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محمد احلداد ومحمد العتيبي يتوسطان فريق الساحل

ذهبية وبرونزية للرزوقي والحوال في »الشرطة الدولية للرماية«
الكويت تساهم بـ 30 ألف يورو لالتحاد الدولي للشرطة

الرامية مرمي الرزوقي احرزت اول ذهبية للكويت في البطولة

أح���رز املنتخ���ب الوطن���ي 
للشرطة ميدالية ذهبية وأخرى 
اليوم  برونزية في منافس���ات 
األول لبطولة الشرطة الدولية 
افتتحت  األولى للرماية والتي 
امس برعاية س���مو ولي العهد 

وتستمر ستة أيام.
ومتكنت الرامية مرمي الرزوقي 
من إه���داء الكويت أول ميدالية 
ذهبي���ة بع���د فوزه���ا باملركز 
البندقية  ف���ي مس���ابقة  األول 
الهوائية )10 أمتار( فيما فازت 
الكازاخستانية اولسيا  الرامية 
الثاني  فيغريفت���ش باملرك���ز 
الفضية بينما حلت  وامليدالية 
الرامية اإليرانية صفية صهرجارد 

في املركز الثالث.
وحققت الرامية سارة احلوال 
املركز الثالث وامليدالية البرونزية 
في مسابقة التراب خلف كل من 
الرامية االيطالية مارينا ميولي 
التي فازت باملركز األول والرامية 
الكازاخستانية ماريا دميترنكو 

التي نالت املرتبة الثانية.
البندقية  وف���ي منافس���ات 
الهوائية )10 أمتار( للرجال حصل 
على املركز األول الرامي الروماني 
مولدوفينو الني وجاء في املركز 
الثاني الرامي األوكراني يوري 
س���خوريوكوف وتاله مواطنه 
س���يخوف رس���الن في املركز 

الثالث.
وقالت الرزوقي عقب فوزها ان 
الفوز كان صعبا جدا وانها لقيت 
منافسة قوية من بقية الراميات 
خصوصا العبة الفريق االيراني 
التي احتلت املركز الثالث، معربة 
عن س���عادتها واعتزازها بهذه 
امليدالية وهي األولى للكويت في 
هذه البطولة العاملية والتي تشهد 
مش���اركة عدد كبير من الرماة 

الش����يخ  الرياضي للش����رطة 
الن����واف عن مس����اهمة  احمد 
الكويت مببلغ ق����دره 30 ألف 
ي����ورو لوضع حجر األس����اس 
لالستراتيجية اجلديدة لالحتاد 

الدولي للشرطة.
وكشف النواف في كلمة ألقاها 
في اجتماع اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي ومت فيه تزكيته 
ف����ي املرحلة  لقي����ادة االحتاد 
املقبلة عن تقدمي منحة س����داد 
رس����وم كل االحتادات األعضاء 

والراميات املميزين.
وأهدت الرامية الرزوقي الفوز 
الى بلدها الكويت والى رئيس 
االحتاد الدولي والكويتي للشرطة 
الشيخ احمد النواف الذي يتابع 
بش���كل يوم���ي جمي���ع الرماة 
الكويتية  وجلميع اجلماهي���ر 

التي ساندتها.

مساهمة لالتحاد الدولي

من جانب اخر أعلن رئيس 
الدول����ي والكويتي  االحتادين 

في االحت����اد التي ل����م تتمكن 
من دفعها وش����اركت باجتماع 
العمومي����ة وبطولة  اجلمعية 
الشرطة الدولية األولى للرماية، 
وذلك دعما وحتفيزا لها للقيام 

باملسؤوليات املنوطة بها.
وأضاف ان منظومة االحتاد 
الدولي للش����رطة تهتم برجال 
الشرطة في كل العالم بال استثناء 
سواء الرجال أو النساء وفي كل 
القارات، كما ان منظومة االحتاد 
تتطلب بن����اء عالقات تعاونية 

