

 القادسية يالقي بني ياس.. و»العميد« يصطدم بلوكوموتيف األوزبكي في الدور الثاني من تصفيات أبطال آسيا

»راس كيتا« تطير باألصفر إلى اإلمارات.. والكويت »جواد« أمام الشرطة

خروج قائد الفريق الضيف نشأت 
اكرم لإلصابة، فيما اتسمت طريقة 
لعب الكويت بالبطء في التحضير 
وغاب جناحا الفريق عن املساندة 
الهجومية، وكانت الفرصة الوحيدة 
في الدقيقة األولى من الوقت بدل 
الضائع عبر عرضية وليد علي لم 
يحسن عصام جمعة استثمارها 
لتصل الى فهد العنزي الذي سددها 

بيد احلارس محمد قاصد.
وفــي الشــوط الثانــي تخلى 
الكويت عن حذره وحترك الظهيران 
فهــد عــوض وشــادي الهمامــي 
للمساندة الهجومية، ومن هجمة 
منظمة تالعب روجيريو باملدافعني 
وســدد لترتــد كرته مــن القائم 
األمين للحارس قاصد ليســددها 
االيراني جواد نيوكونام بشــكل 
رائع وتسكن شباك احلارس قاصد 
)62(، ارتفعت بعدها وتيرة اللقاء 
ونشط الشرطة بغية التعديل وكان 
امجد خلف قريبا من التســجيل 
لوال ان كرته علت مرمى الكندري 
)71(، وأجاد األبيض في تنظيمه 
الدفاعي للحفاظ على الهدف معتمدا 
على الهجمات املرتدة التي شكلت 
خطورة على مرمى الشرطة لينتهي 

اللقاء ملصلحة الكويت.

تسجيل هدف الفوز والتأهل 
من رأسية قوية سكنت شباك 
الرشيدي بعد كرة عرضية من 
ركلة ركنية من البديل أمان.

الكويت تخطى الشرطة

وفي املبــاراة الثانية تأهل 
الكويت الى الدور الثاني مللحق 
دوري ابطال آسيا بفوزه الثمني 
على ضيفه الشــرطة العراقي 
1-0 في املباراة التي جمعتهما 
مســاء امس على ســتاد نادي 
الكويت ضمن مواجهات الدور 
األول، ليضرب األبيض موعدا 
مع فريق لوكوموتيف االوزبكي 
10 اجلاري، سجل هدف الفوز 
الالعب االيراني جواد نيوكونام 
)62(. وجاء الشوط األول اقل 
من املستوى املتوقع ولم يرتق 
الى دوري األبطال وبالغ الكويت 
في حتفظه الدفاعي، األمر الذي 
منــح األفضلية للشــرطة في 
االستحواذ على الكرة ووصل 
الى مرمــى مصعــب الكندري 
فــي مناســبتني كانــت األولى 
عبــر البرازيلــي كريســتيانو 
داســيلفا لكنــه ســدد بجوار 
القائــم األيســر للكندري )6(، 
والثانية تسديدة قوية ألحمد 
اياد تصدى لها الكندري ببراعة 
)22(، وشــهدت الدقيقة الـ 30 

ميشيل )58( عله ينهي مسلسل 
الفرص الضائعة ويسجل هدف 
التقدم، اال ان السومة لم يكن 
أفضل حاال من باقي املهاجمني 
وأضاع فرصتني األولى مرت 
القائم والثانية تكفل  بجانب 
بها الرشــيدي، وكاد ربيع ان 
يعاقب القادسية على اضاعة 
الفرص بعد ان واجه اخلالدي 
بكرة رأســية وضعها بغرابة 

