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منافسة قوية في خمس مسابقات بالرماية العربية اليوم

تس����تكمل اليوم منافسات 
البطول����ة العربية التاس����عة 
للرماي����ة والتي تس����تضيفها 
الكويت حتى االحد املقبل، وقد 
اتخذت املنافسات طابع اإلثارة 
والندية بني كل املتنافسني من 
الدول العربي����ة، وتقام اليوم 
خمس منافس����ات: مس����ابقة 
البندقية سيدات، مسابقة 25م 
مسدس، مس����ابقة الدبل تراب 
)رجال(، مسابقة 25م مسدس 
الوضع السريع، مسابقة 50م 
مسدس )رجال ناشئني(، نهائي 
50م بندقي����ة ثالث����ة اوضاع 
س����يدات، نهائي 25م مسدس، 

نهائي 50م مسدس )رجال(.
وكان رماة الكويت قد هيمنوا 
على منافسات اليوم األول في 
البطولة بإحرازهم 6 ميداليات 

احلم����ود رئي����س االحتادين 
الكويتي واآلس����يوي للرماية 
وعثم����ان الس����عد أم����ني عام 
احتاد اللجان االوملبية العربية 
ودعيج العتيبي رئيس االحتاد 
العربي للرماية والسيدة اوني 
نيكواليسن نائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية ونورى جمعة 
نائب رئي����س االحتاد العربي 
للرماية ومحمد بن علي الغامن 
رئيس االحتاد القطري بتتويج 

الفائزين باملراكز األولى.
من جانبه اكد عبيد العصيمي 
رئيس وفد الكويت ان النتائج 
الباهرة التي حققها رماة وراميات 
الكويت في اليوم األول جاءت 
نتيجة تضافر جهود مجلس 
إدارة نادي الرماية واجلهازين 
االداري والفني وإصرار الالعبني 

ذهبية ليؤكدوا بذلك علو كعبهم 
على قمة الرماية العربية عن 
جدارة حيث فاز رماة املنتخب 
الوطني باملراكز األولى في 6 
مس����ابقات أول من أمس ففي 
مسابقة رماية البندقية الهوائية 
10 م سيدات فردى فازت مرمي 
ارزوقي باملرك����ز األول، وفى 
البندقية 10م س����يدات  رماية 
الكويت في  جنحت رامي����ات 
اقتناص املركز األول، وفى رماية 
البندقي����ة الهوائية 10م رجال 
فردى اس����تطاع رماة الكويت 
خالد السبيعي وناصر العيسي 
وعبداهلل احلربي احتكار املراكز 

الثالثة األولى.
البندقية 10م  وفى رماي����ة 
رجال فرق جنح نفس هؤالء 
األبطال الس����بيعي والعيسى 

وبدعم ال مح����دود من القيادة 
السياسية.

 وقال ان االستعداد للبطولة 
كان جي����دا م����ن خ����الل إقامة 
املعسكرات اخلارجية واملشاركة 
في البط����والت الدولية وبارك 
لالعبني عل����ى فوزهم وأكد ان 
جميع الرماة والراميات كانوا 
على قدر املس����ؤولية وحتلوا 
بالعزمية واإلص����رار لتمثيل 

بلدهم خير متثيل.
هذا وقد عق����دت اجلمعية 
العربي  العمومي����ة لالحت����اد 
الثاني ومت  للرماية اجتماعها 
البطولة  إقام����ة  االتفاق على 
العاشرة في اجلزائر  العربية 
وفى حال عدم متكنها من ذلك 
فستقوم الكويت بتنظيمها في 

املوعد احملدد عام 2012.

واحلربي بالفوز باملركز األول 
وامليدالية الذهبية.

وفى مسابقة رماية التراب 
سيدات فردي اكدت شهد احلوال 

تفوقها بإحرازها الذهبية، وفي 
نفس املسابقة )فرق( توجت 

راميات الكويت بالذهبية. 
وقام كل من الشيخ سلمان 

بعد فوز الكويت بـ »6 ذهبيات« في انطالق البطولة 

صورة الغالف

)هاني الشمري( العب اجلهراء محمد املطيري يحاول اعاقة االميركي ايرا كالرك محترف الكويت

ماجد حمود يقدم درعا تذكارية حملمد الهاجري

حسني عاشور يكرم السباح عبداهلل الثويني

درع تذكارية خلالد العنزي من حكيم طراد

دعيج العتيبي أمام عدد من الفائزينالشيخ سلمان احلمود متوجا عددا من الالعبات

شهد: فوز له طعم خاص
عبرت البطلة شهد احلوال عن سعادتها لنيل ذهبيتي 
الفردي والفرق في مسابقة التراب سيدات وأكدت ان هذا 
الفوز له طعم خاص ألنه حتقق باستعداد 8 أيام فقط. 
وأوضحت انه���ا حصلت على راحة حوالي ش���هر بعد 
سلسلة مشاركات دولية واس���تعدت للبطولة العربية 
قبلها بثمانية أيام فقط، وقالت في بداية استعدادي لم 
اكن موفقة واهتزت ثقتي في نفسي ومبرور األيام وقبل 
انطالق البطولة بيومني حققت نتائج ايجابية في الرمي 

مما أعاد لي الثقة.

