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عبداهلل اليعقوب

الفريق عبداهلل الفارس يسلم كأس سمو ولي العهد

د.عبداملجيد البناي وعلي الشمالي يطمئنان على حالة حسني فاضل

محمد الغريب والسويسري روجيه فيدرر على بوستر البطولة

البناي: العنزي وفاضل وعوض يشاركون مع األزرق 
بعد تعافيهم من اإلصابة ودخولهم برنامجاً تأهيلياً

عبدالعزيز جاسم 
أكد طبيب املنتخب الوطني 
إمكانية  البن���اي  د.عبداملجيد 
الثالثي املصاب حمد  مشاركة 
العنزي وفهد عوض وحسني 
فاض���ل في تدريب���ات األزرق 
مبعس���كر أبوظبي 16 اجلاري 
وكذلك حلاقهم مبباراة عمان 3 
مارس املقبل ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كاس أسيا 

2011 في قطر.
وأشار الى ان الالعبني الثالثة 
دخلوا ف���ي برنام���ج تأهيلي 
لشفائهم من اإلصابة ويشتمل 
على اجلري فقط الس���تعادة 
اللياقة البدنية، لكن لن يتمكنوا 
من املش���اركة ف���ي املباريات 
100% إال بع���د ان يندمجوا في 
تدريبات الفريق ألنهم عائدون 
من إصابات طويلة، الفتا الى ان 
اقل الالعبني تأثرا باإلصابة في 
الوقت احلالي هو حمد العنزي 
الذي ال ميكن مشاركته ألكثر من 
15 دقيقة في مباراة القادسية 

اليوم بالدوري. 

تواصل مع االندية

وبني البن���اي ان التواصل 
بينه وبني األجه���زة اإلدارية 
والفنية للفرق والعبيها يسهل 
من العالج وكذلك يعجل بعودة 
الى املالعب سريعا،  املصابني 
الفت���ا الى ان هن���اك عددا من 
األندية على اتصال به بصفة 
يومية لالطمئنان على إصابات 

جت���رى ف���ي ال���� 12 ظهر 
الكويت  اليوم قرعة بطول���ة 
التي  الثالثة للتنس  املفتوحة 
تنظمه���ا مؤسس���ة اخلطوط 
امللعب  الكويتية على  اجلوية 
الرئيس���ي في نادي اليرموك، 
التنس  بحضور رئيس احتاد 
الشيخ أحمد اجلابر وأمني سر 
االحت���اد عبدالرض���ا الغريب 
اللجنة املنظمة عادل  ورئيس 
الغريب واملدير الفني للبطولة 
حس���ني العب���دال، اضافة الى 
الالعبني املشاركني في البطولة، 
وستجري القرعة على الفئات 
التي حددتها اللجنة وهي فردي 
الرجال وفردي املاستر وزوجي 
الرواد)فوق ال� 40 عاما( وزوجي 
السيدات وزوجي مختلط وفردي 
حتت 16سنة وفردي حتت 12 

سنة وفردي ديبلوماسيني.
من جهت���ه، أش���اد رئيس 
الغريب  اللجنة املنظمة عادل 
أبداه  الذي  الكبي���ر  بالتعاون 
الالعبون املشاركون في البطولة 
من خالل االلت���زام بتعليمات 
اللجنة املنظمة االمر الذي أدى 
الى سير عملية التسجيل في 
البطولة بشكل مثالي، وأضاف 
ان البطولة ستشهد العديد من 
املفاجآت واجلوائ���ز لالعبني 

واجلماهير.

 أفضل الحكام 

وم���ن جانبه، ق���ال احلكم 
العام في البطولة عبدالرحمن 
الكندري ان االقبال الكبير على 
املشاركة في البطولة يدل على 
الشعبية التي تتمتع بها اللعبة 
على مس���توى الفئات السنية 

العبيهم، وكذلك لكي يتم تطبيق 
الع���الج كامال ومنهم  برنامج 
املدرب الوطني محمد إبراهيم 
الذي ال ينقطع اتصاله في حال 
إصابة اي الع���ب من العبيه، 

