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)محمد ماهر(

أشبال الكويت متوجون بكأس املالكمة املوسم املاضي

خليفة وليد املرزوق وعبداهلل وليد املرزوق يتسلمان دروعا تذكارية من الشيخ علي احلمود والشيخ صباح الفهدخليفة وليد املرزوق وعبداهلل وليد املرزوق والشيخ علي احلمود يسلمون الكأس

السباق شهد منافسة قوية بني اجلياد

الشيخة نعيمة األحمد والشيخ يوسف العبداهلل مع فتيات الكويت 

الشيخة نعيمة االحمد تهنئ احدى الالعبات

»أبوسلطان« و»كوون وبس« يفوزان بكأسي خالد يوسف المرزوق و»األنباء«

برعاي���ة العم خالد يوس���ف 
املرزوق الذي ن���اب عنه خليفة 
ولي���د املرزوق وعب���داهلل وليد 
املرزوق وبحضور جماهير غفيرة 
من محبي رياضة اآلباء واألجداد 
يتقدمهم الشيخ علي احلمود نائب 
رئيس نادي الصيد والفروسية 
والشيخ صباح الفهد أمني السر 
العام والعديد من الشيوخ وقيادات 
الفروسية متكن اسطبل النشاما من 
االحتفاظ بصدارة االسطبالت في 
االجتماع الثاني لسباق اخليل بعد 
فوز اجلواد »أبوسلطان« بقيادة 
مورغن بكأس جريدة »األنباء« 
املخصصة جلياد الدرجة الثالثة 
على مسافة 1400 متر بعد ان قطع 
املسافة في 1/29/01ق بعد منافسة 
مثيرة مع اجل���واد »اليم« ألبناء 
الدبوس و»غ���ال مناخ« لألبرق. 
كما فاز اجلواد »راضي« بقيادة 
دو بالشوط املخصص لألفراس 
ليرفع رصيد انتصارات اسطبل 
النشاما الى 4 انتصارات يتصدر 
بها االسطبالت وقام خليفة وليد 
املرزوق وعبداهلل وليد املرزوق 

بتسليم الكأس الى عمداء اسطبل 
النشاما وتهنئتهم بالفوز.

كما جنح اجلواد البطل »كوون 
وب���س« للنصف بقيادة الفارس 
كليمنس في الف���وز بكأس العم 
خالد يوسف املرزوق املخصصة 
جلياد الدرجة األولى على مسافة 
1400 متر بفارق أنف عن اجلواد 
املفاجأة »زين املعاني« للشالحي 
الذي سيطر على  بقيادة وهابي 
الس���باق من���ذ البداي���ة ومتكن 
»كوون« م���ن اقتناص الفوز في 
األمتار األخيرة في أكثر السباقات 
إثارة وحماس���ا، وقطع »كوون« 
املس���افة ف���ي 1/30/01ق وج���اء 
اجلواد »لعيون س���ارة« لألبرق 
الثالث  املركز  بقيادة روميل في 
و»س���الطني« للعرين في املركز 
الرابع. وقام خليفة وليد املرزوق 
وعبداهلل وليد املرزوق بتسليم 
النصف وأشادا  الى عمر  الكأس 
بالسباق واملنافسة الشريفة، كما 
أشادا بنادي الصيد والفروسية 
واجلهود الطيبة واملشرفة للشيخ 
ضاري الفهد وأس���رة النادي من 

أجل االرتقاء برياضة الفروسية 
العربية األصيلة.

وأك���د خليفة ولي���د املرزوق 
انها املرة األولى التي يزور فيها 
نادي الصيد والفروسية ويشاهد 
سباقات اخليل، معربا عن سعادته 
مبا شاهده واحلضور اجلماهيري 
الكبير، وأكد استمرار دعم العم 
خالد املرزوق و»األنباء« لرياضة 
اآلب���اء واألج���داد واحلفاظ على 
رياضة التراث وشكر أسرة نادي 
الصيد على حسن اإلدارة والتنظيم 

للمهرجان.
كما أشاد الشيخ علي احلمود 
نائ���ب رئي���س الن���ادي بالدعم 
الالمحدود الذي يقدمه العم خالد 
املرزوق وأسرته وجريدة »األنباء« 
لرياضة اآلباء واألجداد منذ سنوات 
والذي ساهم في النهوض برياضة 

