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الحمود سعيد ببدء موسم »الرماية« 
ببطولة سمو ولي العهد

الوفد يغادر اليوم برئاسة الغانم

شرطة الكويت تشارك في بطولة
هولندا الدولية لكرة الصاالت

يغادر البالد اليوم وفد احتاد الش���رطة 
الرياضي متوجها إلى هولندا للمشاركة في 
البطولة الشرطية الدولية لكرة القدم داخل 
الصاالت التي ينظمها االحتاد الهولندي حتت 
مظلة االحتاد الدولي للشرطة مبشاركة 35 

فريقا خالل الفترة من 11 إلى 15 اجلاري.
ويرأس الوفد العقيد وليد الغامن أمني سر 
اإلحتاد ويضم املقدم عبداهلل العبداهلل مدير 
االحتاد باإلنابة إداريا وعماد بهبهاني مديرا 
للفريق وحمد العثمان مدربا باإلضافة إلى 
8 العبني هم: الرائد ن���واف املرطة والرائد 
جاسم املريشد والنقيب عبدالرحمن اليوسف 
والنقيب فيصل عبدالرحيم واملالزم أول فهد 
السهلي ووكيل ضابط أحمد النجار ووكيل 
ضابط عبدالعزيز الفيلكاوي ووكيل ضابط 

نواف العتيبي.
في هذا اإلطار، أش���اد رئي���س االحتاد 

الفريق الش���يخ أحمد النواف بجهود فرق ومنتخبات الداخلية 
وأجهزتهم الفنية واإلدارية عامة ومنتخب كرة القدم للصاالت 

املغلقة خاصة.

وحث املش���اركني على التمثيل املشرف 
للكويت ورفع اسم رياضتها الشرطية في 
احملافل الدولية واملنافسة القوية مع املنتخبات 

الشرطية املشاركة في البطولة.
م���ن جانبه، أعرب العقي���د وليد الغامن 
عن متنياته في أن يحقق منتخب الشرطة 
نتائ���ج طيبة ومركزا متقدما رغم صعوبة 
املنافسة بني املنتخبات الشرطية املشاركة، 
وأشار إلى أن اجلهازين الفني واإلداري فضال 
املغادرة قب���ل انطالق البطولة بوقت كاف 

إلقامة معسكر تدريبي ملدة أسبوع.
عل���ى صعيد متصل، يغ���ادر مع الوفد 
املش���ارك املقدم نبيل الشطي مدير املكتب 
الرئاس���ي واألمني العام املس���اعد لالحتاد 
الدولي لعقد اجتماع تش���اوري مع النائب 
الثالث لالحتاد الدولي للشرطة الهولندي 
س���اندرو ديركس، ومن املقرر أن يتطرق 
االجتماع التشاوري إلى نقل وجهة نظر رئيس اإلحتاد الدولي 
الفريق الشيخ أحمد النواف حول عقد اجتماع للمكتب التنفيذي 

لالحتاد الدولي في نوفمبر املقبل في الكويت.

يبدأ نادي الرماية موسمه اجلديد اخلميس 
املقبل بانطالقة بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد، وتستمر على مدار يومني مبشاركة 
نخبة كبيرة من رماة وراميات النادي واالحتادات 

الرياضية العسكرية.
وعبر رئيس النادي الشيخ سلمان احلمود 
عن سعادته النطالق املوسم احمللي 2010 � 2011 
بانطالقة أغلى البطوالت، وهي بطولة سمو ولي 
العهد، مؤكدا ان مجلس إدارة النادي حرص على 
ان تكون البطولة إيذانا ببدء برنامج مسابقات 
النادي احمللية.وقال: ان س���موه له فضل كبير 
على رياضة الرماية الكويتية منذ إطاللتها على 
الساحة احمللية، حيث قدم لها كل الدعم الكرمي 
والرعاية املادية واملعنوية ألنها إحدى الرياضات 
التراثية العربية األصيلة ورياضة اآلباء واألجداد، 
ويعتبر تشجيع سموه للرماية وتخصيص بطولة 

سنوية ألبنائه وبناته الرماة حتمل اسم سموه 
من الدوافع القوية على اس���تمراريتها وحصد 
أبنائها لالجنازات الدولية واألوملبية واإلقليمية 

والعربية باسم وطنهم الغالي الكويت.
وتقدم احلمود بالشكر والعرفان باسمه واسم 
أسرة الرماية من مس���ؤولني ومدربني وحكام 
ورماة وراميات إلى س���مو ولي العهد لرعايته 
ودعمه لرياضة الرماية الكويتية، مشيدا بالدور 
الكبير واملتميز الذي تقوم ب���ه اللجنة العليا 
املنظم���ة للبطولة إلخراج ه���ذا احلدث الكبير 

بصورته املعهودة.
وتش���تمل البطولة على املسابقات األوملبية 
س���كيت وتراب ودبل تراب ومسدس وبندقية 
ضغط الهواء 10 امتار واملسدس والبندقية 50 
مترا رجال واملسدس 25 مترا سيدات والقوس 

الشيخ سلمان احلمودوالسهم االوملبية. 

