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»برج حمود« و»ذيبان« يفوزان بكأس وسيارة المحمد
توج اجلواد »برج حمود« السطبل التحرير بقيادة اخليال 
املخض����رم حمود املطيري بطال لكأس س����مو رئيس مجلس 
الوزراء الش����يخ ناصر احملمد بع����د تفوقه على أطايب جياد 

املبتدئات على مسافة 1200 متر.
كما حقق اجلواد »ذيبان« الس����طبل االحم����ر فوزا كبيرا 
عندما كسب مفتاح سيارة سمو رئيس مجلس الوزراء وذلك 
في سباق االجتماع السابع عشر الذي اقيم عصر امس االول 

على مضمار فروسية األحمدي.
وحضر االجتماع جمهور غفير من محبي ومتابعي رياضة 
السباقات وفي مقدمتهم محافظ األحمدي الشيخ إبراهيم الدعيج 
وهايف احلويلة رئيس مجلس اإلدارة اللذان قاما بتس����ليم 

عميدي اسطبلي االحمر والتحرير الكأس ومفتاح السيارة.
ومن جانبه وصف هايف احلويلة سباقات االجتماع السابع 
عشر التي اقيمت امس األول على مضمار املغفور له الشيخ 
عبداهلل اجلابر بأنها جاءت قوية ومثيرة ونالت استحس����ان 

واعجاب جميع املتابعني.
وقال ان املوسم احلالي يعتبر االفضل في السنوات املاضية 
بجميع النواحي الفنية واالداري����ة والتنظيمية وخير دليل 
وش����اهد األرقام القياسية التي مت تس����جيلها في السباقات 

االسبوعية.
وثمن الدور الكبير الذي يقوم به الشيوخ والشخصيات 

البارزة الذين يقومون بدع����م رياضة االباء واالجداد وتقدم 
بجزيل الشكر واالمتنان لسمو رئيس الوزراء والشيخ ابراهيم 

الدعيج للمساهمة في اجناح السباق.
ومن ناحيته اعرب حمد الدبوس عميد اسطبل االحمر عن 
سعادته البالغة لفوز جواده »ذيبان« في الشوط الثالث الرئيسي 

والفوز مبفتاح سيارة سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال إن جواده »ذيبان« اثبت قوته عندما تفوق على ابطال 

الدرجة الثانية، السيما في مسافة 2400 متر.
وأعرب عن طموحه مع القائمني على اسطبل االحمر لتحقيق 

املزيد من االنتصارات خصوصا االلقاب الكبيرة.
وفيما يلي نتائج االجتماع:

في الش����وط األول جلياد الدرجة األولى على مسافة 1200 
متر وقيد فيه أربعة رؤوس: األول »دوشان« السطبل الثويران 
باخليال حمود املطيري، الثاني »اسناد خير« السطبل خالد 
العتيبي باخلي����ال جوبك، الثالث »عادل الطيب« الس����طبل 

االنصاري باخليال مايك.
وفي الش����وط الثاني جلياد الدرجة الثالثة على مس����افة 
1600 متر وقيد فيه 20 رأسا: األول »اليوم اجلديد« السطبل 
الهاج����ري باخليال روميل، الثاني »طراح اخلير« الس����طبل 
خالد العتيبي باخليال مورچن، الثالث »خير الزين« السطبل 

الهاجري باخليال سيلسيو.

في مهرجان سمو رئيس مجلس الوزراء بفروسية األحمدي

الشيخ د.إبراهيم الدعيج يسلم مفتاح السيارة إلى حمد الدبوس

مشفي املطيري يأمل حتقيق اجناز في البطولة

مصر تخطت الغابون في بداية مشوارها بالبطولة

الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل الدويسان

ولي العهد يشمل برعايته 
سباق نادي الهجن

تأهل قطر على حساب اإلمارات 
في كأس األمم اآلسيوية لليد

طائرة القادسية تتخطى الفحيحيل

العدواني إلى بطولة العالم للمعاقين

شباب العربي وكاظمة في »الكويت«

الرفاع يفوز بكأس ملك البحرين

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد برعايته 
مهرجان سباق الهجن الذي يقيمه نادي الهجن.

