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الفرنسي غريغوري غولتير مرشح إلحراز اللقب

الشيخ سلمان احلمود وعبداحلميد احلجي ود.حمود فليطح يتوسطون الرماة الفائزين

العداء محمد العازمي تأهل إلى نهائي سباق 800 متر

التضامن بطل
»األندية العربية للقوى«

توج فريق التضام���ن امس بلقب 
بطولة االندية العربية الثانية اللعاب 
القوى للرجال والنساء التي استضافها 
نادي عمان االردني مبش���اركة عربية 
واسعة. وانتزع العبو التضامن لقب 
البطولة لفئ���ة الرجال بعد تصدرهم 
ترتيب امليداليات باقتناصهم 15 ميدالية 
في ختام منافسات البطولة التي اقيمت 
مبشاركة عدد من االندية العربية بواقع 

8 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتني.
واحرز العب التضامن سالم سيار 
ذهبية التضامن االخيرة في البطولة 
بعد تتويجه بلقب مسابقة الوثب العالي 
مس���جال 2.05 متر وحل ثانيا شقيقه 

ابراهيم سيار مسجال 2 متر.
وشهد ختام البطولة تتويج التضامن 
بطال للبطولة الثانية لالندية العربية 
وحل باملركز الثاني فريق االس���تقالل 
االردني برصيد ثالث ذهبيات وثالث 
البش���مركة  برونزي���ات وجاء فريق 
العراقي ثالثا برصيد ذهبيتني وثالث 

فضيات وبرونزيتني.
التضامن  ن���ادي  واع���رب رئيس 
ورئيس الوفد خال���د رابح عن فخره 
باالجنازات والنتائج التي حققها جميع 
الالعبني خالل منافسات البطولة التي 
ش���هدت اجواء صعبة ومنافسة قوية 

بني الفرق املشاركة.

»السلة« يفوز على نيبال في دورة األلعاب اآلسيوية داخل الصاالت

العازمي تأهل إلى نهائي 800 متر
ڤيتنام ـ وفد جمعية الصحافيين ـ مشعل العبكل وسطام السهلي

دخلت دورة األلعاب اآلس����يوية الثالثة داخل الصالت يومها الثاني 
مبش����اركة آسيوية واسعة وحضور غير مسبوق، وكان أبطال الكويت 
على موعد مع خروج مبكر في األلعاب الفردية باس����تثناء البطل محمد 
العازمي الذي تأهل الى نهائي 800 متر بجدارة، بينما احتل عمر الرشيدي 
املركز اخلامس في سباق 3000 متر، في حني تألق منتخب كرة القدم وكرة 
الس����لة بعد حتقيقهما نتائج رائعة تؤهلهما الستكمال مسيرتهما نحو 
النهائي.  ويواجه املنتخب الوطني لكرة قدم الصاالت اليوم أوزبكستان 
في لقاء حتديد املركزي����ن األول والثاني للمجموعة الرابعة بعد ضمان 
تأهلهم����ا إلى الدور الثاني، ويركز اجلهاز الفني ملنتخبنا بقيادة املدرب 
الوطني عيس����ى فالح على الفوز في لقاء اليوم من اجل جتنب مواجهة 
الياب����ان رابع بطولة العالم األخيرة متص����در مجموعته اذ إن مواجهة 
املنتخب التايلندي تعتبر أسهل نسبيا، واألزرق مطالب اليوم بتحقيق 
الفوز على املنتخب األوزبكي الذي ميتاز بقوته البدنية العالية واملهارة 

وجتانس اللعب وتناقل الكرة.
وق����ال العب املنتخب حمد العثمان ان لق����اء اليوم هو لتحديد بطل 
املجموعة بعد ضمان تأهلنا وسنس����عى بقوة للفوز ومواصلة املشوار 

نحو النهائي على الرغم من قوة الفرق املنافسة.

فوز أزرق السلة

وفاز املنتخب الوطني لكرة السلة على نيبال 34-9 في اولى مبارياته 
وتأل����ق الالعبون بفضل حتركات فهاد الس����بيعي وعبدالعزيز ضاري 
ورميات عبداهلل الصراف، وواجه املنتخب مساء امس في وقت متأخر 
قطر الشقيق كما تضم مجموعتنا الهند واألردن وتعتبر حظوظ منتخبنا 

األقوى للتأهل الى الدور الثاني.