مع املنظمات األخرى التي تعمل 
في هذا املجال لدعم أنش����طتها 
وحتفيز اآلخرين على املشاركة 
فيها. وذك����ر النواف ان الهدف 
هو حتفيز عمل االحتاد ودعمه 
ورفع كفاءة أنشطته الرياضية 
وفق استراتيجية محددة تعتمد 

على العديد من احملاور.
وقال ان من بني تلك احملاور 
دعم االحتاد الدولي للشرطة من 
خالل مظلة دولية لتفعيل دور 
الريادي ونشر ثقافته  االحتاد 

في جميع القارات وزيادة رقعة 
املشاركني من كل االحتادات في 
العالم وتفعيل الشراكة املتميزة 
مع االحتاد األوروبي للشرطة 
ودعم النظ����ام املالي واالداري 
والرياضي لالحت����اد ملا يخدم 

العمل املؤسسي للمنظمة.
وأع����رب النواف ع����ن بالغ 
امتنان����ه الختي����اره باإلجماع 
رئيسا لالحتاد الدولي للشرطة 
للسنوات األربع املقبلة، مؤكدا ان 
ذلك يحمله املزيد من املسؤولية 
في تفعيل دور االحتاد واتساع 
رقع����ة انتش����اره وبطوالت����ه 

الرياضية.

إشادة بالنواف

من جانبه اشاد رئيس االحتاد 
الرياضية  العربي للصحاف����ة 
االردني محمد جميل عبد القادر 
بأسلوب ومنهجية عمل الرئيس 
اجلديد لالحتاد الدولي للشرطة 

الشيخ أحمد النواف.
 وقال عقب توديع الش����يخ 
احمد له أمس في مطار الكويت 
افتتاح  بعد حض����وره حف����ل 
البطولة ان النواف سيكون له 
دور بارز ف����ي ارتقاء الرياضة 
الشرطية ووصولها الى مراحل 
متقدم����ة.  واكد أهمية التعاون 
بني االعالم الرياضي واملنظمة 
التي جتمع االحتادات  الدولية 
العالم  الرياضية الشرطية في 
والتي ستكون مقبلة على الكثير 
من االنشطة في الفترة املقبلة 
في ظل القيادة اجلديدة لها مبديا 
الذي يجمع  اس����تعداد احتاده 
الرياضيني في كل  الصحافيني 
انحاء الوطن العربي لتقدمي كل 
الدعم واملساندة لالحتاد الدولي 

وانشطته ومسابقاته.

صالة نادي القادسية جاهزة لبدء املنافسات

 الشيخ طالل الفهد مع الفنان حسام زغلول

بطولة سنوية
خليجية للهجن

»قفز الحواجز« بالمسيلة اليوم

التنظيمية  اللجن���ة  عق���دت 
لسباقات الهجن اجتماعها الثاني 
بدولة اإلم���ارات العربية املتحدة 
برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان 
آل نهيان وحضور ربيح العجمي 
العام  املهي���ري األمني  وعبداهلل 
للجنة التنظيمية لسباقات الهجن 
واتخذت اللجنة العديد من القرارات 

املهمة لالرتقاء برياضة التراث.
وأكد عضو اللجنة وأمني السر 
العام لنادي الهجن ربيح العجمي 
ان اللجنة التنظيمية اتخذت قرارا 
بإقامة بطولة سنوية لدول مجلس 
التعاون وحددت الفئات املسموح 
لها باملشاركة في البطوالت وحتمل 
اللجنة للجوائز والنفقات للبطوالت 

التي تقام حتت مظلتها.

ينظم نادي املسيلة للقفز على احلواجز في الثانية 
والنصف بعد ظهر اليوم مهرجانا كبيرا ملس����ابقات 
القفز على احلواجز ضمن االحتفاالت بالعيد الوطني 
وذكرى التحرير وقد أعرب رئيس نادي املسيلة طارق 
امليلم عن سعادته بتزامن هذه البطولة مع االحتفاالت 
باألعياد الوطنية. وقيد في بطولة اليوم 200 فارس 
وفارسة يتنافسون في الفئات األربع للمبتدئني على 

مسافة 80 سم و105/100 سم و120/115 سم و135 سم 
للفئة املتقدمة، وقد أكد مدير نادي املس����يلة حسام 
رجب ان البطولة ستشهد العديد من املفاجآت وتغيير 
احلواجز، مضيفا ان رياضة القفز قطعت ش����وطا 
كبيرا بفضل جهود الشيخ ضاري الفهد وأسرة نادي 
الصيد والفروسية ومركز الكويت للفروسية ووزارة 

الداخلية ونادي املسيلة.

