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العربي يتخطى الكويت بكأس االحتاد

نايف يعتزل الكرة أمام العربي

حقق العربي فوزا مهما ضمن اجلولة الثانية ملنافسات
املجموعة الثانية في بطولة كأس االحتاد بفوزه على
الكويت  ،1-3سجل لألخضر كل من مشاري الكندري
وعلي سلمان وعبداحملسن التركاني فيما سجل لألبيض
عبداهلل العجمي ،وفي النتائج األخرى لنفس املجموعة
تعادل كاظمة مع الساملية  ،1-1وتغلب الفحيحيل على
التضامن .2-4
وفي املجموعة األولى فاز القادس���ية على النصر
 2-4في مباراة شهدت عودة النجم حمد امان ،وسجل
لألصفر كل من أمان وهيثم املولي ويوسف سعود هدفني
 ،وبنفس املجموعة تغلب برقان على الشباب بهدفني،
كما فاز الصليبخات على اليرموك بهدف دون رد.

نايف يقدم درعا تذكارية حملافظ الفروانية الشيخ فيصل احلمود

أحداث مواجهة غير مسبوقة
في لقاء الرياضي واحلكمة

احتجاج جماهيري كبير

مشاجرة بني اجلماهير
بيروت ـ ناجي شربل

أصدر وزير الش���باب والرياضة اللبناني العميد عبد
املطلب احلناوي قرارا يقضي باستكمال بطولة كرة السلة
دون حضور اجلمهور حرصا على األمن الوطني .جاء ذلك
في أعقاب انتهاء لقاء الرياض���ي بيروت وضيفه احلكمة
بيروت ،في ختام املرحلة الـ  ،14من بطولة لبنان لكرة السلة
للدرجة االولى للرجال بقرار من طاقم احلكام الدولي املؤلف
من مروان ايغو ورباح جنيم ونقوال معلوف بإقفال دفتر
التسجيل اخلاص بها احتاديا على خسارة احلكمة 0 - 20
بدعوى رفض العبيه إكمال آخر  48ثانية املتبقية منها ،بعدما
تعطلت والنتيجة تقدم الرياضي بفارق  11نقطة 98 - 109
(األشواط .)98 - 109 ،69 - 84 ،47 - 62 ،21 - 29
وتوقفت املباراة اثر تالسن بني العب احلكمة االميركي
تيريل ستوغلني وصانع ألعاب الرياضي علي محمود الذي
أقدم على بطحه أرضا واعتدى عليه بالضرب وتفاقمت األمور
مع نزول قسم من مش���جعي النادي الرياضي إلى امللعب
وتورطه في املعركة ،على رغم محاولة العبي الفريقني وقوى
األمن التهدئة .وانسحب العبو احلكمة إلى غرفة املالبس،
ورفضوا إكمال املباراة بحجة إصابة  4منهم بجروح متفاوتة،
إلى عدم ش���عورهم باألمان .وتكهربت األجواء مجددا لدى
خروج العبي الفريق األخضر من امللعب للرحيل ومحاولة
من بقي من مشجعي الفريق األصفر التعرض لهم .وصرح
رئيس نادي احلكمة ندمي حكيم بأن سالمة العبيه أهم من
نتيجة املباراة« ،وليفعل االحتاد (اللبناني لكرة السلة) ما
يراه مناس���با قائال :إن إدارة النادي ستتخذ موقفا حاسما
في ضوء قرارات االحتاد .وكان حشد جماهيري من الفريق
املضيف وحده مبوجب نظام البطولة واكب املباراة .وحضر
وزير الشباب والرياضة العميد عبد املطلب احلناوي .والحقا
أعلن وزير الرياضة أن البطولة كلها ستستكمل من دون
حضور اجلمهور حرصا على األمن الوطني اللبناني».

