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 االربعاء ٤ أكتوبر ٢٠١٧ 

 اكتمال عقد الحكام والالعبين المشاركين في البطولة اليوم 

 بودي: «كويت كالسيك» 
ر خارطة بناء األجسام في العالم    تغيِّ

 تضــع اللجنــة املنظمــة العليا التي 
يترأســها رئيس اللجنة الكويتية بناء 
األجســام ملســاتها األخيرة الستضافة 
«الكويت كالسيك»، التي جترى منافساتها 
على صالة التزلج اجلمعة املقبل، وهي 
البطولة األولى التــي تقام حتت مظلة 
 IFBB» احتاد كمال األجسام للمحترفني
Pro»، بعد أن فقد االحتاد الدولي للعبة 
صالحيته في تنظيم البطوالت العاملية.
  وتتيــح بطولــة «كويت كالســيك» 
الفرصة أمام جميــع العبي دول العالم 
للمشــاركة في منافســاتها دون قيد أو 
شــرط، وفقا للسياســة املتبعة في هذا 
الشــأن من قبــل احتاد كمال األجســام 
للمحترفــني «IFBB Pro»، عكس احلال 
بالنســبة لالحتاد الدولــي للعبة الذي 
كان يضع العديد من الشــروط لالعبني 

للمشاركة في بطوالته.
  ومتنح بطولة كويت كالسيك الالعبني 
األربعة األوائل كروت احتراف عقب إعالن 
فوزهــم من قبل جلنة احلــكام الدولية 
مباشــرة، في فئات فيزيــك للمحترفني 
و«٢١٢»، إلــى جانــب الفيزيك ماســتر، 
والبــدي بلدجن للهواة حتت ٩٥ ك، فيما 
متنــح نقاطا ألصحــاب املراكز املتقدمة 

تساعدهم على املضي قدما في عالم كمال 
األجسام للمحترفني. 

  وأكــد رئيس اللجنــة املنظمة العليا 
للبطولة بدر بودي أن اللجنة وضعتها 
تصوراتها منذ فترة أربعة اشهر إلجناح 
البطولــة فنيا وتنظيميــا معا، مضيفا 
أن اجلانبــني الفني والتنظيمي مكمالن 
لبعضهما بعضا، فال جناح تنظيميا دون 

النجاح الفني والعكس.
  وقال: «بطولة كويت كالســيك التي 
حتظى مبشاركة جنوم العالم في لعبة 
بناء األجســام، ســتغير خارطة اللعبة 
في العالم بتحويلهم من فئة الهواة إلى 
احملترفــني، كمــا أن البطولة جعلت من 
الكويت قبلة الالعبني الباحثني عن التأهل 

للمراكز املتقدمة».
  وأشــار بودي إلى أن اليوم األربعاء 
سيشهد اكتمال وصول الالعبني واحلكام 
املشاركني في البطوالت، مبينا أن توافد 
املشاركني إلى بلدهم الثاني الكويت بدأ 

منذ أمس األول.
   وأوضــح بــودي أن صالــة التزلج 
ستشــهد في التاســعة من صبــاح غد 
اخلميس إجراء عمليات األوزان واألطوال 
جلميــع الالعبني املشــاركني، بينما في 

العاشــرة من صبــاح اجلمعــة املقبلة 
التحكيم الســري لالعبــني الهواة، فيما 
تنطلــق منافســات الــدور النهائي في 
اخلامسة مساء بحضور جماهيري غفير.
  وأعــرب بــودي عن أمنيتــه جلميع 

الالعبني املشاركني في بطولة 
  «كويت كالســيك»، مشــددا على أن 
اللجنــة العليا كانــت حريصة كعادتها 
على توفير العدالة جلميع الالعبني من 
خــالل جلب حكام مشــهود لهم الكفاءة 

على مستوى العالم.

   السبيعي جاهز
  من جانبه، أكد الالعب رامي السبيعي 
جاهزيته خلوض منافسات بطولة «كويت 
كالسيك»، الفتا إلى أنه يدخل منافسات 
البطولــة بحثا عن حتقيق إجناز جديد 

له في اللعبة.
  ووجه الســبيعي الشكر إلى رئيس 
اللجنــة املنظمــة العليــا ومديــر معهد 
أوكسجني على رعايته له وجلميع العبي 
املعهد الذين يتنافسون بقوة مع أبطال 
العالم حلصد الذهب والفضة والبرونز، 
مشيدا بدور مدربه وزمالئه في االرتقاء 

 بدر بودي مع البطل رامي السبيعي مبستواه بشكل مستمر. 

