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.. ومن كتاب االحتاد الدولي للجودوصورة ضوئية من كتاب االحتاد الدولي لكرة اليد .. ومن كتاب االحتاد الدولي للتايكواندو.. ومن كتاب االحتاد الدولي للكرة الطائرة

العب اجلهراء عبدالعزيز ضاري سيكون أمام حتدٍ شرس في مواجهة العبي الساحل

بالغ »األولمبية الدولية« طال اتحادات اليد والطائرة والجودو والتايكواندو
تبلغت احتادات كرة اليد والكرة الطائرة 
واجل���ودو والتايكواندو من االحتادات 
الدولية لكل لعبة قرارا بعدم املشاركة 
في نش���اطات االحتادات املعنية بسبب 
ايقاف نشاط اللجنة االوملبية الكويتية 

من قبل اللجنة االوملبية الدولية.
واملت ه���ذه االحتادات رفع االيقاف 
ع���ن النش���اط الرياضي بس���رعة بعد 
اجراء الكويت التعديالت على القوانني 
الرياضية لتتماشى مع القوانني وامليثاق 

االوملبي.
وكان���ت منظمة االحت���ادات الدولية 
االوملبية لاللعاب الصيفية )اس���ويف( 
ابلغت جميع االحتادات الرياضية الدولية 

بقرار اللجنة االوملبية الدولية املتمثل في 
ايقاف نشاط اللجنة االوملبية الكويتية 

وطالبتها باتخاذ املوقف ذاته.
وكانت اللجنة االوملبية الدولية اعلنت 
في االول من الشهر اجلاري ايقاف النشاط 
الرياضي في الكويت، وذلك بعد ان انتهت 
املهلة احملددة لتعديل القوانني الرياضية 
مبا يتوافق مع امليثاق االوملبي وقوانني 

االحتادات الرياضية الدولية.
ويستعد منتخب اليد للمشاركة في 
كأس آسيا في لبنان من 6 الى 18 فبراير 
املقبل املؤهلة الى كأس العالم، وسيغادر 
اخلميس املقبل الى املانيا القامة معسكر 

تدريبي.

الساحل والجهراء يرفعان شعار 
»ال للهزيمة« في دوري السلة

يحيى حميدان
يرفع الساحل واجلهراء شعار »ال للهزمية« عندما يستضيف 
االول الثاني في صالته بأبوحليفة في ال� 7 مساء ضمن مباريات 

اجلولة ال� 16 لدوري كرة السلة.
وتشهد جولة اليوم اقامة مباراتني اخريني، حيث يخوض 
كاظمة مواجهة س����هلة عندما يحل ضيفا على العربي، ويلعب 

اليرموك مع الصليبخات في صالة االول.
ومن املنتظر ان تش����هد صالة نادي الس����احل مواجهة من 
العيار الثقيل بني الساحل )الرابع برصيد 16 نقطة من تسعة 
مباريات( واجلهراء )الثالث برصيد 17 نقطة من تسعة مباريات( 
وذلك ألن طموح كل منهما يتمثل في حجز مركز متقدم ميكن 
ايا منهما بلوغ املربع الذهبي للدوري واخلس����ارة قد تقوض 
كثيرا من فرص التأهل خاصة ان املنافس����ة ستكون شرسة ما 

بني عدة فرق.
ويسعى »اجلهراويون« لالطاحة بالساحل في صالته واستمرار 
النتائج االيجابية بعد تغلبه على حامل اللقب القادسية ووصيف 

الكويت على التوالي في اجلولتني املاضيتني.
ويعول مدرب اجلهراء محزم العتيق على عناصره املعتادة 
والتي يخوض بها املباريات بشكل مستمر وابرزهم اخلبرة محمد 
املطيري وعبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي وحسني حاجية 
وأسعد النمر وعبدالعزيز الصراف، اضافة الى احملترف االميركي 

انتوني كيو جونز صاحب االداء العالي واملؤثر في فريقه.
وفي اجلهة االخرى، ال يفكر العبو الساحل سوى بتحقيق 
الف����وز في مب����اراة اليوم لتدعيم حظ����وظ الفريق في احتالل 
مركوز مؤهل للمربع الذهبي خاصة ان كل االمكانيات متوفرة 
ل� »ابناء ابو حليفة« لبلوغ املربع واملنافس����ة بقوة على لقب 
الدوري في ظل تواجد عدد كبير من االسماء منهم شايع مهنا 
وعبداهلل الشمري وصالح يوسف واحمد فالح وشعالن مهنا 

