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المطيري: سنجتهد للفوز بالبطولة العربية للرماية
 اكد عدد من رماة املنتخب الوطني املشاركني في 
البطولة العربية التاسعة للرماية التي تستضيفها 
الكويت يناير املقبل استعدادهم التام للبطولة التي 

يشارك فيها 17 دولة عربية.
 وقال خالد السبيعي انه سيلعب في البطولة الى 
جانب زميليه ناصر العيس����ى وعبداهلل احلربي في 
مسابقتي البندقية ملسافة )10 امتار( للفردي والفرق 
والى جانب زميليه حمد الهاجري ومفرح السبيعي في 
مسابقة البندقية ملسافة )50 مترا( للفردي والفرق.

وأضاف انه ميارس تدريباته اليومية مع زمالئه 
وأن مش����اركته في املس����ابقتني لن تؤثر في تركيزه 
السيما انهما مس����ابقتان متقاربتان، مبينا ان كثيرا 
من الرماة في العالم لديهم املقدرة على املشاركة في 

االختصاصني معا. من جهته قال زيد املطيري الذي 
سبق ان احرز عدة ألقاب في رماية السكيت انه استعد 
للبطولة بعد مشاركته في بطولتني محليتني سجل 
فيهم����ا ارقاما جيدة تؤهله للتناف����س على امليدالية 
الذهبية ملسابقة الفردي، مضيفا انه مع زميليه عبداهلل 
الطرقي وصالح املطيري سيبذلون كل ما في وسعهم 

للفوز بالبطولة.
واوضح املطيري ان منافسات البطولة لن تخلو 
من الصعوبة في ظل تطور املنتخبات اخلليجية في 
هذا االختصاص مثل قطر واالمارات والسعودية، مبينا 
ان الكويت عقدت الع����زم على حتقيق اكبر عدد من 
امليداليات الذهبية في البطولة السيما انها تقام على 

ميادين الشيخ صباح االحمد التي نعرفها جيدا«.

احلارسان نواف اخلالدي وشهاب كنكوني يلتقطان أنفاسهما بعد حصة تدريبية

الشيخ أحمد اخلليفة يتسلم درعا تذكارية من طالل العازمي

اللواء الشيخ أحمد النواف خالل االجتماع

الرامي زيد املطيري مستعد للبطولة

فيصل اجلزاف يسلّم الكأس لقائد فريق الوطنية بحضور النائب د. وليد الطبطبائي

ختام دوري مؤسسات التعليم

»القصيم« و»العفتان« يفوزان
بكأسي البترول الوطنية

محمد هالل الخالدي
اختتمت أنشطة دوري مؤسسات التعليم العالي 
للفصل الدراسي األول أول من أمس على ملعب 
كلية التربية األساس����ية � بنني بالعديلية، حيث 
أقيمت املب����اراة النهائية لكرة القدم حتت رعاية 
عميد النشاط والرعاية الطالبية بالهيئة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب د.أحمد الفيلكاوي 
بني فريق اجلامعة العربية املفتوحة وفريق كلية 
علي صباح السالم العسكرية وانتهى اللقاء بفوز 

علي صباح السالم.

استمرت املفاجآت في سباق اخليل بنادي الصيد 
والفروسية وشهد االجتماع العاشر الذي حضره 
جمهور غفير يتقدمهم الشيخ علي احلمود نائب 
رئيس نادي الصيد والفروس����ية والشيخ سالم 
اجلابر مدير عام السباق والشيخ عبداهلل احلمود 
والعديد من الش����يوخ ومدير عام نادي الصيد 
عبداهلل فيروز، تفوق اجلواد القصيم الس����طبل 
املهلب بقيادة انتوني دو وفوزه بكأس ش����ركة 
البترول الوطنية املخصص للجياد املبتدئة بفارق 
رقبة عن الفيفا ألبناء الشهيد بقيادة كرمي وهابي 

وبزمن 1/14/09ق ملسافة السباق 1400 متر.
كما جنح اجلواد عفتان السطبل السيحان القادم 
من الفروانية بقيادة مايك بالفوز بكأس ش����ركة 
البترول الوطنية الثانية للمبتدئات على مسافة 
2000 متر بزمن قياسي قدره 2/07/07ق وبفارق 
بعيد عن اجلواد اخذ العلم للراجحي بقيادة جو 
وجاء فيوم للنشاما بقيادة دو في املركز الثالث 
والسابح للمسايل بقيادة حمود املطيري رابعا، 
وقام الشيخ علي احلمود بتسليم الكأس الى عميد 

اسطبل السيحان وهنأه بالفوز ايضا.

