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ولي العهد ورئيس الوزراء استقبال

الخالد والنواف والدوسري والشطي

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد النواف واللواء محمود الدوسري واملقدم نبيل الشطي

سمو رئيس الوزراء مستقبال الشيخ جابر اخلالد والشيخ أحمد النواف واللواء محمود الدوسري واملقدم نبيل الشطي

استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
في ديوانه بقصر الس���يف امس وزير الداخلية 
الش���يخ جابر اخلالد يرافقه كل من وكيل وزارة 
الداخلية املساعد لشؤون التعليم والتدريب اللواء 
الشيخ احمد النواف ووكيل وزارة الداخلية املساعد 
اللواء محمود الدوس���ري واألمني العام املساعد 
لالحتاد الرياضي الدولي للشرطة املقدم ركن نبيل 
الشطي، مبناسبة ختام بطولة الشرطة الدولية 
األولى للرماية التي أقيمت في البالد مؤخرا برعاية 
سمو ولي العهد، حيث شكروا سموه على دعمه 
الالمحدود لرعاية هذه البطولة، وإسهام سموه في 
دفع عجلة الرياضة التي حققت اجنازا للكويت بني 

مصاف دول العالم في  املجال الرياضي.
وقد أثنى سموه على جهود القائمني على البطولة 

وتنظيمها، وعلى جهودهم التي بذلت في رفع اسم 
البالد عاليا بني دول العالم في املجال الرياضي، 
مؤكدا سموه ضرورة تفعيل مثل هذه الرياضات 
ملا حتققه من تقارب بني شعوب العالم واالرتقاء 
مبستوى رماية الشرطة الكويتية على الصعيدين 

االقليمي والدولي.
واستقبل  ايضا رئيس مجلس الوزراء سمو 
الشيخ ناصر احملمد في قصر السيف امس، وزير 
الداخلية الشيخ جابر اخلالد، يرافقه كل من اللواء 
الشيخ احمد النواف مبناسبة فوزه بالتزكية برئاسة 
االحتاد الدولي للشرطة ومدير عام بطولة سمو 
ولي العهد األولى للرماية اللواء محمود الدوسري 
واملقدم نبيل الشطي مبناسبة فوزه مبنصب األمني 

العام املساعد لالحتاد الدولي للشرطة.

الشيخ ضاري الفهد متوجا الفرسان

المرزوق تألق في ختام بطولة الكويت

الزاحم يتّوج بفئة المتقدمين في قفز الحواجز
اختتم���ت بطول���ة الكوي���ت 
الوطنية للقفز على احلواجز التي 
نظمها نادي الصيد والفروسية 
خالل الفترة من 4 إلى 6 اجلاري 
بنجاح كبير برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ أحمد الفهد 
وبحضور جماهير غفيرة تقدمهم 
الش���يخ ضاري الفهد الذي ناب 
عن راعي البطولة والشيخ علي 
احلمود نائب رئيس نادي الصيد 
والفروسية ومسعود بومرزوق 
أمني الصندوق املس���اعد وخليل 
أسد أمني الس���ر املساعد ومدير 
البطولة وعب���داهلل فيروز مدير 
عام النادي وعبدالعزيز البرغش 
وخليفة اخلرافي وجاسم اخلرافي 
وخالد اخلرافي وحس���ام رجب 
والعديد من قيادات رياضة القفز 
على احلواجز وأهالي الفرس���ان 
والفارس���ات. وجن���ح الف���ارس 
ناصر الزاح���م باجلواد كوبيدو 
من نادي الصيد والفروسية في 
الفوز ببطولة الفئة املتقدمة من 
ارتفاع 130.125سم  جولتني على 
بزمن 47.85ث وجاء أسامة اخلضرا 
باجلواد فيندكس من نادي الصيد 

وليتكي���ا من الفوز باملركز األول 
برصيد 65 نقطة وزمن 53.50ث 
وجاء علي اخلرافي باجلواد زيزو 
الثاني بزمن 54.69ث  املركز  في 
وعدي النصف باجلواد اوثر في 
املركز الثالث بزمن 54.79ث ويارا 
الهنيدي باجلواد جوليت في املركز 
الرابع ويوسف احلميضي باجلواد 
جولد فيفر ف���ي املركز اخلامس 
ومحمد املرزوق باجلواد لويس 
في املركز السادس. وأعرب مدير 
البطولة خليل أسد عن سعادته 
انتظرها  التي  البطول���ة  بنجاح 
الفرسان، وأضاف ان رعاية الشيخ 
أحمد الفهد للبطولة س���اهم في 
جناحها قبل انطالقها كما كان لدعم 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
اثره في مشاركة عدد كبير. وقال 
عبداهلل في���روز ان نادي الصيد 
والفروس���ية جنح في تس���خير 
جميع االمكانات م���ن أجل ابراز 
هذه البطولة لتعوض عن غياب 
األبطال الدوليني وان التنافس الذي 
شهدته البطولة منذ انطالقها أكد 
وجود فرس���ان جيدين وقادرين 

على حتقيق الكثير.