واالميركيان كريستوف بيتس وويني هيوسنت.
وفي صالة عبدالعزيز اخلطيب، يستضيف العربي )السادس 
برصيد 14 نقطة من تسع مباريات( كاظمة )اخلامس برصيد 
15 نقط����ة من ثماني مباريات( في مواجهة يتوقع لها ان تكون 
من جانب الضيوف قياسا على املستوى املتواضع الذي يقدمه 

فريق سلة العربي.
وفي مباراة اخرى، يخوض اليرموك )الثاني عشر واالخير 
برصي����د 10 نقاط م����ن ثماني مباريات( مواجه����ة صعبة امام 
الصليبخات )الثامن برصيد 12 نقطة من تس����ع مباريات( في 

صراع الفريقني في مؤخرة الترتيب.

الكويت »ثاني خليجية البلياردو«
حقق منتخب البلياردو املركز الثاني في البطولة اخلليجية السادسة 
للبلياردو التي اقيمت في الرياض للفترة من 2 حتى 8 اجلاري برصيد 
5 ميداليات، اثنتان منها ذهبية ومثلهما برونزية وواحدة فضية فيما 
تصدرت االمارات البطولة برصيد 4 ميداليات ذهبية وقد حقق املنتخب 
الذهبية في مس����ابقة فردي الرجال 9 كرات فاز فيها الالعب عبداهلل 
اليوسف كما فاز اليوسف نفسه بذهبية مسابقة فردي الرجال 8 كرات 
فيما كان نصيب طالل فرحان الفضية في مس����ابقة فردي الناشئني 9 
ك����رات وحقق فهد احلمزاوي امليدالية البرونزية في مس����ابقة فردي 
الناش����ئني 8 كرات وفي مسابقة الفرق 9 كرات، حقق منتخبنا املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية مبشاركة الالعبني خالد املطيري وماجد 

العازمي وطارق املال ونواف ابو البنات.

الشيخ سلمان احلمود وعبيد العصيمي ودعيج العتيبي مع الرماة حمد العفاسي وفهيد الديحاني ومشفي املطيري على منصة التتويج

 الكويت اقتربت من التتويج باللقب

البطولة العربية التاسعة للرماية تختتم اليوم
تختتم اليوم البطولة العربية 
التاسعة للرماية التي تستضيفها 
الكويت اعتبارا من 4 اجلاري. 
وقد اقتربت الكويت من التتويج 
بلقب البطولة على ضوء النتائج 
التي س����جلها أبطالنا، ورفعوا 
رصيده����م بعد انته����اء اليوم 
الثالث إلى 22 ميدالية متنوعة 
منها 13 ذهبية و5 فضيات و4 
برونزيات، وج����اءت قطر في 
املركز الثاني برصيد 19 ميدالية 
منها 4 ذهبيات و6 فضيات و9 
برونزي����ات، ثم الس����عودية 3 
ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، 
واإلمارات 3 ذهبيات وفضيتان 
و4 برونزيات، وتونس ذهبيتان 
و5 فضيات وواحدة برونزية، 
وعمان ذهبيت����ان وفضية و3 
برونزي����ات، والبحرين ذهبية 
وفضيتان وبرونزيتان، ولبنان 
فضيت����ان، وس����ورية فضية 
وبرونزي����ة، واملغ����رب فضية 
وبرونزي����ة وأخي����را اجلزائر 

برونزيتان. 
واحتكر رماة الكويت املراكز 
الثالث����ة األولى في الدبل تراب 
ف����ردي وفرق وناش����ئني. ففي 
الف����ردي فاز فهي����د الديحاني 
باملركز األول تاله حمد العفاسي 
ومشفي املطيري، واحرز الثالثي 
بطولة الفرق، فيما فاز باملراكز 
الثالثة األولى في الناشئني غازي 
الديحاني  الديحاني وناص����ر 
واسامة الفيحان على التوالي.