الهاجري يثّمن دور ماجدإصدار جديد للشطي

صدر مؤخرًا للزميل عبداحلميد الشطي كتابا بعنوان »الرياضة 
الكويتية في نصف قرن«، ويحتوي على مس���يرة الهيئة العامة 
للشباب والرياضة واللجنة األوملبية الكويتية واملجلس األوملبي 
اآلسيوي واالحتاد اآلسيوي لكرة اليد واحتاد الصحافة اآلسيوية 
واالحتادات واألندية الرياضية منذ انشائها حتى اآلن، موضحا فيه 

مجالس االدارات واالجنازات وأبرز الشخصيات الرياضية.

ثمن رئيس نادي الصليبخات محمد الهاجري الدور الكبير الذي 
ق����ام به العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي حمود ماجد 
خالل مشواره الرياضي مع ناديه وأيضا ملا قدمه لنادي الصليبخات 
قبل ان ينتقل لألخضر، جاء ذلك خالل استقبال الهاجري ملاجد حيث 
دعاه حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام على هامش مباراة العربي 

مع الكويت حتت رعاية النائب خلف دميثير عضو مجلس األمة.

»الهيئة« تشارك في 
عمومية »الرياضة للجميع«

حمادة والعنزي وناصر 
في سهرة »الثالثة«

اصدر رئيس مجلس االدارة 
املدي���ر العام للهيئ���ة العامة 
للش���باب والرياض���ة فيصل 
اجل���زاف جملة م���ن القرارات 
االدارية لضمان حس���ن سير 
العم���ل وتنفيذ السياس���ات 
العامة للهيئة على املستويني 
الداخل���ي واخلارجي وتفعيل 
الرئيس���ية للعالقات  االط���ر 
اخلارجية واالرتباطات القارية 

واالقليمية.
وق���ال مدير ادارة ش���ؤون 
االعالم والنشر توفيق العيد ان 
رئيس الهيئة وافق على تلبية 
دعوة االحتاد العربي للرياضة 
للجميع وايفاء عضو مجلس 
ادارة الهيئة ومرش���ح االحتاد 
العرب���ي طليان عل���ي طليان 
حلض���ور اجتم���اع اجلمعية 
العمومي���ة االنتخابية والتي 
العامة  س���تعقد مبقر االمانة 

لالحتاد مبصر.

يس���تضيف برنامج سهرة 
الثالثة على تلفزيون الكويت 
اليوم في الثانية عش���رة من 
اللي���ل عبدالعزيز  منتص���ف 
حمادة مس���اعد املدي���ر الفني 
القدم  الوطني لكرة  للمنتخب 
وجنم���ي االزرق حمد العنزي 
ويوسف ناصر للحديث حول 
اللقاء األخير الذي جمع االزرق 
مع املنتخب االسترالي والتطرق 
إلى حظوظ املنتخب في التأهل 
الى نهائيات كأس آس���يا 2011 
بالدوحة، باالضافة الى جوانب 
رياضية مختلفة، البرنامج من 
اعداد يوس���ف الكندري وحمد 
الديحاني وسعد املطيري وتقدمي 
نادر كرم واخراج محمد الوطني 

واحمد كرم.
ويعتبر البرنامج نافذة مهمة 
في الوسط الرياضي االعالمي 
لشرح مزايا الرياضة احمللية.

كيو يقود »سلة« الجهراء لفوز ثمين على الكويت
يحيى حميدان

استطاع اجلهراء ان يحقق مفاجأة من 
العيار الثقيل بإسقاطه الكويت )83-84( 
بع���د مباراة مثيرة اش���به بفيلم من افالم 
السينما االميركية وذلك ضمن اجلولة ال� 
15 لدوري كرة السلة اول من امس. وارتقى 
اجلهراء الى ص���دارة الترتيب مع الكويت 
والقادسية برصيد 17 نقطة لثالثي الصدارة 

من تسع مباريات.
وج���اءت نتيجة الرب���ع االول ملصلحة 
اجلهراء 24-23، فيما ح���از الكويت على 
االفضلية في الربعني الثاني 47-39، والثالث 
65-59، وحافظ على تقدمه في اغلب فترات 
الربع االخير الى ان سجل االميركي انتوني 
كيو جونز نقطتني ثمينتني لن ينس���اهما 