العقيد وليد الغامن

انطالق بولينغ الخليج 
للرجال اليوم

خالص العزاء

تنطلق في العاشرة من صباح 
اليوم منافس����ات بطولة اخلليج 
العاش����رة للبولينغ للرجال التي 
ينظمها االحتاد البحريني في مدينة 
املنامة خالل الفترة من 1 � 9 اجلاري 
وتشارك فيها منتخبات دول مجلس 
التعاون أعضاء اللجنة التنظيمية 
وهي الكويت والبحرين واإلمارات 
وقط����ر والس����عودية وقد وصل 
منتخبنا مساء اول من امس برئاسة 
بدر النجدي واملدربني آندرو فراولي 
وبول ديالت����ي واملدرب األميركي 
اجلديد مايكل املتخصص في جتهيز 
كرات البولين����غ الذي تعاقد معه 
النادي ليكون ضمن اجلهاز الفني 
للمنتخبات الوطنية ويضم الوفد 
العنزي وخالد  الالعبني: باس����ل 
الدبيان ومحمد الزيدان وجاس����م 
دروي����ش وراكان العميري وفهد 
الرغيب.وم����ن جهته، قال رئيس 
النادي الشيخ طالل احملمد ان العبي 
املنتخب مستعدون لهذه البطولة 
ولقد قام اجله����از الفني باختيار 
الالعبني املناس����بني للبطولة من 
خالل برنامج اإلعداد الذي مت تنفيذه 

خالل الفترة املاضية.
انني  الش����يخ طالل:  وأضاف 
واثق من العبينا فقد تعودنا منهم 
حتمل املسؤولية والعمل من أجل 
مواصلة مسيرتهم لتحقيق اجنازات 
تضاف الى سجل اجنازات البولينغ 
الكويتي التي حتققت تباعا خالل 
السنوات املاضية، مشيرا الى ان 
العبي الكويت لديهم خبرات متميزة 
ومهارات عالي����ة  فقط أمتنى من 
اهلل ان يوفقهم جميعا واهلل ولي 
التوفيق. وتعقد اللجنة التنظيمية 
للبولينغ ب����دول مجلس التعاون 
اليوم برئاسة  اخلليجي اجتماعا 
عبداهلل الدوسري وميثل الكويت 
فيه رئيس نادي البولينغ الشيخ 

طالل احملمد.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء الى نائب رئيس مجلس إدارة 
احتاد ألعاب القوى السابق محمد 
علي صادق لوفاة شقيقته، تغمد 
اهلل الفقيدة بواسع رحمته وألهم 

أهلها وذويها الصبر والسلوان.
إنا هلل وإنا إليه راجعون

ش���هد مضمار االستعراض احلر للسيارات 
الرياضية بحلبة جابر األحمد الدولية التابعة 
لنادي السيارات والدراجات اآللية اجلولة الثانية 
من البطولة التي تتكون من 10 جوالت، حيث 
بدأت املنافسات مس���اء اجلمعة املاضي حتت 
الكاش���فة ومنحت جميع املتسابقني  األضواء 
الفرصة إلبراز مهاراتهم بعيدا عن لهيب شمس 
الصيف، مما خفف العبء عن محركات سيارات 

املشاركني وجعلت أداءهم أفضل.
الذي حضر  الغفي���ر  واس���تمتع اجلمهور 
املنافس���ات بعروض املتسابقني، وفاز باملركز 
األول عارضي العارضي الذي استعرض بسيارته 
بحرفية عالية اس���تحقت أعلى النقاط من قبل 
اللجن���ة التحكيمية، وجاء ف���ي املركز الثاني 
املتس���ابق هاشم العنزي، وحل ثالثا املتسابق 

ضاري الشمري.