وس����يطر رماة قط����ر على 
مس����ابقة البندقية 50 م راقدا 
ناشئني فردي، وفي املسدس 50 
م رجال فردي فاز العراقي ضياء 
حسن باملركز األول، والسعودي 
محمد آل سعيد باملركز الثاني، 
وجاء مواطن����ه عقيل البدراني 
باملركز الثالث، وفي الفرق حققت 
الس����عودية املركز األول تالها 

العراق وعمان.

وفى املسدس 25 م سيدات 
فردي فازت اإلماراتية س����مية 
املش����يعي بالذهبي����ة، ونالت 
التونسية الفة شارني الفضية، 
وحصلت اإلماراتية شمة املهيري 
الفرق  البرونزي����ة. وفي  على 
فازت اإلمارات بالذهبية وتونس 

بالفضية وقطر بالبرونزية.
وف����ي البندقي����ة 50م ثالثة 
أوضاع س����يدات فردي، فازت 
القطرية بهية احلمد بالذهبية، 
ومواطنتها شيخه خلف بالفضية، 
واإلماراتي����ة أس����ماء النعيمي 

الفرق فازت  بالبرونزية. وفي 
قطر باملركز األول، والبحرين 

بالثاني واإلمارات بالثالث.

الديحاني: إنجاز جديد

وأكد فهيد الديحاني احلاصل 
على ذهبية الدبل تراب ان فوز 
رم����اة الكويت باملرك����ز األول 
على مس����توى الفردي والفرق 
وحصوله����م عل����ى ميداليتني 
ذهبيتني يؤكد اإلعداد اجليد الذي 
واكب االستعداد للبطولة، وأشار 
الى ان هذا االجناز يضاف الى 

اجنازات ابطال الرماية الذي يؤكد 
قدرة الرماة على حتقيق املزيد 
من النتائج واألرقام في البطولة 

املقبلة للشرطة الدولية. 
الرامي  من ناحيته، أوضح 
مش����في املطيري احلاصل على 
امليدالية الذهبية مع فريق الدبل 
تراب وبرونزية الفردي، ان الرقم 
الذي سجله ابطال الدبل تراب 
)450/425( يعتبر قياسيا وميكن 
ان ينافس في البطوالت العاملية، 
مشيرا الى املنافسة القوية مع 
ابطال العرب، وأشاد بسيطرة 

زمالئ����ه وقدرتهم على حس����م 
اللقب. بدروه، عبر الرامي الدولي 
حمد العفاسي عن سعادته بفوزه 
بفضية الدب����ل تراب باالضافة 
الى ذهبية الفرق، واكد ان هذا 
االجناز لم يأت من فراغ ولكن 
جاء بفضل التدريب املتواصل 
الفني واإلداري  للرماة والدعم 
من إدارة النادي، مثمنا في هذا 
السياق الدعم غير احملدود من 
رئيس النادي الش����يخ سلمان 
احلمود ونائبه دعيج العتيبي 

وأعضاء املجلس.

وتقام اليوم اجلولة األخيرة 
من البطولة بإقامة مسابقة 50 
م بندقي����ة 3 أوض����اع )رجال( 
في الس����اعة التاسعة صباحا، 
فيما يقام النهائي في الس����اعة 
11.30، ومسابقة املسدس املركزي 
رجال الوضع السريع، ومسابقة 
الس����كيت رجال وناشئني 50 
طبقا، ومسابقة السكيت سيدات 
وناشئات 75 طبقا، وعقب ذلك 
تقام منافس����ة نهائي السكيت 
للرجال والسيدات لتحديد هوية 

األبطال.

