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نورا في مباراتها مع حتفة مصطفى

في بطولة غرب آسيا للكرة النسائية 2010

خسارة قاسية ألزرق السيدات أمام فلسطين

أحمد حسين
تعرض منتخبنا الوطني للسيدات لكرة القدم خلسارة 
قاسية امام نظيره الفلسطيني 0 - 17 في اطار مباريات 
املجموعة الثانية في بطولة غرب آسيا للكرة النسائية 
2010 التي تس����تضيفها العاصمة االماراتية ابوظبي، 
وكانت االمارات قد فازت على فلسطني 4 - 2 في املباراة 
االولى، وبذلك تتصدر سيدات فلسطني املجموعة الثانية 
برصيد 3 نقاط وبفارق االهداف عن االمارات صاحبة 
املركز الثاني، بينما يتذيل ازرق الس����يدات املجموعة 
دون اي رصيد من النقاط. ومن املقرر ان يلتقي ازرق 
الس����يدات مع االمارات غدا االربعاء في ختام مباريات 
الدور االول. شهد الشوط االول تفوق سيدات فلسطني 
وتألقت مهاجمة فلس����طني والء حسني وسجلت ثالثة 
اهداف )26 و33 و36(، كما احرزت جاكلني جزراوي هدفا 
)10( وكارولني هدفني )40 و44( لينتهي الشوط االول 
بتقدم فلسطني 6 - 0. وفي الشوط الثاني احرزت والء 
حسني سبعة اهداف اخرى )48 و50 و53 و63 و73 و74 
و82(، بينما سجلت كارولني هدفني )46 و47(، واضافت 
نتالي شاهني هدفني )69 و77(. وفشلت حارسة مرمى 
ازرق الس����يدات شيخة اخلالدي في التصدي للهجوم 
الفلسطيني الكاسح، كما فشلت مدربة منتخبنا الوطني 
املصرية عالية محمد في ايقاف اخلطورة الفلسطينية 
ومراقبة الالعبة املتألقة والء حسني التي سجلت 8 اهداف 
مبفردها. ادار املباراة احلكم االماراتي احمد الشبعان.

مباريات مثيرة في تنس »الكويتية«
بلغت منافسات بطولة الكويت املفتوحة 
للتنس التي ترعاها مؤسسة اخلطوط اجلوية 
الكويتية على مالعب احتاد التنس في نادي 
اليرموك مراحلها احلاسمة، بعد انتهاء الدور 
التمهيدي في فئتي حتت 12 و16 سنة، حيث 
شهدت مباريات اليوم اخلامس تنافسا كبيرا 
وضحت من خالله االفضلية لالعبني املصنفني 
في جميع الفئات السنية. وشهدت منافسات 
الس����يدات مباريات قوي����ة، وتغلبت  فردي 
الصربية نورا على األميركية حتفة مصطفى 
6 -1 و6-0، وفازت مرمي حيات على س����ارة 
املليتي 7-5 و6-1. وعبرت نورا عن إعجابها 
الشديد بالتنظيم الرائع مع هذا العدد الكبير 
من املشاركني حيث كان التنافس واضحا من 
خالل املباريات حتى اآلن في البطولة، وطالبت 
باس����تمرار تنظيم هذه البطولة نظرا ملا لها 
من ايجابيات كثيرة بالتواصل مع الش����عب 
الكويتي والشباب الرياضي خاصة. وشهدت 
منافس����ات اليوم اخلامس تنافسا كبيرا في 

فئة 12 س����نة، وتأهل 8 العبني الى دور ال� 16 
وهم: حسني قبازرد وديڤيد منور وعبدالكرمي 
ماجد وفواز املزين وعلي عادل وعيسي قبازرد 
وحس����ني احلرز وعلي عبدالرؤوف. كما كان 
التنافس حاضرا في مباريات فئة حتت 16 سنة 
التي تأهل منها كال من أسامة محمود ودارود 
س����لمان وناصر أحمد وأحمد كامل. وفي فئة 
فردي الرجال، فاز عبداهلل بوحمد وعبدالوهاب 
الكندري ومحمد مبارك وعلي عدنان واحمد 
محمود. اما في املاسترز، فتأهل للدور الثاني 
سيرغي وعبدالوهاب الكندري وأحمد القعود 
ومحمد مبارك وعبدالرحمن الكندري ومحمد 
كامل وكورتيس. وفي الزوجي املختلط، فاز 
حسن صالح ونوف العمار على اسالم وليه، 