وقد اناب س����موه محافظ حولي الفريق متقاعد 
عبداهلل الفارس حلضور حفل تس����ليم كأس سموه 
في الثالثة والنصف عصر اليوم على مضمار الشهيد 

الشيخ فهد االحمد في مقر النادي.
وقد قيد في الس����باق 250 ذلوال من لقيان قعدان 
والثنيان قعدان تتنافس على الكأس املقدمة من سمو 
ولي العهد واملخصص للثنيان قعدان على مس����افة 
7 كيلومت����رات، كما تتنافس ذلول لقيان قعدان على 
مسافة 5 كيلومترات على الكأس املقدمة من النادي، 
وقد اعرب رئيس مجلس ادارة النادي ورئيس االحتاد 
العربي حسني الدواس عن سعادته بتزامن املهرجان 
مع احتفاالت الكويت بالعيد الوطني وذكرى التحرير 
وعودة سمو الشيخ سالم العلي ساملا من رحلة العالج 
الى ارض الوطن، وقدم الدواس تهاني اسرة النادي 
واالحتاد العربي الى صاحب الس����مو االمير وسمو 
ولي العهد وس����مو رئيس مجلس الوزراء والشعب 

الكويتي بهذه املناسبات الغالية.
كما حت����دث االمني العام للن����ادي الكويتي ربيح 
العجمي فأكد ان ش����هر فبراير له مكانة خاصة لدى 
الشعب الكويتي، حيث انه يحمل الكثير من الذكريات 
الطيبة واملواقف البطولية للقيادة احلكيمة والتفاف 

الشعب حولها.

بلغ املنتخبان الكوري اجلنوبي والقطري الدور الثاني عن املجموعة 
الثالثة من كأس األمم اآلسيوية ال� 14 لكرة اليد التي يستضيفها لبنان 
حتى 19 اجلاري، بعد خسارة الثاني امام االول 23 � 29 )الشوط االول 8 
� 16( وخرجت االمارات العربية املتحدة خالية الوفاض بفارق االهداف 

خلف قطر بعد تعادل املنتخبني الثالثاء املاضي )25 � 25(.
ووجد القطريون صعوبة في اختراق دفاع اخلصم، فسيطر املنتخب 
الكوري حامل اللقب على مجريات الشوط األول، ثم أراح املدرب العبيه 
األساسيني بعد ارتفاع الفارق. وسجل كل من جيونغ كيونغ وجونغ 
سو يونغ ولي جاي وو أربعة أهداف لكوريا اجلنوبية، وباسل الريس 

ومحمد وليد 5 أهداف لقطر. 
وأظهر املنتخب الياباني جهوزيته ملقارعة جاره الكوري اجلنوبي 
على زعامة الق����ارة الصفراء وحقق فوزا هاما على نظيره البحريني 
القوي 30 � 27 )الش����وط األول 16 � 12( في قاعة حامت عاش����ور ضمن 
املجموعة الثاني����ة. وتصدرت اليابان املجموعة بفوزين من مباراتني 

وتأهلت مع البحرين الى الدور الثاني.
وحافظ اليابانيون على تقدمهم طوال الش����وط الثاني وبرز منهم 

حارس املرمى الذي صد عدة كرات بحرينية.
وكان أفضل مسجل للمنتخب الياباني دايسوكي مايازاكي برصيد 

7 أهداف، وفي املنتخب البحريني محمد علي بالرصيد عينه.
وفي الدور الثاني الذي ينطلق اليوم تلعب الس����عودية واليابان 
وإيران وقطر في املجموعة االولى، وسورية ولبنان وكوريا اجلنوبية 

والبحرين في املجموعة الثانية.