«أوملبي الفراعنة» يعبر كينيا
وبتروجت يهزم «غزالة» بسداسية
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

جنح املنتخ���ب األوملبي املصري في حتقيق الفوز
على حس���اب ضيفه الكيني بثالثية نظيفة في اللقاء
الذي أقيم مساء أمس على ملعب بتروسبورت في جولة
الذه���اب بالتصفيات املؤهلة لدورة األلعاب األفريقية
لكرة القدم .سجل أهداف املباراة رامي ربيعة في الدقيقة
 43ومحم���ود عبداملنعم في الدقيقتني  89و 90و 3من
ضربة جزاء .وحرص مهاجم املنتخب األوملبي محمود
عبداملنعم على إظهار قميص ينعى وفاة  19مش���جعا
زملكاوي���ا قبل لقاء إنبي وأيض���ا  74في لقاء األهلي
واملصري البورسعيدي بالدوري.
ورغ���م الفوز الكبير إال أن العرض كان مهزوزا في
بعض الفترات وانتاب األداء بعض الفردية بشكل كبير
خاصة من جانب رمضان صبحي.
وأعرب املدير الفني للمنتخب األوملبي حسام البدري
عن رضاه بالعرض ال���ذي قدمه الفريق في ظل كثرة
الغيابات التي مير بها الفريق في املرحلة املقبلة.
وفي البطولة الكونفدرالية لألندية دك فريق بتروجت
املص���ري لكرة القدم حصون ضيفه غزالة من جنوب
السودان بسداسية مقابل هدف واحد في اللقاء الذي أقيم
على ستاد السويس اجلديد في إياب الدور التمهيدي
لبطولة كأس االحتاد األفريقي.
وتأهل بتروجت إل���ى دور الـ  32ليواجه دجوليبا
املالي .وسجل سداسية بتروجت محمد رجب «سوبر
هاتريك» وإيهاب املص���ري وبالل جمال بقيادة املدير
الفني رمضان السيد.
وبذلك يكون فريق بتروجت قد كرر فوزه على بطل
السودان بعد أن فاز ذهابا بهدف نظيف سجله مصطفى
شبيطة .في شأن آخر واستمرارا ألزمة اللجنة األوملبية
املصرية تتجه النية لدى األغلبية من أعضاء اللجنة
للدع���وة لعقد جمعية عمومي���ة طارئة ،خالل الفترة
املقبلة من أجل ش���طب خالد زين م���ن مجلس إدارة
اللجنة األوملبية ،الذي صدر بحقه قرار إيقاف نشاطه
في اللجنة األوملبية من اللجنة الثالثية برئاسة د.حسن
مصطفى املفوض من اللجنة األوملبية الدولية.
وس���تناقش اجلمعية العمومية غير العادية بندا
واحدا فقط ،وهو ش���طب خالد زين بعدما خرق قرار
اللجنة الثالثية واللجنة األوملبية الدولية وحضوره
ملقر اللجنة األوملبية أكثر من مرة ،فضال عن العديد من
املخالفات التي ظهرت على مدار األيام املاضية.