العنصر  ان  للجنس���ني، علما 
النسائي يشارك بعدد كبير في 
الى  البطولة. وتوجه بالشكر 
احتاد اللعبة على مساهمته في 
دعم البطولة من خالل اختيار 
أفضل احلكام الدارة املباريات، 
حيث يتكون طاقم التحكيم من 
نائب احلكم محسن سيد شبر 
وحكمي الكرسي محبوب االمام 
وصالح التركماني، اضافة الى 
الدولي  الفن���ي واحلكم  املدير 
حس���ني عب���دال، وس���تجري 
منافسات البطولة على 9 مالعب 
ابتداء من ال� 4 عصر يوميا حتى 

الكويت واالمارت  األجواء بني 
وعمان متقاربة لذلك لن يكون 
هناك تخوف من حدوث إصابات 
مفاجئة للالعبني نتيجة تغيير 
األجواء التي دائما ما تكون عامال 

الفتاة.
وحتظى البطولة مبشاركة 
العديد من الالعبني املخضرمني 
والرواد الذين لعبوا مع االندية 
الوطنية،  احمللية واملنتخبات 
اللجنة املنظمة نظاما  وأعدت 
خاصا لهم مراعاة العمارهم التي 
ال تس���مح لهم باللعب مباراة 
كامل���ة من خالل اللعب بنظام 
ال� 10 نق���اط في حالة التعادل 
مبجموعة لكل العب، ومن أبرز 
هؤالء الرواد صبحي الغربللي 
ومحمد علي وجاس���م السليم 

وتقي دشتي.

وأيضا رئيس جهاز الكرة في 
الغامن وناديا  الكويت مرزوق 

العربي وكاظمة. 
وعن اجواء معسكر أبوظبي 
الى ان  ومباراة عمان، اش���ار 

انتهاء املنافسات.

مشاركة محلية وخليجية

البطول���ة  ويش���ارك ف���ي 
عدد كبي���ر من االندية احمللية 
واخلليجي���ة م���ن بينها نادي 
تكساكو السعودي، وستكون 
املنافسة على أشدها بني الفرق 
التي تشارك للسنة الثالثة على 
التوالي، وهي أندية القادسية 
والساملية وخيطان والصليبخات 
والساحل والشباب واليرموك 
والكوي���ت ون���ادي اخلطوط 
اجلوي���ة الكويتي���ة ون���ادي 

كبيرا في ح���دوث اإلصابات، 
مضيفا انه اعد برنامجا إعداديا 
لتدريب الالعب���ني مع اجلهاز 
الفني واإلداري قبل السفر الى 

ابوظبي غدا.

اليوم قرعة بطولة الكويت المفتوحة للتنس 

غادر صباح امس مس���اعد املدرب للمنتخب 
الوطني لهوكي اجلليد عب���داهلل اليعقوب الى 
العاصمة االماراتية ابوظب���ي لبدء التجهيزات 
الهوكي  الستضافة املعس���كر اخلارجي الزرق 
اس���تعدادا خلوض بطولة كأس آسيا للتحدي 
للرجال والذي تس���تضيفه الصني � تايبيه من 

29مارس املقبل لغاية 4 ابريل املقبل.
وق���ال اليعقوب ان مهمته تنحصر في اكمال 
احلجوزات من اقامة وس���كن للوفد والتأكد من 
امتامها بالش���كل الالئق قبل خوض كأس آسيا 

للرجال الذي يعتبر محطة مهمة في مسيرة اللعبة، 
الفتا الى ان استضافة ابوظبي للمعسكر تعتبر 
مهمة الس���يما ان املنتخب لم يتدرب منذ اشهر 
بسببب حجز وانشغال صالة التزلج مبناسبة 

حفالت هال فبراير.
ومتنى اليعقوب ان يس���تفيد الالعبون من 
الكامل بوجود  البرنام���ج  املعس���كر وتطبيق 
مباريات جتريبية ام���ام فرق من ابوظبي التي 
تتمي���ز بالتنظيم واالهتم���ام باللعبة في فترة 

قياسية.