»تنظيمية طاولة سلوى« تضع اللمسات األخيرة استعداداً للبطولة
العليا  اللجن����ة املنظمة  باتت 
لبطولة الكويت الدولية السادسة 
لكرة الطاولة )كأس سلوى( جاهزة 
النط����الق البطولة الثالثاء املقبل 
مبش����اركة 38 دول����ة، ووضعت 
اللجن����ة اللمس����ات النهائية على 
الترتيبات قبل اس����تقبال  آخ����ر 
الوفود املش����اركة التي ستتوافد 
اعتبارا من الغد بعد ان تس����لمت 
اللجنة صالة نادي القادسية التي 
ستستضيف املنافسات من 23 حتى 

27 اجلاري.
من جانبه، أكد محمد املعتوق 
نائب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
ان االس����تعدادات تتواصل حاليا 
مضيفا ان البطولة تعتبر من اكبر 

توج فريق ألع����اب القوى بنادي الكويت فئة 
األشبال بلقب بطولة كأس االحتاد للشباب واألشبال 
التي نظمها احتاد العاب القوى في الفترة من 14 
� 17 اجلاري على مضمار وميدان احمد س����ليمان 
الرش����دان بكيفان برعاية من الش����ركة الوطنية 
لالتصاالت، وش����هدت البطولة منافسة قوية بني 
الكويت والس����املية على املركز األول ولم يحسم 
اللقب إال في السباق األخير من البطولة، وجنح 
األبيض في تصدر الترتيب برصيد 50 نقطة وتاله 
في املركز الثاني برصيد 47 نقطة الساملية العائد 
الى منافسات أم األلعاب بقوة بعد غياب طويل، 

وانفرد كاظمة باملركز الثالث ب� 36 نقطة.
وفي فئة الشباب توج الساحل باللقب برصيد 
55 نقطة وتاله القادس����ية ثاني����ا ب� 51 نقطة ثم 

التضامن ثالثا ب� 42 نقطة.

وأكد نائ����ب رئيس احتاد ألعاب القوى محمد 
خلفان ان البطولة دلت على استعداد جيد جلميع 
األندية املشاركة انعكس بتحقيق 5 أرقام قياسية 

جديدة، ممتدحا أداء جميع الالعبني املشاركني.
من جهته عبر أمني السر املساعد الحتاد اللعبة 
محمد العتيبي عن ارتياحه للمستوى واخلامات 
اجليدة التي تقدمها األندية من بطولة ألخرى، مشيرا 
ان البطولة شهدت منافسة حامية الوطيس بني 
الفرق االولى وخصوصا فئة األشبال التي كانت 
بني الس����املية والكويت وجنح الثاني في حس����م 
اللقب ملصلحته في اليوم األخير من البطولة وفي 

اللحظات االخيرة.
وأضاف ان البطولة ش����هدت حتطيم 4 أرقام 
قياسية في س����باقات 1200م جري و600م جري 
أشبال عبر العب الكويت عيسى املوسوي والرقم 

الثالث جاء عبر الع����ب كاظمة عبداهلل العطيبي 
في سباق 2كم جري أش����بال والرقم الرابع جاء 
لالعب التضامن بفئة الش����باب عيسى الزنكوي 

في رمي القرص.
وتوجه العتيبي بالشكر اجلزيل للشركة الوطنية 
لالتصاالت التي تدعم بطوالت ألعاب القوى. ومن 
جانبه، أشاد مسؤول العالقات العامة في الشركة 
الوطنية لالتصاالت محمد احلداد بتنظيم احتاد 
ألعاب القوى بطولة األشبال والشباب مضيفا ان 
منافس����ات البطولة كانت قوية وممتعة. وأشار 
الى ان »الوطنية« لالتص����االت قدمت امليداليات 
والكؤوس لالعبني والفرق الفائزة باملراكز االولى، 
مضيفا ان الشركة حترص دائما على دعم جميع 
األلعاب الرياضية بشكل عام ولعبة ألعاب القوى 

خصوصا.

