
السبت 9 يناير 2010   25رياضة

بدر املطوع يقود هجوم القادسية أمام الساملية اليوم

جمال الكاظمي يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

مرمي رزوقي حققت ميداليتني ذهبيتني

جانب من التتويج في ختام البطولة

سليمان العدساني

قرار إيقاف النشاط الرياضي ينتقل إلى االتحادات الدولية 
مبارك الخالدي والوكاالت

ابلغت منظمة االحتادات الدولية االوملبية 
لاللعاب الصيفية »اسويف« جميع االحتادات 
الرياضية الدولية بقرار اللجنة االوملبية 
الدولية املتمثل في ايقاف نش����اط اللجنة 
االوملبية الكويتية وطالبتها باتخاذ املوقف 

ذاته.
وكانت اللجنة االوملبية الدولية اعلنت 
في االول من يناير اجلاري ايقاف النشاط 
الرياضي في الكويت، وذلك بعد ان انتهت 
املهلة احملددة لتعديل القوانني الرياضية 
مبا يتوافق م����ع امليثاق االوملبي وقوانني 

االحتادات الرياضية الدولية.
ومنظمة »اسويف« تضم حتت لوائها 
28 احتادا رياضيا دوليا، وقد اصدرت 
تعميمها املتعلق بايقاف اللجنة االوملبية 
الكويتية الى جميع االحتادات الرياضية 
الدولية املدرجة ضمن البرنامج االوملبي، 
مع العلم بأن قرارات هذه املنظمة ملزمة 

لالحتادات الدولية.

سببان لإليقاف

وركزت »اسويف« في رسالتها املوقعة 
من مديرها اندو راين ومن مدير العالقات في 
اللجنة االوملبية الدولية بيري ميرو بشأن 
تعليق نشاط اللجنة االوملبية الكويتية على 
سببني هما عدم تعديل القوانني الرياضية 
حس����ب امليثاق االوملب����ي، وتدخل الهيئة 
العامة للش����باب والرياضة بحل مجالس 
ادارة عش����رة اندية. واعتبرت املنظمة ان 
»االحتادات الرياضية الدولية ستتخذ قرارا 
مماثال تباعا بعد اجتماع املكتب التنفيذي 

لكل احتاد«.
وكان����ت اللجنة االوملبي����ة الدولية قد 
خاطبت احلكومة بغي����ة تعديل القوانني 
املذك����ورة واحت����رام اس����تقاللية احلركة 
الرياضية االوملبية قبل نهاية املهلة احملددة 

لذلك في 31 ديسمبر املاضي.

وكانت الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اصدرت قرارا ف����ي نوفمبر املاضي حلت 
مبوجبه 10 اندي����ة لرفضها املوافقة على 
تعديل املادة 32 من النظام االساسي الحتاد 
كرة القدم ورفع عدد اعضاء االحتاد من 5 

الى 14 عضوا.
كم����ا وافق مجلس االمة في جلس����ته 
االخيرة على تعديل بعض القوانني الرياضية 
لتتوافق مع القوانني الدولية، في جلسة 
اولى مبوافقة 40 صوتا ورفض 12 صوتا، 
وسيعقد جلسة ثانية االسبوع املقبل القرار 
بقية التعديالت، لكن اللجنة االوملبية الدولية 
»تطلب اصدار قانون جديد منفصل وليس 

اضافة بند على القانون احلالي«.

»األولمبية« تتالعب بنا

من جانب����ه اعتبر رئيس نادي كاظمة 
السابق سليمان العدساني ان تعميم اللجنة 
االوملبية الدولية قرار ايقاف النشاط على 

االحتادات الوطنية من املمكن ان يفس����ر 
كإجراء من باب العلم لالحتادات الدولية 
االخرى عل����ى ان تترك احلرية لكل احتاد 
في اتخاذ ما يراه مناس����با من اجلزاءات، 
الن امل����ادة 23 من قان����ون اجلزاء املرتبط 
باللجنة االوملبية الدولية يتضمن 8 بنود 
مختلفة، حيث ينسجم ويطبق كل بند منها 
على اجلهات الثمانية التي تشكل الهيكل 
االداري للجنة االوملبية الدولية والتي منها 
االحتادات الدولية واللجان االوملبية الوطنية 
والالعبني وغيرها اذ انها اعطت كل جهة من 