ابدا.
وشهدت املباراة فواصل من االثارة منذ 
دقائقها االولى حتى الثواني االخيرة التي 
متكن خاللها اجلهراء من حتقيق فوز كان 
اشبه باحللم بالنسبة ل� »اجلهراويني« خاصة 
مع تقدم الكويت 83-80 مع اخر عشر ثوان، 
اال ان دخول العب اجلهراء نايف الصندلي 
على سلة الكويت وتسجيله لنقطتني بدال 
من ان يسددها ثالثية، مما كاد يهدي املباراة 
لالبيض لوال ان خطف زميله كيو الكرة من 
مواطنه اندريه بيت���س العب االبيض في 
اخر 5 ثوان ووضعها داخل السلة ليهدي 
فريقه فوزا غاليا وليواصل اجلهراء اسقاطه 
الكبار بعدما تغلب على القادسية في اجلولة 

املاضية.
واثارت اللقطة الت���ي خطف فيها كيو 

الكرة من بيتس جدال كبيرا خاصة ان كيو 
قد قام بدفع بيتس خارج امللعب اال ان حكام 
العميري  املباراة عبداهلل السبتي ومحمد 
ومحمد سبتي لم يحتسبوا شيئا وقرروا 

احتساب السلة التي سجلها كيو.
ويدين اجلهراء بفوزه للروح القتالية التي 
ابداها العبوه عبدالعزيز ضاري الذي سجل 
30 نقطة وكيو 21 نقطة ومحمد املطيري 13 
نقطة ونايف الصندلي 10 نقاط وعبدالعزيز 
الصراف 6 نقاط واسعد النمر وحسني حاجية 

نقطتني.
وعل���ى اجلان���ب االخ���ر كان حس���ني 
عبدالرحمن االكثر تس���جيال لفريقه ب� 23 
نقط���ة منها خمس ثالثي���ات، وجاء خلفه 
االميركيان ايرا كالرك واندريه بيتس ب� 17 

نقطة لألول و16 نقطة للثاني.
وفي بقية لقاءات املرحلة فاز القادسية 
على التضامن 86-59، ليرفع االصفر رصيده 
الى 17 نقطة، فيم���ا حصل التضامن على 
نقطته ال� 12 من عش���ر مباريات في املركز 
التاسع.وتغلب كاظمة على النصر 81-88، 
ليصبح رصي���د البرتقالي 15 نقطة من 8 
مباريات في املركز اخلامس، في حني بات 
النصر في املركز السابع ب� 13 نقطة من 9 

مباريات.
ومتكن الساحل من تخطي العربي بسهولة 
71-58، واصبح للس���احل 16 نقطة من 9 
مباريات في املركز الرابع، فيما حصل العربي 
على نقطة وحيدة من هزميته الرابعة في 
الدوري ليرتف���ع رصيده الى 14 نقطة في 

املركز السادس من 9 مباريات.

كاظمة يتعاقد مع ألكسندر 
ويجرب ساسا

 عاشور يشيد بإنجاز الثويني

طراد يدعو العنزي العتزاله

تعادل الشباب وانتصار 
ساحق التحاد جدة

في افتتاح المرحلة السادسة عشرة

فشل الشباب مرة جديدة 
ف���ي تش���ديد اخلن���اق على 
الهالل املتصدر بسقوطه في 
فخ التع���ادل 2-2 مع ضيفه 
الفتح، وحق���ق االحتاد فوزا 
كبيرا على ضيفه احلزم 2-5 
افتتاح املرحلة السادسة  في 
عشرة من الدوري السعودي 

لكرة القدم.
على ملعب األمير فيصل بن 
فهد في امللز، فشل الشباب في 
عرينه في تخطي الفتح الوافد 
اجلديد الى الدوري املمتاز وكاد 
يخرج مهزوم���ا رغم النجوم 
التي تعج بها صفوفه وفرط 
بنقطتني للم���رة الثانية بعد 
االولى ح���ني اكتفى بالتعادل 
مع االهلي 1-1 دون استغالل 
الهزمية االولى للهالل، وصيف 
البطل، ام���ام النصر 1-2 في 

املرحلة السابقة.
الس���لمان  وافتتح فيصل 
التسجيل للشباب في الدقيقة 
الفتح بهدفني  السادسة، ورد 
متتاليني عبر احمد ابو عبيد 
)16( والتونس���ي رمزي بن 

