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انطلقت تدريبات فريق كرة 
الطائرة بنادي الساملية بقيادة 
مجيد بوحمد مدير اللعبة واحمد 
فهمي م����درب الفريق وعدد من 
الالعب����ن. وق����ال بوحم����د ان 
التدريبات س����تكون على مدار 
الساعة السادسة  االسبوع من 
مساء، مضيفا ان اجلهاز الفني 
التسجيل لالعبن  قد فتح باب 
اجلدد م����ن مواليد 97، 98، 99، 
2000، 2001. جدي����ر بالذكر ان 
لعبة الكرة الطائرة بالنادي من 
األلعاب املدرجة حديثا ومع ذلك 
قدم الالعبون اداء جيدا باملوسم 

املاضي حيث متكن فريق حتت 12 سنة من الفوز على كل من القادسية 
والعربي، ويرجع ذلك الى حسن اختيار العناصر وتوافر جهاز اداري 
وفن����ي ذي خبرات جي����دة ليس فقط في التدري����ب وامنا في اختيار 
الالعب����ن. من ناحية اخرى، أعلن فهد عامر عن بدء اس����تقبال العبي 

املبارزة اجلدد.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
صرف نادي األهلي بطل الدوري املصري في األعوام الستة األخيرة 
النظر ع���ن التعاقد مع املهاجم اللبناني محمد غ���دار وبات قريبا من 

التعاقد مع العراقي مصطفى كرمي.
وكان اجلهاز الفني للنادي األهلي وافق على ضم غدار الى صفوف 
فريقه لتعويض رحيل عماد متعب الى ستاندار لياج البلجيكي، وذلك 
بعدما حظي بثقة املدير الفني حسام البدري بعد فترة اختبار ملدة 10 
ايام انهاها بتألق في مباراة ودية امام فريق كفر الشيخ سجل خاللها 
هدفن قبل س���فر الفريق الى نيجيريا ملواجه���ة هارتالند في اجلولة 

االولى من مسابقة دوري ابطال أفريقيا )1-1(.
وص���رف األهلي النظر عن التعاقد مع غدار بعدما تلقى اتصاال من 
محمد ش���يحة وكيل اعمال مصطفى كرمي اخبره مبوافقة الالعب على 
االنضمام الى النادي األهلي حيث اضطر مسؤولو األخير الى االعتذار 

لالعب اللبناني.
وقد وجه النادي األهلي الش���كر للمهاجم اللبناني محمد غدار الذي 
كان يخوض فترة اختبار في القلعة احلمراء خالل الفترة املاضية سعيا 
للتعاقد معه، بعد ان صرف النظر عن ضم الالعب، وذلك حسب وجهة 

نظر اجلهاز الفني بقيادة حسام البدري.
من جهة أخرى، تسلم حارس املرمى بنادي الزمالك عصام احلضري 
حكما رسميا من احملكمة الفيدرالية يفيد بتجميد عقوبة اإليقاف ودفع 

الغرامة املالية بشكل مؤقت حلن الفصل في الدعوى املدنية.
إلى ذلك، يبحث االحتاد السكندري إصدار بطاقة دولية مؤقتة ملدافع 
الفريق اجلديد إبراهيم س���عيد تتيح له املشاركة في مباريات الفريق 

الرسمية للموسم الكروي اجلديد.

مجيد بوحمد

إحدى السيارات املشاركة

عصام احلضري جنا من االيقاف 

فريق وزارة الداخلية للرماية الفائز باملراكز االولى

الشيخة نعيمة األحمد
مع العبات منتخب البولينغ

العبة اجلمباز نور األسطى جاهزة للبطولة العربية

محاولة »خشنة« للحصول على الكرة

بدء تدريبات الطائرة
في السالمية 

المسباح يكتسح التسهيالت
في دورة الرومي

حقق فريق املرحوم خالد املسباح فوزا كاسحا على التسهيالت 
بأحد عشر هدفا مقابل هدفن في دورة املرحوم احمد بن حسن 
الرومي اخلامس���ة لكرة القدم للصاالت والتي تقام على صالة 

الشهيد فهد االحمد بالدعية.
وفي اللقاء الثاني، اقصى فريق نووي نظيرة فريق املرحوم 
راشد موسى الفهد من الدورة بعد ان تغلب عليه بنتيجة ستة 
اهداف مقابل ثالثة وحصل سليمان جمال من الفريق اخلاسر 