العارضي يفوز بالجولة الثانية لالستعراض الحر

الفرق ستصارع بشراسة للحصول
 على اللقب  في دوري كرة السلة

البرازيليان كاريكا وروجيريو أحرزا هدفي الكويت

الجهراء والساحل والنصر تواجه التضامن واليرموك وكاظمة

                  يحيى حميدان
يطمح الكويت الى جتاوز خيبة أمله في املواس���م 
األربعة األخيرة عندم���ا يواجه الصليبخات في صالة 
نادي اجلهراء بانطالق دوري كرة الس���لة ملوسم2010 

- 2011 بنسخته ال� 48 اليوم.
ويلعب اليوم ايضا اجلهراء مع التضامن في صالة 
نادي الكويت، ويواجه الساحل خصمه اليرموك في 
صالة الشهيد قشيعان املطيري بنادي النصر، فيما 
يلعب النصر مع كاظمة ف���ي صالة نادي اليرموك، 

وتقام جميع املباريات في الساعة السابعة مساء.
واستحدثت جلنة املس���ابقات وشؤون الالعبني 
نظاما جديدا للدوري في هذا املوسم بحيث ستلعب 
الفرق جميعها دوري من دور واحد تتأهل بعد ختامه 
الفرق الستة االولى الى الدوري املمتاز والفرق الستة 
األخرى تهبط الى دوري الدرجة األولى، وس���تلعب 
الفرق في املمتاز واألولى دوري من 3 مراحل يتوج 
بعدها الفريق األول في املمتاز بلقب الدوري، بينما 
يصعد الفريق االول في الدرجة األولى الى الدوري 
املمتاز في املوسم املقبل، وستقام مباراتان فاصلتان 
بني الفريق صاحب املركز اخلامس في »املمتاز« مع 
الثاني في »األولى« يتأهل أحدهما الى مصاف الفرق 

الكبيرة في املوسم املقبل.
ويبدو الكويت أكثر اس���تعدادا من أي وقت مضى 
للحصول على لقب الدوري الذي غاب عن خزائنه في 
املواسم االربعة االخيرة والتي استحوذ خاللها القادسية 

على الدوري بشكل مطلق.
وينفرد القادسية بعدد مرات التتويج بلقب الدوري 
)20 مرة(، ويأتي خلفه كل من العربي وكاظمة ب� 8 القاب 
لكليهما، والكويت واجلهراء 5 مرات لكليهما، والساحل 

بلقب وحيد أحرزه في عام 1999.

وغير األبيض من شكله كثيرا استعدادا لهذا املوسم 
بعد انهاء التعاقد مع املدرب الصربي زوران زوبيسيفيك 
ومحترفيه الثالث���ة االميركيان اندريه بيتس وايرا 
كالرك والبحريني أحمد املطوع وعوضهم بالتعاقد مع 
املدرب األملاني بيتر شومرز ومحترفان هما الكندي 

مايكل فريزر واالميركي بوني واتسون.
وكان الكويت قد عاد للتو من معسكره التدريبي الذي 
اقامه في العاصمة اللبنانية بيروت واستمر ملدة أسبوعني 

خاض خاللها الفريق عدة مباريات جتريبية.
ثبات »األصفر«

وفيما يخص بطل املواسم األربعة األخيرة القادسية 
وال���ذي تنصفه اجلدول بعدم خوض مباريات اجلولة 
االفتتاحية، فقد حافظت ادراة النادي على مدربها املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوڤ للموس���م الثالث على التوالي 
وجددت التعاقد مع احملترفني االميركيني جويل بوكس 
ومايكل كريستنسن، ولم يقم األصفر معسكرا تدريبيا 
في االيام الفائتة مفضال ذلك خالل فترة توقف الدوري 
عند مغادرة منتخبنا الوطني الى معسكره اخلارجي في 
الفلبني في 21 اجلاري استعدادا للمشاركة في »آسياد 
غوانزو »والذي ينطلق في 12 نوفمبر املقبل ويستمر 

حتى 27 منه.
واذا أردنا ذكر هوية املرشحني للحصول على اللقب 
فاننا لن نغفل كاظمة الذي قدم مستويات كبيرة في 
املوسم املاضي قادته للحصول على املركز الثاني في 
الدوري، وضم البرتقالي الى صفوفه العبني اميركيني 
هما دي كواننت ومايكل سابول ليشكال دعامة قوية 
للعناصر التي يضمها الفريق وهم أحمد البلوش���ي 
وحس���ني علي وعبدالعزيز الربيعة وفهد الرجيبة 

ومحمد أشكناني.
أما عن خصمه في مب���اراة اليوم، فإن ادارة النصر 
تعاقدت مع احملترفني االميركيني اورل راندل وجيرمنت 

لتدعيم صفوف الفريق الذي يق���وده املدرب الوطني 
عبدالرحمن حسني للموسم الثاني على التوالي.

