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 ختام اجتماعات «تنفيذية 
  الدولي» للصحافة الرياضية

 اختتمت أمـــس اجتماعات اللجنة التنفيذيـــة لالحتاد الدولي 
للصحافـــة الرياضية التي انعقدت فـــي مدينة غوانزو الصينية، 
وقد شـــارك الزميل فيصل القناعي في االجتماعات بصفته نائب 

رئيس االحتاد الدولي.
  وقد مت بحث العديد من األمور املهمة املتعلقة بالصحافة الرياضية 
على مســـتوى العالم، ومتت املوافقة املبدئية على تنظيم االحتاد 
الدولي ملســـابقة اختيار أفضل شـــخصيات رياضية عاملية تقوم 
بأعمـــال مميزة خلدمة أهداف الرياضة والروح الرياضية واللعب 
النظيف على أن يتم اإلعالن الرسمي للمسابقة في اجتماع اللجنة 
التنفيذية املقبل في لوزان خالل النصف األخير من شـــهر يناير 
املقبل، كما مت االســـتماع الى تقرير مـــن اللجنة املنظمة للمؤمتر 
املقبل لالحتاد املقرر عقده في ســـيئول عاصمة كوريا اجلنوبية 

خالل شهر مارس ٢٠١١.

 اكتشاف ثاني حالة منشطات 
 كشف رئيس اللجنة الطبية في املجلس االوملبي اآلسيوي د.ماني 
جيغاتيزان أمس عن حالة ثانية من املنشـــطات في الدورة طالت 
املصارع االوزبكستاني جاكوجنير مومينوف، قريب صاحب احلالة 
األولى. وقال د.جيغاتيزان «استبعد الرياضي وألغيت نتائج مبارياته. 

لقد استخدم نفس املادة السابقة» التي استخدمها قريبه. 

 فرحة كبيرة للرامي العاملي عبداهللا الرشيدي على منصة التتويج بعد حصوله على امليدالية الذهبية                   (أ.پ) 

 ميدالية كويتية جديدة في كاتا الكراتيه .. والغريب يحرز فضية «ماسترز البولينغ» 

 الرشيدي «بطل من ذهب».. ومنتخب «السكيت» خطف الميدالية الفضية
ان أحرز يوسف احلربي املركز 
الثالث في مستهل مشواره في 
منافسات الكاتا (القتال الوهمي) 
ضمن منافسات الكراتيه التي 
بدأت امس مبشاركة آسيوية 
واســـعة. وجنح احلربي في 
اولـــى مبارياته فـــي اقصاء 
وابعاد العب تايبيه تسو ين 
اثر تغلبه عليه بنتيجة ٣-٢ 
ليواجه االوزبكستاني اميانوف 
فـــي دور الثمانية ومتكن من 
ابعاده ايضا بعد الفوز عليه 
بســـهولة بنتيجـــة ٥-٠ ثم 
قابل الياباني اوكي ايتورا في 
دور ربع النهائي لكن احلربي 
واجه خصمـــا مختلفا ومني 
بأول خســـارة منه وبنتيجة 
(٤-١). وفي املنازلة اخلتامية 
ابلى احلربي بالء حسنا وجنح 
في الفوز بسهولة على نظيره 
الفلبينـــي اســـبينوزا نويل 
الذي حقق عدة انتصارات في 
مشواره االول في هذه الدورة 
وبنتيجة (٥-٠) لينتزع اول 
ميدالية برونزية للكويت في 
لعبة الكراتيه.  وفي املقابل لم 
يتمكن العـــب منتخبنا احمد 
منير من مواصلة مشـــواره 
فـــي البطولة بعد خســـارته 
امام االيراني بورشاد زابيوال 
في منافسات الكومتية بوزن 
٨٤ كغم بنتيجة ٢-٠ بعد ان 
ابعد الالعب الفلسطيني برهان 
بكري.وتســـتكمل منافسات 
الكراتيه في فئتي الكوميتية 
والكاتا اليوم وغدا ويشـــارك 
الالعبان حمد النويعم وعبداهللا 
العتيبي في هذه املنافســـات 
او  ويتوقع ان يحرز احدهما 
كالهما ميدالية اخرى وتقدمي 
الذي يليق  الفني  املســـتوى 
بسمعة واســـم الكراتيه على 
املســـتوى اآلســـيوي. وفي 
منافسات كرة املاء، فاز منتخبنا 
على نظيره السعودي بنتيجة 
٩-٧ في املبـــاراة التي جرت 
بينهما امـــس لتحديد املراكز 

من ٥-٨.

