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نوف العمار ترد الكرة

وفد التشيك لدى وصوله إلى البالد

الرامي عبداهلل الرشيدي الفائز بذهبية السكيت مع الرامي صالح املطيري احلاصل على الفضية

بعث رئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد 
ببرقية تهنئة الى صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صباح االحمد مبناسبة احتفاالت الكويت حكومة 
وش���عبا بالعيد الوطني التاسع واالربعني وعيد 

التحرير التاسع عشر، وفيما يلي نصها:
حضرة صاحب السمو الشيخ صباح االحمد 
اجلاب���ر الصباح امير البالد املفدى )حفظكم اهلل 

ورعاكم(.
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

يشرفني ان ارفع الى مقامكم السامي باسمي 
ونياب���ة عن اخواني اعضاء مجلس ادارة اللجنة 
االوملبية الكويتية والعاملني في الوسط الرياضي 
واحلركة الرياضية الكويتية مع ابنائكم الرياضيني، 
أصدق آيات التهاني والتبريكات مبناسبة احتفاالت 
وطننا الغالي بالذكرى التاسعة واالربعني للعيد 
الوطني وبالذكرى التاسعة عشرة لعيد التحرير 
املجيد، مستذكرين دائما ما يدعو اليه سموكم من 
ضرورة ان يكون ل���كل مواطن وقفة مع النفس 
جتاه م���ا قدمه لوطننا الغالي، فضال عما يتحتم 
عليه ان يقدمه في سبيل مستقبل هذا الوطن من 
عطاء غير مح���دود يفخر به وطننا ونفتخر به، 
كما نستذكر في هذه املناسبة بكل فخر واعتزاز 
الدور البطولي لشهداء الكويت االبرار الذين ضحوا 
بدمائهم الزكية في س���بيل رفعة وكرامة وطننا 
الغالي ليبقى ش���امخا عزيزا وكرميا، معتبرين 

العيدين مبنزلة وقفة تاريخية لتأمل معالم التطور 
واالجنازات الشامخة التي حققتها الكويت في شتى 
املجاالت، آخذين بكلمات سموكم شعارات نرفعها 
في اعيادنا كل عام، ومنها »ان الكويت دائما هي 
امليزان، فيما ننوي ونقول ونعمل«، لتكون ميثاقا 
ومنهجا نسلكه مع أبناؤنا ونحمله كعنوان خلدمة 

بلدنا الكويت.
وانها ملناسبة طيبة جندد فيها الوالء املشفوع 
بالدعاء الذي نتوجه به الى الباري عز وجل ان يدمي 
على سموكم نعمة الصحة والعافية والعمر املديد 
وعلى وطننا العزيز املزيد من االستقرار والرخاء 
والتقدم واالزدهار وعلى كل االصعدة واملستويات، 
وان ميد سموكم بعون من لدنه الستكمال مسيرة 
التجدد والعطاء واخلير العميم متطلعني الى غد 
مشرق يكلل وطننا وشعبنا، ويدفع بعجلة التطور 
قدما الى االمام في ظل قيادة س���موكم احلكيمة 
ورؤيتكم الثاقبة ونظرتكم املتأصلة وس���عيكم 
الدؤوب لتظل هذه االرض الطيبة واحة امن وامان 

ودار سلم وسالم وعز ورخاء.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

كما بعث الشيخ احمد الفهد ببرقيات مماثلة الى 
كل من سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد ضمنها 
تهنئة اخوانه الرياضيني باملناسبتني الوطنيتني 

الغاليتني.

الفهد يهنئ القيادة السياسية
بالعيد الوطني وذكرى التحرير

الجزاف يستقبل أمين عام »العربي للشرطة«
اس���تقبل رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
اللواء محمد فودة االمني العام الحتاد الشرطة 
العربي والوفد املرافق له، حيث مت بحث سبل 
تعزيز العالقات املشتركة في املجاالت الشبابية 

والرياضية.
وترك���زت املباحثات على تن���اول عدد من 
املوضوعات ذات االهتمام املشترك في املجاالت 
الشبابية والرياضية وسبل دعمها وتطويرها 

مبا يعود بالفائدة على اجلانبني.

واكد اللواء ف���ودة اهمية زيارته التي تأتي 
في اطار مشاركته في البطولة الدولية االولى 
للرماية التي يستضيفها احتاد الشرطة الرياضي 
العمومية لالحتاد  وحضور اجتماع اجلمعية 

الدولي للشرطة.
من جان���به، رح���ب اجل��زاف بالوفد الزائر، 
مؤكدا ان مثل هذه اللق������اءات تتيح الفرصة 
ملناقش�����ة كل القضايا املشتركة والبحث عن 
حلول له���ا في اطار العم���ل الرياضي العربي 

املشترك.