 وفي مسابقة العاب القوى التي انطلقت مساء أمس األول لم حترز 
العباتنا أي مركز متقدم حيث خرجت ضي املال من 400 متر الس����باق 
التمهي����دي ومرمي املطبقي من دفع اجلل����ة واحتلت املركز الثامن بينما 
كان سوء احلظ مالزما لدالل القاطي بسباق 60 مترا التي سقطت بداية 

السباق بسبب شد عضلي . 
 وواجه حمود السعد وصالح الربيعة نفس املصير في مسابقة 60 
مترا والالعب املخضرم فوزي دهش من مسابقة 400 متر بعد تسجيله 
11.40 ثانية ليخرجوا مبكرا من الدورة، بينما متكن محمد العازمي من 
مواصلة املشوار في منافسات 800 متر بالدورة وتأهل الى النهائي حيث 
يخوض اليوم منافسات النهائي وطموح حتقيق امليدالية الذهبية يلوح 
باألفق. ويخوض فهد املرش����اد وعلى الصباغة نهائي قفز الزانة اليوم 

وسط 13 العبا واآلمال معلقة عليهما لتحقيق ميدالية للكويت.
وخرج العب منتخبنا عبداهلل يوس����ف من منافسات البلياردو بعد 

خسارته من العب املنتخب الياباني 2-9.

مشاركة إيجابية

 أشادت رئيس����ة جلنة املرأة باللجنة االوملبية باملشاركة االيجابية 
للفرق الرياضية الكويتية املشاركة في الدورة، مشيرة الى ان الالعبات 
الكويتيات في منافسات العاب القوى تركن اثرا طيبا رغم اخلروج من 
دائرة املنافسة.   وقالت ان املشاركة بحد ذاتها مفخرة لكل رياضية كويتية 
وخليجية وان النتائج س����تأتي الحقا بعد اكتساب اخلبرة واالستفادة 

من مثل هذه املشاركات. 
 وأوضحت ان جناح الدورة يقاس بأكثر من مقياس من بينها حجم 
املش����اركة من الالعبني ونتائجهم وحفل االفتتاح، مشيرة الى ان احلفل 

كان مميزا ويحكى تراث وتاريخ ڤيتنام وآسيا.

دور الـ 16 لبطولة العالم لإلسكواش ينطلق اليوم
وفي البلدان العربية.

ماثيو: التكهن صعب

ق����ال االجنليزي نيك  بدوره، 
ماثيو املصنف اخلامس على العالم 
ان التكه����ن بالبط����ل امر صعب، 
السيما ان املستويات متقاربة بني 
أبطال العالم املشاركني. واشار الى 
ان دعم الش����يخة فادية للبطولة 
واللعبة بش����كل عام اعطى اهمية 
اضافي����ة للقب الثم����ني من خالل 
رصد جوائز هي االكبر في تاريخ 
اللعبة، واوضح ان فوزه بالبطولة 
سيساعده كثيرا على حتسني مركزه 

في التصنيف العاملي.
وابدى ماثي����و تفاؤله بنجاح 
البطولة الت����ي تقام للمرة االولى 
الكويت في ظل االستعدادات  في 
الكبي����رة التي ملس����ها من جانب 
العاملني  اللجنة املنظمة وجميع 
في اللجان العاملة. وتوقع ماثيو 
ان يظهر البطل الكويتي عبداهلل 
املزين بشكل جيد وان يكون احد 
افضل الالعبي����ني في هذه اللعبة 

مستقبال.
وعبر االجنليزي واملصنف سابعا 
في البطولة جيمس ويلستروب عن 
البطولة،  سعادته مبشاركته في 
مضيفا انه استعد جيدا من خالل 
التدريبات املكثفة فضال عن خوضه 
العديد من املباريات التجريبية مع 

عدة العبني مصنفني.
وقال ان املنافسة ستكون صعبة 
نظرا الهميتها الكبيرة في حتديد 
التصنيف لالعبني اضافة جلوائزها 
املالية التي تعتبر االعلى باملقارنة 
بني كل البطوالت العاملية والدولية، 
متوقعا ان حتفل منافساتها بالندية 
التكهن بهوية  الكبيرة، مؤكدا ان 
البطل صعب نظرا للتقارب الكبير 
في املس����توى الفن����ي بني معظم 

