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»الدراجات المائية« يتألق في اإلمارات

ذياب: »دولي اليد« أوقف النشاط 
المحلي بكل أشكاله

اعلن احتاد كرة اليد امس 
ان���ه تلقى كتابا م���ن االحتاد 
الدولي يقضي بايقاف نشاط 
كرة اليد احمللي بكل أشكاله او 
على صعيد مشاركات املنتخبات 

أو احلكام اخلارجية.
وقال امني سر االحتاد بدر 
ذياب ل� »كونا« ان هذا االيقاف 
يهدد مشاركة املنتخب الوطني 
األول وحكام االحتاد في البطولة 
اآلسيوية املقبلة املقررة أوائل 

فبراير املقبل في بيروت.
واض���اف ان كتاب االحتاد 
الدولي للعبة اشار الى سبب 

ايقاف نشاط الكويت ألنها »لم تقم بتعديل قوانينها مبا يتماشى 
مع ميثاق املنظمة الدولية الرياضية«.

وبني ذياب »نحن اآلن امام مفترق طرق بالنس���بة لكرة اليد«، 
مناشدا صاحب السمو االمير الشيخ صباح األحمد والرئيس الفخري 
الحتاد كرة اليد الشيخ أحمد الفهد التدخل حلل هذه املشكلة »حتى 
نتمكن من املش���اركة في البطولة اآلسيوية التي نحن في حاجة 

خلوض منافساتها واملنافسة على لقبها«.
وأوضح ذياب، الذي يش���غل ايضا منصب امني صندق االحتاد 
اآلسيوي لكرة اليد، ان عدم مشاركة املنتخب في البطولة اآلسيوية 
سيؤثر بالس���لب على مسيرة كرة اليد الكويتية، مؤكدا »ان قرار 
االيقاف سيترتب عليه سحب الكويت من جدول الفرق املشاركة في 

البطولة اآلسيوية املقررة في لبنان من 6 الى 16 فبراير املقبل«.

تزكية علي بن محمد رئيساً  لالتحاد العربي للطائرة لوالية ثانية
جميع احلقوق لقناة »اجلزيرة«، 
واضاف ان مجلس االدارة يسعى 
لتسوية العقد مع املسؤولني مع ال� 
»ART« واخلروج باقل اخلسائر، 
واوضح ان االحتاد العربي تسلم 
مبالغ الس����نة االولى من الشراكة 

والبالغ قدرها 200 الف دوالر.
وف����ي كلمته، قال راعي احلفل 
رئيس املؤسس����ة العامة للشباب 
والرياضة في البحرين الشيخ فواز 
بن محمد آل خليفة ان االحتاد العربي 
للكرة الطائرة يعتبر منوذجا ناجحا 
على مستوى االحتادات العربية، 
وذلك النشطته املتعددة والنشاطات 
التي ينظمها والتي دائما ما يكون 

النجاح حليفها.
اما رئيس االحتاد اآلس����يوي 
للكرة الطائرة د.صالح بن ناصر 
فقد نقل في كلمته حتيات رئيس 
االحتاد الدولي للعب����ة، وقال ان 
االحتاد العرب����ي حقق العديد من 
االجنازات في الفترة املاضية تصب 
في مصلح����ة تطوير اللعبة على 

املستوى العربي.

العنصر النسائي وال يحق لهما 
التصويت.

»ART« فسخ الشراكة مع الـ

واكد عل����ي بن محم����د خالل 
مناقش����ته مع اعض����اء اجلمعية 
العمومية فس����ح عقد الش����راكة 
االعالنية مع ال� »ART«، وذلك لبيع 

التي  العم���ل  العمومي���ة خطة 
القادمة،  الفترة  س���يتبناها في 
وتضمن���ت اخلط���ة ان يك���ون 
للرئيس 3 نواب ميثلون املناطق 
العربي  الثالث املكونة لالحتاد 
بجانب 5 اعضاء لعضوية مجلس 
االدارة، وعضوين دائمني االول 
ميثل فلس���طني، والثاني ميثل 

صوتا، املصري احمد عبدالدامي 12 
صوتا، التونسي منير بن سليمان 

9 اصوات.