فوق العارضة )68(.
وسجل األصفر هدفا ألغاه 
احلكــم بداعــي التســلل بعد 
تســديدة من لويس ارتطمت 
بالســومة ليتغيــر اجتاههــا 
وتدخــل املرمــى )71(، ومــع 
اقتــراب الشــوط الثانــي من 
نهايتــه، ظهــر واضحــا ان 
الفريقني خشــيا دخول هدف 
من الصعــب تعويضه، ليهدأ 
اللعــب كثيــرا وينحصر في 
وســط املعلــب خصوصا من 
جانب القادسية الذي تراجع 
اداؤه الهجومي كثيرا ليخرج 
املدرب ابراهيم العب الوسط 
احلشان ويدخل بدال منه حمد 
أمان )81(، وقبل نهاية الشوط 
بـ 3 دقائــق تكفلت العارضة 
بإبعــاد رأســية ربيــع، وفي 
الدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائع متكن ابراهيما كيتا من 

سيف احلشان الذي سددها في 
املرمى اال ان املدافع ندمي كرمي 
أبعدها قبل دخولها املرمى )18(.
في املقابل، وصل السويق 
الــى مرمــى نــواف اخلالدي 
ألول مرة من كرة ثابتة نقلت 
بطريقة ســريعة ليواجه من 
خاللها العبدي نوفلي املرمى 
لكنه سددها بجانب القائم )31(، 
ثم تكفــل اخلالــدي بالهجمة 
الثانيــة بعد تصــد رائع منه 
لتســديدة حســن ربيع الذي 
واجهه داخــل منطقة اجلزاء 
)36(، وجاء رد األصفر سريعا 
من متريــرة متقنة من الوافد 
البرازيلــي لويــس  اجلديــد 
كارلوس الى ميشيل على خط 
املرمى جتــاوزت احلارس اال 
ان ميشيل لم يعرف التعامل 
معها لتذهب الكرة بعيدا عن 

املرمى )37(.
وفي الشــوط الثاني تكرر 
مسلســل الفــرص الضائعــة 
لألصفــر منــذ بدايتــه عندما 
ســدد لويــس كــرة قوية من 
داخل منطقة اجلــزاء أبعدها 
الرشــيدي ببراعــة )52(، ثم 
أضاع ميشيل كرة رأسية مرت 
بجانــب القائم )56(، ليجري 
محمد إبراهيم تبديال سريعا 
بإدخال عمر السومة بدال من 

 عبدالعزيز جاسم 
 مبارك الخالدي

العاجــي  »راس«  قــادت 
ابراهيما كيتا فريقه القادسية 
الى الفوز والتأهــل الى الدور 
الثانــي فــي تصفيــات دوري 
أبطال آسيا بعد ان سجل الهدف 
الوحيد مبرمى السويق العماني 
بالدقيقة الرابعة من الوقت بدل 
الضائــع )94(، ليمنح األصفر 
بطاقة التأهل ملواجهة بني ياس 
اإلماراتي بالدور الثاني 8 فبراير 

اجلاري في ابوظبي.
في الشوط األول كان واضحا 
مــن البداية ان األصفــر يريد 
الهجــوم والســويق يدافع من 
أجل املرتدات، وبالفعل سيطر 
القادسية على مجريات الشوط 
بالكامل وتفنن العبوه في إضاعة 
الفرص بسبب التسرع وكذلك 
لتألق احلارس العماني، وكانت 
أولى هجمات األصفر اخلطرة 
مــن تســديدة قويــة لصالــح 
الشيخ من خارج منطقة اجلزاء 
أبعدها احلارس فايز الرشيدي 
ببراعة )11(، وزاد القادسية من 
ضغطه وكاد ميشيل ان يفتتح 
التســجيل من تســديدة قوية 
داخــل منطقة اجلــزاء أبعدها 
الرشيدي بصعوبة لترتد الى 

)أ.ف.پ( )هاني الشمري(جنم القادسية ابراهيما كيتا في كرة مشتركة مع العب السويق أحمد القريني   الالعب االيراني جواد نيوكونام فرحا بهدفه في مرمى الشرطة العراقي  

العربيد يشيد بعطاء العجمي

اســتقبل رجل األعمال فراج زبن العربيد العب نادي 
التضامن واملنتخب الوطني السابق محمد سالم العجمي 
مبناســبة اعتزاله الذي يقام حتت رعاية النائب السابق 
الصيفي مبــارك الصيفي على هامش لقاء التضامن امام 
القادســية في الثامن من الشهر اجلاري ضمن منافسات 
دوري »VIVA« ورافق الالعب عضو مجلس االدارة ومدير 
النادي سالم مبارك الفعم. وامتدح العربيد مشوار الالعب 
محمد سالم العجمي وما حققه مع التضامن خالل الفترة 
املقبلــة، ومتنى له التوفيق في حياته املســتقبلية، وفي 
ختام الزيارة قدم الالعب دعوة العربيد ودرعا تذكارية.