 ينافس على لقب رالي المغرب الصحراوي الذي ينطلق اليوم 

 العطية لـ «األنباء»: سعيد بالتواصل مع جمهوري الكويتي 
 أسامة المنصور 

  
  تتجه األنظار ظهر اليوم 
نحو مدينة فاس املغربية، 
موعــد انطالق رالي املغرب 
الصحــراوي فــي مرحلــة 

استعراضية، 
  ويشــكل رالــي املغــرب 
اجلولــة العاشــرة وما قبل 
العالم  األخيــرة مــن كأس 
للراليات الصحراوية ٢٠١٧، 
حيث تستمر مجريات الرالي 
حتى العاشر من هذا الشهر 
موعدا لنهاية أحداث الرالي 
في مدينة «إرفود» وتشير 
التوقعــات الــى أن اجلولة 
احلاسمة ستشهد مزيدا من 
املنافسة على صعيد متصدر 
الترتيب العام البطل القطري 
ناصر العطية بـ ٢٤٠ نقطة، 
ويليــه الپولندي ياكوب بـ 
١٥٩، أي بفارق ٨١ نقطة عن 
العطية، الذي يستعني بخبرة 
املالح الفرنسي ماثيو بوميل 
لتحقيق فــوزه الرابع على 
الرمال املغربية، وهو واثق 
من هذه اخلبرة على اعتبار 
أنهم حققوا ٧ انتصارات في 

هذا املوسم. 
  وفــي اتصــال أجرتــه 
متصــدر  مــع  «األنبــاء» 
البطولة القطري ناصر بن 
صالح العطية قال فيه: بداية 
أشــكركم على هذا االهتمام 
وهو أمر ليس بغريب على 
جريدتكــم املتميزة، وكذلك 

أوجه شكري اخلاص لإلعالم 
الكويتــي، واليــوم حقيقة 
ســعيد جــدا بالتواصل مع 
الكويــت  فــي  جمهــوري 
الشقيقة، وأمتنى أن أراهم 
في أقرب وقت، وفيما يخص 
ظروف املنافسة اليوم بكل 
تأكيــد لــن تكــون ســهلة، 

وهذا الشــعور لــم يأت من 
فراغ بل من املعطيات التي 
دائمــا ما تأتي فــي طبيعة 
كل منافســة، فنحــن نقوم 
بوضع إستراتيجية واضحة 
املعالم، مبنية على احترام كل 
املنافسني، ناهيك عن بعض 
األمــور الفنية التي عادة ما 
يتــم االتفاق عليها مســبقا 
ســواء على صعيــد املالح 
الذي يجلــس بجانبي وهو 
الفرنســي «ماثيو بوميل» 
والذي حقيقة أثق في قدراته 
الى جانب إدارة الفريق «أوفر 
درايف» وهو فريق محترف 
وقادر على املنافسة بقوة. 

  وأفــاد العطية بأن رالي 
املغــرب الصحراوي صعب 
وشاق وتكمن الصعوبة في 
طبيعة جغرافيته، ويجب أن 
تكون اخلطة مدروسة متاما 
في كيفية التعامل معها، على 
اعتبار أن املنافســة طويلة 
وشاقة وحتتاج الى تكاتف 
اجلميع من أجــل الوصول 
الى نقطة النهاية وبنتيجة 
توازي ذلك اجلهد، وهذا بكل 
تأكيد سيكون نصب أعيننا.  

 العطية عينه على لقب رالي فاس 

 بعد غياب ٧ سنوات.. األناضول تعود إلى «الراليات» 
 أسامة المنصور 

  
  تعود تركيا مجددا إلى بطولة العالم للراليات 
مــن خالل بوابــة مدينة موجــال التركية التي 
ستشهد هذه العودة بعد فترة غياب استمرت 
ألكثر من ٦ ســنوات متتالية، ومما ال شك فيه 
أن هدير احملركات ســيكون أحد األسباب التي 
ستزيد من فرص جناح هذا الرالي، إلى جانب 
مستوى التنظيم الذي يتمتع به االحتاد التركي 
للسيارات، على اعتبار أن بالد األناضول ستنظم 

هناك بطولتني منفصلتني من حيث النتائج.
  فالبدايــة مع البطولــة األوروبية للراليات 
ERC التي ال تقل أهمية من حيث حجم املنافسة، 
وكذلك احلضور اجلماهيري وهذه اجلولة من 
البطولة األوروبية للراليات ستنطلق أحداثها 
من مدينة مارماريز التركية، وستكون عوضا 
عن رالي پولندا الذي سجل غيابا في هذا املوسم 

ألسباب متعددة.
 ،WRC وفيما يتعلق ببطولة العالم للراليات  
فاجلديد في األمر هو عودة بالد األناضول إلى 
رزنامة البطولة، وهذه العودة ستكون رسمية 
من خالل موسم ٢٠١٨، حيث سيكون رالي تركيا 

العاملي، إن صح التعبير، اجلولة العاشرة من 
عمــر البطولة، إن لم يطــر أي تغيير من قبل 
املنظمني، على أســاس أن هناك رالي املكسيك، 
األرجنتني، البرتغــال وإيطاليا، ومازال العمل 
جاريا حول إيجاد اتفاقيات مع شركات راعية 
لها، فقادم األيام كفيل بأن يثبت تلك املواعيد، 
وذلك حسب ما خرج به االجتماع األخير لالحتاد 
الدولي للسيارات (فيا) الذي عقد في العاصمة 

الفرنسية (باريس) أواخر الشهر املاضي. 