هذه اجلهات عقوبة خاصة بها.
وخ����الف هذا التبرير فانني اعتبر هذا 
االجراء مستغربا الن املشكلة بني اللجنة 
االوملبية الدولية من جهة واللجنة االوملبية 
الكويتية من جهة اخ����ري، والقرار صدر 
بايقاف نشاط اللجنة االوملبية الكويتية 
املتعلق باملش����اركة في الدورات االوملبية 
والنواحي املالية املتعلقة بدعم البطوالت 

املنضوية حتت ه����ذا البند، وليس هناك 
مبرر الس����تثارة االحتادات االخرى على 

الكويت.
واضاف العدساني ان ما يؤسف له ان 
اللجنة االوملبية الدولية تتالعب بنا وتؤلب 
االحتادات الدولية ضدنا بهذا التعميم الن ما 
يربطنا بها هو امليثاق االوملبي بنص املادتني 
28 و29 من النظام االساسي وليس له عالقة 
من قريب او من بعيد بالقوانني املنظمة في 
كل دولة، ونحن نسأل عن وضع الدول التي 
ليس فيها قانون اصال كيف تتعامل معها 

االوملبية الدولية
واس����تنكر العدس����اني قيام االوملبية 
الدولي����ة بالنهي عن تدخل احلكومات في 
الشأن الرياضي في حني ان كل مراسالتها 
االخيرة كانت مع جهات حكومية كالهيئة 
العامة للشباب والرياضة ووزير الشؤون 
االجتماعية والعمل، فهذا قمة التناقض في 

سلوكياتها وتعاطيها مع امللف الكويتي.

العدساني: »األولمبية« تتالعب بنا وتتناقض مع نفسها

القادسية لمواصلة صدارته والعربي لتحقيق الفوز األول

4 ذهبيات جديدة للكويت في البطولة العربية للرماية 
تدخ���ل البطول���ة العربي���ة 
التاس���عة للرماي���ة والتي تقام 
حاليا على مجمع ميادين الشيخ 
صب���اح األحمد االوملبي للرماية 
يومها الثالث فيما يواصل الرماة 
والراميات في مختلف املسابقات 
التنافس احملموم على تسجيل 
أس���مائهم على الئحة الش���رف 
لألبط���ال املتوج���ني بأكثر من 

فئة.
وشهد اليوم الثاني فرض رماة 
الكويت س���يطرتهم على رماية 
التراب باحتالل الرامي ناصر املقلد 
املرك���ز االول وامليدالية الذهبية 
بنتيجة 142 من اصل 150 والثاني 
زميله عبدالرحمن الفيحان 130 
من 150 والثالث الرامي املخضرم 
خالد املضف 127 من 150 كما نال 
منتخب الكويت املشكل من املقلد، 
الفيحان واملضف ذهبية »الفرق« 

لنفس املسابقة.
التراب  ومتي���زت مس���ابقة 
للناش���ئني )ف���ردي( بس���قفها 
الرماة  ب���ني  العالي  التنافس���ي 
الواعدين طالل الرشيدي وعمر 
الديحاني ودخل الراميان الكويتيان 
جولة »براج« لكسر التعادل بعد 
ان تساوت نتيجتهما 106من125 إال 
ان جولة البراج حسمت لصالح 
الديحاني الذي نال الذهبية واكتفى 
الرشيدي بالفضية واحرزا ايضا 
ذهبية الفرق مع زميلهما عبداهلل 

الهاملي.

منافسات اليوم

تتواص���ل اليوم منافس���ات 
البطولة ف���ي يومها قبل األخير 
حيث تنطلق مس���ابقة البندقية 
التاسعة  الهوائية للناشئني في 
صباحا كما تقام مسابقة البندقية 
الهوائية للناشئات في احلادية 

لهم املزيد من االجنازات.