الفروسية واالرتقاء بها.
كما شكر الشيخ صباح الفهد 
خليفة ولي���د املرزوق وعبداهلل 
وليد امل���رزوق على حضورهما 
بالنيابة عن أس���رة  املهرج���ان 
املرزوق وأكد منافس���ة اسطبل 

االبرق على سباقات املوسم بعد 
دخ���ول جيادهم الى الفورمة ثم 
قام مع الشيخ علي بتقدمي دروع 
تذكارية الى خليفة وليد املرزوق 

وعبداهلل وليد املرزوق.
ومن جهة أخرى أعرب الشيخ 
الس���لمان عن سعادته  عبداهلل 
لفوز اس���طبل النشاما بشوطني 
في املهرجان وتصدر االسطبالت 
الفوز  النش���اما على  ولتصميم 
بكأس التفوق لهذا املوسم واالبتعاد 
عن مركز الوصيف وأشاد بجهود 
الشيخ سالم اجلابر والشيخ جابر 
العلي احلمود واملدرب حيدر يوجا 
والفرسان من أجل حتقيق هذه 
اإلجنازات الكبيرة واملنافسة على 

اللقب.
كما أكد عمر النصف بعد فوز 
اجلواد البطل »كوون وبس« بكأس 
العم خالد املرزوق إصرار اسطبل 
النصف بطل املوسم املاضي على 
االحتفاظ باللقب، وأشاد باملستوى 
الذي قدمه اجلواد »زين املعاني« 
للشالحي وانه يستحق ان يكون 

جواد األسبوع.

في مهرجان كبير وسباق مثير بنادي الصيد والفروسية

اتحاد المالكمة يلغي بطوالت األشبال

أزرق اليد غادر إلى غوانزو
غادرت البالد أمس متوجهة ملدينة غوانزو 
الصينية بعث���ة املنتخب الوطن���ي لكرة اليد 
للمشاركة في دورة األلع��اب اآلسيوي��ة السادس��ة 
عش���رة التي ستق��ام هن��اك خالل الفترة م��ن 
12 الى 27 نوفمب��ر اجلاري، ويت��رأس البعثة 
عضو مجل��س االدارة عبي��د املي��اس وتض��م 
عبدالل��ه عبدالرس��ول مشرفا واليوغوسالفي 
ماركوفيتش مدربا ومس���اعد الرندي مساعدا 
للمدرب ومجدي متول���ي اختصاصيا للعالج 

الطبيعي.
ووقع اختيار اجلهاز الفني على 16 العبا هم: 
سلمان املزعل، حسن الشطي، ناصر بوخضرا، 
عبدالعزيز الزعابي، فيصل واصل، حسني صيوان، 

نصير حسن، مهدي عبداحلليم، محمد الغربللي، 
سالم عبدالسالم، حسني طالب الشطي، سامح 
الهاجري، تركي اخلالدي، مشاري صيوان، سعد 

احليدري وعبداهلل الغربللي.
وكانت القرعة قد أوقعت األزرق في املجموعة 
الثانية التي تضم أيضا: كوريا اجلنوبية وايران 
والبحرين وهونغ كونغ، وسيخوض االزرق اولى 
مبارياته أمام البحرين االحد املقبل، ويعول املدرب 
ماركوفيتش كثيرا على نتيجة تلك املباراة التي 
ستكون دافعا قويا للمنتخب ملواصلة مشواره 
ومن أجل التأهل الى الدور الثاني، ألن الفوز في 
مستهل مشواره سيرفع من معنويات الالعبني 

لتكملة الطريق بنجاح.

مبارك الخالدي
تلقت األندية امس قرارا مفاجئا من احتاد املالكمة 
ورفع األثقال بإلغاء بطوالت الناشئني للموسم اجلاري 
بعد ان كان قد أقرها في اجتماعه مع مديري األلعاب 
واللجن����ة الفنية 20 أكتوبر املاضي، وقد قوبل هذا 
القرار باالستنكار من اندية الكويت والنصر وكاظمة. 
وقال مدير اللعبة بنادي الكويت احمد العدواني ل� 
»األنباء« ان االحتاد خالف الوعود التي قطعها على 
نفسه بااللتزام بالالئحة الداخلية املنظمة للبطوالت 
واألجن����دة اخلاصة باملواعيد فقد كان من املقرر ان 
تنطلق بطولة مرحلة األشبال في الثالث من الشهر 
املقبل اال اننا فوجئنا بإلغاء البطولة علما بأن املوسم 
قد بدأ بالفعل من خالل انطالق البطولة التنشيطية 