  أول سباق دولي 
  في السياق ذاته، فان بالد االناضول نظمت 
أول سباق دولي لها عام ١٩٧٢ ما أسهم في دعم 
فكرة تنظيم إحدى جوالت بطولة العالم للراليات 
التي ظهرت في عام ١٩٩٩ ومن ثم تبلورت هذه 
الفكرة عندما استضافت جوالت بطولة العالم 
للراليــات في عام ٢٠٠٣ واســتمرت تركيا في 
التنظيم ملدة ســت ســنوات من خالل مدينتي 
«أنتاليا واسطنبول»، وعليه فإن تركيا متتلك 
اليوم قاعدة صلبة نبني من خاللها أي جناح، 
وهــذا ما يؤكد مجــددا أن رالــي تركيا العاملي 
سُيكتب له النجاح حتى قبل عودته في ٢٠١٨ في 

ظل املعطيات املتاحة، حيث إن االحتاد التركي 
للسيارات برئاسة سيركان يازك يتمتع بخبرة 
ال بأس بها، كونه قد شــارك في أحداث سابقة 
عليه، فهو مدرك متاما حجم ما يحتاج اليه رالي 
عاملي للوصول إلــى املعنى احلقيقي للنجاح، 
كما أن هذا النوع من األحداث الرياضية يعتبر 
أحد أعمدة الســياحة الرياضية، التي تســعى 
اليه بعض الدول عبر منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا وصوال إلى القارة األوروبية.

  مونتي كارلو
  جدير بالذكر أن رزنامة بطولة العالم للراليات 
تنطلق برالي مونتــي كارلو قبل االنتقال إلى 
الرالي الثلجي في الســويد، وعليه فإن موسم 
٢٠١٨ ســيكون صعبا للغاية وال ميكن التكهن 
بنتائجه، وذلك قياسا بحجم التنوع اجلغرافي 
فــي كل رالي، وجاء التغيير في موســم ٢٠١٨ 
مــن خالل تبديــل بني مواعيد رالــي بريطانيا 
وإسبانيا، إذ ستقام جولة بريطانيا قبل إسبانيا، 
كما ترتبط إقامة راليات املكسيك، األرجنتني، 
البرتغال وإيطاليا بإيجاد اتفاقيات مع الشركات 

الراعية لها. 

 «خماسية» لألنصار في مرمى النجمة 

 بيروت - ناجي شربل
  

  حسم االنصار مباراة القمة التقليدية وغرميه 
النجمة بخماسية تاريخية ٥-١ (الشوط االول 
٣-١)، في املباراة التي أجريت بينهما على ملعب 
مدينة كميل شمعون الرياضية في بيروت، في 
ختام املرحلة الثالثة من الدوري العام اللبناني.
  وتوج املهاجم السنغالي احلاج مالك جنما 
للمباراة بتسجيله اربع اهداف «سوبر هاتريك» 
للفريق االخضر، بعدما كان خالد تكه جي افتتح 
التســجيل لألنصار في مرمى فريقه الســابق 
بكرة سددها على الطاير من داخل املنطقة، اثر 
اخفاق السوري عبد الرزاق احلسني في قطعها.
  وارتكــب حارس النجمــة ومنتخب لبنان 
عباس حسن خطأين قاتلني منحا احلاج مالك 
هدفني اثر عدم جناحه في تشتيت كرتني اعادهما 
اليه املدافع املصري محمود فتح اهللا الذي سجل 
هــدف رد االعتبار للنجمة بكرة رأســية. كما 
تألــق حارس االنصار ربيع الكاخي في الذود 
عن مرماه امام فريقه الســابق حارما النجمة 

العودة الى اجواء اللعبة.
  ولم تخرج نهاية املباراة عما تشهده عادة 
مباريــات الديربــي، اذ حطم جمهــور النجمة 
الكراسي البالستيك في املدرجات وقذفها الى 
ارض امللعب، ما ادى الى اصابات ألشــخاص 
عدة عرف منهم عضو اللجنة التنفيذية لالحتاد 
اللبناني لكرة القدم موسى مكي، الذي احتاج 
الى اربع غرز في رأسه بعد نقله الى مستشفى 

