
 احلمود يصافح البطل صالح املطيري

 محمد الطامي يسلم الكأس لصاحب املركز األول وفي اإلطار اجلواد الفائز 

 الشيخ سلمان احلمود وعصام جعفر لدى استقبالهما وفد الرماية في قاعة التشريفات

 كاريكا عاد للكويت أمام الفحيحيل

 ذهبية للسوري غصون في المالكمة

 «تستاهل الخير» و«غرام» بطال كأسي الطامي في فروسية األحمدي

 «سلة الجهراء» تنتظر نيكوالس

 ٢٥٠ ذلوًال في سباق الهجن

 مبارك الخالدي
  شهدت مباراة الكويت مع الفحيحيل 
اول من امـــس ضمن اجلولة الثامنة من 
منافسات املجموعة الثانية لبطولة كأس 
االحتاد مشاركة املهاجم البرازيلي كاريكا 
بعد انقطاع زاد على الشهر بسبب االصابة 
ولم يظهر كاريكا بحالته البدنية املعتادة 
وبدا فاقدا حلاسة التعامل الفني مع الكرة 
وهو ما يحتاج الى وقت قبل ان يعود الى 
وضعه الطبيعي. وكانت املباراة قد انتهت 
بالتعادل الســـلبي بني الفريقني وصبت 

نتيجتهـــا ملصلحة الصليبخات الذي لم 
يشارك في مباريات اجلولة وحافظ على 
صدارتها برصيد ١٤ نقطـــة فيما ارتفع 
رصيد الكويت الـــى ١٣ نقطة في املركز 
الثاني والفحيحيل الى ٩ نقاط في املركز 
اخلامس كما قفز الساحل الى املركز الثالث 
برصيد ١١ نقطة بعد اكتساحه التضامن ٥ـ٢ 
وتراجع االخير الى املركز الرابع برصيد ١١ 
كما احتل الشباب املركز االخير بـ ٦ نقاط 
ـ١ مع اجلهراء الذي رفع رصيده  بعد تعادله ١

الى ٩ نقاط في املركز السادس. 

 أحرز السوري محمد غصون ذهبية وزن ٩١ كلغ في املالكمة، وتغلب 
غصون في النهائي على الهندي مانبريت سينغ ٨-١، وعادت البرونزية 
لكل من اإليراني علي مظهري والطاجيكســـتاني جاكون قربانوف. وهي 
امليدالية الثانية لسورية في هذه الدورة بعد برونزية وسام سالماني في 

املالكمة ايضا وفي وزن ٥٦ كلغ. 

 فاز اجلواد «تستاهل اخلير» السطبل خالد العتيبي 
بكأس املرحوم طامي فالح الطامي برغم محاوالت اجلوادين 
«نواف» و«مذكر» في البداية اال انه حســـمها مبكرا في 

الطريق املستقيم.
  كما خطف اجلواد «غرام» الســـطبل طامي الهاجري 
بقيادة اخليال روميل كأس محمد ناصر الطامي عضو 
املجلس البلدي السابق املخصص جلياد الدرجة الثالثة 
على مسافة ١٢٠٠ متر وذلك في االجتماع السادس لسباق 

اخليل الذي اقيم عصر امس األول على مضمار املغفور 
له الشيخ عبداهللا اجلابر الصباح بفروسية االحمدي. 
وحضر الســـباق جماهير غفيرة مـــن محبي ومتابعي 
رياضة الفروســـية وفي مقدمتهم محمد ناصر الطامي 
عضو مجلس البلدي السابق وعبدالهادي اجلاهلي وسعود 

الطامي ود.هايف احلويلة رئيس فروسية االحمدي.
  من ناحيته، اشاد محمد ناصر الطامي باملستويات 

الفنية لسباقات االجتماع السادس. 

 يحيى حميدان
  أنهت ادارة نـــادي اجلهراء اتفاقها 
مع احملترف االميركي جمال نيكوالس 
بالنادي  السلة  لضمه لصفوف فريق 
في مباريات الدوري. ويصل نيكوالس 
الى البالد صبـــاح غد األحد لاللتحاق 

بصفوف «سلة اجلهراء».
  وسبق لنيكوالس (٢٠٦ سم ويلعب 

في مركز الســـنتر) أن خاض جتربة 
احترافية مع فريق الفتح في الدوري 
السعودي وقدم مستويات طيبة جعلت 
ادارة اجلهراء تبذل جهودا كبيرة للتعاقد 
معه ليكون احملترف الثاني في صفوف 
الفريق الى جانب مواطنه تشادني غاري 
الذي انضم لتدريبات «سلة اجلهراء» 

أمس األول. 