المضف: نستحق المركز األول

اكد الرامي خالد املضف ان فوز 
املنتخب لرماية التراب باملركز االول 
للفرق جاء عن جدارة واستحقاق 
رغم املنافسة مع بقية الفرق العربية 
وقال ان رماة الكويت س����يطروا 
على املسابقة منذ البداية بفضل 
اخلبرة واملهارة التي يتمتعون بها 
مش����يرا الى أن البطولة العربية 
احلالية تعتبر بروڤة واحتكاكا قبل 

املشاركة في بطولة العالم.

عشرة والربع وس���يقام نهائي 
الهوائية للناشئني في  البندقية 
احلادية عش���رة والنصف وفي 
الس���اعة الواح���دة والربع يقام 

نهائي مسابقة الناشئات.
وتق���ام أيض���ا في الس���اعة 
التاسعة مسابقة املسدس الهوائي 
للناشئني والناشئات فيما يقام 
نهائي مس���ابقة الناش���ئات في 
أم���ا نهائي هذه  الثالثة والربع 
املسابقة فيقام في الثالثة والربع 
أما نهائي نفس املسابقة للناشئني 

فيقام في الثانية ظهرا.

قال����ت الرامية م����رمي رزوقي 
صاحبة ذهبيتي البندقية الهوائية 
10 م فرق وفردي انها سعيدة للغاية 
بهذين اللقبني لكنها غير راضية عن 
الرقم الذي سجلته في املسابقتني 
فقد كانت تطمح الى حتقيق رقم 
أعلى لكن تزامن اقامة البطولة مع 
فت����رة االمتحانات حال دون ذلك 
البالد في  انها ستغادر  واضافت 
يوم 25 اجلاري الى املانيا لالنتظام 
في معسكر تدريبي يستمر لنهاية 
الشهر استعدادا لبطولة الشرطة 

الدولية.

عبر رئيس احتاد الش���رطة 
الل���واء الش���يخ احم���د النواف 
عن فخره مبش���اركة هذا العدد 
الكبير من الرماة والراميات في 
هذا التجمع العربي وهنأ النواف 
العليا برئاس���ة الشيخ  اللجنة 
سلمان احلمود على جناح التنظيم 
اللجنة  وثمن جه���ود اعض���اء 
ورحب بكافة املشاركني متمنيا 
له���م التوفيق وطيب اإلقامة في 

بلدهم الكويت، 
 وأشاد النواف بالنتائج املميزة 
لرم���اة وراميات الكويت متمنيا 

فهد الدوسري
تعاود عجلة الدوري املمتاز الدوران من جديد بعد 
توقف دام 15 يوما بسبب استعداد منتخبنا الوطني 
ملباراته التي تعادل فيها مع ضيفه املنتخب االسترالي 
االربعاء املاضي 2-2 ضمن تصفيات املجموعة الثانية 
املؤهلة لنهائيات كأس آس����يا في قط����ر العام املقبل، 
وذلك باقامة مباراتني يحل في االولى الساملية ضيفا 
على املتصدر القادسية، فيما يواجه العربي الكويت 
على ستاد صباح السالم وستكون صافرة البداية في 

املباراتني في الرابعة والربع عصرا.
وسيكون ستاد محمد احلمد بنادي القادسية مسرحا 
يجمع عددا من فناني اللعبة من االصفر والسماوي، 
فاألول يس����عى للحفاظ على الصدارة بل يحدو االمل 
جماهيره لالنفراد بها بعيدا عن اجلميع بعد ان متكن 
م����ن جمع 12 نقطة من فوزه في مبارياته االربع التي 
خاضها حتى اآلن، ويع����ول االصفر كثيرا على تألق 
جنم����ه وصاحب اخلبرة خلف الس����المة واحملترفني 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني فضال عن 

وجود املراوغ بدر املطوع.
وس����يجد دفاع الساملية صعوبة في ايقاف هجوم 
القادس����ية الذي اثبت علو كعبه في اجلوالت االربع 
املاضية، حيث متكن من تسجيل 13 هدفا ويعتبر أقوى 
خط هجوم في املسابقة حتى اآلن، ويعتمد مدرب األصفر 
محمد ابراهيم على اسلوب الضغط على حامل الكرة في 
منتصف ملعب الفريق اخلصم وهذا االسلوب يحتاج 
مخزونا من اللياقة البدنية وتركيزا عاليا وهما ما جنح 
فيه العبوه في املباريات السابقة، ويحتاج ابراهيم في 
مباراة اليوم للتنبيه على العبيه بأن السماوي ميلك 
مقومات الفريق الناجح حيث يستطيع اغالق منطقة 
الوسط فضال عن اجادة العبيه للكرات املرتدة والتي 
متكن من خاللها من اخلروج متعادال مع االصفر 3-3 
في املباراة التي جمعتهما في كأس االحتاد التي اقيمت 