عرض الخطة القادمة

واس���تعرض رئيس االحتاد 
العربي الشيخ علي بن محمد آل 
خليفة خ���الل اجتماع اجلمعية 

والسعودي ابراهيم البابطني صوت 
واحد، ولم يحالف احلظ كل من بدر 
الكوس حيث حصل على 6 اصوات، 
وعن منطقة املش����رق العربي فاز 
كل من محمد ع����كاش 15 صوتا، 
واللبناني عل����ي حيدر 13 صوتا، 
وعن منطق����ة املغرب العربي فاز 
كل من الليب����ي جمال الزروق 16 

المنامة ـ ناصر محمد
زك���ت اجلمعي���ة العمومية 
لالحت���اد العربي للكرة الطائرة 
الشيخ علي بن محمد آل خليفة 
رئيس���ا لالحتاد لوالية ثانية، 
جاء ذلك ف���ي اجتماع اجلمعية 
العمومية العادية الذي عقد في 
فندق »اخلليج« بحضور جميع 
اعضاء اجلمعية العمومية لالحتاد 

والبالغ عددهم 18 عضوا.
وقد ناقش االعضاء التقريرين 
االداري واملال���ي، بعدها اجريت 
االنتخاب���ات لعضوية مجلس 
االدارة، حي���ث حاف���ظ غالبية 
االعضاء على مقاعدهم، والوجه 
اجلدي���د كان اللبنان���ي عل���ي 

حيدر.
وقد اس����فرت االنتخابات عن 
فوز 8 مرش����حني من اصل 13 بعد 
انسحاب العماني محمد الشعيلي 
والعراقي مؤيد امني، وقد فاز عن 
منطقة اخلليح وشبه اجلزيرة كل 
من القطري حسن املال ب� 13 صوتا، 
الشيخ فواز بن محمد متوسطا الشيخ علي بن محمد وصالح بن ناصر خالل اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد العربي للكرة الطائرةاالماراتي محمد جلفار 12 صوتا، 

الوكرة يسقط أمام الخريطيات

الداود يشيد بـ »الموتوكروس«

عباس قدم للزمالك 42 مليون جنيه

مواعيد المباريات المؤجلة في سورية

سحب قرعة »دبي للسلة«

عاود الدوري القطري نشاطه مبهرجان من االهداف وصل الى 18 
هدفا في ثالث مباريات، كما شهد افتتاح املرحلة الثانية عشرة مفاجأة 
بفوز اخلريطيات على الوكرة 4-2 ، فيما صعد قطر الى املركز الرابع 

على حساب الريان بعد الفوز عليه 1-3.
وه����ذا الفوز االول للخريطيات في تاريخ لقاءاته مع الوكرة وكان 
مبقدوره تس����جيل رقم قياس����ي من االهداف لو استغل الفرص التي 
اتيحت له في الش����وط الثاني بس����بب اندفاع الوكرة للهجوم. ورفع 
اخلريطي����ات رصيده ال����ى 15 نقطة، فيما جتمد رصي����د الوكرة عند 
16 نقطة. وانتزع قطر فوزا غاليا على حس����اب الريان بثالثة اهداف 
للمغربي طالل القرقوري )40( وسباستيان سوريا )43 و58(، مقابل 
هدف للعاجي امارا دياني )72 ركلة جزاء(.ورفع قطر رصيده الى 19 
نقط����ة وعاد الى املربع الذهبي في املركز الرابع على حس����اب الريان 

الذي اصبح خامسا.
وس����حق االهلي فريق الش����مال 6-2 في مب����اراة كانت من جانب 

واحد متاما.