الالعبني.
ام����ا املصنف العاش����ر عامليا 
ادري����ان غراند، فاكد  االجنليزي 
ان اجلمي����ع يتطلع حلصد اللقب 
االغلى ف����ي تاري����خ اللعبة، وان 
الالعبني االجنليز يتمتعون بفرص 
كبيرة لتحقيق ذلك مع االعتراف 
بان املنافس����ة ستكون صعبة مع 
الالعبني املصريني الذين يتمتعون 
مبواصفات الفوز الى جانب الدعم 
اجلماهيري العريض املساند لهم، 
وكذلك من جانب الالعب الفرنس 
غولتير الذي يراه املرشح االوفر 

حظا لنيل اللقب.

للشيخة فادية السعد الستضافتها 
هذه البطولة العاملية، وقال ليس 
غريبا على الشيخة فادية دعمها 
العاملي للعبة االسكواش ولألبطال 
العامليني الذين يعتبرونها احد اهم 
الش����ركاء في تطور اللعبة عامليا 

درويش ورامي عاش����ور وعمرو 
شبانة.

وأكد غولتير انه ارتقى إلى املركز 
األول في التصنيف العاملي اجلديد 
الذي صدر أمس، ليدخل البطولة 
الش����كر  القمة.وقدم  وهو يعتلي 

كاف في االس����كواش التي حتفل 
دائما باملفاجآت باإلضافة الى وجود 
الالعبني  رغبة مش����تركة ألغلب 
حلصد اللق����ب، منهم االجنليزي 
نيك ماثيو املصنف اخلامس على 
العال����م والنجوم املصريون كرمي 

اليوم عل����ى مالعب  تنطل����ق 
نادي الساملية واجلزيرة اخلضراء 
منافسات دور ال�16 لبطولة األمير 
الوالد املغفور له الش����يخ س����عد 
العبداهلل لالسكواش )بطولة العالم 
رجال 2009( التي بدأت أمس بإقامة 
32 مباراة، ش����هدت الظهور األول 
ألفض����ل 50 العبا على مس����توى 
الالعبني من بني 64 مش����اركا في 
البطولة األكبر ماليا وإعالميا في 

تاريخ اللعبة.
البطولة االختبار  وس����تكون 
اجلديد للنجم الفرنسي غريغوري 
غولتير الذي ارتقى مؤخرا الى قمة 
التصنيف العاملي للعبة، ليصعد 
على حساب النجم املصري كرمي 
درويش الذي حافظ على الصدارة 
لفت����رات طويلة، قب����ل ان يبتعد 
عنها قب����ل حلظات م����ن انطالق 

املباريات.
وستكون بطولة االمير الوالد 
احللقة اجلديدة في مسلسل الصراع 
الكبير بني غولتير ودرويش على 
التصنيف  األلقاب وقم����ة  خطف 

العاملي.

الجزاف: البداية مبشرة 

من جانبه، اكد مدير البطولة 
محمود اجلزاف ان اللجان العاملة 
تسابق الزمن من أجل السير في 
طريقني متوازيني في وقت واحد 
وهما متابعة س����ير املباريات الى 
جانب االنتهاء من جميع الترتيبات 
املتعلقة بحفل االفتتاح الرس����مي 
الذي س����يقام بعد غ����د االربعاء 
على امللع����ب الزجاجي باجلزيرة 

اخلضراء.
واوضح ان اللجان العاملة في 
البطولة تفوقت على نفس����ها في 
االختب����ار احلقيقي االول املتعلق 
باس����تقبال االبط����ال، وضيوف 
البطولة الى جانب تسهيل مهمة 
املشاركني في اداء التدريبات بصورة 

ومواعيد منتظمة.
واكد املصنف األول على العالم 
الفرنسي غريغوري غولتير انه جاء 
الي الكويت حلصد لقب البطولة 
األغل����ى واألكبر على مس����توى 
العالم، وق����ال ان اجلوائز املالية 
التي رصدتها الشيخة فادية السعد 
للبطولة ستزيد من حدة الصراع 

على اللقب.
واوضح انه استعد جيدا ولديه 
من التركيز ما يؤهله للفوز باللقب، 
مؤكدا ان االس����تعداد وحده غير 

أبطال العالم يؤكدون: فادية السعد شريك أساسي في تطور اللعبة

يعقوب يقوم بمهام مدير »الهيئة«
اصدر رئيس مجلس االدارة املدير العام للهيئة 
العامة للش����باب والرياضة فيص����ل اجلزاف قرارا 
بتفويض جاسم يعقوب نائب املدير العام لشؤون 
الشباب في مباشرة مهام املدير العام اعتبارا من امس 
وحلني عودة مدير عام الهيئة من مهمته الرسمية.