للناشئني واألشبال األربعاء املاضي.
وأوضح ان الالئحة حددت الفئة العمرية لألشبال 
من مواليد 1993 فما فوق وعلى هذا األساس اتخذنا 

كل ما يلزم إلعداد الفريق عبر معس����كري القاهرة 
ملدة 21 يوما وعبر معسكر داخلي في الكويت خالل 
شهر رمضان املاضي عالوة على قيامنا بسداد رسوم 
تسجيل الالعبني لدى االحتاد بواقع 3 دنانير لكل 
العب فمن يتحمل كل هذه اخلس����ائر التي تكبدتها 

األندية.
وأش����ار العدواني الى ان اكب����ر املتضررين من 
هذا القرار هو املنتخب الوطني الذي سيشارك في 
بطولة اخلليج املقبلة اذ ان الئحة البطولة اخلليجية 
حددت مواليد الالعبني بالعام 1994 فكيف نشارك 
في بطولة ليس لها نظير في الدوري احمللي وهو 

أساس إعداد الالعبني.
وناشد العدواني رئيس االحتاد بإعادة النظر في 
الق����رار. وقال: ملصلحة الالعبني واملنتخب الوطني 
نرجو االلتزام باللوائح املنظمة للعمل في االحتاد 

وأجندة املسابقات.

الكويت تفوز بوصافة طائرة الخليج األولى للفتيات

بلق���ب  الكوي���ت  ف���ازت 
»الوصافة« في البطولة االولى 
للك���رة الطائرة للمرأة ملجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
التي أسدل الستار عليها أمس 
االول في صالة ن���ادي فتيات 
القرين بحضور حاشد تقدمته 
الشيخة نعيمة االحمد رئيسة 
اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
التنظيمية  اللجنة  ورئيس���ة 
ب���دول مجلس  املرأة  لرياضة 
التعاون لدول اخلليج العربية، 
والشيخ يوسف العبداهلل رئيس 
اللجنة التنظيمية للكرة الطائرة 
بدول مجلس التعاون اخلليجي، 
والش���يخة ش���يخة العبداهلل 
رئيسة نادي املعاقني، والشيخة 
شمس���ة بنت حشر آل مكتوم، 
ووليد أمان االمني العام للجنة 
التنظيمية للكرة الطائرة وحشد 
م���ن الش���خصيات الرياضية 
الكويتية واخلليجية وجمهور 

من عشاق اللعبة.
وقد أحرز اللقب االول لهذه 
البطولة منتخب االمارات بعد 
ان جم���ع ثماني نقاط من أربع 
مباريات فاز فيها جميعا دون 
خسارة اي شوط في البطولة. 
وحل منتخب الكويت في املركز 
الثاني مبجموع سبع نقاط من 
ارب���ع مباريات عندما خس���ر 
مباراة واحدة فقط امام االمارات 
املنتخب القوي وصاحب اخلبرة 
ف���ي البطولة، وج���اء منتخب 
البحرين في املركز الثالث بست 
نقاط بفوزه مبباراتني وخسارته 
مثلها، أما املرك���ز الرابع فكان 

من نصي���ب املنتخب القطري 
بخمس نقاط ف���از في واحدة 
وخس���ر ثالث مباريات، فيما 
ذهب املركز اخلامس واالخير 
للمنتخب العماني بأربع نقاط 
اثر خس���ارته لقاءاته االربعة 

جميعا.
وكان اليوم االخير للبطولة 
أول من أمس شهد اقامة مباراتني 
في االولى ف���از البحرين على 
عمان 3 - 0. وفي املباراة الثانية 
والنهائية ف���ي البطولة فازت 
الكويت على قطر 3 - 0. وكان 
الش���وط األول األكثر منافسة 
ومتعة حيث شهد هذا الشوط 
تقلب���ات مثيرة ب���ني الفريقني 
وكانت العبات الكويت في هذا 
الش���وط واملباراة االكثر متيزا 
وحضورا من خالل االستعداد 

الذهني والبدني.
وعقب هذا اللقاء الذي أداره 
الدوليان اس���ماعيل  احلكمان 
البلوش���ي )االم���ارات( »أول« 
ومنير مكي )البحرين( »ثان« 
جرت مراس���م توزي���ع الكأس 
وامليدالي���ات للفائزي���ن، كما 
الالعبات االفضل  جرى تكرمي 
مهارة وذلك على النحو التالي: 
أفض���ل ضارب���ة: جمانة احمد 
اس���د )الكويت(، افضل العبة 
صد: منى حس���ن )االمارات(، 
العيسى  افضل مرسلة: حصة 
)البحرين(، افضل مدافعة حرة: 
العمر )الكويت(، افضل  انوار 
مس���تقبلة: هاج���ر االنصاري 
)البحرين(، افضل معدة: منى 
عباس )االمارات(، افضل العبة 