مركبة «تويوتا يارس هاتشباك» تعود إلى بطولة العالم للراليات
كش����فت ش����ركة تويوت����ا
مؤخرا عن تفاصيل مشاركاتها
في أنش����طة رياضة السيارات
العاملية في العام  ،2015وأعلنت
عن التوسع في مبادراتها املتعلقة
بسباقات الس����يارات من خالل
العودة إلى بطولة العالم للراليات
في العام  .2017وللمرة األولى منذ
العام  ،1999ستخوض تويوتا
غمار املنافسة في بطولة العالم
للراليات وذلك من خالل مركبة
«يارس هاتشباك» ذات احملرك
التوربيني الذي يعمل باحلقن
املباشر سعة  1.6لتر (متاشيا
مع الضوابط العاملية حملركات
سباقات الس����يارات) .وسيتم
تطوير واختبار مركبة «يارس
هاتش����باك» اجلدي����دة من قبل
شركة تويوتا لرياضة السيارات
احمل����دودة .واجلدير بالذكر ان
تويوتا حققت الفوز ب  43سباقا
وتوجت باللق����ب العاملي ثالث
مرات ،وذلك في الفترة بني عامي
 1973و( 1999مع توقف مؤقت بني
عامي  1996و .)1997وسيواصل
فريق تويوتا للسباقات أيضا
مش����اركته في بطول����ة العالم
للتحمل الت����ي ينظمها االحتاد
الدولي للس����يارات .وفي العام
املاضي ،وبفضل األداء االستثنائي
لنظام الهايبرد ،متكنت مركبة
تويوتا هايبرد  TS040من الفوز
بخمسة من أصل ثمانية سباقات،
وبالتالي متكنت من حصد الفوز
بفئتي الصانعني والس����ائقني.
وفي عام  ،2015والذي يش����هد
العام الرابع من مش����اركته في
السباقات ،سيعزز فريق تويوتا
للسباقات من قدرة املركبة على
توليد قوة الهايبرد بالكامل -
من خالل نظام تويوتا هايبرد
للس����باق ( )THS-Rـ من أجل
الفوز باللقب مرة أخرى ،وكذلك
الفوز بس����باق التحمل «لومان
 24ساعة» األس����طوري للمرة
األولى والذي من املقرر إقامته
بني  14-13يونيو املقبل .ويتميز
نظام تويوتا هايبرد ـ للسباق
( ،)THS-Rالذي مت تطويره في
مركز هيغاش����ي ـ فوجي الفني
التاب����ع لتويوتا ف����ي اليابان،
بجمعه بني مح����رك ذي ثماني
أسطوانات والذي طورته الشركة
في الع����ام املاضي ،واحملركات/
مولدات الطاقة األمامية واخللفية
لتزويد العجالت بالطاقة على
نحو أفض����ل .وتخطط تويوتا

تويوتا توسع
مشاركتها في
سباقات السيارات
العاملية
حققت الفوز بـ 43
سباق ًا وتوجت باللقب
العاملي ثالث مرات
وذلك في الفترة بني
عامي  1973و1999
(مع توقف مؤقت بني
عامي  1996و)1997

الستخدام تقنيات الهايبرد ،التي
طورتها خالل مشاركاتها في هذه
األنشطة ،في مركباتها االهايبرد
التي تنتجها على نطاق واسع.
وقال املمثل الرئيسي للمكتب
التمثيلي لش����ركة تويوتا في
منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا تاكايوكي يوشيتسوغو:
«تعتبر تويوتا رياضة السيارات
وسيلة مثالية تعكس مدى اإلثارة
والتشويق الكامنة في جتربة
القيادة ،وسنس����عى جاهدين
لتوس����يع نطاق هذه الرياضة
جل����ذب مجموعة واس����عة من
عشاق املركبات .وتأمل تويوتا
في االستفادة من هذه األنشطة
لصقل مهارات موظفيها وقدرات
مركباته����ا وتعزي����ز تقنياتها،
باإلضاف����ة الى االس����تفادة من
التجارب واخلبرات املكتس����بة
لتطوير مركبات أفضل من أي
وقت مض����ى .وتتمتع تويوتا
بتاري����خ حاف����ل ف����ي رياضة
السيارات ميتد لـ  57عاما ،قدمنا
خالله أعلى مس����تويات األداء
في رياضة السيارات العاملية،
وجنحنا في حتقيق الكثير من
اإلجنازات .وال يس����عنا سوى
التعبير عن امتناننا للدعم الكبير
الذي القيناه على مر السنني من
عمالئنا األوفياء في جميع أنحاء
العالم ونحن نكن لهم كل التقدير
على ذلك ،وإذ نتطلع إلى ترسيخ
هذا التراث الغني من النجاح من
خالل حتقيق نتائج إيجابية في
املنافسة مرة أخرى في بطولة
العالم للراليات».
وف����ي الوالي����ات املتح����دة
األميركية ،س����تواصل تويوتا
املنافس����ة في جمي����ع الفئات
الثالث ضمن سلسلة سباقات

