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الشباب يحتج على مشاركة األخوين ساملني مع القادسية

ح «السلة» فوز مهم لكاظمة على اجلهراء في دئر
يحيى حميدان

فــــوزا مهما من  انتزع كاظمة 
اجلهراء ٧٨-٧٣ مساء أول من أمس 
ضمن مباريات اجلولة الـ ٢١ من 

دوري الدمج لكرة السلة.
وتقــــدم الفريــــق اجلهــــراوي 
املباراة  بالنتيجة معظم فتــــرات 
قبــــل أن يفقد العبوه الســــيطرة 
على أعصابهم نتيجة احتجاجاتهم 
على التحكيم، ليمسك «البرتقالي» 

الذي كان العبوه أكثر هدوءا بزمام 
املبادرة ويتمكنوا من الفوز على 

أصحاب الضيافة.
وتسببت إضاعة العبي اجلهراء 
الكثيــــر من الرميــــات احلرة في 
التفريط بالفوز. وشهدت اجلولة 
فوز العربي على الصليبخات ٧١-

٤٨، والقادسية على الشباب ٩٦-٧١، 
والكويت على اليرموك ٨٥-٥١.

وتتجه النية لدى إدارة الشباب 
إلى تقدمي كتاب احتجاج رســــمي 

مرفقا مببلغ ٢٥٠ دينارا رســــوم 
االحتجاج الحتاد اللعبة بســــبب 
مشــــاركة العبي «األصفر» محمد 
وعبداهللا ساملني. وتستند اإلدارة 
الشبابية في عدم قانونية مشاركة 
األخوين ساملني الى عدم إكمالهم 
فترة االيقاف املفروضة عليهم من 
جلنة املسابقات وهي ٦ مباريات 
عقب أحداث مبــــاراة الفريق امام 

الكويت في القسم االول.
وأوقــــف االخــــوان ســــاملني ٥ 

مباريات وكان مــــن املفترض ان 
يكون لقاء الشــــباب هو السادس 
واألخيــــر لهما. ويحتــــل الكويت 
صدارة ترتيب الفرق برصيد ٣٠ 
نقطة، ويتقدم على كاظمة (٢٨) 
والنصر (٢٦)، والعربي واجلهراء 
(٢٥)، والقادسية (٢٤)، واليرموك 
(٢٠)، والســــاحل والشباب (١٩)، 
والتضامــــن والصليبخــــات في 
العاشر واحلادي عشر  املركزين 

برصيد ١٥ نقطة.

الهزمي يؤكد دعم السلمان واملنصور للحركة الرياضية

املطيري وأفراح يتوجان بلقب بطولة «الهيئة» للرماية

الرياضية وأشـــاد  احملافل 
باإلجنازات التي حققها أبطال 
الرماية في البطوالت العاملية 
واألوملبية ورفع اسم وعلم 
الكويت في األلعاب األوملبية، 
السيما أن دعم الهيئة العامة 
للرياضة سيستمر للمحافظة 
على خطط نـــادي الرماية 
العطـــاء للرماة  ومواصلة 
والراميات لرفع اسم الكويت 

في مختلف البطوالت. 
وقام رئيس نادي الرماية 
بتقدمي درع النادي التذكاري 
إلى حامد الهزمي مكررا شكره 
على دعـــم الهيئـــة العامة 
للرياضة لبطوالت النادي. 
وفيما يلي أبطال وبطالت 
الهيئـــة ملختلف  بطولـــة 

مسابقات الرماية:
فـــوز خالـــد املطيري   
الســـكيت للرجال  ببطولة 
الفيحان  وجاء عبدالعزيز 
في املركز الثاني ومنصور 
املركـــز  فـــي  الرشـــيدي 
الثالث، وفـــاز عبدالرحمن 
الفيحان ببطولة مســـابقة 
التراب للرجال وجاء فهيد 

الثاني  الديحاني في املركز 
وطامي الرشيدي في املركز 

الثالث. 
الرامية ســـارة  وفازت 
احلوال ببطولة مســـابقة 
التراب للســـيدات وجاءت 
شـــقيقتها شهد احلوال في 
الثاني وأسماء وليد  املركز 
القطامي في املركز الثالث. 

افراح  الراميـــة  وفازت 
عبدالرحمن ببطولة السكيت 
وجاءت شيخة الرشيدي في 
املركز الثاني وإميان الشماع 

في املركز الثالث 
الرماية  وفـــي بطولـــة 
للســـكيت للناشـــئني فاز 
حمد العبالني باملركز األول 
وجاء بدر الديحاني في املركز 
الثانـــي وحمد اخلالدي في 

املركز الثالث 
 وفاز يوسف الرشيدي 
التراب وناصر  مبســـابقة 
الثاني  اخلالـــدي باملركـــز 
وفارس املطيـــري باملركز 
العتيبـــي  الثالـــث وقـــام 
والهزمي والسلطان بتكرمي 

الفائزين.