فراج العربيد يتسلم درعا من العجمي 

أرسنال يستعيد الصدارة مؤقتًا.. 
وليڤربول يتعثر مجدداً

اســتعاد ارســنال نغمة الفــوز ومعهــا الصدارة 
وإن كان مؤقتــا، وذلــك بفــوزه على ضيفــه وجاره 
كريستال باالس 2-0 بفضل ثنائية اليكس اوكساليد 
- تشــامبرالين، فيما ســقط ليڤربــول بفخ التعادل 
أمام مضيفه وســت بروميتش البيون 1-1 أمس في 
املرحلة الرابعة والعشــرين مــن الدوري االجنليزي 
لكرة القدم. في املباراة االولى على "ســتاد االمارات"، 
جتاوز ارسنال عقبة جاره اجلريح كريستال باالس 
واســتعاد توزانه بعد سقوطه في فخ التعادل خالل 
املرحلة الســابقة امام ساوثمبتون )2-2( ما تسبب 
فــي تنازله عن الصدارة ملصلحة مان ســيتي بفضل 
تألق العبه تشامبرالين الذي سجل هدفي اللقاء )47 
و73(.  وفي املباراة الثانية على ملعب "ذي هاوثورنز"، 
كانت الفرصة متاحة امام ليڤربول لكي يعزز مركزه 
الرابــع، االخير املؤهل الى دوري ابطال اوروبا، لكنه 
اكتفــى فــي نهاية املطــاف بنقطة للمــرة الثانية في 

املراحل الثالث االخيرة.

إيطاليا

هز اتاالنتــا برغامو عرش ضيفه نابولي صاحب 
املركز الثالث ووصيف بطل املوسم املاضي حني هزمه 
3-0 في املرحلة الثانية والعشرين من الدوري االيطالي. 
ووقــف رصيد نابولي عنــد 44 نقطة وبقي على بعد 
6 نقــاط مــن روما الثانــي الذي تأجلــت مباراته مع 
ضيفه بارما بســبب االمطار الغزيــرة.  وعلى ملعب 
مارك انطونيوي بنتيغودي، اســتعاد التسيو املركز 
التاسع بعد فوزه على مضيفه كييفو 2-0.  وفي لقاء 
بني الوافدين الى النخبة ساســوولو وضيفه هيالس 
فيرونا على ملعب تشيتا دي كولوري، متكن االخير 
مــن العودة الى املركــز اخلامس مؤقتــا بفوزه 1-2.  
وعلى ملعب اجنلو ماســيمو وفــي اطار الصراع بني 

فرق القاع، تعادل كاتانيا مع ضيفه ليفورنو 3-3.

ألمانيا

واصل بايرن ميونيخ حامل اللقب واملتصدر مسلسل 
انتصاراتــه بفــوزه الكاســح على ضيفــه اينتراخت 
فرانكفورت 5-0 في املرحلة التاسعة عشرة من الدوري 
االملاني على ملعب "اليانز ارينا" واستعاد فارق النقاط 
الـ13 الذي يفصله عن مالحقه باير ليڤركوزن. وعلى 
امللعب االوملبي في العاصمة حقق نورمبرغ فوزه الثاني 

على التوالي بتغلبه على مضيفه هرتا برلني 1-3.

فرنسا

واصــل ليل تراجعه في الصراع على اللقب وذلك 
بسقوطه امام مضيفه املتواضع نيس 0-1 في املرحلة 
الثالثة والعشــرين من الدوري الفرنســي. وتعرض 
ليون الســاعي للحاق بفرق الصدارة لسقطة جديدة 

بخسارته امام مضيفه رين 1-0.