وجوان ومالني على لوسي ومارتن.
أم����ا في فئ����ة زوجي الرج����ال، ففاز ارف 
الزيات ومصطفى على محمد تونيه وصبحي 
الغربللي، وتأهل ايضا كورتيس ورينالدو، 

سامي ويندروز، ورفيق ورامي.

التسجيل في ماراثون كحيالن مستمر
أعلن رئي���س اللجنة العليا 
املنظمة ملاراثون اخليول العربية 
وعميد اس���طبل كحيالن محمد 
الش���مري ان ب���اب التس���جيل 
مازال مفتوحا للمشاركة في هذا 
املاراثون الذي سينطلق اخلميس 
املقبل حتت رعاية شركة سارة 
االقليمية مبش���اركة اس���طبل 
كحيالن واضاف ان هذا املاراثون 
يقام تزامنا مع االحتفال بالعيد 
التحرير، مشيرا  الوطني وعيد 
انه س���تكون هناك جوائز  الى 
قيمة للفائزين باملراكز اخلمسة 
األولى حيث سينال األول 1000 
دينار والثاني 500 دينار واملركز 

الثالث 300 دينار واملركز اخلامس 
100 دينار.

محمد الشمري

نعيمة األحمد تهنئ القيادة السياسية
رفعت رئيسة جلنة املرأة والرياضة باللجنة االوملبية الكويتية 
ورئيس���ة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة مبجلس التعاون لدول 
اخلليج العربية الش���يخة نعيمة األحم���د برقية تهنئة الى صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح االحمد مبناسبتي العيد الوطني وعيد 
التحري���ر ضمنتها اصدق ايات التهاني والتبريكات والوالء مقرونة 
بأخلص الدعاء بدوام الصحة والعافية على سموه وان يسبغ على 
وطننا العزيز االستقرار واالزدهار. كما بعثت ببرقيات مماثلة إلى 
كل من س���مو ولي العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد ورئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي.

الهزمية بادية على وجه احدى العبات منتخبنا الوطني هجمة لالعبات منتخبنا على مرمى فلسطني

األندية تطالب »االنتقالية« بحكام أوروبيين

كازاخستان بطلة الرماية الدولية والكويت األولى عربياً

العربي يهزم القادسية ويتّوج بطاًل لتنشيطية اليد

إلدارة القسم الثالث من الدوري وكأسي األمير وولي العهد

إيطاليا وأوكرانيا في المركزين الثاني والثالث وإشادة واسعة بالتنظيم

الفحيحيل في المركز الثالث بعد فوزه على اليرموك

اتف����ق 11 ناديا على الطلب من اللجنة االنتقالية 
املكلفة بادارة احتاد الكرة االستعانة بحكام أجانب 
حتديدا من اوروبا، إلدارة مباريات القس����م الثالث 
من الدوري املمتاز وكأسي االمير وولي العهد. جاء 
ذلك خالل االجتماع الذي عقد مساء أول من امس في 
نادي النصر، وحضره رئيس النادي مساعد املطيري 
ومدير الكرة محمد مجاهد وممثلو األندية: فرج نفاع 
)العربي(، بسام العازمي )اليرموك(، محمد الهاجري 
)الكويت(، فهد املويزري )التضامن(، جمال مبارك 
)القادسية(، يوسف جوهر )خيطان( فهد العازمي 
)الساملية(، في حني أبدى كاظمة موافقته دون حضور 
ممثله فواز بخيت، والشباب عبر اتصال الذي أجراه 
حيدر صابر، بأحد القائمني على االجتماع الذي غاب 
عنه ممثال ناديي الصليبخات والساحل، وشهد اعتذار 
الفحيحيل عن عدم احلضور. كما تضمن االجتماع 
عدة قرارات، أبرزها االقتراح على اللجنة االنتقالية ان 
يكون شرط استقدام احلكام مشموال بالسير الذاتية 