احرز الرامي عبداهلل الرشيدي 
امليدالية الذهبية ملسابقة »السكيت« 
في اليوم االخير لبطولة الشرطة 
الدولية للرماية املقامة على مجمع 

ميادين الشيخ صباح األحمد.
وأحرز الرامي صالح املطيري 
الفضي����ة، والرامي االيطالي اندرا 

فلبيتي البرونزية.
ورفع منتخب الكويت للشرطة 
رصيده في البطولة الى 6 ميداليات، 
منها ذهبيتان وفضية واحدة و3 

برونزيات.
وحققت الرامية شيخة الرشيدي 

ميدالية برونزية.
 واضافت الرشيدي اسمها في 
السجل الشرفي للبطولة لتشكل 
رباعيا مع مرمي ارزوقي وش����هد 
احل����وال وخالد املض����ف وتزيد 
احلصيلة الكويتي����ة بفوزها في 
املركز الثالث في مسابقة )السكيت( 
للس����يدات وبفارق طب����ق واحد 
فقط خل����ف الرامية القطرية دينا 
الطبيشي التي حققت املركز الثاني، 
فيما خطفت الروس����ية سفيتالنا 
الذهبية، وهي  امليدالي����ة  دميينا 

االولى لروسيا في البطولة. 
 وف����ي باقي املس����ابقات، عزز 
منتخ����ب كازاخس����تان صدارته 
للبطول����ة بعد متك����ن رماته من 
حتقيق ميداليتني ذهبيتني، رافعا 
رصيده ال����ى 6 ميداليات ذهبية، 
مقتربا من التتويج في البطولة.

واحرزت الرامية الكازاخستانية 
زاوريش باي بوس����ينوفا املركز 
األول في مس����ابقة املس����دس 25 
مترا سيدات، فيما حلت االوكرانية 
أوكسانا كامينسكا ثانية ، واملاليزية 

بيبينا شني ثالثة.
وتابعت راميات كازاخس����تان 
أوليس����ا  لتتمك����ن  تألقه����ن 
سينجيرفيتشا من حتقيق ذهبية 

الكثير من األمور الفنية في اللعبة، 
وتطرقت الي التعديالت اجلديدة 

في قوانينها.
 وشاركت في احملاضرة نائبة 
الدولي للرماية  رئيس����ة االحتاد 
ورئيسة االحتاد االوروبي الفخرية 
النرويجية يوني نوكاليسني وامني 
الدولي  الرياض����ي  عام االحت����اد 
الپولندي وولدزميرز  للش����رطة 
س����ياس ود.نضال عاصم عضو 
اللجن����ة الفنية لالحت����اد الدولي 
للشرطة والبريطاني جون دايسون 
املدير الفني الحتاد الرماية الدولي 
وكيم هوان نائب رئيس االحتاد 

االسيوي للرماية.
 واكد احلمود ان الرماية تأتي في 
املقام الثاني بعد ألعاب القوى، وان 
هذه البطولة من نتاج اهتمام اجهزة 
الش����رطة، موضحا ان االحتادين 
الدولي واالسيوي في تعاون مستمر 
مع االحتاد الدولي للشرطة، ولديهم 
خط����ط وبرامج لتطوي����ر رماية 

الشرطة في العالم.

التنظيم عالمي

وفوجئ حامل ذهبية أوملبياد 
موسكو 1980 الهنغاري كارلي فارجا 
الش����يخ صباح األحمد  مبيادين 
األوملبية للرماية، وقال أنها تضاهي 

أجمل امليادين في العالم.
وع����ن التنظيم الذي ش����هدته 
البطول����ة، أوضح أنه يعد أوملبيا 
س����واء من حيث التوقيت ودقته 
أو من حيث املشاركني في البطولة 
أو توافر اإلمكانات املختلفة. وعن 
املس����توى الفني، أك����د فارجا أن 
البطولة متميزة مبشاركة الكثير 
من أفضل الرماة في العالم، واشار 
الى أن أبط����ال أوروبا وأميركا لم 
يش����اركوا في البطولة النهم في 

نهاية املوسم. 