أشاد رئيس مجلس ادارة نادي السيارات والدراجات اآللية الشيخ 
أحمد الداود بنتائج اجلول����ة األولى من بطولة املوتوكروس احمللية 

للدراجات النارية التي اختتمت اول من أمس.
وقال ان البطول����ة التي اقيمت على حلبة جاب����ر األحمد الدولية 
التابعة للنادي ش����هدت تنافسا بني مختلف املتس����ابقني في الفئتني 
اللتني مت التنافس فيهما وهما فئتا الهواة واملبتدئني، موضحا أن كل 

فئة شارك بها 9 متسابقني.
وأض����اف انه مت اعتماد نظام جديد للس����باق من خالل فتح حلبة 
التدريب للمشاركني قبل البداية الرسمية العطائهم الفرصة للحصول 
عل����ى اللياقة البدنية الالزمة قبل بدء الس����باق الفعلي، مبينا ان هذا 

النظام نال استحسان كل املتسابقني.
ودعا أولياء األمور الى تشجيع أبنائهم على تسجيل اسمائهم في 
الدورات التدريبية املكثفة التي يقيمها النادي حتت اش����راف خبراء 
متخصصني يعملون على صقل مواهب صغار السن مطبقني كل شروط 

األمن والسالمة املعتمدة من االحتاد الدولي للدراجات النارية.
وعبر الداود عن سعادته ملا مت إجنازه بعد افتتاح مضمار املوتوكروس 
وحلبات التدريب للكبار ولفئة املبتدئني، ما ساهم في نشر الوعي بني 
الش����باب احملب لهذا النوع من السباقات بضرورة التسابق في املكان 

املخصص لذلك حتت مظلة النادي.
وقام الداود في نهاية السباق بتسليم اجلوائز التذكارية واملالية 
على الفائزين باملراكز الثالثة األولى في كلتا الفئتني حيث نال املركز 

األول في فئة الهواة فيصل بن عوض تاله ثانيا عبداهلل الغامن.

القاهرة سامي عبد الفتاح
أشاد نائب رئيس نادي الزمالك رؤوف جاسر باجلهود التي بذلها 
كل من املنسق العام لفريق الكرة األول إبراهيم حسن واإلعالمي خالد 
الغندور قائد الفريق االبيض الس����ابق من اجل امتام وإقامة املعسكر 
التدريبي للفريق بدبي، وذلك على الرغم من إلغاءه بس����بب مشكالت 

إدارية.
 وكان الزمالك قد ألغى املعس���كر اإلمارات���ي لعدم قدرته على 
استخراج تأشيرات بعض الالعبني، وذلك على الرغم من محاوالت 
حس���ن والغندور الذي قدم بعض املس���اعدات عبر صديق له في 
اإلمارات، غير أن تلك احملاوالت باءت بالفش���ل في النهاية، مؤكدا 
ان���ه على الرغم من ان إلغاء معس���كر الفريق كلف النادي 15 ألف 
جني���ه، إال أن املجلس عازم على توفير كل س���بل الراحة للفريق 
في معسكره اجلديد بالعني السخنة أو 6 أكتوبر، كما أشاد جاسر 
مبساعدات رئيس النادي ممدوح عباس الذي أنفق � حسب تأكيداته 
� عل���ى القلعة البيضاء حتى اآلن م���ا يقرب من 42 مليون جنيه، 
مؤكدا ان ذلك يؤكد إخالص عباس وحبه الشديد للنادي. في شأن 
آخر ش���هد تدريب الفريق الذي اجراه مبلعب زامورا مبيت عقبة 
مساء اول من امس حضور كل من املدير الفني للمنتخب األوملبي 
املصري هاني رمزي وجمال حمزة العب الفريق األسبق واجلونة 
احلالي، حيث حرص األول على متابعة العبي الزمالك املرش���حني 

لالنضمام للمنتخب األوملبي.

حددت اللجنة املؤقتة لالحتاد السوري لكرة القدم موعد املباريات 
الثالث املؤجلة للكرامة من دور ذهاب بطولة سورية، حيث سيلتقي 
مع الطليعة اليوم في حماة، ومع اجليش في حمص يوم اجلمعة 
املقبل، قبل ان يلتقي مضيفه الش���رطة في العاصمة في 19 الشهر 

اجلاري.
يذكر ان الكرامة تصدر مرحلة الذهاب برصيد 26 نقطة بفارق 

نقطة واحدة أمام اجليش.