ل����كل منهم، وان يتم إلق����اء محاضرات ودورات من 
احلكام األوروبيني على حكامنا الوطنيني لالستفادة 
من تواجدهم في البالد. من جهته، قال محمد مجاهد 
ان اخلطوة تأتي لرفع احلرج عن حكامنا الذين نكن 
كل احت����رام وتقدير، الن املرحلة املقبلة حساس����ة 
جدا، وتتطلب إنص����اف الفرق وإعطاء كل ذي حق 
حقه الن القس����م الثالث من الدوري املمتاز سيشهد 
منافس����ة ش����ديدة بني فرق املقدمة األربعة الكويت 
والقادسية وكاظمة والنصر، كما ان مسابقتي كأس 
سمو األمير وكأس سمو ولي العهد ستقامان بنظام 
خروج املغلوب من مب����اراة واحدة، ويصعب على 
اخلاس����ر التعويض اذا ارتكبت أخطاء حتكيمية قد 

تؤثر في اي من نتيجة تلك املباريات.
وأش����ار مجاهد الى ان املالع����ب الكويتية تزخر 
بكفاءات حتكيمية يشهد لها اجلميع، إال ان البعض 
ارتكب أخطاء فادحة ف����ي العديد من املباريات في 

القسمني األول والثاني من الدوري املمتاز.

اختتمت امس بطولة الشرطة 
الدولي���ة األول���ى للرماية التي 
استضافتها الكويت على مجمع 
ميادين الش���يخ صباح األحمد 
االوملب���ي للرماية وكان ختامها 
مس���ك للكويت ومنتخبها الذي 
توج نفسه بطال من ذهب وفضة 

في اخر منافسات البطولة. 
الوطني   وتصدر املنتخب 
قائمة املنتخبات العربية املشاركة 
في هذه البطولة التي ش���ارك 
فيها اكثر من 500 رام ورامية 
مثلوا 43 دولة، فيما تصدرت 
كازاخستان البطولة بحصولها 
عل���ى املرتب���ة االول���ى وجاء 
املنتخبان االيطالي واالوكراني 
في املركزين الثاني والثالث فيما 
حل املنتخب الوطني في املرتبة 
الرابعة. وتبوأ املنتخب الكازاخي 
الترتيب بحصوله على 11 ميدالية 
من بينها خمس ذهبيات وثالث 
فضيات و3 برونزيات، في حني 
اقتنصت ايطاليا الوصافة بخمس 
ميدالي���ات 3 ذهبيات وفضية 
واخرى برونزي���ة، وحصلت 
اوكرانيا على 10 ميداليات من 
بينها ذهبيتان و4 فضيات و4 
برونزي���ات. وتصدر املنتخب 
الوطني ترتيب فرق املجموعة 
العربية مبجموع 6 ميداليات منها 
ذهبيتان وفضية و3 برونزيات 
فيما احتلت قطر املرتبة ال� 11 
برصي���د 3 ميدالي���ات احداها 
فضية واالخريان برونزيتان، 
وجاءت السعودية في املركز ال� 
12 مبيدالية فضية واحدة فقط.  
وكانت البطول���ة التي اقيمت 
برعاية سمو ولي العهد الشيخ 
نواف االحمد قد انطلقت الثالثاء 
املاضي بحضور وزير الداخلية 
الفريق الركن م.الش���يخ جابر 
اخلالد ووكيل وزارة الداخلية 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة الفريق احمد الرجيب 
ومش���اركة منتخبات أوروبية 
وعربية وش���هدت منافساتها 
اث���ارة وصراعا ش���ريفا بلغ 
ذروته بني الفرق االربعة االوائل 
الرماية  انتهى اخيرا ملصلحة 

الكازاخية.
الرئي���س  ن���واب   وق���دم 
مقترحاتهم وأفكارهم للنهوض 
باحتاد الشرطة وكذلك مناقشة 