فاز القادس����ية اول من امس 
على الفحيحيل بسهولة 3 - 0 في 
مباريات مرحلة الذهاب للمجموعة 
األولى لبطولة الدوري العام للكرة 
الطائرة، وجاءت نتائج أشواط 
اللق����اء 25 - 18 و28 - 17 و25 
- 13 في مباراة لم يتمكن العبو 
الفحيحي����ل من مج����اراة خبرة 
ف����ارق خبرة  خصومهم فرجح 
العبي القادسية بصورة واضحة 
في اللقاء. وفي مباراة أخرى لهذه 
املجموعة تغلب الساحل بصعوبة 
عل����ى الصليبخات 3-2 وجاءت 
نتائج االشواط 24 - 26 و25 - 17 

و25 - 21 و22 - 25 و15- 12.
يذكر أن مهمة فريقي القادسية 
وكاظمة عن املجموعة األولى تبدو 
س����هلة بصحبة فريقي الكويت 
والعربي عن املجموعة الثانية في 
بلوغ املربع الذهبي لهذه البطولة 
بانتظار املباريات املقبلة حلسم 
الى  صدارة املجموعتني. ويشار 
البطولة  أن مباريات كاظمة في 
قد تأجلت ملش����اركته في بطولة 
األندية العربية في القاهرة اضافة 
الى مباريات النادي العربي الذي مت 
االستعانة بالعبني منه للمشاركة 
مع كاظمة في البطولة املذكورة.

تأه����ل جنم نادي املعاقني وأفضل العب في التصويت اجلماهيري 
األخي����ر حمد العدواني الى بطولة العالم أللعاب القوى بعد أن انتزع 
امليدالية الفضية في س����باق 200 متر في بطول����ة فزاع الدولية التي 
اختتمت مبدينة العني اإلماراتية مبشاركة مجموعة كبيرة من الالعبني 
املتميزين إال ان العدواني اكد استحقاقه الفضل العب لذوي االحتياجات 

اخلاصة وصعد بجدارة إلى بطولة العالم.
وأعلن رئيس الوفد امني س����ر النادي شافي الهاجري ان الكويت 
حصل����ت على أربعة كراس تأهيلية لبطول����ة العالم 2011 بعد فضية 
العدواني، وذهبية الالعب عبداهلل الصالح في مس����ابقة دفع اجللة، 
وبرونزية جاسم الكندري ملسابقة اجللة للمكفوفني وبرونزية ماجد 
حجاج لدفع اجللة ملس����افة 57 مترا وبرونزية الالعبة منال املطيري 
ف����ي رمي الرمح ما يعني حصول الكويت على 5 ميداليات في بطولة 
فزاع في إجناز رائع البطالنا يؤكد روحهم العالية وعزميتهم القوية 
في جميع البطوالت. واشار الهاجري الى ان وفد املعاقني اللعاب القوى 

سيعود إلى البالد في السادسة والنصف من مساء اليوم.

قررت جلنة املس���ابقات باحتاد الكرة تغيير مكان اقامة مباراة 
العربي وكاظمة في اطار مس���ابقة دوري الشباب واملقررة اقامتها 
غدا من س���تاد العيار بنادي اجلهراء الى ستاد نادي الكويت علما 

بأن اللقاء ينطلق في الساعة السادسة وخمس دقائق مساء.

المنامة ـ ناصر محمد
اخيرا وبعد انتظار استمر 12 عاما، فاز الرفاع بكأس ملك البحرين 
لكرة القدم وذلك بعد فوزه على البسيتني في املباراة النهائية التي 
حضره���ا ولي العهد البحريني االمير س���لمان بن حمد آل خليفة 
نياب���ة عن ملك البحرين حمد بن عيس���ى آل خليفة، وجاء الفوز 
الرفاعي ليؤكد نواي���ا الفريق الصادقة في حتقيق البطوالت بعد 
غياب خمس���ة مواسم، وبعد ان دعم صفوفه بصفقة من الالعبني 
احملليني، وج���اء الفوز بقيادة مدرب���ه البرتغالي جاريدو بأربعة 
اه���داف مقابل ال ش���يء بعد ان انتهى الش���وط االول بهدف يتيم 
احرزه املدافع ابراهيم العبيدلي في مرماه بطريق اخلطأ في الدقيقة 
الرابعة مما اثر عل���ى معنويات زمالئه رغم اضاعتهم عدة فرص 
تألق احلارس علي س���عيد في صدها، وجاءت الطامة الكبرى من 
العبي البسيتني انفسهم حينما اهدى احلارس حسني حرم لالعب 

اسماعيل عبداللطيف كرة مقشرة احرز منها الهدف الثاني.