احتك���ر أبطال الكوي���ت املراكز األولى الثالثة في س���باق فئة 
الستوك 1600 للجولة األولى من بطولة اإلمارات للدراجات املائية 
التي اقيمت امس االول في أبوظبي حتت رعاية الشيخ د.سلطان 
ب���ن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة ن���ادي ابوظبي الدولي 
للرياضات البحرية، ومبش���اركة خليجية دولية ضمت ابطاال من 

اإلمارات والكويت وقطر واميركا وبريطانيا وفرنسا.
وقد اس���تطاع املتألق محمد الباز من فري���ق برو رايدر الفوز 
باملركز األول وجاء ثانيا بطل العالم محمد بو ربيع من فريق أبات 
وصفوة الكويت باملركز الثاني وجاء البطل الس���باق واملخضرم 
عبدالرحم���ن البدر باملركز الثالث فيما فاز خالد بوربيع من فريق 

برو رايدر املركز الثاني في فئة املعدل 1600.

سحبت قرعة دورة دبي الدولية 
احلادية والعشرون لكرة السلة 
الت����ي حتتضنها صال����ة النادي 
االهلي من 14 الى 23 يناير اجلاري 
مبشاركة 10 فرق. ووزعت الفرق 
املشاركة على مجموعتني ضمت 
اللبناني حامل  الرياضي  االولى 

النسختني االخيرتني،  اللقب في 
ومهرام االيراني والوحدة السوري 
واجلزي����رة املص����ري ومنتخب 
االمارات، والثانية زين االردني 
واجلالء الس����وري والش����انفيل 
اللبنان����ي وس����مارات جيالس 

الفلبيني والنصر االماراتي.

تعديل موعد »رياضة المرأة الثانية«
أشادت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة 
املرأة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية 
الشيخة نعيمة االحمد بالدور الكبير الذي 
تقوم به الشيخة فاطمة بنت مبارك الرئيس 
األعلى ملؤسسة التنمية االسرية � رئيس 
االحتاد النس���ائي العام في دعم ومساندة 
رياضة امل���رأة وحرصها على تذليل كافة 
الصعاب التي تعترض مساراتها في االمارات 
خاصة ودول مجل���س التعاون اخلليجي 

عامة.
وثمنت الش���يخة نعيمة اجلهود التي 
تبذلها الش���يخة فاطمة بنت مبارك على 
دروب تعزيز رياضة املرأة اخلليجية، مما 
ميثل دافعا لها لتتبوأ مكانة رفيعة ومتقدمة 

في كافة املجاالت املجتمعية ومنها املجال 
الرياضي، مش���يرة الى ان الدورة الثانية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية والتي س���تقام في مارس املقبل 
بأبوظبي س���تكون حتت رعاية الشيخة 

فاطمة بنت مبارك.
كما اشادت بالتحضيرات واالستعدادات 
املتخذة الستضافة الدورة الثانية لرياضة 
املرأة بدول مجلس التعاون مبدينة ابوظبي 

خالل مارس املقبل.
وكانت الش���يخة نعيمة قد ترأس���ت 
االجتماع السادس للجنة التنظيمية لرياضة 
املرأة الذي عقد مؤخرا في ابوظبي بحضور 
عضوات اللجنة، س���ناء البوسعيدي من 

سلطنة عمان والشيخة حياة بنت عبدالعزيز 
آل خليف���ة من البحري���ن، ونورة خليفة 
السويدي من االمارات، واحالم املانع من 

قطر.
وعن االجتماع واهم القرارات والتوصيات 
املتخذة: بينت الشيخة نعيمة ان االجتماع 
خ���رج بعدد من القرارات والتوصيات في 
مقدمتها تعديل موعد اقامة الدورة الثانية 
لرياضة املرأة لتقام في موعدها اجلديد خالل 
الفترة من 28 مارس الى 1 ابريل املقبلني، كما 
تقرر اقامة البطولة اخلليجية األولى للكرة 
الطائرة للفتيات خالل فبراير 2011، على ان 
يتم حتديد موعد إقامة البطولة اخلليجية 

األولى لكرة السلة في وقت الحق.