مطلع املوسم.
وسيفتقد االصفر جهود العب االرتكاز كيتا حلصوله 
على 3 انذارات وعبدالعزيز املشعان لالصابة وسيكون 

غياب االول مؤثرا خصوصا انه يضفي ثقال مميزا خلط 
الوسط القدساوي ومستواه املتطور امللحوظ.

في املقابل يسعى السماوي الستكمال االنتصارات 
التي بدأها في مباراته االخيرة امام الصليبخات التي 
اوصلته للنقطة اخلامسة في اطار مسيرته نحو املنافسة 
على الدوري لهذا املوسم ويدخل الساملية املباراة مكتمل 
الصفوف باستثناء غياب مدافعه يوسف دندن حلصوله 
على 3 انذارات، فضال عن الغياب الكبير الذي سيخلفه 
غياب النجم بشار عبداهلل املنتقل حديثا لفريق الكويت. 
وينتظر عشاق املستديرة الساحرة من العبي االصفر 
والسماوي تقدمي مباراة مفتوحة كعادة لقاءاتهما التي 

تشهد اهدافا باجلملة.
وفي املباراة االخرى والتي ال تقل اهمية عن االولى 
يستضيف العربي اجلريح فريق الكويت، فاالخضر 
يخوض اللقاء متأثرا بهزميته الثقيلة التي مني بها من 
غرميه التقليدي القادسية برباعية نظيفة فضال عن 
افتقاده جهود العبيه احمد الرشيدي وعبداهلل الشمالي 
حلصولهم����ا على البطاقة احلمراء ف����ي املباراة ذاتها 
االمر الذي قد يفقد خط دفاع االخضر توازنه املطلوب 
في مثل هذه اللقاءات، ومن احملتمل ان تشهد املباراة 
مشاركة احملترف السوري اجلديد محمد زينو هداف 
الدوري السوري للموسم املاضي حينما كان يدافع عن 
ألوان فريق املجد وسبق له االحتراف بصفوف فريق 

اهن االيراني.
ويدخ����ل االخضر املباراة برصيد 3 نقاط فقط من 
3 تعادالت وهزمية ويحتل املركز السادس في ترتيب 
الف����رق وهو املركز الذي لن تقبل به جماهير الزعيم. 
وفي املقابل يخوض االبيض املباراة برصيد 6 نقاط 
ويأمل اجلهاز الفني والالعبون مواصلة االنتصارات 
بحثا عن مقعد ضمن فرق الصدارة يرضي طموح جميع 
مشجعيه، وستشهد املباراة مشاركة محترفي الفريق 
البرازيليني كاريكا واندريه العب الوسط، فيما سيغيب 
عن االبيض وليد علي الصابته في االنف وس����يعمل 
ارثر على تعويض غيابه مبا يكفل للفريق بقاء القوة 

الهجومية املناسبة لتحقيق نقاط اللقاء.