باجلواد ماورين من مركز الكويت 
الثاني وعلي اخلرافي  في املركز 
باجلواد فيرس���الس م���ن مركز 
الكويت ف���ي املركز الثالث، وفي 
ارتفاع 115سم  الفئة األولى على 
التي شارك فيها 39 فارسا وفارسة 
متكن يوس���ف الصباح باجلواد 

وأشاد الشيخ ضاري بدعم الشيخ 
أحمد الفهد والهيئة العامة للشباب 
والرياضة. وفي البطولة الثانية 
للفئة املتوسطة جنح خالد املرزوق 
باجلواد نوكيا من مركز الكويت 
للفروسية في اقتناص املركز األول 
بزمن 33.85ث وجاء عدي النصف 

والفروسية في املركز الثاني بزمن 
56.10ث وهي نفس النتيجة التي 
أسفرت عنها حفل االفتتاح، وقام 
الشيخ ضاري الفهد والشيخ علي 
البرغش  احلمود وعبدالعزي���ز 
ومس���عود بوم���رزوق بتك���رمي 
الفرسان األبطال واللجان العاملة 

زاهر إلى زيوريخ للتحضير لجلسة »الفصل« في أحداث أم درمان

يغادر مساء اليوم وفد املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد إلى العاصمة التايلندية بانكوك، خلوض 
معسكر تدريبي استعدادا للمشاركة في كأس آسيا 
للرجال التي تس����تضيفها تايوان من 28 اجلاري 
لغاية 4 ابريل املقبل. وقال رئيس الوفد ورئيس 
احت����اد هوكي اجلليد فهيد العجمي ان املعس����كر 
س����يكون محطة جديدة ومهمة قبل خوض اولى 

بطوالت آسيا في العام احلالي، إذ تعتبر كأس آسيا 
للتحدي فرصة مهم����ة وثمينة لالعبينا ليؤكدوا 
قوتهم وطموحاتهم في حتويل هوكي اجلليد الى 
لعبة حتقق األلقاب والكؤوس. وأضاف العجمي انه 
مت االنتهاء من إجراءات التفرغ لالعبني وحجوزات 
الطيران والفندق لتوفير أفضل مشاركة للمنتخب 

الوطني واالستفادة من املعسكر.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قرر االحتاد املصري لكرة القدم إلغاء االجتماع الذي كان 
مقرر انعقاده غدا الثالثاء نظرا إلرسال وفد رسمي من االحتاد 

إلى العاصمة السويسرية زيوريخ حيث مقر »فيفا«.
وسيكون رئيس االحتاد سمير زاهر على رأس الوفد على 
ان يس��افر زاهر اليوم، ثم يتبعه غدا مدير جلنة التس��ويق 
باالحتاد عمرو وهبة ورئيس جلنة العالقات اخلارجية باالحتاد 
س��حر الهواري. وكانت مصر قد تقدمت مبلف رسمي ضد 
اجلزائر بعد األحداث املؤس��فة التي أعقبت املباراة الفاصلة 
في مدينة أم درمان السودانية واملؤهلة لنهائيات كأس العالم 
2010، كما تقدمت اجلزائر كذلك مبلف ضد مصر عقب رشق 

حافلة اخلضر باحلجارة في القاهرة.
وميثل هيئة الدفاع املصرية في هذه املهمة احملامي اإليطالي 

مونتيرو اخلبير بلوائح وقوانني »فيفا«.
 اجلدير بالذكر ان هذه اجللس��ة س��وف تنعقد بعد غد 
األربعاء فيما س��يصدر االحتاد الدولي حكمه في هذا االمر 
ف��ي 15 اجلاري. من جهة اخرى، نفى مدير الكرة في األهلي 
هادي خش��بة األخبار التي انتشرت في الفترة األخيرة عن 
وجود مفاوضات رسمية من جانب نادي الزمالك لضم مهاجم 

األهلي واملنتخب املصري عماد متعب، مؤكدا انه حتدث مع 
الالعب في هذا االم��ر واعترف له بأمنيته في حتقيق حلمه 
باالحتراف اخلارجي كما فعل ثنائي العبي األهلي سابقا محمد 
ش��وقي احملترف بالدوري التركي وحس��ام غالي احملترف 
بالدوري الس��عودي، بعدما كانت وجهته األولى في الدوري 
اإلجنليزي، مش��يرا الى أن متعب من أبناء النادي املخلصني 

ولن يلعب في مصر سوى للقلعة احلمراء فقط.
 وأضاف خش��بة أن متعب أخبره بأنه يفضل االحتراف 
األوروبي خالل الفترة املقبلة، خاصة وأنه مازال صغير السن 