 يقام في الواحـــدة والنصف بعد ظهر 
اليوم مبضمار الشهيد فهد االحمد مبنطقة 
جويهل بكبد السباق العاشر لنادي الهجن 
الذي قيد فيه ٢٥٠ ذلوال من اصناف حقايق 

قعدان تتنافس على كأس النادي و٤٠ ذلوال 
من حقايق ابكار تتنافس في الشوط احلادي 
عشـــر على الكأس املقدمة من مؤسســـة 

اخلطوط اجلوية الكويتية. 

 عبدالعزيز جاسم 
  قال رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي ونائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية الشيخ سلمان احلمود ان اجناز أبطال الرماية الكبير 
يضع االحتاد حتت مسؤولية كبيرة ملواصلة العمل وحتقيق املزيد 

من االجنازات مستقبال.
  جاء ذلك خالل وصول أبطال الرماية صباح أمس قادمني من الدورة 
بعد أن حققوا ٦ ميداليات ٣ ذهب ومثلها فضة، وكان في استقبالهم 
الشيخ سلمان احلمود ونائب املدير العام لشؤون الصيانة واملنشات 
في الهيئة العامة للشـــباب والرياضة عصام جعفر ورئيس االحتاد 
العربي للرماية ونائب رئيس نـــادي الرماية دعيج العتيبي وأمني 
ســـر نادي الرماية وليد العصيمي وعدد من اعضاء مجلس اإلدارة، 
وأهدى احلمود امليداليات التي حققها املنتخب الوطني للرماية في 
اآلسياد الى صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد، وسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد، وتقدم بالشكر الى نائب رئيس احلرس 
الوطني الشيخ مشعل األحمد األب الروحي للنادي، على دعمه الدائم 

ألبنائه في نادي الرماية وتشجيعه املتواصل لهم.

  كما شكر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد واحلكومة 
على دعمهم املتواصل للرماية والقيادة السياسية، مشيرا إلى ان هذا 
الفوز ما كان ليتحقق لوال فضل اهللا ســـبحانه وتعالى، ثم بالدعم 
الكبير من صاحب الســـمو األمير، الـــذي ال يتوانى في تقدمي الدعم 

املادي واملعنوي ألبنائه في نادي الرماية.
   وشكر رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي ورئيس اللجنة األوملبية 
الشيخ أحمد الفهد على دعمه وتشجيعه املتواصل ورفع روح الفريق 
املعنوية، مشيدا بالدور الكبير واملشرف الذي يبذله في قيادة احلركة 
الرياضية اآلســـيوية بصورة مثالية ومنوذجية، وأضاف أن نادي 
الرماية وفق في إعداد الالعبني وحتضيرهم للدورة بصورة مميزة، 
فكانت النتائج إيجابية ومرضية للطموح، مضيفا ان موســـم ٢٠١١ 
سيكون مهما ومحوريا بالنسبة للرماية لكي يستطيع الالعبون حجز 
مقاعد لهم في اوملبياد لندن ٢٠١٢ من خالل البطوالت التي ســـتقام 
في هذه الســـنة، الفتا الى أن احلصول على هذا العدد من امليداليات 

ليس باألمر السهل، لكن إصرار الالعبني ساهم
  وهنأ احلمود أعضاء احتادي الكراتيه والبولينغ على االجنازات 

التـــي حققوها مطالبا باقي االحتادات بالســـير علـــى نفس املنوال 
لتحقيق االجنازات.

  من جانبه، قال عصام جعفر ان هناك تكرميا خاصا سيقام لالبطال 
وبأسرع وقت ممكن بعد االجناز الكبير الذي حققوه للكويت، مشيرا 
إلى ان هذا العدد من امليداليات ليس بغريب على الرماية التي عودتنا 

على حتقيق األلقاب من بطولة إلى اخرى.
  واستغرب جعفر عدم وجود اعضاء من مجلس االمة في استقبال 
الالعبني والذين كانوا دائما يقفون خلفهم، مشـــيرا إلى ان استقبال 

هؤالء االبطال يجب ان يكون بصورة اكبر وبحضور مميز.
  من جهته، أهدى رئيس االحتاد العربي دعيج العتيبي هذا االجناز 
الكبير إلى صاحب الســـمو األمير الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 

العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء وإلى الشعب الكويتي.

  توقع الميداليات

  من ناحيته، قال رئيس الوفد املشارك في الرماية محمد الغربة 
انه توقع هذا االجناز، وانه لم يستغرب احلصول على هذا العدد 

من امليداليات والذي شمل الـ ٩ رماة املشاركني جميعا سواء في 
الفردي او الفرق وهو أمر رائع ويدل على حسن التخطيط.