يلتقيان السالمية والكويت في انطالق الجولة الخامسة للدوري الممتاز

الزنكوي يحّطم الرقم المحلي لرمي القرص

حطم العب التضامن الناشئ عيسى الزنكوي اول 
من امس الرقم احمللي ملس����ابقة رمي القرص البالغ 
52.68 مترا املسجل باسم الالعب جنم عبدالرزاق عام 
1983، حيث سجل الزنكوي 53.26 مترا وذلك ضمن 
منافسات اليوم اخلتامي للبطولة التمهيدية أللعاب 
القوى للعمومي والناشئني وحقق املستوى التأهيلي 
لبطولة العالم. من جانبه اش����اد امني السر املساعد 
الحتاد ألعاب القوى محمد العتيبي بأداء الزنكوي 
واصفا اياه ب� »الالعب املثابر الذي يقدم أفضل ما لديه 
بكل اخالص وتفان وهو من دعامات املنتخب الوطني 
أللعاب القوى وهو العب ناش����ئ ينتظره مستقبل 
مش����رق في اللعبة«. وأضاف »ان حتطيم الزنكوي 
الرقم احمللي في مسابقة العمومي التي يشارك فيها 
للمرة االول يعد دليال على جناح سياس����ة االحتاد 
اخلاص����ة بالعناية بالالعبني وقد قدم الزنكوي أداء 
رفيع املس����توى وحفر اسمه في تاريخ لعبة العاب 
القوى الكويتية بأحرف من ذهب«. وأثنى العتيبي 
عل����ى جهود املدرب الوطني محم����د الزنكوي الذي 
يشرف على تدريب الالعب، متمنيا لالعب واملدرب 

التوفيق واملزيد من االجنازات في البطوالت املقبلة. 
كما أشاد العتيبي بالعب فئة الناشئني عبدالرحمن 
عمران الذي متكن من تسجيل رقم جديد في مسابقة 
االطاحة باملطرقة لنفس الفئة بتسجيله 64.77 مترا 
وحقق الرقم الذي يؤهله للمشاركة في بطولة العالم 
للناشئني »ما يعد اجنازا لالعب ولالحتاد«. واشار 
الى أن جهود مدرب الالعب الوطني ناصر اجلاراهلل 
بدت واضحة وجلية للعيان »ما يدل على ان املدربني 
الوطنيني ميتلكون قدرات فنية كبيرة تؤهلهم لتحقيق 
األفضل ف����ي مختلف اللعبات«. وبالعودة للترتيب 
النهائي للبطولة التمهيدية أللعاب القوى للعمومي 
والناشئني بعد ختام منافساتها فقد جنح القادسية 
في الظفر بلقب فئة العمومي بجمع العبيه 188 نقطة 
وجاء كاظمة ثانيا ب� 120 نقطة ثم التضامن ثالث��ا 
ب� 93 واحتل الساحل املركز الرابع ب� 87 نقطة. وفي 
الترتيب النهائي لفئة الناشئني حصد كاظمة املركز 
االول برصيد 92 نقطة وحل ثانيا الس����اح�ل ب� 87 
نقطة فيما احتل الفحيحيل املركز الثالث ب� 84 نقطة 

وجاء القادسية رابعا ب� 62 نقطة.

الكاظمي يشيد بمسيرة ماجد

225 ذلواًل في سباق الهجن

استقبل رئيس مجلس ادارة النادي العربي جمال الكاظمي العب 
الفريق االول لكرة الق���دم حمود ماجد الذي قدم له درعا تذكارية 
حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام اليوم على هامش لقاء العربي 
والكويت بستاد صباح السالم في اطار منافسات الدوري املمتاز، 
حيث اشاد الكاظمي مبا قدمه حمود ماجد من عطاء خالل مسيرته 
الرياضي���ة مع العربي وما حققه من اجن���ازات وما يتمتع به من 
أخالق رياضية، وطالبه مبواصله العطاء في املجال الرياضي بعد 
اعتزاله، ومن جهته أعرب حمود ماجد عن عميق شكره وتقديره 

للكاظمي على ما يقدمة من رعاية للرياضة والرياضيني.

يش���هد مضمار الش���هيد فهد األحمد مبنطقة جويهل بكبد 
في الواحدة بعد ظهر اليوم الس���باق الس���ادس عشر لنادي 
سباقات الهجن الذي قيد فيه 225 ذلوال حقايق ابكار وحقايق 
قعدان تتنافس خالل 11 ش���وطا على كأس النادي الذي حدد 
في الشوط األخير من سباقات اليوم، وقد اكد امني السر العام 
للنادي ورئيس وفد الكويت في مهرجان دوز بتونس لسفينة 
الصح���راء ان املهرجان كان رائعا وان الوفد قدم الدعوات الى 
العديد من الوفود التي ش���اركت في املهرجان للمشاركة في 

بطولة الكويت الكبرى.