حامد العمران
تّوج العربي بطال للدورة التنشيطية التاسعة 
لكرة اليد بعد فوزه املستحق على القادسية 26 
� 22 )الشوط األول 11 � 12( في اللقاء الذي جرى 
أمس على صالة الش���هيد فهد األحمد بالدعية، 
وكان الفحيحيل قد فاز باملركز الثالث بعد تغلبه 
على اليرموك 28 � 25 )11 � 14( وقد أدار اللقاء 

الدوليان وليد ابل وأحمد املطوع.
وعقب املباراة النهائية تس���لم قائد العربي 
صالح أنس كأس الدورة من رئيس االحتاد ناصر 
صالح بحضور رئيس نادي القادسية محمود 
الرزوق���ي وعضو مجلس إدارة النادي العربي 
بدر بوعباس ومدير اللعبة صالح بوش���هري 

ونائب رئيس االحتاد عبدالواحد خليل.
وكانت املباراة حماس���ية جدا وكان ملحها 
اجلماهير احلاضرة التي مألت مدرجات صالة 
الشهيد فهد األحمد وعلى الرغم من قوة اللقاء 
إال ان اجلماهير والالعبني كانوا قمة في األخالق 
الى درجة ان جماهير األخضر واألصفر اختلطوا 
ببعضهم أثناء التشجيع وهذا ما انعكس على 

اللقاء.
ومن الناحية الفني���ة ميكن ان تطلق على 
العب العربي حسني حبيب انه جنم اللقاء األول 
بتمريراته املتقنة لزمالئه وكان املفتاح الرئيسي 
في الفوز وهذا ما غفل عنه مدرب القادس���ية 
عبدالرحم���ن حم���ود الذي كثف دفاعه ناحية 
سلمان الشمالي ملنعه من التصويب اخلارجي 
ولكن حبيب كانت له كلمة خاصة في الشوط 
الثاني حيث تالعب بدفاع القادسية الى جانب 
اجلناح األيس���ر طالل عباس الذي كان يترجم 

التمريرات الى أهداف جميلة ليس���جل اسمه 
هدافا للمباراة بتس���جيله 10 أهداف الى جانب 
الدور الكبير الذي لعبه العب الدائرة حس���ني 
الشطي بتحركه االيجابي وبتسجيله في األوقات 

احلرجة.
فيما ظهر صانع األلعاب محمد الصانع على 
فترات وأدى املطلوب منه الى جانب عبدالعزيز 
املطوع وكان ثالثي الوسط الشمالي وصالح انس 
ومحمد جاسم جنوم الدفاع وهذا ما أعطى ثقة 
للحارس املتألق مهدي عبداحلليم الذي كان سدا 
منيعا في مرماه وهذا ما جعل مدرب األخضر 
الشاذلي القايد يدافع بطريقة 0/6 التي لم يحتج 
غيرها لتواضع التصويبات من اخلط اخللفي 
للقادسية ليفرض العربي أداءه وان حدث بعض 
الهبوط في الدقائق العشر األخيرة من الشوط 
األول عندم���ا كان الفريق متقدما 11 � 8 ليلعب 
األصفر بدفاع 1/2/3 ملنع الشمالي من الهروب 
الى الوس���ط والتصويب على املرمى مما أدى 
الى ربكة في الهجوم العرباوي استغلها األصفر 
بانطالقات اجلناحني ناص���ر بوخضرا وعلي 
مستكي لتنفيذ الهجوم املرتد ليسجل الالعبان 5 
أهداف يحولوا بها دفة املباراة لصالح القادسية. 
ورغم التعامل اجليد من مدرب القادسية حمو 
في الشوط األول اال انه لم يحسن التعامل مع 
مجريات الشوط الثاني وهذا ما جعل العربي 
يتقدم منذ البداية الى نهاية املباراة بعد تألق 
جماعي من الفريق الى جانب التألق الصريح 

من اجلهاز الفني بقيادة الشاذلي القايد.
أدار اللقاء بحنكة احلكمان صالح مراد وجاسم 

سويلم.