  أما بطل رماية السكيت واحلاصل على ذهبية الفردي وفضية 
الفرق عبداهللا الطرقي فقال: كنت متفائال بتحقيق امليدالية الذهبية 
رغم قوة املنافسة لكن جميع االجواء كانت مهيأة لتحقيق الذهب، 
وكنت دائما أحتدث مع املدرب وأخبره بأني متفائل بالفوز باللقب 
وفعال جاء بعد مجهود جماعي من مساندة باقي الرماة وتعاون 

اجلهازين الفني واإلداري.
  من ناحيتـــــه، قال احلاصل على ذهبيتي تراب فردي وفرق 
ناصـــر املقلــــد ان هـــذا االجناز لم يأت من فـــراغ بل بعد جهد 
وتعب وتدريب متواصـــل ودعم من نادي الرماية، مشـــيرا إلى 
ان املعسكرات الكبيرة كان لها دور كبير في حتقيق هذا االجناز، 
وأضاف املقلد ان املنافسة كانت قوية جدا، خصوصا من الرماة 
الصينيني الذين ضغطوا عليه طوال أيام الســـباق لكن التوفيق 
جاء من عند اهللا وحقق الذهب وشكر املقلد جميع من ساهم في 

هذا االجناز.

 أحرز العداء البحريني بيليسوما 
جيالســــا امس ذهبية ســــباق ١٠ 
آالف متــــر ضمن رياضــــة ألعاب 
القوى. وقطع جيالســــا املسافة 
في ٢٧٫٣٢٫٧٢ دقيقــــة، وحل امام 
القطري عيسى اســــماعيل راشد 
(٢٧٫٣٣٫٠٩ د) والبحريني محبوب 
محبوب (٢٧٫٤٠٫٠٧ د). وأحرزت 
البحرينية ميمي بيليتي  العداءة 
ذهبية سباق ٥ آالف متر، وقطعت 
بيليتي املسافة في ١٥٫١٥٫٥٩ دقيقة، 

الهنديتــــني بريجا  امــــام  وحلت 
ســــريداران (١٥٫١٥٫٨٩ د) وكفيتا 
راوت (١٥٫١٦٫٥٤ د)، وســــجلت 
كل منهن رقما قياســــيا شخصيا. 
وجاءت العداءة البحرينية كرمية 
صالح في املركز الرابع بزمن قدره 
١٥٫٢٠٫٠١ دقيقة. وغابت املشاركة 
العربية عن سباق التتابع ٤ مرات 
١٠٠ م لفرق السيدات والذي انتزع 
التايواني ذهبيته بزمن  املنتخب 
٤٤٫٠٩ ثانية، وحل امام الصيني 

(٤٤٫٢٢ ث)، فيما كانت البرونزية 
لليابــــان (٤٤٫٤١ ث). وخطفــــت 
االوزبكستانية سفتالنا راجيفيل 
ذهبيــــة الوثب العالي وســــجلت 
رقما قياسيا شــــخصيا هو ١٫٩٥ 
م، وجاءت امــــام مواطنتها ناديا 
دوسانوفا (١٫٩٣ م) والكازخستانية 
آنا اوستينوفا (١٫٩٠ م). وأخفق 
املنتخــــب الســــعودي املؤلف من 
موسى هوساوي وياسر الناشري 
ويحيى حبيب احمد املولد، وكذلك 

العماني الــــذي ضم فهد اجلابري 
ويحيى النوفلي وعبداهللا الصولي 
وبركات احلارثي، في مجاراة الفرق 
األخرى وحال في املركزين األخيرين 
السابع (٤٠٫٠١ ث) والثامن (٤٠٫٠٢ 
ث) على التوالي. وأحرز املنتخب 
الصيني ذهبية السباق بزمن قدره 
٣٨٫٧٨ ثانية، وتقدم على تايوان 
(٣٩٫٠٥ ث) وتايلند (٣٩٫٠٩ ث).

  من جانبه، اكد العّداء الفلسطيني 
نــــادي املصري انه لم يضع حذاء 

رياضيا جديدا في قدمه منذ اكثر 
من عامني.

  وقال املصــــري (٣٠ عاما) «لم 
أضع، قبل هذه املشــــاركة، حذاء 
رياضيا جديدا في قدمي منذ أكثر 
من عامني ونصف العام، وحتديدا 
منذ ان شاركت في اوملبياد بكني» 
صيــــف العــــام ٢٠٠٨. وجاء كالم 
املصري ردا على أســــئلة تتعلق 
بالصعوبات التي يعاني منها سواء 
أماكن  او  التجهيزات  على صعيد 

التدريب او االشراف التدريبي.
  وكان العّداء الفلسطيني شارك 
في ســــباق ٥ آالف متر في دورة 
األلعاب األوملبية في بكني وحل في 
املركــــز الثامن والثالثني من أصل 
٣٩ مشاركا بزمن ١٤٫٤١٫١٠ دقيقة، 
فيما سجل في غوانزو رقما قياسيا 
شخصيا هو ١٤٫٢٥٫٠٤ دقيقة، لكنه 
حل في املركز الثاني عشــــر ولم 
يترك خلفه سوى اثنني من تايوان 

ومنغوليا. 

  الحمود: دعم األمير وراء اإلنجاز ويضعنا أمام مسؤولية كبيرة
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