على جائزة رجل املباراة.
وفي املباراة الثالثة استطاع فريق املرحوم عبداهلل حسن 
م���ن التأهل لدور ال���� 16 بعد فوزه على فري���ق املرحوم خالد 
الش���رقاوي بركالت الترجيح 3-2، وفي املباراة الرابعة متكن 
فريق الوطنية من اقصاء فريق الغدير بالتغلب عليه بس���بعة 
اهداف مقابل اربعة وأكد حسن املجمد رئيس اللجنة التنظيمية 
أن منافسات الدورة أخذت طابع الندية واإلثارة بعد تأهل الفرق 

املشاركة الى دور ال� 16.
الى ذلك، تتواصل اليوم منافس���ات دور ال� 32 حيث تقام 4 
لقاءات ففي املباراة األولى يلتقي فريق املنيع مع فريق سفريات 
الفوز، واملباراة الثانية يتقابل فيها فريق السبيعي مع الشامية، 
وفي املباراة الثالثة يواجه فريق املرحوم يوسف حسن منافسا 
قويا هو فريق ديوانية الشامسي، وفي املباراة الرابعة واالخيرة 

يلتقي فريق املدلج مع فريق الزيدان.

األهلي يصرف النظر عن غدار.. وتجميد إيقاف الحضري

مشاركة عربية في سباق نسمة جبل السوري

نور تستعد للبطولة العربية للجمباز
تواصل العبة اجلمباز الواعدة نور األسطى تدريباتها في املعسكر 
الذي تخوضه حاليا في روسيا استعدادا للمشاركة في البطولة العربية 

التي ستنطلق في القاهرة الشهر املقبل.
وتتدرب األسطى حاليا حتت اشراف املدربة الروسية صوفيا املعروفة 
مبس����اهماتها في احراز بطالت روس����يا العديد من امليداليات الذهبية، 
وتعتبر متخصصة مبثل هذه املعس����كرات، وقد عبرت األس����طى التي 
تبلغ عشر سنوات عن ارتياحها لسير التدريبات الصباحية واملسائية 
باملعس����كر، وانها تتطلع الى احراز افضل النتائج في البطولة العربية 
واستثمار املعس����كر التدريبي خير استثمار، وقالت ان املعسكرات في 
روس����يا هي األفضل وتبرز العبات بطالت، مشيرة الى ان املعسكر بدأ 
في الثامن من هذا الش����هر، وس����ينتهي 2 أغسطس قبل ان تتوجه الى 

القاهرة خلوض البطولة.
م����ن جهته، أكد نائب رئيس احتاد اجلمباز فهد الصولة اس����تعداد 
املنتخب الوطني للناشئن خلوض منافسات البطولة العربية، معربا 

عن أمله في حتقيق املراكز الثالثة األولى في البطولة.
وقال الصولة الذي يرأس وفد املنتخب الى البطولة ان االحتاد يقيم 
حاليا معس����كرا تدريبيا في مصر منذ 13 من الشهر اجلاري استعدادا 
للبطولة، مضيفا ان املعسكر الذي يتخذ من نادي الصيد املصري مقرا 

لتدريباته يأتي عقب برنامج استعداد قوي قبل السفر.
وذكر الصولة أن املنتخب املش����ارك في البطولة يضم 12 العبة و3 
مدربات وإدارية ومش����رفة و17 العبا ويتك����ون اجلهاز الفني للمراحل 
املختلفة من املدير الفني محمود احلرز واملدرب الصيني زهانغ ش����و 
واملدرب األرمني أسكول واملدرب الوطني بدر الكندري ومشرف املنتخب 

خالد الشطي ومدير املنتخبات جاري الرشيدي.
وأشار الى مشاركة خمسة حكام ضمن اللجنة التحكيمية في منافسات 
البطولة وهم صالح عس����كر وخلف الصولة وبدر البلوش����ي واحمد 

األنصاري وعبد األمير بهبهاني.
وأوضح أن منافس����ات البطولة للبنن س����تجري خالل الفترة من 
األول الى الرابع من أغس����طس تليها منافس����ات فرق البنات من الرابع 
الى الثامن من أغسطس مبينا أن املنافسات ستجري على ستة أجهزة 
للبنن هي احلركات األرضية وحصان القفز واملتوازي والعقلة وجهاز 