)سعود سالم(مساعد املطيري مترئسا االجتماع

اللواء الشيخ أحمد النواف مع الشيخ سلمان احلمود والرامي عبداهلل الرشيدي في ختام البطولة

)عادل يعقوب(ناصر صالح يسلم كأس البطولة لقائد العربي صالح أنس 

تباين نيابي بين استنكار وتأييد 
لمشاركة الكويت في بطولة نسائية

م��ا ان انتهت املباراة النس��ائية التي 
جمع��ت الكويت وفلس��طني، اال وكانت 
هن��اك مواقف نيابي��ة متباين��ة ما بني 
مس��تنكرة ملشاركة نس��اء كويتيات في 
مب��اراة لكرة القدم مع تهديد مبس��اءلة 
وزير الش��ؤون في مقابل ترحيب مبثل 
هذه اخلطوة واعتبار انه اذا كانت هناك 
مساءلة مس��تحقة لوزير الشؤون فإنها 
بس��بب إهمال الرياضة النسائية. وفيما 
يل��ي تصريحات الن��واب: النائب محمد 
هاي��ف أك��د ان احلكومة متي��ع مبادئ 
الكويتي، متس��ائال:  املجتم��ع  وهوي��ة 
أي��ن ما ميي��ز الكويت عن باق��ي الدول 
غير اإلس��المية؟ أليس دي��ن الدولة هو 
اإلسالم؟ فهل هذه املباراة النسائية التي 
اقيمت على املأل وعرضت على شاش��ة 
إحدى القن��وات التلفزيونية تتوافق مع 
تعاليم اإلسالم وعادات املجتمع الكويتي 

احملاف��ظ؟! وأض��اف: ان��ه عل��ى وزير 
الش��ؤون فتح حتقيق عاجل حملاس��بة 
املس��ؤول عن إقامة هذه املباراة؟ معتبرا 
انه��ا جزء م��ن الفوضى التي تعيش��ها 
احلكومة. وعلى املنوال نفسه قال النائب 
د.وليد الطبطبائي: نس��تنكر مش��اركة 
ما يس��مى مبنتخب الكويت لكرة القدم 
للس��يدات في دورة خارج البالد، وذلك 
باإلضافة  مخالف��ات ش��رعية  لوج��ود 
الى عدم مناس��بة كرة القدم للمرأة. اما 
النائب خالد الس��لطان فعلّ��ق على هذا 
األمر قائال: هذا مؤشر النفالت األوضاع 
االجتماعي��ة، وكان على هيئة الش��باب 

والرياضة منع ذلك. 
وأضاف: ان مس��ؤولية ما حدث تقع 
على وزير الشؤون لكي ال تظهر الكويت 
بهذا املظهر، وتس��اءل: ه��ل هانت علينا 
الكويت؟ وم��ا القيمة التي نحصل عليها 

بهذه املش��اركة؟ فهذا تقليد للدول التي 
تفخ��ر بتبرجه��ا. على اجلان��ب اآلخر: 
صرحت النائبة د.أسيل العوضي تعليقا 
عل��ى إقامة املباراة قائل��ة: من حق املرأة 
ممارسة الرياضة على مستوى تنافسي، 
وال ميلك أي كان سوى أهالي الفتيات ان 
يحددوا ما هو مناسب للمرأة، واذا كانت 
هناك محاسبة لوزير الشؤون فيجب ان 

تكون على إهماله للرياضة النسائية.
وفي اإلطار ذات��ه، قال النائب عدنان 
املطوع ل� »برملاني« ردا على املعترضني 
على مش��اركة منتخب الكويت النسائي: 
ه��ذه تدخالت ف��ي حرية الغي��ر، وأهل 
الشخصية،  بحريتهم  يتمتعون  الكويت 
كما ان الكويت تعتبر من الدول املنفتحة 
عاملي��ا، ونحن نرفض تقيي��د احلريات 
بش��تى أنواعها ومن راق��ب الناس مات 

هما، وكل شخص مسؤول عن حرياته.