يونس )24(.
وفي الشوط الثاني ورغم 
النقص الع���ددي في صفوف 

الضيف بط���رد العبه فيصل 
س���يف )58(، انتظر الشباب 
ب���دل الضائع  الوق���ت  حتى 
الدراك التعادل عب���ر السلمان 
نفس���ه )90+1( فص���������ار 
رصيده 35 نقط���ة مقابل 38 
الذي يستضيف  للمت���صدر 

غدا االهلي.
وعلى ستاد االمير عبداهلل 
الفيصل في جدة، عزز االحتاد 
حامل اللقب موقعه في املركز 
إلى 29  الثالث رافعا رصيده 

نقطة مقابل 16 للحزم.
وسجل املغربي هشام ابو 
شروان )11 و15 و68( وسلطان 
النمري )19( وطالل املش���عل 
)58( اهداف االحتاد، والسنغالي 
حمادجي )45( واحمد مناور 

)77( هدفي احلزم.
وفي مدينة االمير س���عود 
بن جلوي ف���ي الراكة، عمق 
النص���ر ج������راح مضيف���ة 
القادس���ية بهدف���ني نظيفني 
السه�����الوي  سجلهما محمد 
)24 و52( ف���ارتف�����ع رصيده 
ال���ى 21 نقلته ال���ى امل���ركز 
الراب����ع مؤقتا وله 3 مباريات 
مؤجلة مقابل 11 للخاسر املهدد 

بالهبوط.

عبدالعزيز جاسم
وافق اجلهاز الفني لكاظمة بقيادة املدرب الروماني ايلي بالتشي 
على التعاقد مع الصربي الكس���ندر بعد اقتناعه بامكاناته وكذلك 
لضيق الوقت لتجربة عدد من الالعبني احملترفني ومنهم مواطنه 
ساس���ا بالغوفيتش )20 عاما( الذي قدم بتوصية وبترشيح من 
مدرب كاظمة الس���ابق الصربي زالتكو الذي جاء ايضا بالكسندر 
وفالدميير ولكن لم تقتنع االدارة به. ويجيد ساسا اللعب في اكثر 

من مركز سواء ظهير أمين أو قلب دفاع او العب وسط.
وفي الوقت نفسه اتفقت االدارة مع احملترفني البرازيليني تياغو 
س���يلفا وارنستو فيريرا بالتسوية بعد ان اعلنت لهما الرغبة في 
عدم تكملة املش���وار مع الفريق بناء على طلب املدرب بالتشي ما 
دعا االدارة إلى انهاء عقديهما بعد موافقة الالعبني اللذين سيغادران 
البالد خالل اليومني املقبلني بعد االنتهاء من جميع االجراءات االدارية 
واملالية لهما لينضما الى مواطنهما ساالس الذي فسخت ادارة كاظمة 

العقد معه قبل اسبوعني لظهوره مبستوى متواضع.

أكد مدير عام مهرجان افضل الالعبني حس����ني عاشور ان اهتمامه 
بالعديد من االنش����طة وتكرميه للعديد من الالعبني ينبع من حرصه 
على حتفيزهم مب����ا يزيد من عزميتهم واصرارهم لتحقيق املزيد من 
االجنازات للكويت على جميع االصعدة سواء االقليمية منها او القارية 
او الدولية، حيث ان االهتمام بالالعبني الذين حققوا االجنازات مينحهم 

دافعا اضافيا لبذل املزيد.
واضاف عاش����ور، خالل تكرميه بطل السباحة احلائز العديد من 
امليداليات واالرقام الشخصية غير املسبوقة باسم الكويت عبداهلل الثويني، 

انه يشعر باالعتزاز عندما يكرم اي بطل من ابطال الكويت.
وطالب عاشور ان يلتفت رياضيو الكويت الى انفسهم وان يدعوا 
مشكلة الرياضة لذوي الصلة من املسؤولني ويلتفتوا الى متارينهم. 
بدوره، ش����كر عبداهلل الثويني حسني عاشور على ما يقدمه من دعم 

للرياضة والرياضيني من ابناء الكويت في كل االلعاب.

وجه العب الفريق األول لكرة القدم بنادي النصر والعب املنتخب 
الوطني الس����ابق حكيم طراد الدعوة الى احملامي خالد عايد العنزي 
حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام في 29 اجلاري على هامش اللقاء 
الذي يجمع النصر مع القادسية في إطار منافسات الدوري املمتاز على 
ملعب األول حتت رعاية الشيخ مبارك احلمود محافظ اجلهراء. وفي 

نهاية اللقاء أهدى الطراد للعنزي درعا تذكارية بهذه املناسبة.
من جانبه، أشاد خالد العنزي بالالعب وما قدمه لناديه ولألزرق 

طوال مشواره الرياضي.