اليعقوب إلى أبوظبي تحضيرًا لمعسكر »أزرق الهوكي«

وصول الوفد القطري للمشاركة في »الرماية الدولية« 

الرامي خالد السبيعي عينه على األلقاب

تتواصل االستعدادات لبطولة 
الدولية األولى للرماية  الشرطة 
التي س����تقام على مجمع الشيخ 
صباح األحمد االوملبي وتستمر 
ملدة 5 أيام برعاية سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد وحضور وزير 
الداخلي����ة الفريق الركن املتقاعد 
الشيخ جابر اخلالد. وسيقام حفل 
االفتتاح مساء يوم غد الثالثاء في 
الس����اعة ال� 7:30 مساء مبشاركة 
جمي����ع الوفود م����ن أكثر من 40 
دولة، اضافة الى تواجد نخبة من 
قيادات في عالم رياضة الشرطة 
والرماية مبختلف مس����توياتها 
الدولية والقاري����ة واخلليجيه، 
وسيشهد مهرجان االفتتاح العديد 
من الفقرات الفنية واالستعراضية 
الوثيقة بعالم الرماية والشرطة 
الى  الش����عبي األصيل،  والتراث 
جانب عروض مرئي����ة مختلفة 
الجن����ازات رياضة الش����رطة في 
املنتخبات  الكويت. واكتمل عقد 
املشاركة في البطولة بعد وصول 

منتخبات النمس����ا وپولندا التي 
كانت آخ����ر الواصلني ومن قبلها 
ايران والس����عودية وبنغالديش 
والص����ني واليمن وغيرها ليصل 
إجمالي املشاركني من الرماة الى 
508 رماة وراميات ميثلون الدول 
العربي����ة واألجنبي����ة في جميع 
املس����ابقات املعتمدة في البطولة 
والبالغ عددها 17 مسابقة من بينها 
10 منافسات للرجال و7 للسيدات. 
وتكتس����ب هذه البطولة أهميتها 
إقامتها  اخلاصة لتزامن موع����د 
م����ع أكثر م����ن مناس����بة وطنية 
عزيزة على قل����وب أهل الكويت 
التي تعيش ه����ذه األيام فرحتها 
الرابعة لتولي صاحب  بالذكرى 
السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
مقاليد احلكم، وستكتمل الصورة 
باالحتفال الكبير مبناسبتي العيد 

الوطني وعيد التحرير.

القاضي القطري: كلنا مع الكويت

القطري  الوف����د  أبدى رئيس 

املشارك في البطولة وأمني السر 
املساعد في احتاد الشرطة الرياضي 
القاضي  العقيد حس����ن  القطري 
سعادته مبشاركة منتخب شرطة 
قطر في هذا التجمع العاملي الكبير 
والذي يقام ألول مره على أرض 
الصداقة والسالم. وقال القاضي: 
انه لشرف لنا أن نشارك في بطولة 
الدولية األولى للرماية  الشرطة 
والتي تقام حتت رعاية كرمية من 
سمو ولي عهد الكويت الداعم األول 
للرياضيني في الكويت واخلليج 
ونكون من ضمن األشخاص الذين 
يسجل التاريخ اسمهم مباء الذهب 
في هذه البطولة كونها تقام ألول 

مره وعلى املستوى العاملي.

السعد أصغر رام

عبر الرامي عبدالعزيز السعد 
عن فرحته الكبيرة ملشاركته في 
بطولة الشرطة الدولية، واعتبر أن 
التجمع الدولي ألفضل رماة العالم 
يعتبر الفرصة مواتية لالحتكاك 

الالزمة، ويعد  واكتساب اخلبرة 
الس����عد من الرماة صغار السن 
ويشارك في منافسات )السكيت(، 
وقال السعد الذي يبلغ من العمر 
15 عاما ويعتبر أصغر مش����ارك 
في البطولة إن بطولة الش����رطة 
الدولية األول����ى لها طابع خاص 
كونها املرة األولى التي تقام على 
أرض الكويت، ولدينا طموح خاص 
ومميز للتنافس الشريف لتحقيق 
العديد من امليداليات واأللقاب لرفع 

علم بلدنا عامليا.

السبيعي: قوة وإثارة

اكد الرامي الدولي وبطل العرب 
الذي يشارك في  خالد السبيعي 
مسابقة البندقية ملسافة 10 و50م، 
أن مشاركة أبطال وبطالت العالم 
القوة واإلثارة  للرماية ستضفى 
واملنافس����ة على نيل اللقب ألول 
بطولة دولية يقيمها االحتاد الدولي 
للشرطة بالتعاون مع نادي الرماية 

واحتاد الشرطة الرياضي.