تنطلق في الثالثن من الشهر 
اجلاري منافسات سباق نسمة 
جبل السوري الدولي في مرحلته 
السابعة وقبل األخيرة من بطولة 
سورية للسرعة وتسلق الهضبة 
للعام 2010 وذلك مبشاركة عدد 

من املتسابقن العرب.
ويقام الس���باق الذي ينظمه 
نادي الس���يارات الس���وري في 
نس���خته الثامنة حت���ت رعاية 
وزارة السياحة في منطقة »جوبة 
البرغ���ال« بالقرب من القرداحة 
في شمال س���ورية على طريق 
متت تهيئته بجميع التجهيزات 
ومس���تلزمات األم���ان، علما ان 
الس���باق انتقل الى الالذقية في 
أقيم  ان  نس���خته املاضية بعد 
على مدى ست سنوات في مرتفع 
البربريس مبنطقة الزبداني ثم 
مرتفع الش���يروبيم في منطقة 

السيارات السوري عماد سنقر في 
تصريح ل� »كونا« ان كوادر نادي 
السيارات السوري انهت وضع 

صيدنايا وكالهم���ا من املناطق 
احمليطة بدمشق.

وقال املنسق االعالمي لنادي 

الطريق  اللمسات األخيرة على 
بعد عمل دام ستة اشهر لتوفير 
متطلبات األمان ووضع احلميات 
الطرقية وتأمن جميع املستلزمات 

إلجناح السباق.
وأضاف ان سباق نسمة جبل 
سيشهد مشاركة لبنانية بثمانية 
متسابقن ميلكون خبرة واسعة 
السباق يتقدمهم حامل  في هذا 
اللقب في الع���ام املاضي عبدو 

فغالي.
وقال ان فغالي يس���عى الى 
احلفاظ على لقبه بطال لسباق 
نسمة جبل لضمان فوزه ببطولة 
الش���رق األوس���ط وسط تطلع 
اللقب، مشيرا  س���وري الحراز 
الى ان حظوظ فغالي في الفوز 
كبيرة ملا ميلكه من خبرة متكنه 
من جتاوز صعوبة املسار الذي 

وضعه املنظمون.

رماة »الداخلية« أبطال »االتحاد الدولي«

 أحرز رماة وراميات فريق وزارة الداخلية املراكز 
األولى في البطولة الثالث����ة لالحتاد الدولي للرماية 
العملية ipsc التي أقيمت في الكويت مبشاركة 50 راميا 

ورامية مثلوا عددا من الهيئات احلكومية. 
حيث حصل وكيل ضابط عمر األنصاري على املركز 
األول في الرماية املتحركة )تكتيكية( واملركز اخلامس 
بالرماية الثابتة )واقفا( وحقق وكيل ضابط عبدالعزيز 
املنيع املركز األول في رماية البندقية )قناصة( واملركز 
األول بالرماية الثابتة )واقفا(. واملركز الثالث بالرماية 
املتحركة )تكتيكية(. وأحرز وكيل ضابط علي دشتي 

املركز الثالث بالرماية الثابتة )واقفا( واملركز السابع 
بالرماية املتحركة )تكتيكية(، وحصلت الرامية وكيل 
ضابط تهاني الهاملي املركز الرابع في رماية البندقية 
)قناصة( واحتل العريف علي الكندري املركز الرابع 
بالرماية الثابتة )واقف����ا( واملركز اخلامس بالرماية 
املتحركة )تكتيكية( واملركز السابع في رماية البندقية 
)قناصة(. وأعرب عضو مجلس إدارة إحتاد الشرطة 
الرياضي ومدير فريق الرماية العقيد خالد بن سالمة 
عن سعادته لإلجناز الذي حققه رماة وراميات وزارة 

الداخلية في بطولة االحتاد الدولي.