  الغريب يحرز فضية «البولينغ» 

   احرز محمد الغريب فضية فئة 
املاسترز ضمن رياضة البولينغ، 
وكانت الذهبية من نصيب الكوري 
اجلنوبي بوك ايوم تشوي، فيما 
ذهبـــت البرونزية الى الصيني 

جيان تشاو دو.
 

 غوانزو ـ الوفد االعالمي
  اثبت الرامي العاملي عبداهللا 
الرشيدي انه بطل آسيا االول 
دون منــــازع بعدما جنح في 
فــــرض هيمنته علــــى ميدان 
الرماية اآلســــيوية بحصوله 
املرتبة االولى وامليدالية  على 
الذهبية ملنافسات الفردي في 
مسابقة «الســــكيت» في اطار 

الدورة اآلسيوية.
  وضاعت الفرصة على رماة 
منتخبنــــا في الســــكيت الذي 
الرشيدي وزيد وصالح  مثله 
املطيري مــــن احلصول على 
امليداليــــة الذهبية بعد ان كان 
قريبا منها لوال االخفاقات في 
بعض اللحظات احلرجة واكتفى 
امس باخلروج فائزا بامليدالية 
الفضية فقــــط حلصوله على 
املرتبة الثانيــــة بعد املنتخب 
القطــــري الــــذي تــــوج بطال 
وقبل الصــــني صاحب املرتبة 

الثالثة. 
الكويت    وارتفعت حصيلة 
الى ثماني ميداليات في الترتيب 
العام من بينها ٣ ميداليات ذهبية 
ليقدم فريق السكيت للكويت 
واهلها اجنازا جديدا يســــجل 
باسم وتاريخ الرماية الكويتية 
ويبقى في سجالت هذه الدورة 

اآلسيوية الكبرى.
  واصاب الرشيدي (٤٧ عاما) 
١٤٤ طبقا، ومسعود حمد (٣٧ 
عاما) ١٤٢ طلقة، وسائق الرالي 
ناصر العطية (٤٠ عاما) ١٤٠ 

طلقة.
  وفي تفصيل النتائج استطاع 
الرامي الرشيدي اصابة ١٢١ طبقا 
في اجلوالت اخلمس الرسمية 
كانت ٢٥ من ٢٥ طبقا في اجلولة 
االولى ثم ٢٣ من ٢٥ في الثانية 
و٢٥ من ٢٥ في اجلولة الثالثة 
و٢٤-٢٥ في اجلولتني الرابعة 
واخلامسة، ثم اصاب في جولة 
النهائي الفضل ستة رماة ٣٢-

٢٥ طبقا. وجاء زيد املطيري في 
املرتبة الثامنة بعد ان تساوى 
في نفــــس رصيــــد االصابات 
مع الراميني االماراتي ســــيف 
بن فطيــــس والصيني جونغ 
يونغسونغ برصيد ١١٦ اصابة 
وكان قريبا من التأهل بعد ان عاد 
بقوة في اجلوالت االخيرة لكن 
الفارق منح االولوية لالمارتي 
ليحتل اخر ترتيب الستة، فيما 
تأخر الرامي صالح املطيري الى 
مرتبة الـ ٢٨ الصابته ١٠٨ اطباق 

فقط واثــــر كثيرا في حصول 
الفريق الكويتي على الذهب.

  اما بالنســــبة للفرق فجاء 
الفريــــق القطــــري اوال بعــــد 
حصولــــه علــــى ٣٥٣ اصابة 
والكويت ثانيا بحصوله على 
٣٤٥ اصابة والصني ثالثا بنفس 
الكويتي  الفريق  الرصيد لكن 
تفوق باملعدل العام لالرقام التي 
سجلها الرماة فيما جاءت كوريا 
الرابعة واالمارات  املرتبة  في 
خامسا وكازاخستان سادسا. 
  وبهذا االجناز اجلديد تتضح 

بــــان مكانــــة منتخب  الرؤيا 
الكويت للرماية على االطباق 
الطائرة من االبراج «السكيت» 
ورماة الكويت في املراتب االولى 
بعد ان حتددت هوية بطل آسيا 
وحسم اللقب لصالح الرشيدي 
لينفرد في صــــدارة ٣٧ راميا 
مثلوا ١٥ دولة آســــيوية كانت 
متتلك نفس احلظوظ والفرص 
وتتبــــوأ مكانة بارزة في عالم 