كما اصدر اجلزاف قرارا بتولي د.حمود فليطح 
رئاسة فريق عمل مدينة جابر االحمد الرياضية واعتبار 

م.امل الرخيص الرئيسة السابقة لفريق العمل نائبا 
لرئيس الفريق. واصدر اجلزاف قرارا بتشكيل فريق 
عمل بني الهيئة ووزارة الصحة برئاسة د.عبدالرحمن 
املسفر لدراسة الهيكل التنظيمي ملركز الطب الرياضي 
والتوعية الصحية، ويضم الفريق سامي عبداخلالق 
من الهيئة ود.ش����ريف خيرت والصيدلي مش����اري 

املطيري من وزارة الصحة اعضاء.

الرشيدي يتوج بطالً لـ »السكيت«

اختتمت على ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
للرماية بطولة سمو ولى العهد الشيخ نواف األحمد 
للرماية التي أقيمت على مدى 3 أيام، مبشاركة كبيرة 
من رماة النادي واالحتادات الرياضية العسكرية 
واالحتاد القطري الشقيق، وشملت منافسات الرماية 
األوملبية »السكيت، التراب، الدبل تراب، املسدس 
والبندقية ضغط الهواء، والبندقية 50م، والقوس 
والسهم«، وقد حضر احلفل ممثال عن سموه، محافظ 
الفروانية الفري���ق عبداحلميد احلجي، كما حضر 
الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتادين الكويتي 
واآلس���يوي للرماية ود.حمود فليطح نائب املدير 
العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة، ودعيج العتيبي نائب رئيس نادي الرماية، 
وعبيد العصيمي أمني السر العام.  واكد احلمود في 
كلمته ان الرماية الكويتية تش���رفت برعاية سمو 
ولي العهد الش���يخ نواف األحمد، بتنظيم بطولة 
سنوية حتمل اسم سموه دعما وتشجيعا ألبنائه 
الرماة، وان النادي يسعد بأن تكون بطولة سموه 
إيذانا بافتتاح املوسم الرياضي اجلديد، لتستذكر 
بكل فخر واعتزاز مآثر سموه، وقال: ان سموه قدم 
للرماية كل مقومات الدعم والتش���جيع وش���د من 
أزرها، وساهم مس���اهمة كبيرة وفعالة في تذليل 
كل الصعاب التي كانت تواجهها، وأضاف ان أيادي 
سموه البيضاء على الرماية الكويتية كثيرة ال يسع 
املجال بحصرها، وقال ان البطولة متيزت مبنافسات 
قوية بني جميع املشاركني لالحتفاظ بكأسها الغالية 
حيث انها حتمل ذكريات عزيزة على قلوبهم.  وفي 

اخلت���ام، وزع احلمود واحلجي وفليطح الكؤوس 
وامليداليات على الفائزين والفائزات في البطولة, 
وقدم احلمود درعا تذكارية إلى ممثل س���مو ولى 
العهد الفريق عبداحلميد احلجي ود. فليطح. وجاءت 