المطيري: هدفنا تشريف الكويت في بطولة الشرطة الدولية للرماية
الرامي مشفي املطيري  اكد 
استعداده التام وجميع زمالئه 
الرماة والراميات للمشاركة في 
بطولة الشرطة الدولية األولى 

التي تنطلق بعد ثالثة ايام.
وقال املطيري الذي سيلعب 
في مسابقة »تراب الدبل« ان هدف 
الكويت  املنتخب هو تشريف 
ووزارة الداخلي���ة التي ينتمي 
لها في هذا احملفل الكبير الذي 
يقام للمرة األولى باشراف احتاد 

الشرطة الرياضي الدولي.
وأض���اف أن الفريق املكون 
منه ومن الرامي فهيد الديحاني 
اضافة الى اربعة رماة اخرين 
س���يذلون قص���ارى جهده���م 
للمنافسة على حتقيق امليداليات 
في ضوء تواجد نخبة من خيرة 
الرماة من مختلف دول العالم 

مما يصعب املهمة.
واشاد املطيري بالدعم الكبير 
الذي يلقاه الرماة املشاركون من 
رئيس احتاد الشرطة الرياضي 
اللواء الش���يخ أحم���د النواف 
الرماية الشيخ  ورئيس نادي 
سلمان احلمود وتذليلهم جميع 
الصعوبات التي تواجه كل الرماة 

والراميات الكويتيني.
وعلى صعيد متصل اعلنت 
اللجنة املنظم���ة للبطولة ان 
الوفود املش���اركة في البطولة 
بدأت بالتوافد الى الكويت وهي 
فرق كازاخستان وقرقيزستان 
والس���عودية وقط���ر ومصر، 
مش���يرة الى ان باق���ي الوفود 
والذي يصل عددها الى 40 دولة 

في الكويت وبعض التصاريح 
اخلاصة بالوفود التي وصلت 
وم���ن بينها أول حك���م دولي 
من دولة قطر الشقيقة احلكم 
عبداهلل حامدي وبعض أعضاء 
الوفد الس���عودي ووفدان من 

قرقيزستان وكازخستان .
كما أكد رئيس مكتب رئاسة 
احتاد للشرطة املقدم ركن نبيل 
الش���طي ان اتص���االت املكتب 
مازال���ت مس���تمرة لتحدي���ث 
بيانات الدول األعضاء لتفعيل 
دورهم في األنشطة الرياضية 

املختلفة. 
وأش���ار إلى أن األمني العام 
الدولي للشرطة أولز  لالحتاد 
ماير س���يتواجد لالطالع على 
االستعدادات واإلجراءات اخلاصة 
لالجتماع القادم والذي سيعقد 
أثن���اء إقامة بطولة الش���رطة 

الدولية األولى للرماية. 
من جانبه أشاد رئيس مجلس 
ادارة نادي البولينغ الشيخ طالل 
احملمد بإقامة البطولة في الكويت 
ومبا حتمله من اسم عزيز على 
قلوب اهل الكويت جميعا هو 

اسم سمو ولي العهد 
وقال إن الكويت واجلماهير 
الرياضية تسعد بإقامة بطولة 
دولية كبرى حتمل اسم رمز من 
رموز الكويت الذين نحبهم كثيرا 
ونفرح عندم���ا نرى رياضيي 
العال���م يحض���رون للكويت 
ويتنافس���ون بكل ش���رف في 
بطولة حتمل هذا االسم الكبير 

على قلوبنا.