مشيرا إلى انتظاره عرضا أوروبيا رسميا خالل أيام.
 اجلدي��ر بالذك��ر ان إدارة الزمالك متمثلة في ش��خص 
املنس��ق العام للكرة بالنادي إبراهيم حسن كانت قد أعلنت 
مؤخرا عن نيتها الدخول في مفاوضات شرعية ورسمية مع 

االهلي لضم متعب.
وأضاف متعب انه تلقى عرضني من نادي جنوى اإليطالي 

وقيصري سبور التركي.
في شأن مختلف، ترددت انباء قوية داخل القلعة احلمراء 
أن أحم��د بالل وأحمد الس��يد قد وقعا رس��ميا على عقود 
انضمامهما للنادي املصري البورس��عيدي، بعد املفاوضات 

التي جرت بني الالعبني ورئيس النادي البورس��عيدي كامل 
أبوعلي طوال الفترة املاضية.

م��ن جانب آخر قال س��مير زاهر إن احت��اد بالده تلقى 
دعوتني للع��ب مع منتخبي اس��تراليا وكوريا اجلنوبية في 
اطار استعدادات املنتخبني خلوض نهائيات كأس العالم 2010 

بجنوب افريقيا الصيف املقبل.
واضاف زاهر لرويترز »استراليا طلبت اللعب معنا يوم 
4 ماي��و املقبل كم��ا ان كوريا اجلنوبية طلب��ت اللعب نهاية 

مايو ايضا«.
وقال رئيس االحتاد املصري »سأعقد اجتماعا مع اجلهاز 
الفني للمنتخب بقيادة حسن شحاتة لدراسة العرضني قبل 

املوافقة عليهما أو على احدهما«.
واشار زاهر الى انه شخصيا لن يتردد في تلبية اي دعوة 
ملواجهة املنتخبات الكبيرة وقال ان منتخب مصر استفاد من 
الناحية الفنية واملعنوية واالدبي��ة من مباراته األخيرة أمام 

اجنلترا رغم الهزمية.
وأشار رئيس االحتاد املصري الى انه اتفق بشكل مبدئي 
مع االحت��اد االجنليزي على اقامة مب��اراة ودية أخرى بني 

منتخبي مصر واجنلترا في مارس من العام املقبل.

فهيد العجمي

هوكي الجليد إلى معسكر بانكوك

»يد« الصليبخات مع السد وساوتيرن
في بطولة أندية العالم للقارات

حامد العمران
أوقعت القرعة فريق الصليبخات لكرة 
اليد )بطل آس���يا( في املجموعة الثانية 
التي تضم السد القطري وساوتيرن ستار 
األسترالي وذلك في بطولة العالم للقارات 
لكرة اليد التي يس���تضيفها السد خالل 

الفترة من 17 الى 21 مايو املقبل.
وضمت املجموعة األولى بطل أوروبا 
ري���ال سوس������يداد اإلس�����باني وبطل 
الى  البرازيلي  األميركتني س���يركوميتل 
جانب بطل أفريقيا الذي سيتحدد الشهر 

املقبل.
وكانت القرعة قد أجريت أول من امس 
في أحد الفنادق الكبيرة في الدوحة بحضور 
رئي���س االحتاد الدول���ي للعبة املصري 
د.حسن مصطفى ورئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني 
وأمني عام اللجنة األوملبية القطرية الشيخ 
سعود بن عبدالرحمن آل ثاني الى جانب 

وفد االحتاد الدولي.
يذك���ر ان الصليبخات سيش���ارك في 
البطولة في حال رفع اإليقاف الدولي عن 
الكويت ولكن في حال اس���تمر اإليقاف 
فسيكون السد اللبناني البديل حيث انه 

حقق املركز الثاني في البطولة اآلسيوية 
املاضية.

من جانبه، أكد مدرب الصليبخات خالد 
غلوم ان املش���اركة ف���ي البطولة فرصة 
كبيرة للعب مع فرق قوية تضم العبني 
على مستوى عال مثل بطل أوروبا ريال 
سوسيداد اإلس���باني الذي يضم أفضل 
العبي أوروبا الى جانب احملترفني الذين 
ستس���تعني بهم الفرق، مش���يرا الى ان 
وقوعه ف���ي املجموعة الثانية الى جانب 
السد القطري والفريق األسترالي مينحه 
فرصة للتأه���ل الى الدور نصف النهائي 
في محاولة للوصول الى منصة التتويج 
وحتقيق إجناز غير مس���بوق لكرة اليد 
الفريق  الكويتية السيما ان مش���اركات 
الكويتية في النسخ املاضية لم ترق الى 

املستوى املطلوب.
واش���ار غلوم الى انه ف���ي حال رفع 
اإليقاف ع���ن الكويت فالبد للصليبخات 
من االس���تعانة مبحترفني على مستوى 
البطولة، الى جانب توفير معسكر خارجي 
حتى يقدم الصليبخات العروض اجليدة 
في البطولة للمحافظة على س���معة كرة 

اليد الكويتية.