محمد بو ربيع ومحمد الباز تألقا في البطولة

بدر ذياب

الكويت حسمت لقب البطولة العربية التاسعة للرماية
البطوالت العاملية. 

وأشار الى أن قطر لديها رؤية 
واضحة وإستراتيجية متكاملة 
من اجل التطوي���ر وقد بدأ ذلك 
بإعطاء ثماره، وستحقق الكثير 

من البطوالت . 
من ناحيتها، قالت الرامية غزالن 
الهندي انها كانت تتوقع احلصول 
على االجناز الذي سجلته بتحقيقها 
الذهبي����ة ف����ي الف����ردي والفرق، 
واضافت: رغم أن االس����تعدادات 
اقتصرت على التدريبات احمللية 
بدون إقامة معسكر خارجي، اال أن 
الراميات كان لديهن تصميم على 
حتقيق نتائج مشرفة، وان املشكلة 
التي واجهتها تتمثل بتزامن البطولة 

مع االمتحانات املدرسية. 
من جهته����ا، أعرب����ت حوراء 
الصبيعي عن س����عادتها البالغة 
امليداليات رغم  بفوزها بإح����دى 
انضمامها حديثا الى نادي الرماية، 
ولكن التزامها بالتدريبات ساعدها 
على حتقيق هذه النتيجة، مؤكدة ان 
دعم الشيخ سلمان احلمود وأهلها 

من أسباب هذا التفوق والتميز.
بدوره����ا، أكدت مي رزوقي ان 
الفردي  الثاني في  املركز  حتقيق 
واألول ف����ي الف����رق وضعها على 
املس����ار الصحيح لتحقيق املزيد 
من البطوالت، متمنية املش����اركة 
في االوملبياد، وأوضحت أن والدتها 
ساعدتها كثيرا في ممارسة الرماية، 
مشيرة إلى انها ستضع برنامجا 
تدريبيا على مستوى عال لتحقيق 

آمالها وطموحاتها.

1200/1081 الثاني قطر 1012. 

 النتائج تبشر بالخير

وأكد رئيس االحتادين الكويتي 
واآلسيوي للرماية الشيخ سلمان 
احلم���ود ان النتائج الطيبة في 
البطولة تبشر باخلير، وتضع 
الرماي���ة العربية على املس���ار 
املراكز في  الصحيح لتحقي���ق 

الطيار، سلطان  الكويت )بدر 
العنزي، جاسم عبدامللك( 1591 

والثالث االمارات 1572.
الهوائ���ي 10 م  � املس���دس 
للناشئات )فردي(: األول غزالن 
الهندي )الكويت( 473من 500، 
الثاني مي رزوقي )الكويت( 456، 
الثالثة نص���رة محمود )قطر( 
452. وفي الفرق االول الكويت 

نقطة م���ن 1200، الثاني ليبيا 
1123، والثالث الكويت 1117. 

� املس���دس الهوائ���ي 10 م 
)ناش���ئني فردي(: األول نور 
الدين ضياء )العراق( 600/558، 
الثاني ب���در الطيار )الكويت( 
546، الثالث بشير بن منصور 
)ليبيا( 531 وفي الفرق االول 
الع���راق 1800/1600 والثان���ي 

الكويت لقب البطولة. 
وفيما يلي نتائج اليوم قبل 

األخير: 
� البندقية 10 م للناش���ئني 
)فردي(: بهية احلمد )قطر( 491 
نقطة من 500، محبوبة اخالقي 
)قطر( 489، وجمانة بن والي 
)ليبيا( 482. وفي الفرق، جاء 
فريق قطر باملركز االول 1146 

حسمت الكويت لقب البطولة 
العربية للرماية في نس���ختها 
التاس���عة قبل انتهائها، حيث 
جم���ع أبطالنا حت���ى اآلن 28 
ميدالية ملونة منها: 15 ذهبية، 8 
فضيات، و5 برونزيات وبفارق 
كبي���ر عن قطر صاحبة املركز 
الثاني حتى اليوم قبل األخير 
مبجموع 26 ميدالية )6 ذهبيات، 