جديدة س����تضيف لها الكثير في 
املشاركات املقبلة، مؤكدة انها حققت 
ما كانت تطمح اليه قبل البطولة 

وهو الوصول ملنصة التتويج.
م����ن جانب اخر، أك����د رئيس 
االحتادين اآلس����يوي والكويتي 
للرماية الشيخ س����لمان احلمود 
في محاضرة فنية نظمتها اللجنة 
العامل����ني في  الفني����ة للح����كام 
البطول����ة، أن احملاضرة أوضحت 

راشد يونوسميتوف ثالثا. 

الرشيدي: بطولة قوية 

 وأعرب����ت الرامي����ة ش����يخة 
الرشيدي عن سعادتها بحصولها 
على امليدالية البرونزية، واصفة 
املنافس����ة بالبطولة بالقوية جدا 
لوجود افضل راميات العالم. وقالت 
انها استفادت كثيرا من املشاركة 
البطولة واكتس����بت خبرات  في 

مسابقة البندقية ملسافة 50 مترا 
امام املاليزية ن����ور اس بي التي 
ارينا  حلت ثاني����ة، واالوكرانية 
س����وخوروكوفا الت����ي جاءت في 

املركز الثالث.
ومتكن االوكراني سيرهي كودريا 
من احراز الذهبية االولى لبالده بعد 
تتويجه في مسابقة املسدس ملسافة 
50 مترا، فيما حل األرميني نوراير 
بكتاميان ثانيا والكازاخس����تاني 

كازاخستان ترفع رصيدها إلى 6 ذهبيات وتقترب من التتويج

الرشيدي ينتزع ذهبية »السكيت« في »رماية الشرطة«

يتواصل العمل في اللجان العاملة لبطولة الكويت الدولية 
لكرة الطاولة »كأس س����لوى« بخطوات متسارعة قبل 24 
ساعة من انطالق النسخة السادسة للبطولة برعاية صاحب 
السمو األمير الش����يخ صباح األحمد، وبدعم ال محدود من 

اللجنة املنظمة العليا بقيادة الشيخ طالل الفهد.
 وس����تقوم اللجنة املنظمة بسحب القرعة للبطولة في 
الثالثة عصر اليوم في فندق »النخيل« حتت اشراف االحتاد 
الدولي ممثال مبندوبه بيدر ليروي وبحضور مندوبني عن 
الوفود املش����اركة، حيث سيتم سحب قرعة فردي وزوجي 
رجال عمومي وفردي وزوجي سيدات عمومي وفردي رجال 
وس����يدات حتت 21 س����نة.  ويكتمل اليوم وصول الوفود 
املش����اركة، بعد ان وصلت امس وفود التش����يك وروسيا 
وبلغاريا وپولندا وكوريا الشمالية ورومانيا وايطاليا والتفيا 
وبلجيكا وأملانيا.  من جانب����ه، اكد نائب مدير عام الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب جاسم يعقوب 
أن البطولة اصبحت مفخرة للشباب الكويتي، ودليال على 
ثقة االحتاد الدولي بالكويت لتنظيمها س����نويا بعد ان مت 

ادراجها ضمن اجندة البطوالت العاملية.
واشار الى ان اللجنة املنظمة قادرة على إظهار النسخة 
السادسة في أفضل صورة وبشكل يعكس الوجه احلضاري 

للرياضة الكويتية، مؤكدا ان اللجنة املنظمة لن تتدخر جهدا 
في سبيل إجناح هذه البطولة الدولية العاملية بالتعاون مع 
االحتاد الكويتي، وتس����خير كافة اإلمكانيات املتاحة لديها 
إلجن����اح البطولة، وجعل الكويت مح����ط أنظار االحتادات 

الدولية القامة مثل هذه البطوالت.
واب����دى عدد من العبي املنتخب التش����يكي س����عادتهم 
بالتواجد في الكويت واملشارك في البطولة، وكشف دمتريج 
بروتوبوكوف ان����ه يزور الكويت الول م����رة، وان العبي 
التشيك اس����تعدوا جيدا للبطولة من خالل اقامة معسكر 

داخلي واملشاركة في بطولة قطر الدولية.
وتابع: س����معت كثيرا عن بطولة كأس سلوى الدولية، 
وس����عدت جدا حني مت اختياري للمشاركة فيها، وستكون 
جتربة مفيدة وقوية تثري مش����واري في ك����رة الطاولة، 
وتكس����بني املزيد من االحتكاك واخلبرة مع وجود العبني 
عامليني، كما تزيد معرفتي بطريقة ومستوى كرة الطاولة 