الرماية.
  من جهته، أشاد رئيس االحتاد 
اآلسيوي ونادي الرماية الشيخ 

سلمان الصباح باالجناز الذي 
حققه الرامي عبداهللا الرشيدي 
ومنتخب السكيت في االسياد، 
مشيرا الى ان حصول الكويت 
على ميداليتني ذهبية وفضية 
يعد اضافة جديدة لالجنازات 

الكويتية املتكررة. 
  واشـــاد الشيخ ســـلمان 
بالدعم املســـتمر واملتواصل 
مـــن الهيئة العامة للشـــباب 
والرياضة واللجنة االوملبية 
الكويتية وجهود نادي الرماية، 
مشيرا الى ان اجنازات الرماية 

الكبيرة لن تستمر وال ميكن 
احملافظـــة عليها اال مبثل هذا 
الدعم، متمنيـــا ان تتواصل 
االجنـــازات لرمـــاة وراميات 
الكويـــت في املســـتقبل وان 
يتمكنوا من اضافة امليداليات 
واملراكز املتقدمة في البطوالت 

املقبلة.

  الكراتيه وبرونزية من أول مرة

  من جهـــة اخـــرى، حقق 
منتخبنا للكراتيـــه ميدالية 
برونزية جديدة للكويت بعد 

 العتيبي يشيد
   بإنجازات رماة العرب

  أشاد رئيس االحتاد العربي للرماية دعيج العتيبي 
باالجنازات التي حققها رماة العرب على صعيدي الفردي 
والفرق. وقال العتيبي الذي يشغل ايضا منصب نائب 
رئيس نادي الرماية لــــ «كونا» ان هذه االجنازات تدل 
على تطور مستوى رماة العرب وتألقهم على الصعيد 
اآلسيوي بعد ان اقتنصوا أغلب امليداليات واملراكز املتقدمة. 
وأضاف ان االحتاد العربي للرماية الذي يتخذ من الكويت 
مقرا له، اســـتطاع خالل فترة قصيرة توقيع اتفاقيات 
تعاون مع االحتادات العربية من أجل تفعيل دور اللعبة 
من خالل تنظيم املزيد من البطوالت لكسب االحتكاك، 

وتبادل اخلبرات بني رماتها وتطور مستوياتهم. 

 رماتنا سعيدون باإلنجازات المتتالية
 اهدى رماة منتخبنا ملســـابقة السكيت 
اجنازاتهم اجلديدة في هذه الدورة اآلسيوية 
لرماية االطباق الطائرة الى صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح االحمد وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى 
الشعب الكويتي واالسرة الرياضية بشكل 

عام واسرة الرماية بشكل خاص.
  وعبر الرامي الرشـــيدي عن ســـعادته 
البالغـــة حلصوله على اللقب اآلســـيوي 
واملركز االول الـــى جانب فوزه بامليدالية 
الفضية مع الفريق في االســـياد، مشيرا 
ان فرحتـــه بهذيـــن االجنازين ال توصف 

خصوصا انها جاءت ثمرة جهد وعناء في 
اللحظات احلاسمة واحلرجة.

  من جهته، اكد الرامي زيد املطيري الذي 
حـــاز املركز الثامن فـــي الترتيب الفردي 
وامليدالية الفضية مع الفريق انه ســـعيد 

لصعوده الى منصة التتويج.
  من جانبـــه قال الرامي صالح املطيري 
ان التوفيق لـــم يحالفه في هذه البطولة 
ومـــا التوفيـــق اال باهللا، مشـــيرا الى ان 
املناـفسات اتسمت باالثارة والندية وكان 
باالمـــكان ان يتحـــقق لـــنا ما هو افضل 
على صعيد الفرق والفردي نظرا للتـــقارب 

في النتـــائج. 

 سموحة يوقف نوفو إلخراجه  الكويت الستعادة توازنه أمام الفحيحيل اليوم
العبين من الصالة وضربهما

  العربية.نت: أوقفت إدارة نادي سموحة املصري 
ــي  املدير الفني للفريق األول لكرة القدم الفرنس
باتريس نوفا وإحالته للتحقيق، قبل إقالته الحقا، 
بسبب إخراجه العبني من الصالة حلضور محاضرته 