بالبطولة: فاطم���ة بن حمدان 
)االمارت(، وعقب انتهاء مراسم 
التتويج سلمت الشيخة نعيمة 
االحمد علم البطولة الى فهد املال 
امني س���ر احتاد الكرة الطائرة 
في االمارات التي ستستضيف 

البطولة املقبلة.
من جهتها عبرت الش���يخة 
نعيم���ة األحمد عن س���عادتها 
بالنجاح الذي حققته البطولة 
سواء مبس���تواها الفني او من 
الناحي���ة التنظيمية ما يجعل 

إقامتها بشكل دوري ضروريا 
كونها حققت أهدافها املنشودة من 
ناحية خدمة املرأة اخلليجية.

وشكرت األحمد جميع اللجان 
العاملة على ما بذلته من جهود 
خلروج البطولة بهذه الصورة 
املشرفة مؤكدة ان الكويت أرض 
الصداقة والسالم ستكون دائما 
عل���ى املوعد ف���ي أي بطوالت 
الرياضة  من ش���أنها خدم���ة 
كونها حتم���ل الريادة في دول 

املنطقة.

الشراد: الجودو يشارك 
في آسياد غوانزو

السفارة األميركية 
تنّظم بطولة للسلة

أكد أمني صندوق احتاد اجلودو 
والتايكوندو بدر الشراد مشاركة 
الكويت في دورة األلعاب اآلسيوية 
بغوانزو في لعبة اجلودو، مشيرا 
الى ان وفد اجلودو سيغادر البالد 
فجر اليوم متجها الى بانكوك ومنها 
الى غوانزو. وأضاف انه سيرافق 
الوفد كإداري وفهد نافع كمشرف 
اضافة الى اجلهاز الفني و7 العبني 
سيسعون من خالل مشاركتهم الى 
الظفر مبيدالية بالرغم من االستعداد 
الذي اقتصر على التدريبات احمللية 
واالحباط ال���ذي نال منهم نتيجة 
بقاء امر املشاركة في الدورة مجهوال 
الى أمس وهذا ما س���بب تشتيت 
الالعبني ذهنيا في الوقت الذي يجب 
ان يكونوا فيه على اهبة االستعداد 
مطالب���ا بانهاء املش���اكل املتعلقة 
بالرياضة الكويتية. وقال الشراد 
ان احلل الوحيد هو تعديل القوانني 
احمللية مبا يتماش���ى مع القوانني 
الدولي���ة واالوملبي���ة واالنصياع 
ملطالب اللجن���ة االوملبية الدولية 
وبالتالي فإن األمل مازال قائما سواء 
على احلكومة او مجلس االمة في 
انهاء األزمة. وشكر الشراد الشيخ 
احمد الفهد رئيس املجلس االوملبي 
اآلسيوي على اجلهود التي بذلها 
ملشاركة الكويت في دورة األلعاب 
اآلسيوية وتذليله جلميع الصعوبات 

التي وقفت حائال دون املشاركة.

العامة  العالق����ات  نظم مكتب 
بالس����فارة األميركي����ة بالتعاون 
م����ع جامع����ة اخللي����ج للعلوم 
والتكنولوجيا بطولة دوري كرة 

السلة اجلمعة املاضي.
وتعد تلك البطولة احدى أنشطة 
املبادرات الديبلوماسية الرياضية 
التي يسعى قسم العالقات العامة في 
سفارة الواليات املتحدة األميركية 
الى رعايتها بهدف التواصل مع أبناء 
الشعب الكويتي، وتعزيز التفاعل 
اقامة األنشطة  الثقافي من خالل 
الرياضية بني أفراد البعثة األميركية 
واملواطنني وكذلك مع قسم األنشطة 

الرياضية في جامعة اخلليج.
كما أقيمت مب����اراة ودية بني 
الطلبة وضيوف جامعة اخلليج. 
الواليات  املباراة س����فيرة  حضر 
املتح����دة األميركية ديبورا جونز 
ونائب رئيس الشؤون الطالبية 
ف����ي اجلامعة روبرت كوك ومدير 

العالقات العامة مسعود أسد.