فليطح: رعاية ناصر صباح األحمد 
َضِمن نجاح بطولة المحافظات

الس����عيد  أعرب عبدالرحيم 
رئيس احتاد املب����ارزة ورئيس 
اللجنة املنظمة لبطولة كأس العالم 
للمبارزة لس����الح اإليبيه »غران 
بري« التي تستضيفها الكويت في 
منتصف الشهر اجلاري، نيابة عن 
اسرة املبارزة عن شكره وتقديره 
لرئيس مجل����س االدارة واملدير 
الع����ام للهيئة العامة للش����باب 
والرياضة اللواء املتقاعد فيصل 
اجلزاف الهتمامه بنشاط املبارزة 
واعتماد الهيئة للميزانية املالية 

للبطولة دون أي تأخير. 
كما عبر عن ش����كرهم لنائب 
الرياضية  العام للشؤون  املدير 
د.حمود فليطح وللعاملني بإدارة 
الشؤون الرياضية في الهيئة على 
جهودهم في تس����هيل اإلجرءات 
االدارية واملالية للبطولة بوقت 
قياسي، مش����يدا في الوقت ذاته 
بتعاونهم وحرصهم على ضمان 

جناح هذه البطولة.
من جانبه، اكد مدير البطولة 
وأمني السر العام في احتاد املبارزة 
حامد الش����مري أن االستعدادات 
الستقبال ضيوف الكويت وصلت 
مراحلها األخيرة وتسير حسب 
البرنامج املوضوع لها من اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة بانسيابية 
تامة وذلك من خالل تضافر اجلهود 
واحلرص الكبير من اجلميع على 
إظهار احملف����ل الرياضي العاملي 
باملظهر الالئق ومبا يتالءم وسمعة 
الكويت العاملية بحسن التنظيم. 
وأردف قائال من دواعي اعتزازنا أن 
جميع اللجان العاملة من الكوادر 
الوطنية ومن أبناء لعبة املبارزة 
حتديدا سواء كانوا العبني سابقني 
أو مدربني وس����بق لهم املشاركة 
في تنظيم البطوالت الدولية ال� 
6 الت����ي نظمت ف����ي الكويت لذا 

فإنه����م يعرفون جي����دا ما يجب 
عليهم القيام به فينجزونه بكل 
همة ونشاط آملني أن حتظى هذه 
البطولة مبا حظيت به سابقاتها 
من جناح ومتي����ز. من ناحيته، 
أبدى رئيس اللجنة الفنية علي 
مال اهلل استعداد اللجنة الستقبال 
احلدث العاملي بعد وصول املعدات 
الفنية اخلاصة للبطولة من مالعب 
إلكترونية لتس����جيل  ولوحات 
النتائج وكذلك كاميرات الڤيديو 
والتي س����يتم اس����تخدامها بعد 
االنتهاء من الدور األول مباشرة، 
وأض����اف مت توفي����ر 4 كاميرات 
لتغطي 4 مالعب متاشيا مع أحدث 
النظم املعمول بها في البطوالت 
الدولية وملنع االحتجاجات التي 
قد حتدث في األدوار املتقدمة املهمة 
األمر الذي من شأنه أن يكفل جناح 
إلى قيادة 14  البطولة باإلضافة 
حكم����ا دوليا نصفهم من احلكام 

املعتمدين في االحتاد الكويتي.
وكش����ف عن س����عى اللجنة 
املنظم����ة لتوفي����ر ملعب خاص 
النهائية يكون مبنزلة  للمباراة 
إضافة خاصة للبطولة ويتميز 
بارتفاع قاعدت����ه وكبر حجمه، 
واش����ار الى قرب وصول مراقب 
من االحتاد الدولي للكشف على 
األجهزة الفنية من مالعب ولوحات 
إلكتروني����ة وآخر م����ا مت إعداده 
للبطولة ومدى توافقها مع النظم 
واللوائح املعمول بها في االحتاد 
الدولي للعبة، وشكر رئيس اللجنة 
الفنية نادي القادسية مستضيف 
البطولة على تس����خير إمكاناته 
األمر ال����ذي مكن اللجنة من أداء 
عملها على أفضل وجه، وتوقع 
مشاركة أفضل الالعبني املصنفني 
على العالم ألن البطولة تعتبر من 

أجنح وأقوى البطوالت.