ناس����كار .وستش����ارك للعام
التاسع على التوالي في سلسلة
كأس سبرينت ،الذي ميثل قمة
سباقات ناسكار ،بهدف الفوز
بلقب السائقني في البطولة للمرة
األولى.
وفي رالي داكار ،الذي أقيم
في أميركا اجلنوبية في يناير
املاضي ،أنه����ت مركبة تويوتا
الند ك����روزر  200غير املعدلة،
التي شاركت بها وحدة «أوتو
بودي» احملدودة التابعة لتويوتا
في اليابان ،في املركزين األول
والثاني ضمن فئة مركبات اإلنتاج
للعام الثاني على التوالي.
أم����ا ف����ي بطول����ة س����وبر
فورموال اليابانية ،فقد طورت
تويوتا محرك توربيني بأربع
اسطوانات ( )RI4Aسعة  2لتر
يعمل بالبنزين بتقنية احلقن
املباشر .وقد ساهم احملرك الذي
ميتثل للقوانني اجلديدة في تقدمي
الدعم الالزم للسائق والفريق
املشارك لتحقيق هذه النتائج.
وسيعمل فريق تويوتا للسباقات
على تعزيز أداء احملرك بهدف
الفوز باملزيد من البطوالت ،كما
سيشارك الفريق أيضا مبركبة
تويوتا «بريوس» في س����باق
سوبر - GTفئة .GT300
وف����ي الوقت ذات����ه ،يرعى
فريق « ،»GAZOO Racingفريق
« »Tom’s Spiritمنذ عام ،2012
وهو الفريق الذي يش����ارك في
املنافسات مبركبة تويوتا «،»86
وسينافس هذا العام مرة أخرى
مبركبة «GAZOO Racing Spirit
 »86في سلسلة سباقات سوبر
تايكيو .وعالوة على ذلك ،ستقوم
تويوتا بإيفاد املهندسني والفنيني
لتعلم مهارات تطوير السيارات
وتدريبه����م ليصبحوا من أمهر
العاملني في صناعة السيارات.
كما سيشارك فريق «GAZOO
 »Racingأيضا مبركبة «فيتز»
ذات احملرك التوربيني في بطولة
اليابان للرالي����ات ،التي متثل
قمة سباقات الرالي في اليابان.
وستكون مش����اركة الفريق في
البطولة شاملة ،حيث سيهتم
املوظفون باجلوانب امليكانيكية
واملهام التي تتراوح من تطوير
املركبة إلى التسابق بها ،بهدف
نقل اخلب����رة لتدريب املوظفني
وتطوي����ر املركب����ات .وتتطلع
« »GAZOO Racingلبدء مشاركاتها
في منتصف عام .2015

ضمن حملة «كن في قلب احلدث مع حساب @Tijariومان سيتي»