وعلى رأســـها الشيخ أحمد 
املنصور املدير العام ونائبه 
د.حمود فليطـــح وجميع 
الذين  العاملـــني بالهيئـــة 
ساهموا في اجناح فعاليات 

البطولة.
واختتم كلمته بالدعاء إلى 
اهللا القدير أن يحفظ الكويت 
ويحقق لهـــا األمن واألمان 
حتت قيادة صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد 
وســـمو ولي عهـــده األمني 

الشيخ نواف األحمد. 
بدوره، أكد ممثل الهيئة 
العامة للرياضة حامد الهزمي 
حرص وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشـــؤون الشـــباب 
العامة  الهيئـــة  ورئيـــس 
الشـــيخ سلمان  للرياضة 
الهيئة  احلمود ومدير عام 
الشيخ أحمد املنصور ونائبه 
الرياضة د.حمود  لشؤون 
فليطح علـــى دعم مختلف 
األنشطة الرياضية بالكويت 
وبذل أقصي جهد لالرتقاء 
باحلركـــة الرياضية ورفع 
الكويت في مختلف  اســـم 

العامة  الهيئـــة  برعاية 
للرياضـــة وبحضور حامد 
الهزمي مدير إدارة الرياضة 
للجميـــع ونائبـــه وليـــد 
الســـلطان ويوسف طليان 
ورئيـــس نـــادي الرمايـــة 
العتيبي واعضاء  م.دعيج 
بالنـــادي  اإلدارة  مجلـــس 
اختتمت بطولة الهيئة العامة 
للرياضة لرماية اخلرطوش 
التي شارك فيها أكثر من ٨٠ 
راميا ورامية من أبطال نادي 
الرماية واحلرس الوطني في 
مختلف مســـابقات الرماية 
للســـكيت والتـــراب خالل 
الفترة من ٥-٧ فبراير والتي 
شهدت منافسات قوية بني 
العديد مـــن الرماة وحققت 

جناحا كبيرا. 
وأعـــرب رئيـــس نادي 
الرماية العتيبي عن سعادته 
بنجاح بطولة الهيئة العامة 
للرياضـــة التي تتزامن مع 
خطط اإلعداد لبطولة صاحب 
السمو األمير البالد اخلامسة 
املقبلة مشيدا بالدعم املقدم 
من الهيئة العامة للرياضة 

الهزمي والسلطان والعتيبي وطليان مع الفائزين باأللقاب 

تكرمي احدى الفائزات في البطولة رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي واألعضاء والهزمي مع الفائزات 

التربية بطًال لدوري الوزارات النسائي للبولينغ

توج فريــــق وزارة التربية بلقب بطولة 
دوري الوزارات النسائي للبولينغ للفردي 
والفرق الذي اختتم أمس على صالة ثانوية 
اجلزائر بالشــــامية بحضــــور حامد الهزمي 
نائب رئيس اللجنة الرياضية العليا لدوري 
الــــوزارات -مديــــر إدارة الرياضة للجميع 
بالهيئة العامــــة للرياضة وفيصل مقصيد 
الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة 

بوزارة التربية.
وقد أقيمت البطولة مبشاركة (٥) وزارات 
هــــي الداخليــــة والتربية والهيئــــة العامة 
للرياضة وجامعة الكويت واملجلس األعلى 
للتخطيط والتنمية وأقيـــمت منافســاتها 
للفرق والفردي، حيث حســــم لقب الفرق 
فريق وزارة التربية وحل ثانيا فريق وزارة 
الداخلية واحتل املركز الثالث فريق املجلس 
األعلى للتخطيط وحققــــت العبة التربية 
هديل عمار املركز األول في منافسات الفردي 
واحتلت املركز الثاني العبة جامعة الكويت 
فاطمة سكويرا وحلت ثالثة العبة التربية 

سندس تهامي.
وهنأ حامــــد الهزمي فريق وزارة التربية 
على الفــــوز بلقب الفردي والفرق وأشــــاد 

الفني والتنظيمــــي للبطولة.  باملســــتوى 
وأكد أن اللجنة الرياضية العليا للوزارات 
واملؤسسات احلكومية تولى اهتماما كبيرا 
بتنشــــيط الدوري الرياضي النسائي ملنح 
فرصة للعامالت في الوزارات واملؤسسات 

احلكومية ملمارسة النشاط الرياضي.
وأشــــار إلى أن هناك توجها من اللجنة 
الرياضيــــة العليا للوزارات للتوســــع في 
عدد األنشــــطة املتاحة للنساء، مبا يسمح 
للمرأة العاملة مبمارسة الريــاضة واالرتقاء 
باملســــتوى البدني والنفســــي للمرأة التي 
أصبحت متثل شريحة مهمة من قوة العمل 
في كل املؤسسات والوزارات، وتلعب دورا 
فاعال إلى جوار الرجل في دفع عجلة ومسيرة 

التنمية بالبالد. 
وثمن الهزمي دعم مدير عام الهيئة العامة 
للرياضة الشــــيخ أحمد املنصــــور ونائبه 
لشــــؤون الرياضة د.حمود فليطح رئيس 
اللجنة الرياضية العليا للوزارات واهتمامهم 
بتطوير دوري الوزارات والســــيما الدوري 
النسائي وتفعيل مفهوم الرياضة للجميع، 
كما أشاد بالتعاون الطيب من قبل الوزارات 

املشاركة في الدوري.

الوكيل املساعد للتنمية التربوية واألنشطة بوزارة التربية فيصل مقصيد يسلم الكأس إلحدى الفائزات 

حامد الهزمي وفيصل مقصيد مع الفائزات بالبطولة 

سارة بطلة 
التراب للسيدات 

والعبالني في 
املركز األول 

ملسابقة السكيت 
للناشئني 

والرشيدي بطل 
التراب

العب كاظمة محمد أشكناني 
يتطاول للتسجيل

في سلة الجهراء 