باسل الصباح يعود اليوم

قال نائب مدير ع����ام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون 
الرياضة د.حمود فليطح ان رعاية 
الديوان األميري  وزير ش����ؤون 
الشيخ ناصر صباح األحمد لبطولة 
احملافظ����ات الكروي����ة ضمن لها 
النجاح في السنوات ال� 3 املاضية، 
كما ضمن جناحها أيضا في دورتها 
الرابعة احلالية بفضل الدعم املادي 
الذي يقدمه للبطولة  واملعنوي 
انطالقا من إميانه الكامل بالشباب 
وحرصه على استغالل طاقاتهم 
وإمكانياتهم بأفضل صورة وملء 
أوقات فراغهم بشيء مفيد ونافع 

متثل في الرياضة التي تعد أفضل سبيل لتفريغ طاقاتهم.
وأضاف ان حرص الشيخ ناصر على استمرارية هذه البطوالت جعلها 

إحدى البطوالت املهمة التي ينتظرها الشباب من العام للعام.
ووجه فليطح الشكر لرئيس الهيئة ونواب الرئيس وكل مسؤوليها 
لتوفير املالعب ومراكز الشباب في جميع احملافظات الستضافة املباريات، 
كما وجه الشكر لإلعالم في كل صوره سواء الوسائل املرئية او املقروءة 

او املسموعة حلرصهم على تغطية البطولة ومتابعة أخبارها.
وأضاف قائال ان الش����كر موصول جلميع احملافظني ورجال األمن 
من مختلف احملافظات الست للجهد الكبير املبذول للحفاظ على األمن 

والنظام لتكتمل صورة النجاح لهذه البطولة.

سمير بوسعد
يعود إلى البالد في الساعة 
ال� 7 من صب���اح اليوم رئيس 
الكويتي لسباقات ربع  النادي 
امليل الشيخ باسل الصباح قادما 
من لندن بعد أن مّن اهلل عليه 
بالشفاء متجاوزا فترة من العالج 

دامت الربعة أشهر.
النادي  ادارة  أع���دت  وق���د 
استقباال حافال للباسل بقاعة 
التشريفات نظرا لدوره املميز في 
رياضة السيارات وسباقات ربع 
امليل حتديدا حيث كان جلهوده 
املخلصة االثر األكبر وراء اقرار 

اشهار النادي مؤخرا ليحتضن ابناءه الرياضيني وفق برامج علمية 
وعملية حديثة تس���اهم في العودة بالكويت ملكانتها الرائدة لهذه 

الرياضة ذات الطابع اخلاص بأدواتها وفنياتها.

د.حمود فليطح

الشيخ باسل الصباح

السعيد يشكر الهيئة العتماد ميزانية البطولة 

كأس العالم للمبارزة تستقطب النجوم

محليةمتفرقات

استقبل رئيس احتاد كرة السلة الشيخ حمد السالم 
في مكتبه العب نادي النصر واملنتخب الوطني االسبق 
انور الدويلة الذي قدم درعا تذكارية الى السالم مبناسبة 
مهرجان اعتزاله املقرر في النصف الثاني من دوري كرة 

السلة، كما وجه الدعوة حلضور االعتزال.
قرر احتاد الطائرة تأجيل موعد إقامة مباراة الكويت وكاظمة 
بحيث تقام الثالثاء على صالة نادي الكويت في متام الساعة 
السابعة مس��اء، وذلك في ختام البطولة التنشيطية لالحتاد 
كم��ا مت تقدمي موعد اقامة مباراة فريقي العربي والقادس��ية 
مدة ساعة فقط، بحيث تقام في نفس اليوم على صالة النادي 

العربي في متام الساعة السادسة مساء.
  نظم احتاد ألعاب القوى البطولة التنشيطية الثانية 
للدراجات الهوائية، وقسمت البطولة الى فئتي الشباب 
والكبار، واحرز املركز األول في فئة الش����باب التي امتد 
س����باقها ملس����افة 30 كيلومترا عبدالعزيز عوض، وحل 

ثانيا حسن طاهر.
  حافظ بطل الراليات مش��اري الظفي��ري على صدارته 

جلدول ترتيب بطولة الكويت املفتوحة للراليات.
 حصد متسابقو الدراجات املائية املراكز الثالث االولى 
في فئة ال� »ستوك 1600« خالل مشاركتهم في اجلولة األولى 

من بطولة وموسم االمارات املقامة في امارة دبي. 
 غادر البالد أمس منتخب شرطة الكويت للسباحة للمشاركة 
في بطولة الشرطة العربية التي تستضيفها العاصمة السودانية 

اخلرطوم من 10 الى 13 اجلاري.