»السنافي« يفوز بكأس ولي العهد للهجن

»اإلسكواش« يستعد لـ»الخليجية« في القاهرة80 جوادًا في االجتماع الـ 17 لـ »الصيد«
يشهد مضمار سباق اخليل 
ف���ي الثالثة بع���د ظهر اليوم 
االجتماع ال� 17 لنادي الصيد 
والفروسية الذي قيد فيه 80 
جوادا وفرس���ا م���ن مختلف 
الدرجات منهم 16 جوادا وفرسا 
من الثنايا تتنافس على السيارة 
املقدمة من ابناء املرحوم نايف 
الدب���وس على مس���افة 1600 
متر وهي »هال طالل« و»انت 
الفهد« لالبرق، و»برشاوي« 
الش���هيد،  و»وط���ن« ألبناء 
و»جنم املس���ايل« للمسايل، 
و»لكن« للفنار، و»أبوسلطان« 
للنشاما، و»بس يا بحر« لوليد 

املطوع، و»اسكندر« للبديوي«، 
و»رفيق النش���اما« للسرور، 
و»معشوقة ليان« و»قفطان« 
للعرين، و»ابني« ألبوشيبة، 
و»غربي« للشاطري، و»شقردي 
تو« للنصف، و»برج اخلير« 

للسفير.
كما تتنافس 15 جوادا وفرسا 
من املتبدئات على مسافة 2400 
متر على الكأس املقدم من أسرة 
املرحوم احمد العجيل تخليدا 
لذكراه وه���ي: »فيوم« و»غال 
عالية« للنشاما، و»متغطرس« 
للسيحان، و»العافور« لدسمان، 
و»مبق���ات« ألبناء الش���هيد، 

و»احل���راق« و»ه���ال ناصر« 
لالبرق، و»الط���واش وبس« 
و»س���لوم وب���س« للنصف، 
و»متاب���ع« للرويس، و»غال 
سلطان« لس���لطان شعوان، 
العل���م« للراجحي«  و»اخ���ذ 
و»زيان« للبنوان، و»جفير« 

للفنار.
وفي بقية األش���واط قيد 
في الش���وط االول املخصص 

للمتبدئات 15 جوادا وفرسا.
الثان���ي  الش���وط  وف���ي 
املخص���ص للدرج���ة الثالثة 
على مسافة 1400 متر 16 جوادا 

وفرسا.

أكد وليد الصميعي رئيس وفد املنتخب 
الوطني لالس����كواش الذي يقيم معسكرا 
تدريبيا في القاهرة حاليا ان مس����توى 
الالعبني في ارتفاع بدنيا وفنيا ومهاريا 
واصبح اس����تعدادهم على اعلى مستوى 
للمشاركة في بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي التي ستقام في قطر خالل الفترة 
من 24 إلى 28 اجلاري للسن العام وحتت 

17 سنة.
وقال الصميعي ان التدريب في املعسكر 
يجري على فترتني صباحية ومس����ائية 
كما أن هناك مباريات جتريبية مع العبني 
مصريني على اعلى مستوى مشيدا بجهود 

املدرب العاملي امير وجيه.
ومن املق����رر ان يعود الوفد اخلميس 

املقبل، يتوجه بعدها الى قطر للمشاركة 
في البطولة 23 اجلاري ويضم الوفد فايز 
املطيري اداريا وعب����داهلل العطية مديرا 
للمنتخب وناصر زهران مديرا فنيا وعمران 
خالد مدربا ومن الالعبني عبداهلل املزين 
وعل����ي الرازمي وعمار التميمي وس����الم 
فايز )س����ن عام( ويوسف نزار وحسن 
عبداجلادر ويوس����ف ناصر وحسن تقي 

)حتت 17 سنة(.
وعلى صعيد آخر يقيم احتاد االسكواش 
مهرجانا لالعبني حتت 13 سنة 27 اجلاري 
يشارك فيه 10 اندية هي القادسية والعربي 
والكويت وكاظمة والس����املية واليرموك 
والنصر وخيطان والتضامن والش����باب 
ويحق لكل ناد املشاركة بخمسة العبني.