البطوالت التي يتم تنظيمها على 
مستوى العالم حيث يبلغ مجموع 
جوائزها 300 ألف دوالر مقسمة 
على كافة الفئات ومن ثم فإن معظم 
أبطال اللعبة دائمو احلرص على 

املشاركة مبنافساتها.
كما بني ان اللجنة تقوم حاليا 
بوضع اللمس����ات االخيرة متهيدا 
الستقبال الوفود املشاركة، حيث مت 
االنتهاء من كل التفاصيل اإلدارية 
س����واء من حجز الفن����ادق او من 
توفير وس����ائل نقل الالعبني من 
والى صالة نادي القادسية. وأشار 
املعتوق الى ان اللجنة قد تسلمت 
بالفع����ل الصالة من مجلس إدارة 
القادسية ومن ثم بدأت التجهيزات 

اعضاء اللجان العاملة بالبطولة ملا 
يبذلونه من جهود كبيرة إلجناح 
هذا العرس الرياضي، مشيرا الى ان 
ذلك ليس بجديد على جميع العاملني 
باللجان التنفيذية التي تضم نخبة 
من أب����رز الكوادر املتخصصة في 
تنظيم مثل هذه املنافس����ات. كما 
بني ان اللجنة قد تلقت حتى اآلن 
موافقة 38 دولة للمشاركة بالبطولة 
تضم في وفودها قرابة 180 العبا 
والعبة من كافة املراحل، مش����يرا 
الى ان ضخامة احلدث تدعو دائما 
الى مراقب����ة كل كبيرة وصغيرة 
لتالشي اي مستجدات قد تطرأ اثناء 
انطالق املنافسات،  ودعا املعتوق 
اجلماهي����ر الرياضي����ة الكويتية 

املنافس����ات سواء  اخلاصة ببدء 
الفني����ة او اإلداري����ة، حيث دائما 
ما حتظ����ى البطولة باهتمام بالغ 
من قبل جميع متابعي وعش����اق 
اللعبة محليا وخارجيا ملا تشهده 
من مستويات مميزة من الالعبني 
حيث ع����ادة ما تش����هد البطولة 
مش����اركة جنوم اللعبة من كافة 
الدول. وأكد ان احتاد كرة الطاولة 
إمكانياته خلدمة  يس����خر جميع 
البطولة وخروجها بالشكل الذي 
يعكس التنظيم الكويتي املشهود 
له مس����بقا بالدقة والتميز خالل 
التي  جميع املسابقات واألنشطة 
البالد.  استضافتها وتستضيفها 
وتوجه املعتوق بالشكر الى جميع 

ملتابعة منافسات البطولة، مؤكدا 
ان احلضور اجلماهيري يعتبر أحد 
البطولة حيث  أهم مظاهر جناح 
دائما ما يدفع اجلماهير الالعبني 
إلخراج أقص����ى طاقاتهم وهو ما 
ينعكس في النهاية على املستوى 

العام للبطولة.

27 حكمًا

من جانبه، أك����د خليفة جالي 
رئيس اللجن����ة الفنية ان اللجنة 
أكملت بشكل كبير جميع التجهيزات 
الفنية التي تتطلبها املنافس����ات 
سواء كانت طاوالت او غيرها من 
االجهزة واملعدات والتي مت نقلها 

الى صالة نادي القادسية.
وأشار الى ان اللجنة قد أوشكت 
على االنتهاء من كافة املطبوعات 
اخلاصة بالبطولة والتي تتضمن 
بوس����ترات وإعالن����ات البطولة، 
باالضافة الى مخاطبة مس����ؤولي 
تلفزي����ون الكوي����ت والعديد من 
القن����وات التلفزيوني����ة لتغطية 
أحداث البطولة كم����ا مت االنتهاء 
م����ن توصي����ل خدم����ة االنترنت 
لصالة نادي القادسية وذلك لنشر 
نتائج البطولة على موقع االحتاد 