لالحتاد الدولي للشرطة املقرر 
انعقادها على هامش البطولة.
من جهته أكد رئيس وحدة 
التصاريح األمنية املقدم مشعل 
الفيلكاوي أن���ه قد مت االنتهاء 
العاملة  من 720 بطاقة للجان 
وبع���ض اإلداري���ني والالعبني 

وذك���رت ان نائ���ب رئيس 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
اللواء الش���يخ أحم���د النواف 
اصدر تعليماته بإضافة فندق 
آخر الستيعاب االعداد االضافية 
البطولة  ف���ي  من املش���اركني 
واجتماعات اجلمعية العمومية 

ستصل تباعا للبالد.
واضاف���ت اللجن���ة ان هذه 
الفرق بدأت بإجراء التدريبات 
مبيادين مجمع الشيخ صباح 
االحم���د االوملبي للرماية )مقر 
البطولة( استعدادا للمشاركة 

في املنافسات.

الفهد يشيد بمسيرة الدويسانتدريبات مكثفة للمنتخبات المشاركة على مجمع ميادين الشيخ صباح

البحري يشكل فريقًا نسائيًا للكاياك

وجه العب نادي كاظم���ة واملنتخب الوطني 
لكرة القدم سابقا عبداهلل الدويسان دعوة للشيخ 
طالل الفهد حلضور مباراة اعتزاله التي س���تقام 
غدا ضمن الدوري املمتاز في املباراة التي جتمع 
القادس���ية وكاظمة، كما اهدى الدويسان الشيخ 
طالل درعا تذكارية وشكره على دعمه وحرصه 
على اجناح مهرجان اعتزاله، مؤكدا ان دعم الفهد 

ليس غريبا عليه.
واشاد الفهد مببادرة الدويسان وباملجهودات 
التي قدمها للكرة الكويتية رغم معاناته الدائمة من 
االصابات، طالبا منه االستمرار في الوسط الرياضي 
كمدرب او اداري وتقدمي جهوده وخبراته للمواهب، 
متمنيا له مباراة اعتزال ناجحة امام القادس���ية 

تكون مسك اخلتام ملسيرته في املالعب.

بدأ فريق الكاياك للفتيات التابع للجنة الشراع 
والتجديف والكاياك ف����ي النادي البحري تدريباته 
مبشاركة الالعبتني ش����يخة احمد واحالم وبقيادة 
مدرب النادي عبدالستار عبداحلليم ومشرفة االلعاب 

الرياضية النسائية هيف محمود.
وتعتبر رياضة الكاياك حديثة العهد في النادي، 

حيث تأسست منذ ثالث سنوات تقريبا، وهي قريبة 
الش����به من رياضة التجدي����ف، وقد وضعت جلنة 
التجديف والشراع في النادي البحري هذه الرياضة 
ضمن اهتماماتها على مستوى البنني، وقد رأت اللجنة 
امكانية تش����كيل فريق للفتيات بهدف فتح املجال 

للفتيات ملمارسة هذه الرياضة البحرية واتقانها.

مصر تواجه أنغوال في أمم أفريقيا لليد
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يخوض املنتخب املصري االول 
لكرة اليد )رجال( في التاس����عة 
الكويت  اليوم بتوقي����ت  مس����اء 
ثال����ث مواجهات����ه ببطولة كأس 
االمم االفريقي����ة لك����رة اليد امام 
انغوال، والتي تأتى ضمن منافسات 
املجموعة الثانية، ويسعى منتخب 
الفراعنة لتحقيق الفوز بلقاء اليوم 
لضمان استمراره بقوة في املسابقة، 
وهو ما جعل اجلهاز الفني للمنتخب 
الفني  املدير  بقيادة جمال شمس 
يؤكد على الالعبني بالتركيز فقط 
ف����ي اللقاء والعمل على تنفيذ كل 