«التجاري »في اجلامعة األمريكية

في إط���ار الفعالي���ات التي
ينظمها البنك التجاري لعرض
وتس���ويق حملة «كن في قلب
احلدث م���ع حس���اب @Tijari
وفريق مان سيتي» في العديد
من اجلامعات في الكويت ،أعلن
البنك عن تواجده في اجلامعة
األميركية في الكويت لتعريف
طلب���ة اجلامعة به���ذه احلملة
املخصصة لعمالء حساب الشباب
@ ،Tijariوالت���ي مت إطالقها في
بداية السنة بهدف حتقيق أحالم
عشاق رياضة كرة القدم وذلك
بإجراء س���حب حصري مقدم
لعمالء حساب الشباب @Tijari
يحصل من خالله أربعة فائزين
من س���عداء احلظ على فرصة
العمر للس���فر إلى مانشس���تر
واملشاركة في فعاليات افتتاح
مباراة مان سيتي واستون فيال
في ستاد االحتاد وتقدمي الكرة
إلى قائدي الفريقني قبل انطالق
املباراة وذلك يوم  25أبريل املقبل،
حيث ميكنهم بعد ذلك مشاهدة
املباراة باجللوس في مقصورة
كبار الشخصيات املوجودة مقابل
منتصف امللعب .وكذلك سوف
يستمتع الفائزون في السحب
بتناول عشاء فاخر مع مديري
الفريق�ي�ن بامل���كان املخصص
لرؤساء مجلس اإلدارة للفريقني
والتعرف على العبني س���ابقني
من الفريق�ي�ن .إضافة إلى ذلك،
فسوف يتم اصطحاب الفائزين
في جولة إلى ستاد االحتاد وكذلك
إجراء زيارة خاصة إلى متحف
مان يونايتد .وأوضح البنك أن

اختار العب منتخب الكويت وفريق النصر لكرة القدم
مش���عل نايف مواجهة النصر والعربي املقررة في دوري
 VIVAفي الـ  14من الشهر اجلاري ضمن منافسات اجلولة
الـ  19لتكون مباراة اعتزاله للمالعب.
وقام نايف بتقدمي درع ودعوة حملافظ الفروانية الشيخ
حمود املالك حلضور مهرجان اعتزاله ،والذي يقام برعاية
النائب خلف دميثير .من جانبه ،قدم نايف دعوة جلماهير
الكرة في الكويت حلضور مباراة اعتزاله والتي متنى أن
تكون مسك اخلتام ملشواره في املالعب.

تكليف «آسيوي» لكميل
كلف االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم احلكم الدولي
ومقيم احلكام اآلسيوي سعد كميل ملراقبة حكام مباراة
بنيودوكور األوزبكي مع فريق بيروزي اإليراني ،والتي
ستقام اليوم في طشقند ضمن دوري أبطال أندية آسيا
 2015بقيادة طاق���م التحكيم الكوري اجلنوبي وإدارة
الدولي كيم جون.

اجلولة الرابعة لبطولة
الـ «دريفت» تنطلق السبت
ينظم نادي باس����ل السالم الصباح لسباق السيارات
والدراجات النارية السبت املقبل اجلولة الرابعة لبطولة الـ
(دريفت) على حلبة النادي على طريق الدائري السابع.
وحتظى البطولة مبش����اركة كبيرة من عدد كبير من
املتسابقني وتتضمن مرحلة مس����ارات ضيقة ومعرقلة
ومسارا منحنيا وخطوطا متعرجة.
وقال رئيس جلنة احللبات والسرعة في النادي الشيخ
محم����د اجلراح لـ (كونا) ان باب التس����جيل مفتوح يوم
البطولة في مقر حلبة نادي باسل السالم الصباح لسباق
السيارات والدراجات من الـ  1حتى الـ  3مساء.
وذكر ان مشاركة وحضور املتسابقني واجلمهور في
البطولة س����يكون في الـ  4من عصر يوم السبت املقبل
ف����ي حلبة الن����ادي على طريق الدائري الس����ابع باجتاه
اجلهراء.
وأثنى عل����ى الرعاية والتع����اون الدائمني بني النادي
والهيئة العامة للشباب والرياضة في تنظيم األيام املفتوحة
والبطوالت التي تستقطب هواة هذه الرياضة من الشباب
واصفا التعاون بـ «البناء والفعال الذي أسهم في تطوير
رياضة احملركات في الكويت وجمع الشباب حتت مظلة
النادي وفي احللبة حتقيقا لألمن والسالمة».
وأعرب عن أمله في ان يحقق التعاون الهدف املأمول
منه في دعم الش����باب الذين ميارسون رياضة احملركات
بشتى أنواعها وابعادهم عن مخاطر الطرقات واملمارسات
اخلاطئة ،متمنيا الس��ل�امة جلميع املتسابقني املشاركني
في البطولة وللنادي التنظيم بصورة الئقة ومنش����ودة
حملبي هذه الرياضة.