اخلليجية بعد مشاركتي في بطولة قطر.
 بدوره، أكد ميشال اوبيلو استعداده خلوض منافسات 
البطولة التي توقع ان تش����هد منافساتها اثارة كبيرة بني 
املشاركني.فيما عبر توماس تريغلير عن أمله في أن حتقق 
التشيك ميدالية او مركزا متقدما والدخول ضمن الالعبني 

املصنفني عامليا.
 ويحرص الوفد املصري على املشاركة في »طاولة سلوى« 
للعام السادس على التوالي بكامل جنومه، وهو ما أكده رئيس 
االحتاد املصري لكرة الطاولة ورئيس والوفد املشارك في 
البطولة عادل ابراهيم.  واوضح ان عامل التنظيم وحضور 
عدد كبير من الشخصيات الرياضية على املستوى العربي 
واخلليجي واالسيوي والعاملي، دفع اجلميع الى املشاركة 
لزيادة اخلبرة والتعرف على مدارس اللعبة املختلفة وطرق 

التدريب احلديثة.
 وتقدم ابراهيم بالشكر الى رئيس اللجنة املنظمة الشيخ 
طالل الفهد واعضاء اللجنة على حسن التنظيم والتجهيزات 
الستقبال الوفود والتي كانت خير دليل على جناح البطولة 
في االعوام املاضية، مؤكدا ان اجلانب التنظيمي يعد اكثر 
م����ن رائع ودليال واضحا على ان هناك مجهودا يبذل حتى 

يظهر احلدث العاملي بافضل صورة. 
واشار الى ان منتخب مصر سيشارك بوفد يتكون من 9 
العبني هم: سيد الشني بطل العرب وعماد مصيلحي واحمد 
ندمي وعمرو عسر ومحمد البيلي صاحب املركز الثاني في 
البطولة االخيرة ملنافسات حتت 18 سنة وعلي الشني وطارق 

السبكي ومحمود زغلول ومحمد زغلول.

التشيك وروسيا وبلغاريا أول الواصلين 

قرعة »طاولة سلوى« اليوم بإشراف االتحاد الدولي

87 جوادًا وفرسًا في مهرجان العيد الوطني
يشهد مضمار سباق اخليل 
بنادي الصيد والفروسية اليوم 
برعاية الش����يخ علي العبداهلل 
محافظ مبارك الكبير املهرجان 
الكبي����ر للعيد الوطني وذكرى 
التحرير الذي قيد فيه 87 جوادا 
وفرس����ا من مختلف الدرجات 
تتنافس على ك����ؤوس ذكرى 
االستقالل واالحتفاالت باألعياد 

الوطنية.
فعلى كأس املغفور له الشيخ 
عبداهلل الس����الم أمير الكويت 
الراح����ل وأبوالدميوقراطي����ة 
املخص����ص لكل اجلي����اد على 
مسافة 2200 متر قيد 16 جوادا 
وفرس����ا هي القاي����د وما عليك 
للمطرق����ة وإخ����الص لنايف 
الدبوس ونابليون واخلديوي 

للنصف وعل����ى اهلل للحملي 
ويستاهل خير للعرين واألذفر 
للشاطري وعطا الغالي لسعدون 
العتيبي وشواح ملناحي املطيري 
وحميدان لدسمان وحقيق ألبناء 
الشهيد وكل الوفا لألبرق وطيف 
الهوى لس����عد بزي����ع وعفتان 
للسيحان وغال سلطان لسلطان 

الشعوان.

فئة حتت 16 سنة: عبداهلل 
الزمانان � عبداحلميد الشطي � 

محمد القذف � هشام بستكي.
فردي الرجال: منصور بوحمد 
� عبداهلل الراشد � محمد مبارك 
� زي���ن العابدين جواد � خليفة 
جاس���م � عبدالرحم���ن عنتر � 

عبدالرحمن البصيري.
املاستر: طارق طالل � محمد 
عاش���ور � عادل اللهيميد � فهد 
الشطي � خالد الراجحي � أحمد 
دش���تي � محمد شمس � حسن 

الغريب.

حسن االعداد والتنظيم املتميز 
بدليل االقبال الكبير والرائع من 
الالعبني والالعبات، حيث تسجل 
العام  البطولة جناحا أكبر من 

املاضي متمنية ان تستمر.
وقد شهدت منافسات اليوم 
الراب���ع مباريات كثيرة وكانت 
نتائجه���ا كالتالي: فئة حتت 12 
س���نة: أحمد العبدالعزيز � بدر 
احلسينان � محمد جاسم كمال 
� ف���واز املض���ف � عبدالعزيز 
احلس���ينان � علي حسني كمال 

� موسى احلداد.