التعليمات.
وكان املدي����ر الفني للمنتخب 
املصري ق����د صب غضب����ه على 
العبيه عقب نهاية مباراة الغابون 
في افتتاح منافس����ات املجموعة، 
والتي انتهت ملصلحة الفراعنة 27 
- 21، وذلك بس����بب سوء أدائهم 
خاصة في الشوط األول، مؤكدا لهم 
انهم لم يؤدوا واجباتهم املطلوبة 
منهم في املباراة، ووضح التراخي 
عليهم منذ البداية، مما جعل الفريق 
الغابوني يس����يطر عل����ى أحداث 

الشوط األول.
في املقاب����ل، يخوض املنتخب 
االنغولي لق����اء اليوم مبعنويات 
عاليه بعد ان جنح في حتقيق الفوز 
في اولى مواجهاته امام الكاميرون 

.)22 - 25(
ويس����بق لقاء »الفراعنة« مع 
انغوال مباراة اخرى ضمن نفس 
منافسات املجموعة الثانية، حيث 
يلتقي في السابعة مساء، الغابون 
م����ع الكاميرون. وفي منافس����ات 
املجموعة الثالث����ة يلتقي املغرب 
مع اجلزائر في مواجهة ال تتحمل اي 
مجامالت، خاصة بعد فوز اجلانبني 
في افتتاحية املنافس����ات، فاالول 
تغلب على نظيره الكونغولي )27 
- 24(، بينما فاز »اخلضر« على 

كوت ديفوار )29 - 11(، وفي الساعة 
الثامنة مساء يلتقي منتخب كوت 
ديفوار مع نظيره الكونغولي في 

لقاء اجلريحني.
وعلى صعيد منافسات السيدات، 
الكونغو في  تلتقي مص����ر م����ع 
الثامنة مس����اء، في لقاء تصحيح 
االوضاع بالبطولة بالنسبة لالولى 
التأهل للدور  الى تأكيد  والسعي 
التالي بالنسبة للثانية، حيث تلقت 
س����يدات مصر هزمية ثقيلة امام 
س����يدات الكونغو )21 - 32( في 

افتتاحية منافساتهن باملسابقة.
اما فيم����ا يخص منافس����ات 
املجموعة االولى، فتلتقي اجلزائر 
مع الكامي����رون في الثالثة عصرا 
في مواجهة تضميد اجلراح، حيث 
خس����ر منتخب اخلضر في اولى 

مواجهاته امام كوت ديفوار )19 - 
22(، بينما خسر الكاميرون امام 

تونس )19 - 25(.

الزمالك يستعد للمقاولون

من جانب آخر، يواصل الزمالك 
تدريباته اليوم استعدادا ملواجهته 
املقبلة، 17 اجلاري امام املقاولون 
العرب، ضمن منافسات االسبوع 
الثامن عش����ر للدوري العام. في 
شأن آخر، اكد املنسق العام للكرة 
بالزمالك إبراهيم حس����ن أنه رفع 
مل����ف العب االحتاد الس����كندري 
الدولي محمد ناجي »جدو« والعقود 
التي قام بالتوقيع عليها واملستندات 
الكامل����ة التي تؤك����د رغبته في 
االنضمام للزمالك للمحامي اإليطالي 
مازيللي وذلك للحفاظ على حقوق 

الالزم جتاه هذه  النادي، واتخاذ 
القضية، مش����يرا إلى أن القضية 
برمتها سيتم فتحها من جديد في 
فترة االنتقاالت الصيفية القادمة 

بنهاية هذا املوسم.
من جه����ة أخ����رى، أكد عضو 
مجلس إدارة الزمالك حازم إمام أنه 
ال صحة ملا تناقلته بعض وسائل 
اإلعالم ف����ي الفترة األخيرة حول 
مفاوضات النادي مع العب نادي 
احتاد جدة السعودي املغربي هشام 
بوشروان لالنتقال لصفوف الزمالك 
املوسم املقبل، مشيرا الى أن مجلس 
االدارة لم يدخل في مفاوضات من 
قريب أو بعيد م����ع الالعب، على 
الرغم من كامل احترامنا له لكنه 
خارج حسابات النادي في الوقت 

احلالي.