واالعتداء عليهما بالضرب.
  وقالت صحيفة «املساء» املصرية إن النادي الذي 
ينتمي ملدينة اإلسكندرية الساحلية اعتبر أن املدير 
ــروط التعاقد ولم يؤد عمله طبقا  الفني أخل بش
للعقد املبرم معه. وكان ١٧ العبا من العبي الفريق 
قد تقدموا بشكاوى ضد نوفو بسبب سوء معاملته 
لهم واالعتداء بالضرب على بعضهم، باإلضافة إلى 
محاولته إخراج الالعبني إبراهيم مرزوق واحلبيب 
محمد من الصالة بالقوة بحجة حضور احملاضرة 
ــذت إدارة النادي قرارا  ــداء عليهما. واتخ واالعت
بإيقافه وحتويله للتحقيق طبقا لتعاقده مع النادي، 
إال أن رئيس النادي فجر مفاجأة بتأكيده على أن 
تعاقد نادي سموحة مع باتريس نوفو ينص على 
ــر فني، وان جميع  ــده كمدرب وليس كمدي تواج
ــات املادية لتعاقد باتريس نوفو مع نادي  االلتزام

سموحة يتحملها رئيس النادي مبفرده. 

 يقام الساعة الثالثة عصر اليوم 
االجتماع السادس لسباق اخليل 
علـــى مضمار املغفور له الشـــيخ 
عبداهللا اجلابر بفروسية االحمدي، 
والذي يشتمل على ٤ اشواط قيد 
فيها ٣٩ جوادا وفرسا من مختلف 

الدرجات.
  ويعتبر الشوطان الثالث والرابع 
اهمها على االطالق، حيث يتنافس 
ابطال الدرجة االولى على مسافة 
١٢٠٠ متر للفوز بكأس املرحوم طامي 
فالح الطامي. كما ســـيكون هناك 
قمة بالتحدي واالثارة بني اطايب 
الدرجة الثالثة الذين يتنافســـون 
الطامي عضو  لكسب كأس محمد 

مجلس البلدي السابق.
  من ناحيته اكد عضو مجلس البلدي السابقة محمد 
الطامي على اهمية رياضة السباقات التي تعتبر جزءا 
من التراث العربي واالسالمي الذي يجب احملافظة عليه 
وتعليم ابنائنا لهذه الرياضة العربية، وقال ان دعم 
نشاط اخليل ماديا او معنويا نابع من شعورنا بحق 

هؤالء على رجاالت الكويت والقطاع 
اخلاص قبل الدور احلكومي، لذلك 
مت تخصيص كأسني لسباق اليوم 
احداهما تخليدا للمرحوم طامي فالح 
الطامي الذي يعتبر من رواد فروسية 
االحمدي في فترة الثمانينيات. فيما 
يلي اشواط االجتماع: الشوط االول 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
١٤٠٠ متـــر وقيد فيـــه ٧ رؤوس. 
املبتدئات  الثاني جلياد  الشـــوط 
على مسافة ١٤٠٠ متر وقيد فيه ١٢ 
رأسا.  الشوط الثالث جلياد الدرجة 
االولى على مسافة ١٢٠٠ متر وقيد 
فيه ٥ رؤوس تتنافس على كأس 
املرحوم طامي فالح الطامي، وهي: 
«نواف» السطبل العاديات، «تستاهل اخلير» و«اسناد 
اخلير» الســـطبل خالد العتيبي، «مذكر» و«سويد» 

السطبل الطيار.
  الشوط الرابع جلياد الدرجة الثالثة على مسافة 
١٢٠٠ متر وقيد فيه ١٤ رأسا على كأس عضو مجلس 

البلدي السابق محمد الطامي. 

 كأس طامي الطامي  في فروسية األحمدي

 منور إلى العربي وأمان في الطريق

 مبارك الخالدي
  تقام اليوم اجلولة الثامنة من منافسات 
املجموعة الثانية لبطولة كأس االحتاد، فيلتقي 
الكويـــت (١٢ نقطة) الفحيحيـــل (٨ نقاط) 
على ملعب نايف الدبوس، ويحل التضامن 
(١١ نقطـــة) ضيفا على الســـاحل (٨ نقاط)، 
ويســـتضيف اجلهراء (٨ نقاط) الشباب (٥ 
نقاط)، وتقام املباريات الثالث في الســـاعة 

٥:٣٥ مساء. ويتصدر الصليبخات املجموعة 
برصيد ١٤ نقطة.

  ويسعى الكويت الستعادة توازنه والعودة 
الى سكة االنتصارات عبر بوابة الفحيحيل، 
بعد خسارته امام التضامن ١ - ٢ في اجلولة 
السابقة، ما استدعى تدخل ادارة النادي التي 
اجتمعت مع اجلهازين الفني واالداري للفريق، 

مطالبة بالعمل على تصحيح االخطاء. 