10 فضيات، 10 برونزيات(.
وش���هد اليوم قب���ل االخير 
للبطولة منافسات قوية ومثيرة 
بني الرماة والراميات الذين حققوا 
نتائج الفت���ة في مختلف أنواع 
الرماية للجنسني. وقد رسم الرماة 
والراميات مشهدا تنافسيا أكثر 
من رائع وبالذات في املس���دس 
الهوائي 10م للراميات الناشئات، 
حي���ث تألقت رامي���ات الكويت 
وقدمن أوراق اعتمادهن كبطالت، 
ووضعن أس���ماءهن على لوحة 
الشرف للبطولة، التي تقام للمرة 
األولى في الكويت ومبش���اركة 

واسعة. 
الهندي  فقد تفوقت غزالن 
على نفس���ها وأحرزت ذهبية 
املس���ابقة بكل ج���دارة وثقة، 
فيما نالت مواطنتها مي رزوقي 
الفضية، وذهبت البرونزية الى 
قطر، كما أحرزت مي وغزالن 

وحوراء باسم ذهبية الفرق.
وكانت حصيلة الكويت من 
امليداليات في اليوم قبل األخير 
6 ميداليات منها ذهبيتان و3 
فضيات وواحدة برونزية لتحسم 

غزالن توجت بذهبية المسدس الهوائي 10م للناشئات

راميات الكويت يعرضن امليداليات في مسابقة املسدس الهوائي 10 أمتار للناشئات

باسل الصباح: نادي ربع الميل
انطالقة جديدة لسباقات السرعة

وحول اشهار النادي قال: لقد 
انطلقت املسيرة والبناء وسنكون 
يدا واحدة من اجل عودة الكويت 
الى ساحة رياضة السيارات بعد 
غياب طويل مش���يدا باجنازات 
ومشاركات متسابقي الكويت في 
سباقات الس���يارات والدراجات 
النارية في قطر والبحرين وهذا 
يدل عل���ى ان ابطالنا مصممون 
على العمل وعدم اليأس ومتنى 
ان يتم في االي���ام املقبلة البدء 
باخلط���وات لوضع الية جديدة 
ملجلس ادارة النادي الكويتي لربع 
امليل موجها الشكر للجميع متمنيا 

لهم التوفيق.

وكان ف����ي مقدمة مس����تقبليه 
عبد املجيد حجي وعلي الش����نفا 
ومسعود صالح وعلي الفيلكاوي 
والس����ائقون عبدالعزيز القبندي 
وفه����د عالج وصالح ب����ن عيدان 
وسيف عوض واملنسق االعالمي 

صالح املشيطي.
وقال الشيخ باسل فور وصوله 
الى قاعة التشريفات في املطار اشكر 
صاحب السمو االمير وسمو ولي 
العهد واش����يد بدور سمو رئيس 
الكرمية  الوزراء لرعايته  مجلس 
ألبنائه ابطال الكويت كما اشكر كل 
من سأل عني اثناء رحلة العالج 

والتي قضيتها خارج البالد.

سمير بوسعد
عاد صباح امس رئيس نادي ربع 
امليل لسباق السيارات والدراجات 
النارية الشيخ باسل الصباح من 
لندن بعد رحل����ة عالجية يرافقه 
الش����يخ فيصل عب����داهلل اجلابر 
وجاسم الشمالن وطارق القديري 
بينما كان في اس����تقبال الش����يخ 
باسل عدد من مس����ؤولي النادي 
والسائقني الذين شاركوا في بدايات 
ربع املي����ل في مضمار املغفور له 
الشيخ سالم الصباح والذي شهد 
االنطالقة االولى لربع امليل وكان 
الشيخ باس����ل األب الروحي لهذا 

النوع من السباقات.

عاد من رحلة عالجية من لندن

الشيخ باسل الصباح