النتائج النهائية للبطولة على الشكل التالي:
في مسابقة سكيت للرجال االول عبداهلل الرشيدي 
والثان���ي ناصر الديحاني والثالث صالح املطيري 
وقد خاض الرماة جولة »ب���راج« لتحديد الفائز، 
وفي مس���ابقة التراب حقق يوسف املناعي املركز 
االول وفه���د الفي الثاني وطامي الرش���يدي ثالثا، 
وفي دبل التراب حمد العفاس���ي االول وسعد الفي 
الثاني ومشفي املطيري ثالثا، وفي مسدس ضغط 
الهواء احرز بدر عبدالرزاق املركز االول وفي بندقية 
ضغط الهواء االول عبداهلل احلربي، وفي مسدس 
50مترا االول داود الش���مري، وفي تراب س���يدات 
االولى ش���هد احلوال، وفي سكيت سيدات األولى 
شيخة الرشيدي ومسدس الضغط سيدات االولى 
عواطف القالف، بندقية الضغط سيدات األولى مرمي 
ارزوقي، وفي سكيت ناشئني االول فواز العازمي، 
وفي تراب الناش���ئني االول طالل الرش���يدي وفي 
بندقية الناش���ئني االول محمد عادل، وفي مسدس 
الناشئني االول بدر الطيار وفي مسدس الناشئات 
األول���ى غزالن علي وفي بندقية م���دارس الرماية 
االول بندر املطيري ولدى السيدات االولى شيخة 
القطان، وفي مسابقة رماية القوس والسهم االول 
دخيل الدخيل ولدى الس���يدات هبة ارزوقي ولدى 

الناشئني فالح العسكر.

ختام بطولة ولي العهد للرماية

39 جوادًا وفرسًا في مهرجان خالد يوسف المرزوق 
باالجتماع الثاني في »الصيد والفروسية«

يش����هد مضمار سباق اخليل 
في ال� 3:30 عصر اليوم االجتماع 
الثاني لسباق اخليل لنادي الصيد 
الذي قيدت فيه 39  والفروسية 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات 
تتناف����س على التح����ف املقدمة 
من أسرة خالد يوسف املرزوق 

لألشواط الستة.
وقد أعرب رئيس نادي الصيد 
والفروسية الشيخ ضاري الفهد 
عن سعادته لبادرة أسرة املرزوق 
في دعم رياضة اآلباء واألجداد، 
وتقدمي حتف لكل األشواط، مما 

سيس����اهم في االرتقاء برياضة 
الفروس����ية العربي����ة األصيلة، 
وأضاف ان بادرة خالد يوس����ف 
امل����رزوق ليس����ت بجديدة على 
احلرك����ة الرياضي����ة وانه يأمل 
زيادة الدعم من الشركات والهيئات 
والقي����ادات للنه����وض برياضة 
التراث، ومتنى التوفيق للجميع 
في مهرجان الي����وم، وفيما يلي 

برنامج السباقات كامال:
الشوط األول للجياد املبتدئة 

على مسافة 1400 متر: 
قيدت فيه 11 جوادا وفرسا هي: 

عنابي لبورسلي واملجدمي والعقاد 
وبس للنصف وزاحف لدسمان 
واملصمك ومهلهل للعرين وأوقات 
لهش����ام جحيل وبرج الس����فير 
للسفير وهجر للشاطري وبرج 

العرب وراحايل لألبرق.
الشوط الثاني جلياد الدرجة 

الثالثة على مسافة 1400 متر:
قيدت فيه 6 جياد هي: النازح 
للفنار ومهنى وابن لعبون للنصف 
وجالبوت للدعي����ة وعلى البال 

للقادسية واالنفر للشاطري.
الثالث مختلط على  الشوط 

مسافة 1000 متر:
قيدت فيه 5 جياد هي: موليم 
للنشاما واملتنبي وبس للنصف 
وموج البح����ر للعرين وأوطان 

وسالمة راحيل لألبرق.
الشوط الرابع جلياد الدرجتني 
االولى والثانية على مسافة 2000 

متر:
قيدت فيه 6 جياد هي راعي 
األولة ألبناء الشهداء وسالطني 
ويستاهل خير للعرين والصافن 
للمسايل وصنقور للنصف وعلم 

لألبرق.

الشوط اخلامس جلياد الدرجة 
الثانية على مسافة 1400 متر:

قيدت فيه 4 جياد هي البابلي 
وهالل عمان لبورسلي واالفوكاتو 
وبس للنصف وعلى اهلل حملمد 

احلملي.
الشوط السادس جلياد الدرجة 

االولى على مسافة 1400 متر:
قيدت فيه 7 جياد هي: غريب 
لبورس����لي ونابليون للنصف 
والسفير للسفير ورزين للفرماوي 
وزين املعاني للشاطري وغال فهد 

الشيخ ضاري الفهدوالصبر لألبرق.