الزهراء قرب طريق املطار.
  وبذلك حقق األنصار فوزه الـ ٤١ على النجمة 
في ١١٦ مبــاراة بينهما، والـ٢٠ في الدوري في 

٦٦ مباراة.
  وابتعد األنصار في صدارة الدوري برصيد 
سبع نقاط، بفوزين وتعادل. فيما مني النجمة 

بخسارته األولى بعد تعادل وفوز.
  من جهة أخــرى، أخفق العهد حامل اللقب 
في حتقيق فوز أول هذا املوسم، اذ تعادل مع 
اإلخاء االهلي عاليه ١-١. ونفى رئيســه متيم 
سليمان ما أشيع عن نيته التخلي عن مدرب 

الفريق موسى حجيج. 

 العب النجمة حسن معتوق يحاول املرور من نصار النصار العب االنصار  

 الشباب يعني كارينيو مدرباً خلفاً للجابر 
الشــباب  نــادي   أعلــن 
السعودي لكرة القدم تعيني 
األوروغوياني خوسيه دانيال 
كارينيــو مدربــا بعــد نحو 
أســبوعني على إنهاء التعاقد 
مع املدرب والنجم السعودي 
السابق سامي اجلابر بسبب 

نتائج متواضعة.
النــادي مؤمتــرا    وعقــد 
صحافيا لالعــالن عن تعيني 
املــدرب البالغ مــن العمر ٥٤ 
عاما، ليخوض جتربته الثانية 
فــي الســعودية، بعدمــا قاد 
النصر عام ٢٠١٤ للقبي الدوري 

وكأس ولي العهد.
اجلديــد  املــدرب    وقــال 
بحســبما نقــل عنه حســاب 
النــادي على موقع «تويتر»: 
«ســأبدأ مرحلــة جديــدة في 
التدريبية، وأمتنى  مسيرتي 
ان أقــدم مــع الشــباب كل ما 
أملك»، مضيفــا «اآلن أنا في 
ناد كبير ويحتاج مني أيضا 
عمــال كبيرا، فأنا لدي أهداف 
كبيرة سأعمل على حتقيقها».
  وتابع «اإلدارة شرحت لي 
وضع النادي، وسيكون هناك 
الكثير من التغييرات اإليجابية 
في املستقبل»، مؤكدا احترامه 
للجابر «كشــخص وكمدرب، 
وسأســتفيد من كل األشــياء 

اإليجابية التي عملها».
  وفي املؤمتر نفسه، أوضح 

األمــني العــام للنــادي أحمد 
العقيل ان عقد كارينيو ميتد 
حتى نهاية املوسم احلالي، مع 

امكان التجديد ملوسم.
  وشدد على ان املدرب هو 
«األفضــل للفريــق فــي هذه 
املرحلــة»، متمنيا ان «يعود 
الشباب الى وضعه الطبيعي».
النــادي صــورا    ونشــر 
خلــوض العبيــه تدريبهــم 
األول بإشــراف املــدرب الذي 
سبق له خوض جتارب عدة 
في بالده، اضافة الى تدريب 
ناديي العربي وقطر الرياضي 

القطريني.
أعلــن  الشــباب    وكان 
منتصف سبتمبر إنهاء تعاقده 
مع اجلابر الذي تولى االشراف 

عليــه مطلع املوســم املاضي 
بعقــد لثالث ســنوات، اال ان 
الدولي السابق فشل  الالعب 
في حتقيــق النتائج املرجوة 
مــن الفريــق، اذ احتل املركز 
الســادس في الدوري احمللي 

املوسم املاضي.
  ويحتــل الشــباب حاليــا 
املركــز التاســع فــي ترتيب 
الــدوري، مع ســت نقاط من 
خمس مباريــات، من فوزين 

وثالث خسارات. 

  األوروغوياني خوسيه دانيال كارينيو 

 ٢٨ ينايــر رالي مونتي كارلو
  ١٨ فبرايــر- رالــي الســويد
  ١١ مــارس- رالــي املكســيك 
  ٨ أبريــل- رالــي كورســيكا
  ٢٩ أبريــل- رالــي األرجنتني 
  ٢٠ مايــو- رالــي البرتغــال 
  ١٠ يونيــو- رالــي إيطاليــا
  ٢٩ يوليــو- رالــي فنلنــدا
  ١٩ أغســطس- رالــي أملانيا
  ١٦ ســبتمبر- رالــي تركيــا
  ٧ أكتوبــر- رالــي بريطانيا
  ١٨ نوفمبر- رالي أســتراليا 

 الرزنامة ملوسم 
٢٠١٨ املؤقتة