ختام بطولة
الـ »دريفتينغ«

اختتمت في بيروت اجلولة 
الش���رق  النهائي���ة لبطولة 
األوس���ط للدريفتنغ والتي 
تنظم برعاية ش���ركة رد بل 
مبش���اركة 32 متس���ابقا من 
دول البحر املتوسط ومجلس 
التع���اون اخلليج���ي، فبعد 
التصفيات الت���ي أقيمت في 
عدد من الدول باملنطقة والتي 
تنافس خاللها أكثر من ألف 
متسابق استعرضوا مهارات 
القيادة وفنونها داخل مضمار 
اسفلتي محدد، اقيمت اجلولة 
اخلتامي���ة بنظام التصفيات 
على مدى يوم���ن، وقد مثل 
الكويت بطل الراليات مشاري 
الظفيري على منت س���يارته 
إيفو 9 بعد  امليتسوبيش���ي 
اجراء التعديالت الالزمة على 
احملرك وجهاز ناقل احلركة 
وجهاز التعليق لتوافق شروط 

البطولة.
الظفيري  وأعرب مشاري 
عن تفاؤل���ه بتحقيق نتائج 
الكويت خالل  متميزة باسم 
مشاركاته في اجلوالت املتبقية 
من بطولة الش���رق األوسط 
للراليات في ظل الدعم الذي 
يقدم���ه مجل���س إدارة نادي 
السيارات سواء الدعم املادي 

أو التفرغات الرياضية.

نعيمة األحمد تكرم سيدات البولينغ إلحرازهن 9 ميداليات
ثمن���ت رئيس���ة اللجنة املنظم���ة للرياضة 
النس���ائية في دول مجل���س التعاون اخلليجي 
الشيخة نعيمة االحمد االجناز الذي حققه فريق 
سيدات البولينغ املتمثل في احراز 9 ميداليات 
في البطولة العربية اخلامس���ة التي اقيمت في 

القاهرة الشهر اجلاري.
واعربت الش���يخة نعيمة عن سعادتها لعدد 
امليداليات التي احرزها فريق السيدات في البطولة 
املكون من هنادي املزيع���ل )ذهبيتان وفضية 
وبرونزيت���ان( وفاطمة عبدالرس���ول )ذهبية 
وفضية( وفرح املال وش���يخة الهندي )ميدالية 

برونزية لكل منهما(.
وق���د اقامت الش���يخة نعيمة حف���ل تكرمي 
للبط���الت بحضور ذويهن تعبي���را عن الوفاء 
والتقدير جلهودهن واحتفاال مبس���اهمتهن في 
حتقيق اجنازات رياضية للكويت على الصعيد 

العربي.
واوضحت ان التكرمي يعد تكرميا وطنيا عرفانا 
بجهود الالعبات وتشجيعا لهن على االستمرار 
في النجاح كما انه يضاعف املس���ؤولية امللقاة 
على عاتقهن لتحقي���ق املزيد من النجاح ورفع 

راية الب���الد في احملافل الرياضية على مختلف 
االصعدة.

يذك��ر ان فري��ق البولين��غ للسي��دات اس��س 
ف���ي يناير املاضي بتوصي��ات م��ن الش���يخ��ة 
نعيم��ة رغب�����ة منه��ا ف��ي اب���راز دور الفتاة 
الكويتية في ك��ل املجاالت الرياضية ويرأس���ه 
اياد العميري ويتألف من 11 عضوة من العبات 

البولينغ.
إلى ذلك، غادر وفد منتخبنا الوطني لشباب 
البولين���غ فج���ر الي��وم متوجه�����ا الى فنلندا 
للمش���اركة في بطول��ة العال��م للش���باب التي 
ينظمها االحتاد الدولي للبولينغ ويستضيفها 
االحت���اد الفنلندي ويش���ارك فيها نخبة كبيرة 
من شباب البولينغ ومصنفي العالم لهذه الفئة 
ابرزهم مصنفو اوروبا وآسيا وتنطلق البطولة 
ف���ي 24 يوليو اجلاري وتختت���م في االول من 

اغسطس املقبل.
ويترأس الوفد بدر النجدي مدير املنتخبات 
الوطنية ومعه املدربان آندرو فرادلي وبول ديالني 
و4 العبن هم جاسم درويش، راكان العميري، 

محمد خالد، عبداهلل احمد.

مغادرة وفد الشباب للمشاركة في بطولة فنلندا

احللق وحصان احللق.
وقال ان الفئات العمرية التي ستشارك في البطولة هي ثالث فئات 
)حتت 11 سنة( و)حتت 13 سنة( و)حتت 16 سنة( اضافة الى اجلمباز 
االيقاعي للبنات حتت )11( سنة، معربا عن ثقته في املستوى الفني جلميع 

الالعبن الذي يؤهلهم حلصد املراكز الثالثة األولى في تلك البطولة.