»الوطنية« يتوّج بطالً لدورة جمعية كيفان

اختتمت منافسات دورة جمعية 
كيفان التعاونية الثالثة لكرة القدم 
بالحفل الختامي المميز الذي حضره 
اللواء فيصل الجزاف رئيس مجلس 
اإلدارة والمدير العام للهيئ��ة العامة 
للشباب والرياضة، وعضو مجل��س 
األمة النائب وليد الطبطبائي، ورئي��س 
مجلس ادارة جمعية كيفان سعد الخراز 
ومختار المنطقة عبداهلل التيفوني 
ورئيس اللجنة العليا للدورة ص��الح 
القديري ورئيس اللجنة المنظمة زايد 

العبي��د باإلضافة الى اعضاء مجلس 
ادارة جمعية كيفان، حي��ث توج فريق 
الوطنية بطال للدورة بع��د فوزه ف��ي 
المباراة النهائية على فريق الزمامي 
21 ب���ركالت الترجي��ح بع��د تعادل 
الفريقين دون اهداف في المب��اراة.

وأكد عضو مجلس اإلدارة صالح 
القدي���ري ان الدورة ش���هدت إقباال 
كبيرا من خالل مش���اركة 40 فريقا 
قدموا مهارات عالي���ة في البطولة، 
وتوجه القديري بالشكر لهيئة الشباب 

والرياضة ووزارتي الداخلية والصحة 
واألندية التي ش���اركت في مهرجان 
البراعم ولكل من س���اهم في نجاح 

هذه البطولة.
من جانبه اكد فيصل الجزاف ان 
الهيئة ترع���ى التجمعات المطلوبة 
مضيفا ان أجواء الحفل الختامي كان 
مليئا باالخوة والمحبة ونتمنى ان 
تكون أجواء الرياضة عامة بهذا الشكل 
فال���دورة حقق���ت أهدافها من خالل 

التواصل بين الشباب الرياضي.

المسيلم يشيد بمسيرة ماجد العازمي يدعو الخليفة
لمهرجان اعتزاله

استقبل مدير عام اإلدارة العامة ملكافحة املخدرات العميد الشيخ 
أحمد اخلليفة في مكتبه باإلدارة عضو مجلس األمة سالم العازمي 
وش���قيقه العب القادس���ية الس���ابق طالل العازمي، حيث قدم له 
الالع���ب درعا تذكارية ودعوة حلضور مهرجان اعتزاله الذي يقام 
على هامش لقاء القادسية والعربي في القسم الثاني للدوري العام 
ألندية الدرجة املمتازة والتي س���تجرى في فبراير املقبل. ورحب 
اخلليفة بدعوة الالعب، مؤكدا حضوره مهرجان االعتزال الذي سيقام 
برعاية نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة للش���ؤون االقتصادية 

الشيخ أحمد الفهد.
وأشاد اخلليفة مبسيرة الالعب وإسهاماته مع فريقه القادسية 
في حتقيق العديد من اإلجنازات خالل تواجده في املالعب، متمنيا 

له التوفيق في مسيرته املقبلة.

الشباب يحيي ذكرى الخباز

انطالق بطولة كرة السرعة

أشاد عضو مجلس االمة الس���ابق محمد املسيلم مبشوار العب 
الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي حمود ماجد وما قدمه لناديه 
طوال الفترة الس���ابقة، إضافة الى الفترة الناجحة التي قضاها مع 
نادي الصليبخات. جاء ذلك خالل استقبال املسيلم ملاجد الذي دعاه 
حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام 9 يناير املقبل على هامش لقاء 
العربي امام الكويت في بطولة الدوري املمتاز والتي ستقام بستاد 

علي صباح السالم.

يقام في الس���ابعة مساء اليوم مهرجان الفقيد عبدالكرمي اخلباز 
رئيس نادي الش���باب الس���ابق والذي يحمل عنوان »حلظة وفاء« 
وس���يحضره عدد من اعضاء مجلس االمة وش���خصيات رياضية 
اضافة الشقاء الفقيد اخلباز وابنائه ورؤساء نادي الشباب السابقني 

والالعبني القدامى وكل من عاصر الفقيد اخلباز.
وس���يتم ايضا خالل املهرجان تكرمي فرق والعبي النادي والذين 
يبلغ عددهم نحو 600 بني مدرب واداري والعب، كما س���يتم تكرمي 

رؤساء النادي السابقني والالعبني القدامى.