عبداهلل العنزي
حددت جلنة املس����ابقات 
في احتاد الكرة موعد اقامة 
التمهيدي  ال����دور  مباريات 
والدور ربع النهائي مبسابقة 
كأس سمو ولي العهد، وتقام 
التمهيدي  ال����دور  مباريات 
يوم����ي 10 و11 مارس املقبل 
وربع النهائي في 14 و15 منه، 
على ان تس����تكمل مباريات 
الدوري املمتاز ودوري الدرجة 
األولى في ختام املسابقتني 
ومن ثم تقام مباريات الدور 
نصف النهائي والنهائي لكأس 
العهد ويختتم املوسم  ولي 

بكأس صاحب السمو األمير 
على أن تقام املسابقتان بنظام 
خ����روج املغلوب من مباراة 

واحدة.
وق����ال رئي����س جلن����ة 
املس����ابقات في احتاد الكرة 
عماد الغربلل����ي ان اللجنة 
حددت االسبوع املقبل موعدا 
إلجراء قرعة كأس األمير وولي 
العهد، حيث سيبدأ القادسية 
والكويت املجموعتني باعتبار 
القادسية بطل الدوري وكأس 
ولي العه����د والكويت بطل 
كأس االمير ووصيف كأس 

ولي العهد.

واش����ار الغربللي الى ان 
جلنة املس����ابقات اعتمدت 
نهاية املوسم جلميع املراحل 
الس����نية في 20 مايو املقبل 
على الرغم م����ن ان االحتاد 
الدولي )فيفا( اخطرنا مسبقا 
بضرورة انتهاء املوسم في 
12 منه، نافيا في الوقت ذاته 
اجراء اي تعديالت على الئحة 
املس����ابقات، النه����ا حظيت 
بقبول اغلب االندية وال نية 
الجراء أي تعديل عليها حاليا، 
وسنجتمع مع ممثلي االندية 
بعد نهاية املوسم الخذ رأيهم 

بأي تعديل.

برعاية س����مو ولي العهد الش����يخ نواف االحمد 
الذي ناب عن سموه محافظ حولي الفريق متقاعد 
عبداهلل الفارس وبحضور جماهير غفيرة من محبي 
رياضة التراث ومن اجلاليات االجنبية متكن الذلول 
السنافي لسالم العجمي من الفوز بكأس سمو ولي 
العهد املخصص للذلول الثنيان قعدان في السباق 
ال� 21 لهذا املوس����م بعد منافس����ة قوية مع الذلول 
الكاظم لنواف العتيبي ومنصور لفهد الفي ومزعل 
لطالب املري واملتحد حلسني مانع الدواس واملتحد 

لغنيم العنقودي.
وقام الفريق عبداهلل الفارس بتقدمي كأس سمو 

ولي العهد الى سالم العجمي وهنأه بالفوز.
وأش����اد باجلهود التي يقوم بها رئيس واعضاء 
مجلس ادارة نادي الهجن بقيادة حسني الدواس من 
اجل االرتقاء برياضة الت����راث ثم قام نائب رئيس 
مجلس االدارة راش����د السهلي بتقدمي درع تذكارية 

الى الفريق عبداهلل الفارس تقديرا حلضوره وشكره 
على دعمه لرياضة التراث.

كما فاز الذلول البت����رول لربيح العجمي بكأس 
النادي املخصص����ة للقيان قعدان على مس����افة 5 
كيلومترات بعد منافسة مع الذلول مهاوش حلشر 
الهاجري وغزيالن لس����عيد بن عبداهلل والنش����مي 
ملشرف العجمي ومبعد لناصر حمد املري والناشر 
حلس����ني مانع الدواس وفزاع جلابر املري والفايز 
لعبداهلل الهاجري وقام راشد السهلي بتقدمي الكأس 
الى مالك البترول. وفي بقية االش����واط فاز شاهني 
لعبداملانع حس����ني بالشوط الثاني بعد منافسة مع 
دميان البناء الشهيد فهد االحمد وبراق لفراج مبارك 
الوطيب وفاز مالزم حلشر الهاجري بالشوط الثالث 
والنشمي لسعود الفهادي بالشوط الرابع ومولع حملمد 
احلريش بالشوط اخلامس، بعد منافسة مع متعب 

املقبل زاهر وقاصد لربيح فراج العجمي.

كأس ولي العهد تنطلق 10 مارس