الداخلية واألوقاف إلى نهائي الوزارات

جانب من مباراة األوقاف والكهرباء

تأهل فريقا وزارة الداخلية وفريق وزارة األوقاف
الى نهائي كأس الوزارات واملؤسسات احلكومية ،وجاء
تأهل الفريقني عن جدارة واستحقاق ،حيث فاز الداخلية
على فريق وزارة الهيئ���ة العامة للصناعة  2-6وفي
اللقاء االخر س���حق فريق وزارة األوقاف فريق وزارة
الكهرباء  ،3-11وس���يلتقي الداخلي���ة مع األوقاف في
املباراة النهائية األربعاء املقبل وذلك في متام الـ 7:30
مساء على صالة الشهيد بالدعية ويسبقها اقامة مباراة
املركزي���ن الثالث والرابع بني فريقي الكهرباء والهيئة
العامة للصناعة وذلك في ال���ـ  10صباحا على صالة
نادي النصر ومن املتوقع ان يشهد املباراة نائب املدير
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة احمد اخلزعل
وممثلون عن وزارتي الفريقني املتأهلني.

بهبهاني يحرز برونزية «هامبشاير»
عدد من الطالب يشاهدون عرض «التجاري»

عمالء حساب @ Tijariاحلاليني
سيحصلون على فرصة واحدة
مقابل كل  10دنانير يتم إنفاقها
باستخدام بطاقات السحب اآللي
املصممة خصيصا للحساب خالل
فترة احلملة من  4يناير املاضي
وحتى  31الشهر اجلاري  .كما
س���يحصل العمالء اجلدد على
فرصة واحدة إضافية عند فتح
حس���اب @ Tijariباإلضافة إلى
الف���رص التي يحصلون عليها
باستخدام بطاقة السحب اآللي
اخلاصة باحلساب عند الشراء
والتسوق ،وسيتم إقامة السحب
بتاريخ  5ابريل املقبل .وقد شهد
جناح البنك مش���اركة واسعة
وإعجابا م���ن الطالب مبميزات
حساب @ Tijariوفعاليات احلملة

التس���ويقية التي ق���ام البنك
بإطالقها ،خاصة وإن البنك قام
بوضع جهاز للتصوير التلقائي،
حيث قام الطالب بالتقاط صور
س���لفي « »selfieمميزة حتمل
شعارات البنك ونادي مانشستر
ومشاركتهم مع بعضهم البعض
مباشرة عبر وسائل التواصل
االجتماعي املختلفة.
ومن املعروف أن حساب @
 Tijariللشباب هو حساب توفير
ميكن فتحه مببلغ يبدأ من 10
دنانير كويتية وهو مخصص
لفئة الش���باب الذي���ن تتراوح
أعمارهم م���ن  15حتى  21عاما
ويهدف إلى مساعدتهم في بناء
مس���تقبلهم ومد يد العون لهم
لتحقيق أهدافهم.

أحمد بهبهاني خالل تتويجه

حقق العب اجلودو أحمد بهبهاني امليدالية البرونزية
في بطولة «هامبشاير البريطانية» لطالب اجلامعات لفئة
الرجال حتت  73كغم أول من أمس.
كما حصل بهبهاني على إشارة االنضمام للفريق األولى
ملقاطعة هامبشاير ،فضال عن دعوته للمشاركة في بطولة
اجنلترا املفتوحة للجودو األحد املقبل.
وقال بهبهاني انه يهدي هذه امليدالية لوطنه الكويت
ولنادي القادس����ية الذي يعتبر صاحب الفضل عليه في
تطوير مستواه في اللعبة.