تتواصل منافس���ات بطولة 
التي  املفتوحة للتنس  الكويت 
ترعاها مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بإشراف احتاد التنس، 
حيث ش���هدت منافسات اليوم 
الرابع مباريات حماسية ومثيرة، 
حيث دخل العبو فئة حتت 16 
سنة مباريات الدور الثاني من 
البطولة االمر الذي زاد من حدة 

التنافس.
م���ن جانبه، اش���اد رئيس 
االحتاد االردن���ي حازم عدس � 
الذي وص���ل مبرافقة منتخب 
� بالبطولة  االردن للسن العام 
وجهود اللجنة املنظمة برئاسة 

عادل الغريب.
وقال ع���دس ان مش���اركة 
البطول���ة تأتي في  االردن في 
اطار استعداداتها لكأس ديفيز 
في املجموعة اآلسيوية الرابعة 
الت���ي تضم منتخب���ات االردن 
وس���نغافورة وطاجكس���تان 
واالم���ارات وقط���ر والبحرين 
والع���راق واليم���ن وبروناي 
ومينم���ار والت���ي س���تنطلق 
منافساتها من 19 الى 26 ابريل 
املقبل باالردن، مضيفا ان املشاركة 
في هذه البطولة فرصة مناسبة 
لالستعداد للتصفيات مع وجود 
العبني متميزي���ن أمثال البطل 

الكويتي محمد الغريب.
من جهة اخرى، اكدت حصة 
مال اهلل قائد فريق الس���يدات 
التابع للجنة االوملبية النسائية 
أن البطولة ناجحة بكل املقاييس 
ولعب���ت اخلط���وط اجلوي���ة 
الكويتي���ة دورا كبيرا في ذلك 
نظرا لرعايتها للبطولة للسنة 
التوالي، متوجهة  الثالثة على 
بالشكر الى اللجنة املنظمة على 

عدس: »تنس الكويتية« ناجحة بكل المقاييس
مبارك الخالدي

فاز اجلهراء على سموحة املصري 1-0 في املباراة الودية التي جمعتهما 
مس����اء اول من امس مبلعب اجلامعة باالسكندرية، احرز الهدف سعود 
عواد. من جانبه اش����اد مدير الفريق فهد علي مبستوى العبيه وقال ان 
املباراة جاءت عامرة باللمسات الفنية بني الطرفني حيث متكن العبونا من 
مجاراة الفريق املصري ومحاصرته وسط ملعبه معظم فترات الالعب. 
واضاف ان املعس����كر يسير وفق املخطط له من حيث اجراء احلصص 
التدريبية بواقع حصتني في اليوم بتعاون تام بني الالعبني واجلهازين 
الفني واالداري. الفتا الى ان البرنامج االعدادي للمعسكر يتضمن مباريات 

اخرى امام االوملبي وفريق آخر يجري الترتيب معه.

الجهراء يفوز على سموحة 

مبارك الخالدي
تّوج فريق ش���باب نادي الكويت لكرة 
القدم حتت 19 س���نة رسميا بطال للدوري 
للموسم 2009 � 2010 وذلك في ختام اجلولة 
االخيرة من البطولة والتي جرت منافساتها 
عصر امس. حيث خرج االبيض متعادال مع 
الساحل 3-3 رافعا رصيده الى 35 نقطة 
فيما حل العربي ثاني���ا برصيد 31 نقطة 

واجلهراء ثالثا برصيد 28 نقطة.
وجاءت مباراة الكويت والساحل مفتوحة 
من اجلانبني حيث اداها البطل دون ضغوط 
نفسية بعد ان متكن من حسم اللقب قبل 
انتهاء البطولة بجولتني ولم يشرك مدرب 
الفريق راش���د بديح عددا م���ن العناصر 
املؤثرة لعدم تأثير نتيج���ة املباراة على 

مركز الفريق.
احرز للكويت فهد بودريد )هدفان( وعبد 
اهلل فرج الهدف الثالث، وللساحل يوسف 

العازمي وعادل جنم وناصر راكان.

الكويت يتعادل مع الساحل ويتّوج رسميًا بطاًل لدوري الشباب

)اسامة البطراوي(اجلهاز الفني والعبو الكويت يحتفلون بالتتويج بدوري الشباب