تنطلق اليوم البطولة األولى لكرة السرعة على صالة ساحة بيان 
النموذجية حتت رعاية نائب رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة 
د. حمود فليطح. وتشتمل البطولة على فئتني ناشئني وكبار حيث 
سيشارك الناشئون في فئتي الفردي والزوجي، أما الكبار ففي فئات 

الفردي والزوجي والرباعي.
ويش���ارك في البطولة العبو املنتخب الوطني احلاصلون على 
املرك���ز الرابع في بطولة العالم 23 الت���ي أقيمت في القاهرة مؤخرا 
وينظم البطولة اللجنة التأسيسية الحتاد كرة السرعة بالتعاون مع 
إدارة الرياضة للجميع.ورصدت جوائز قيمة للمراكز الثالثة األولى 

وجوائز قيمة للجمهور. 

27 دولة في اجتماعات »عمومية دولي الشرطة«
اللجنة التحضيرية  عقدت 
اخلاصة باجتماعات اجلمعية 
العمومي���ة لالحت���اد الدول���ي 
التي تس���تضيفها  للش���رطة 
الكويت خالل الفترة من 15 الى 
17 فبراير املقبل اجتماعا تنسيقيا 
برئاس���ة اللواء الش���يخ أحمد 
النواف رئيس احتاد الشرطة 
الرياضي وحضور العقيد فهد 
اللجنة والعقيد  شويع رئيس 
عبدالرحمن احلقان والعقيد عادل 
احلشاش والعقيد وليد الغامن 

والعقيد خالد بن سالمة مقرر 
اللجنة ووليد الصانع.

م���ن جانب���ه أش���اد اللواء 
أحمد الن���واف بأعضاء اللجنة 
التحضيرية، الفتا الى ان اختيار 
الكويت الستضافة اجتماعات 
عمومي���ة االحتاد الدولي يؤكد 
ثق���ة املجتمع الش���رطي على 
املس���توى العربي والدولي في 
الكويتية  الكوادر والقي���ادات 
ويعكس قدرة منتسبي رجال 
األمن الرياضيني على تنظيم هذا 

احلدث بالشكل الذي يليق بوزارة 
الداخلية واحتاد الشرطة.

وتط���رق الن���واف الى آخر 
االستعدادات التي متت بخصوص 
عقد اجتماعات اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي للشرطة واملكتب 
التنفيذي لالحتاد وعدد الدول 
العربية واألجنبية التي وافقت 
على احلضور حتى اآلن والتي 
وصل���ت الى 27 دولة 16عربية 
و11 أوربية والتجهيزات اخلاصة 
باس���تقبال الضيوف وتوفير 

جميع اإلمكانات وسبل الراحة 
خالل إقامتهم في الكويت.

وحث النواف جميع أعضاء 
اللجنة التحضيرية املنبثقة عن 
العليا لبطولة  اللجنة املنظمة 
التي  الدولية للشرطة  الرماية 
تق���ام على هام���ش اجتماعات 
بالتزامن  العمومي���ة  اجلمعية 
م���ع أعياد الكوي���ت الوطنية، 
على اإلسراع في استكمال جميع 
االستعدادات اخلاصة باجتماعات 

عمومية دولي الشرطة.

الخالدي يشيد بمعنويات األزرق.. وجراغ والبريكي في تدريب صباحي
القاهرة ـ حسين المطيري ـ موفد جمعية الصحافيين

يواصل العبو األزرق تدريباتهم اليومية في 
معسكرهم اخلارجي في القاهرة استعدادا للقاء 
استراليا يوم 6 يناير املقبل ضمن التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 التي 

ستقام في قطر.
وكان تدريب يوم امس على فترتني صباحية 
لالعبني عبداهلل البريكي ومحمد جراغ ومسائية 
جلميع الالعبني. وأوض����ح عبدالعزيز حمادة 
مساعد املدرب ان الالعبني البريكي وجراغ فاتتهما 
حصص تدريبية وعليهما تعويضها في الوقت 
احلالي. وأضاف حمادة ان احلالة البدنية والفنية 
جلميع العبينا مطمئنة للغاية وسيحققون ما 
هو مطلوب منهم خالل لقاء استراليا املقبل، كما 
اننا سنقوم باجراء بروڤة فنية خالل مباراتنا 
التجريبية مع املنتخب الروماني الرديف يوم 
غد حيث نس����عى للتركيز خالل الشوط االول 
على مجموعة من الالعبني وفي الشوط الثاني 

على مجموعة اخرى.