 انتقل مدافع الســـاحل الســـابق وصاللة 
العماني عبيد منور الى العربي ملدة ٣ مواسم 
ونصف املوسم ولم يكشف عن قيمة املبلغ 
املالي للصفقة، علمـــا أن منور حصل على 
بطاقته الدولية مؤخـــرا ويحق له االنتقال 

ألي ناد يرغب فيه.
  وفي السياق نفســـه اقترب العب وسط 
التضامن الســـابق حمد امـــان الذي يلعب 

حاليا مع ظفار العماني من االنتقال للعربي 
ملدة موســـمني في فترة االنتقاالت الشتوية 
خالل يناير املقبل بعد ان وصلت املفاوضات 
الى اتفاق مبدئي ولم يتبق ســـوى توقيع 

العقد.
  ومن املتوقع ان يعلن االخضر خالل االيام 
القليلة املقبلة عن صفقة مدافع الساحل محمد 

فريح بعد ان تعثرت في الفترة السابقة. 

 عيسى الزنكوي تاسعًا
   في رمي القرص

  
  حل العبنا عيسى الزنكوي في املركز التاسع 
أمس ضمن منافســـات رمي القرص في رياضة 
ألعاب القوى وذلك بعد أن رمى القرص ملســـافة 
٥٤٫١٩ م. وأحرز القطري احمد ديب الفضية بعد أن 
رمى القرص ملسافة ٦٤٫٥٦ م مسجال رقما قياسيا 
شخصيا، وجاء خلف اإليراني احسان حدادي الذي 
احتفظ بالذهبية (٦٧٫٩٩ م)، وأمام االيراني محمد 
صميمي الذي أحرز البرونزية (٦٣٫٤٦ م). واحرز 
السعودي حسني السبع برونزية الوثب الطويل 
بتسجيله ٧٫٩٦ م، وحل وراء الكوري اجلنوبي 
كيم ديوك هيون (٨٫١١ م) والصيني شيونغ فنغ 

سو (٨٫٠٥ م). 

 املرحوم طامي فالح الطامي

 جدول الميداليات 
 المجموع  برونزية  فضية  ذهبية  الدولة 
 ٣٥٢  ٨٦  ٩٣  ١٦٣  الصني 
 كوريا 

 ٢١١  ٨١  ٥٩  ٧١ اجلنوبية 

 ١٧٦  ٧٤  ٦٦  ٣٦  اليابان 
 ٤٤  ١٨  ١٠  ١٦  ايران 
 ٥٧  ٣٣  ١٢  ١٢  تايوان 
 ٤٦  ٣٠  ٧  ٩  تايلند 
 هونغ 
 ٣٧  ١٥  ١٤  ٨ كونغ 

 ٣٣  ١١  ١٤  ٨  ماليزيا 
 ٥٢  ٣١  ١٤  ٧  كازخستان 

 ٤٦  ٢٦  ١٣  ٧  الهند 
 ٣٧  ١٩  ١٣  ٥  اوزبكستان 

 كوريا 
 ٣٣  ١٨  ١٠  ٥ الشمالية 

 ٢٤  ١١  ٩  ٤  اندونيسيا 
 ١٧  ٦  ٧  ٤  سنغافورة 
 ٩  ١  ٥  ٣  الكويت 

 ١٢  ٥  ٤  ٣  قطر 
 ٩  ٤  ٢  ٣  السعودية 
 ٦  ٣  -  ٣  البحرين 
 ١٣  ٩  ٢  ٢  الفلبني 
 ١٢  ٩  ٢  ١  منغوليا 

 ٤  ١  ٢  ١  قيرغستان 
 ٤  ١  ٢  ١  باكستان 

 ٤  ٢  ١  ١  ماكاو 
 ٣  ١  ١  ١  االردن 

 ٣  ٢  -  ١  طاجيكستان 
 ٢٦  ١٢  ١٤  -  ڤيتنام 
 ٨  ٣  ٥  -  ميامنار 
 ٣  -  ٣  -  االمارات 
 ٣  ٢  ١  -  لبنان 

 ٢  ١  ١  -  افغانستان 
 ١  -  ١  -  بنغالدش 

 ٢  ٢  -  -  الوس 
 ٢  ٢  -  -  العراق 
 ١  ١  -  -  عمان 
 ١  ١  -  -  نيبال 

 ١  ١  -  -  سورية 
 