املقترح���ات التي تقدمت بها عدد 
من ال���دول األعضاء باالحتاد من 

املشاركني في البطولة.  
وطالب النواف بسرعة تنفيذ 
اخلط���ط والبرام���ج املوضوعة 
واالستعجال فيها وذلك للمساهمة 
بإحداث نقلة نوعية لالحتاد الدولي 
جتعله مؤسسة رياضية عمالقة 
تضاهي اكبر االحتادات الرياضية 
العاملية.   وأشاد باجلهود املتميزة 
التي يبذلها أعضاء املكتب التنفيذي 
والتي من شأنها أن تسهم بتقدم 
الدولي للشرطة  وتطور االحتاد 
وكذلك حتقيق األهداف املنشودة 
في فترة قياسية. كما أشاد نائب 
رئيس االحتاد الدولي للش���رطة 

الهولندي ساندرو ديركس باللجنة 
املنظمة للبطولة واسلوب عملها 
مشيرا الى ان العمل بروح الفريق 
الواحد كان سائد بني اجلميع طوال 
أيام البطولة وأضاف ان املشاركني 
كانوا يعيرون اهتماما كبيرا ألدق 
التفاصيل اإلدارية والفنية وذلك 
حرصا منهم على راحة الضيوف 

وجناح البطولة.
 واك���د عضو اللجن���ة الفنية 
باالحتاد الدولي للرماية د. نضال 
عمر ان الكويت واالحتاد الرياضي 
للشرطة ضربا مثال يحتذى في 
النج���اح بتنظيم اكبر البطوالت 
الرياضية لعام 2010 وخاصة في 

عالم الرماية. 

الكويت يتوج بلقب كراتيه التحرير
أحرز فريق الكراتيه في نادي الكويت لفئة العمومي بطولة التحرير الثانية، بعد 
أن ثأر من الشباب الذي فاز في البطولة السابقة. واحرز االبيض 15 نقطة مقابل 
14 للش���باب في منافسة قوية استمرت 6 أيام اقيمت في صالة االحتاد بالساملية، 
وجمع الكويت 7 ميداليات منها ذهبيتان و3 فضيات وبرونزيتان، واضاف 129.5 

نقطة في كأس التفوق العام.
وفيما يلي أس���ماء العبي الكويت احلاصلني على امليداليات: ناصر بو رش���يد 

� فضي���ة كاتا فردي وبرونزية كاتا جماع���ي، أحمد احملميد � فضية قتال جماعي 
وبرونزية كاتا جماعي، احمد الناص���ر � ذهبية وزن حتت 60، عبداهلل الناصر � 
ذهبي���ة وزن حتت 65، صالح بوحم���د � فضية قتال جماعي، جمعة بالل � فضية 
قتال جماعي، وبرونزية قتال فردي وزن حتت 80، أحمد بالل � فضية قتال جماعي، 
مشعل نصيب - فضية قتال جماعي، محمد الناصر � فضية قتال جماعي وفضية 

الوزن املفتوح.

النواف يشكر القيادة السياسية
اعرب رئيس االحتاد الرياضي الدولي للشرطة ورئيس احتاد 
الش��رطة اللواء الشيخ احمد النواف عن عميق شكره وشعوره 
باالمتنان لصاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد على برقية 
التهنئة التي بعث بها س��موه له مبناس��بة فوزه مبنصب رئيس 
االحتاد الرياضي الدولي للش��رطة، موضح��ا ان تهنئة صاحب 
الس��مو االمير وس��ام على صدره. كما شكر النواف سمو ولي 
العهد الش��يخ نواف االحمد على برقية التهنئ��ة التي طوق بها 
عنقه، وكذلك س��مو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
الذي بعث ببرقية تهنئة مماثلة. كما توجه بأسمى عبارات التهاني 
والتبريكات للقيادة السياسية العليا مبناسبة العيد الوطني التاسع 
واالربعني وعيد التحرير التاس��ع عش��ر ومبناسبة مرور اربع 
س��نوات على تولي صاحب الس��مو االمير مقاليد احلكم وعلى 
تولي سمو ولي العهد والية العهد. واكد النواف ان حكمة القيادة 
العليا للبالد تنجز انتصارا تلو انتصار في كل امليادين السياسية 

واالقتصادية وحتى الرياضية.