الدولي.
وأضاف ان قرعة البطولة ستقام 
االثنني املقبل بحضور مندوب عن 
الدول املشاركة وذلك قبل  جميع 
يوم واحد من انط����الق البطولة 
التي ستقام بنظام خروج املغلوب 
وتشهد منافساتها مسابقات الفردي 

والزوجي للرجال والسيدات.
وأش����ار جالي الى ان البطولة 
ستشهد إشرافا حتكيميا من 27 حكما 
من األجانب والعرب واخلليجيني 
حتت قيادة احلكم القطري العام 
ناجي العج����ي ونائبيه االيطالي 
فرانسيس����كو الونزو، والكويتي 

عبدالوهاب الكندري.

لوحة عن »الشهيد« للفهدالمعتوق: تلقينا موافقة 38 دولة للمشاركة والقرعة اإلثنين

اس����تقبل رئيس احتاد ألعاب غرب آسيا الشيخ 
طالل الفهد األحمد الفنان التشكيلي الهولندي حسام 
زغلول، حيث تس����لم منه اللوحة الفنية التي رسم 
فيها صورة الشهيد الشيخ فهد األحمد، رحمه اهلل، 
بجميع احلروف الواردة في النشيد الوطني الكويتي 
بطريقة فني����ة مبتكرة حيث ميكن قراءة كل عبارة 

في النشيد الوطني من زوايا مختلفة.
بدوره شكر الفهد الفنان زغلول على هذا العمل 
الرائع مثمنا الدور الذي يقوم به الفن التش����كيلي 
لتجس����يد مختلف املجاالت احلياتية واألش����خاص 
الذين لعبوا دورا مهما ف����ي إثراء تلك املجاالت مبا 

يؤكد قيمة الفن الكبيرة ورسالته الهادفة.

شباب الساحل يتّوجون ببطولة ألعاب القوى
الكويت أول األشبال والسالمية ثانيًا

»رجا خير« يفوز بكأس
 ولي العهد في الجهراء

فاز اجلواد رجا خير السطبل العضيلة والعرو 
بكأس س���مو ولي العهد الش���يخ نواف األحمد في 
االجتماع السابع عشر لفروسية اجلهراء في الشوط 
الراب��ع الرئي��س���ي مخت��لط على مسافة 1600 متر 
محققا رقم���ا قياس���يا قدره 1.38.04، وقام محافظ 
اجلهراء الش���يخ مب���ارك احلمود بتس���ليم الكأس 
لعميد اس���طبل العضيلة والعرو نيابة عن س���مو 

ولي العهد.
كما توج اجلواد اسد السطبل االزرق بكأس املرحوم 
طالل العيار في الش���وط الثالث الرئيسي مختلط 
على مسافة 1600 متر في زمن قدره 1.39.41 دقيقة، 
وحل اجلواد مقدر الس���طبل العضيلة والعرو في 
املركز الثاني، وقام مبارك العيار بتس���ليم الكأس 

لعميد اسطبل االزرق. 
وفي الشوط االول مختلط على مسافة 1000 متر 
فاز اجلواد برق الليل السطبل االزرق باملركز االول 
وحل في املركز الثاني اجلواد بارق اخلير السطبل 
املغمل احلس���يني فيما فاز باملرك���ز الثالث اجلواد 

زرقاوي السطبل الهنداس.
وفي الش���وط الثاني مختلط على مسافة 2400 
متر فاز اجلواد املندل السطبل اجلعيب واحمليسن 
باملركز االول وجاء ثانيا اجلواد االفحج الس���طبل 
االزرق فيم���ا حل في املركز الثالث اجلواد أبوعمرة 

السطبل جاسم سفاح.

في االجتماع السابع عشر

الشيخ مبارك احلمود يسلم الكأس لعميد اسطبل العضيلة والعرو