العربي مرشح
ويعتب���ر العربي أحد الفرق املرش���حة للعب أدوار 
كبيرة على األقل بعد تعاقد ادارة النادي مع احملترفني 
االميركي���ني اوم������اي ويس���تلي وجاكي جونز، ومع 
املدرب السلوفيني رانك���و مانديتش الذي سبق له أن 
قاد النصر منذ 3 مواس���م وق���دم م���ع العنابي نتائج 

مبهرة.
ومن الفرق التي استعدت بصورة أكثر من ممتازة 
هو الصليبخ���ات الذي يبدو عازما حتت قيادة املدرب 
الوطني اخلبير يوسف السليم على تقدمي ما هو أفضل 
من العروض اجليدة التي قدمها في املوسم املاضي بعد 
أن اقام معسكرا خارجيا للمرة األولى في بلغاريا خاض 

خالل الفريق مباراتان.
وفي بقية الفرق، تعاقدت ادارة نادي الش���باب مع 
احملترف االميركي جيمي سويدر وقامت بالغاء املعسكر 
التدريبي الذي كان من املقرر اقامته في االس���كندرية، 
فيما أبقى اليرموك على محترفه النيجيري لويس ايدمي 
للموسم الرابع على التوالي، ويحاول الساملية التعاقد 

مع أحد احملترفني في الفترة املقبلة لتدعيم صفوفه.
استعدادات عادية

وتعد فرق اجلهراء والساحل والتضامن من األندية 
التي لم تس���تعد بالش���كل املطلوب للدوري بعد عدم 
موافقة ادارات األندية الثالث على التعاقد مع محترفني 

أجانب بسبب ضعف امليزانيةز
 وان كان اجلهراء قد تعاق���د مع االميركي كينيون 
جامب وال���ذي تعرض لالصابة في األيام املاضية ولم 

تعوضه ادارة النادي مبحترف بديل.

الكويت بـ »وجه جديد« 
يالقي الصليبخات

 في انطالق دوري السلة اليوم

الكويت تخطى الشباب وانفرد بالصدارة

مبارك الخالدي
تصدر الكويت فرق املجموع���ة الثانية لكأس 
االحتاد بفوزه املس���تحق على الشباب 2-0 رافعا 
رصيده الى 9 نقاط ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
التي جرت امس احرزهما كاريكا )49( وروجيريو 
)84( فيما جتمد رصيد الش���باب عند 4 نقاط في 
املرك���ز الثالث خلف الفحيحيل 6 نقاط الذي جنح 
في تخطي الساحل 2-0 احرزهما سعود فريان )41( 
وحمد حربي )70(. وحقق الصليبخات فوزه االول 
في املس���ابقة على حساب التضامن 2-0 احرزهما 
البرازيليان باولو )28( وويلس���ون )67( ليرفع 
رصيده الى 4 نقاط باملرك���ز اخلامس فيما جتمد 
رصي���د التضامن عند 4 نقاط وفي مباراة الكويت 
والش���باب قدم االخير شوطا اول مميزا من حيث 
اغالق منافذه الدفاعية من منطقة وس���ط امللعب 
واالعتماد على التمريرات الطولية باجتاه مهاجميه 
مسعود فريدون وجاسم القطان الذي اطاح بفرصة 
انفرادية )20( وكاد فريدون ان يلج مرمي حارس 
الكويت خالد الفضلي بكرة ماكرة مرت جوار القائم 
االيس���ر )44( وفي املقابل لم يجد الكويت حلوال 
الختراق احلائط الدفاعي للش���باب العتماده على 

اجلبهة اليمنى للملعب بتواجد الظهير االمين حسني 
حاكم الذي س���دد كرة حرة ابعدها حارس الشباب 
عمار البلوشي بصعوبة الى ركنية )43( وسبقتها 
محاولة روجيريو بتسديدة خارج املنطقة ابعدها 
البلوشي ببراعة الى ركنية )29( ولم تفلح محاوالت 
كاريكا وعبداهلل الظفيري وبشار عبداهلل واسماعيل 
العجمي الختراق العمق الدفاعي للشباب الذي جنح 
في الذود عن مرماه خالل هذا الشوط وفي الشوط 
الثاني، تسارعت وتيرة اللعب بني الفريقني بفضل 
التغييرات التي اجراها املدربان وجنح كاريكا في 
مباغتة احلارس البلوشي بتسديدة من خارج املنطقة 
محرزا هدف فريقه االول )49( وكاد الالعب نفسه 
يضيف هدفا آخر اال ان كرته مرت جوار القائم االيسر 
للبلوشي )56( لتتوالى محاوالت االبيض الذي جنح 
في خلخلة دفاعات الشباب بفضل انتشار العبيه 
السليم وانقذ البلوشي رأسية البديل عجب بصعوبة 
)70( ومن كرة مرتدة اطاح مهاجم الشباب مسعود 
فريدون بفرصة للتعديل )76( ليتلقى بعدها املتألق 
روجيريو متريرة رائعة من بشار وضعته منفردا 
ليس���ددها مباشرة في املرمى على يسار البلوشي 

محرزا هدف الكويت الثاني )84(.

الصليبخات أطاح بالتضامن والفحيحيل أغرق الساحل

)هاني الشمري(