وأش����ار حمادة ال����ى ان حم����اس الالعبني 
واصرارهم عل����ى تطبيق ما هو مطلوب منهم 
في التمارين اليومية يجعلنا كما قلت بالسابق 
متفائلني، لذلك س����نحرص عل����ى رفع وتيرة 
االس����تعداد خاصة ان الفت����رة املتبقية للقاء 

استراليا قاربت على االنتهاء.
من جهته، اش����اد الصربي زالتان توفيتش 
مدرب ح����راس املرمى اجلديد باحلراس نواف 
اخلالدي وش����هاب كنكوني وحسني كنكوني 
وأوضح انهم جاهزون فهم يتمتعون مبهارات 
فني����ة عالية وثقة وج����رأة وكل ذلك يجب ان 

يكون في احلارس.
وأضاف توفيتش ان قرار احلارس في املباراة 
يؤثر على الفريق بصورة كاملة فلحظة خروجه 
من مرماه ستكون نقطة حتول في املباراة وقد 
شرحت لهم ذلك وطلبت منهم التركيز الشديد 

قبل اتخاذ القرار فهو سيد املرمى.
اما كابنت منتخبنا احلارس نواف اخلالدي 
فأوضح ان االمور تس����ير عل����ي ما يرام خالل 

املعسكر الذي يعتبر من افضل املعسكرات من 
النواحي االدارية والفنية فجميع سبل الراحة 
متوافرة لنا لذلك نشعر بان املسؤولية امللقاة 
على عاتقنا كبيرة سنكون انا وزمالئي على قدر 
هذه املسؤولية فرفع علم الكويت ضمن اعالم 
الدول املش����اركة بنهائيات كأس آسيا مطلبنا 
وهدفنا االول واألخير. وأشار اخلالدي الى ان 
املعنويات مرتفعة بالنس����بة لزمالئه حراس 
املرمى بعد استعارة مدرب فريق الشباب الذي 
يعتبر من خيرة املدربني في الكويت خاصة اننا 
خالل الفترة املاضية كنا نعاني من مشاكل في 
ايجاد م����درب لنا بعد انهاء اعارة مدرب فريق 
كاظمة. م����ن املقرر ان ان تكون بعثة املنتخب 
الرومان����ي قد وصلت الى القاهرة في ال� 4 من 
فجر اليوم برئاس����ة رئيس االحتاد الروماني 
ويضم الوفد 45 عضوا م����ن العبني وإداريني 
واجهزة فنية واعالمية وسيتدرب اليوم على 
امللعب الذي س����تقام عليه املباراة بنادي درمي 

الند في الساعة ال� 2:45 عصرا.

رديف رومانيا وصل القاهرة للمواجهة الودية

المعسكر من

أجرت محطة املارينا اف ام اتصاال هاتفيا 
مع العبي املنتخ����ب ألخذ انطباعاتهم عن 
املعسكر وعن مباراة استراليا املقبلة من 
خالل املعد النش����ط وليد االنصاري الذي 
وعد بتخصيص برنامج يومي للفريق حتى 

موعد املباراة.
اجتمع اسامة حسني مساء امس مع الالعبني 

ملدة س��اعة وحتدث عن بداي��ة العد التنازلي 
للمباراة ويجب على اجلميع االس��تفادة من 

كل دقيقة متر عليه باملعسكر.
رئيس اللجن����ة االنتقالية الش����يخ احمد 
اليوس����ف على اتصال مس����تمر مع ادارة 
الفريق لتوفير ما يحتاجونه ومن املقرر 

ان ينضم الى الوفد مساء اليوم.

خرج صباح امس مدلك االزرق لوبيش بعد ان 
خضع للعالج في مستش��فى 6 اكتوبر حيث 
بدت حالته الصحية بالتحسن وقد عاده جميع 

الالعبني في غرفته لرفع معنوياته.
مس����ؤول العالقات العامة س����الم مبارك 
ومشرف املنتخب علي محمود شعلة نشاط 

الوفد، فهما مخلصان لراحة الالعبني.