بعد تغلبهم بثالثيات على السالمية والصليبيخات والساحل في كأس ولى العهد

الكويت يواجه اليرموك وكاظمة بانتظار الجهراء في ربع النهائي
فهد الدوسري ـ مبارك الخالدي ـ 

عبدالعزيز جاسم
ال���دور ربع  الكويت  بل���غ 
النهائي لكأس ولي العهد بعد 
تغلبه على الس���املية بثالثية 
نظيفة في اللقاء الذي جمعهما 
على س���تاد الصداقة والسالم 
ف���ي ال���دوري التمهيدي امس 
ليالقي اليرم���وك الذي بدوره 
تخطى الصليبخات في نفس 
ال���دور بنتيجة 3-1 وس���جل 
الرامزي )24(  للفائز هاش���م 
الراشد )30( واليكس  وراشد 
دي كوستا )92( وسجل للخاسر 
البرازيلي ارثر)73(، وفي آخر 
التمهيدي  ال���دوري  لق���اءات 
للمجموعة الثانية عبر اجلهراء 
الس���احل بنتيجة 3-1 سجل 
اهدافه البرازيلي توبانغو)51( 
وموطنه ويلس���ون)63و68(، 
وفيما س���جل هدف الس���احل 
الوحيد زيد عيدان)4( ولعب 
الدقيقة 20 من  اجلهراء من���ذ 
املب���اراة ناقصا العبا اثر طرد 
احلكم وليد الشطي ملدافعه احمد 
حس���ن، وبهذا يلتقي اجلهراء 
فريق كاظمة في دور ربع النهائي 

بعد غد االربعاء.

فوز مستحق لالبيض

قدم الكويت عرضا قويا امام 
الساملية منذ الدقيقة االولى من 
عمر املباراة، وكانت افضليته 
واضحة بفضل انتشار العبيه 
الواضح واس���تغاللهم جميع 
املس���احات في امللعب عالوة 
على حركتهم بدون كرة لتسهيل 
عمليه التسليم والتسلم حلامل 
الكرة، واعتمد االبيض بشكل 
البرازيلي  كبير على حتركات 
روجي���رو في وس���ط امللعب 
بجانب حسني حاكم وضابط 
ايقاع الوسط االنغولي ماكينغا، 
فيما اوكلت مهمة الهجوم للثالثي 
اخلطير اسماعيل العجمي وعلي 
الكن���دري واملخضرم بش���ار 
عبداهلل الذي قدم مباراة جميلة، 
واهدر احملترف البرازيلي فرصه 
افتتاح التسجيل بعد ان سدد 
كرته االنفرادية فوق العارضة 
)38( وقبل ذل���ك انقذ حارس 

ثويني عن ركلة جزاء واضحة 
للسماوي بعد منع فهد االبراهيم 
الكرة بيده من امام سعد سرور، 
ومن احدى هجم���ات الكويت 
العجمي من  متكن اس���ماعيل 
اضافة الهدف الشخصي الثاني 
له والثالث لفريقه بعد تسديده 
قوية س���كنت الزاوية اليمني 

للقالف)75(.

الساملية السيما  بعض العبي 
بعد محاوالت املدرب البلجيكي 
توماس انقاذ الفريق باشراكه كال 
من عبداهلل البريكي واميانويل 
وسعد السعدي مكان مشاري 
العازمي وج���راح عبداللطيف 
وأليكس اال ان محاوالتهم كانت 
تتوقف عن���د مدافعي االبيض 
وتغاضى حكم اللقاء يوس���ف 

اخلالي)42( وبعد ثالث دقائق 
اضاف اخلبير بش���ار عبداهلل 
ه���دف االبي���ض الثان���ي بعد 
اثر متريرة  انفراده باملرم���ى 
حسني حاكم سددها على يسار 

القالف)46(.
الثاني لم  الش���وط  وف���ي 
يتغير احلال كثيرا باستثناء 
الفردية من  بعض االجتهادت 

السماوي حميد القالف مرماه 
من ه���دف محقق بعد تصديه 
لتس���ديدة العجم���ي من على 
مش���ارف منطقة اجلزاء)20(، 
وترجم العجمي افضلية فريقه 
بعدما تاب���ع الكرة املرتدة من 
القالف اثر رأسيه علي الكندري 
الذي كان ق���د ارتقى لعرضيه 
جراح العتيقي ليتابعها باملرمى 

)عادل يعقوب(مهاجم الكويت احملترف العُماني اسماعيل العجمي أرهق دفاع الساملية وسجل هدفني


