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السالمية ينتزع لقب الناشئين والقادسية بطل »القوى«

الق����وى للبطول����ة وأثن����ى على 
املستوى اجليد للحكام الذين أداروا 
منافسات البطولة بشكل جيد ومن 
إدارة  غير أخطاء، وشكر مجلس 
الساملية بقياد د.عبداهلل الطريجي 
على دعمهم واهتمامهم بفريق ألعاب 
القوى وتذليلهم كافة العقبات التي 

تواجه اجلهاز الفني واإلداري.

وفي السياق ذاته، عبر رئيس 
هيئة التدريب بنادي الساملية علي 
البحيري عن س����عادته بتحقيق 
الساملية بطولة الناشئني بعد غياب 
طويل عن منصات التتويج، مؤكدا 
ان السماوي عائد بقوة للمنافسة 

على األلقاب.
وأش����اد بتنظيم احتاد العاب 

والتي ستبدأ بعد عطلة منتصف 
السنة.

وشكر العتيبي جميع األندية 
على تعاونها والتزامها باألنظمة 
والقوانني وش����كر ايضا الشركة 
الوطنية لالتص����االت التي ترعى 
بطوالت العاب القوى وتقدم لالعبني 

الهدايا اجلوائز في كل بطولة.

البطولة  القادسية لقب  حقق 
التمهيدية أللع����اب القوى لفئتي 
العموم����ي والناش����ئني في ختام 
منافسات البطولة التي أقيمت على 
مضمار كيفان برعاية من الشركة 

الوطنية لالتصاالت.
وجاء األصفر في املركز األول 
بعد أن جمع العب����وه 196 نقطة 
وتاله الس����احل في املركز الثاني 
برصيد 158 نقطة ثم التضامن ثالثا 
برصيد 143نقطة. وانتزع ناشئو 
الس����املية لقب فئة الناشئني بكل 
جدارة واستحقاق بعد أن تصدروا 
الترتيب العامة منذ انطالق البطولة 
وحتى نهايتها وجمع فريق الساملية 
174 وبفارق كبير عن الساحل الذي 
حل في املركز الثاني برصيد 113 
نقطة وجاء ناشئو القادسية باملركز 

الثالث برصيد 105 نقاط.
وبع����د ختام البطولة، أش����اد 
أمني السر العام باالحتاد الكويتي 
أللعاب القوى محمد عايض العتيبي 
التي حققته األندية في  بالنتائج 
بداية املوسم وأشار الى أن األرقام 
التي حققت في العمومي والناشئني 

لم تكن باملستوى املطلوب.
وحث العتيبي الالعبني واملدربني 
على بذل املزيد من اجلهد لتحسني 
القادمة  البط����والت  ف����ي  األرقام 

في ختام البطولة برعاية »الوطنية لالتصاالت«

فريق الساملية املتوج بلقب الناشئني بالقوى

»أخيل« للفراج يفوز بكأس الفنطاس
في فروسية األحمدي

فرض اجلواد القوي »أخيل« السطبل الفراج 
بقيادة اخليال يوسف محمد، نفسه بطال ملسافات 
السرعة عندما تغلب على جياد الدرجة الثالثة بكل 
جدارة مسجال رقما قياسيا وقدره 59.9 ليفوز بكأس 
جمعية الفنطاس التعاونية كما فاز اجلواد »صايد« 
الس���طبل فهد الدبوس بكأس جمعية الفنطاس 
التعاونية ايضا واملخصص جلياد الدرجة األولى 

في الشوط الثالث.
وذلك في االجتماع الثاني عشر لسباق اخليل 

ال���ذي اقيم عصر امس عل���ى مضمار املغفور له 
الش���يخ عبداهلل اجلابر بفروسية االحمدي. وقد 
حضر السباق جماهير غفيرة وفي مقدمتهم ناصر 
احلمدان رئيس مجل���س إدارة جمعية الفنطاس 

ومحمد القحطاني مدير عام السباق.
وأشاد ناصر احلمدان باملستويات الفنية التي 
ظهرت بها اجلياد بكافة األشواط وقال ان رياضة 
السباقات تتميز باإلثارة والندية وتستقطب الكثير 

من اجلماهير.

فراج الفراج يتسلم الكأس من ناصر احلمدان

مبارك في تنس قطر

275 ذلواًل 
في سباق الهجن

شارك العب املنتخب الوطني 
للتنس ونادي كاظمة في الدور 
التمهيدي لبطولة قطر اكسون 
موبيل املفتوحة وقدم أداء جيدا 
في مباراته التي لعبها في الدور 
األول أم���ام الصرب���ي نيكوالي 
املصن���ف 198 على العالم ضمن 
تصنيف رابطة الالعبني احملترفني 
ATP اال ان خبرة الالعب الصربي 
لعبت دورها في اللقاء الذي حسمه 
لصاحله 7-5، 6-5. وأشاد أمني 
سر احتاد التنس عبدالرضا الغريب 
بجهود الالعب محمد مبارك ومتنى 
له مواصلة متيزه في مشاركاته 
اخلارجية للحص����ول على املزيد 
من اخلبرة والتق����دم على قائمة 

التصنيف العاملي.

يش���هد مضمار الشهيد فهد 
األحمد مبنطق���ة جويهل بكبد 
في الواحدة والنصف بعد ظهر 
الس���باق السادس عشر  اليوم 
لنادي الهجن لهذا املوسم الذي 
قّي���د فيه 275 ذلوال من أصناف 
حقايق ابكار وحقايق قعدان منها 
40 ذلوال من حقايق ابكار املميزة 
تتنافس على كأس النادي على 

مسافة 4 كيلومترات.

أرزوقي تتربع على عرش رماية البندقية الهوائية 

والثانية هبة ارزوقي، والثالثة 
عائشة الكندري.

وف���ي رماية املس���دس 10م 
)سيدات مدرسة الرماية( األولى 

سكينة بوعباس.
وف���ي رماي���ة البندقية 10م 
)سيدات مدرسة الرماية( األولى 

أسيل العازمي.

في رياضة الرماية وس���اهموا 
بشكل كبير في رفع اسم الكويت 
عاليا في هذه الكأس الغالية التي 

حتمل اسم املغفور له.
 وعل���ى صعيد املس���ابقات 
فقد جاءت النتائج االولية على 
النحو التالي: رماية البندقية 10م 
)سيدات( االولى مرمي ارزوقي، 

الكوي���ت من ش���جاعته وقال: 
انه لش���رف عظيم تكرمي أسرة 
املغفور له الش���يخ علي صباح 
السالم البنائهم واخوانهم ابطال 
دورة األلعاب اآلسيوية السادسة 
عش���رة التي أقيمت في مدينة 
»غوانزو« الصينية واحلاصلني 
على امليداليات الذهبية والفضية 

الش���يخ س���لمان  بحضور 
احلمود نائ���ب رئيس االحتاد 
الدول���ي ورئي���س االحتادين 
الكويت���ي واآلس���يوي للرماية 
والش���يخ ثام���ر عل���ي صباح 
السالم نائب رئيس جهاز األمن 
ادارة  الوطني وأعضاء مجلس 
نادي الرماية تختتم على مجمع 
ميادين الش���يخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية في الساعة ال� 
4 عصر اليوم مسابقات الكأس 
السنوية التي حتمل اسم املغفور 
له الش���يخ علي صباح السالم 
والتي نظمها نادي الرماية والتي 
استمرت ثالثة أيام واشتملت على 
جميع ألع���اب الرماية االوملبية 
)السكيت، التراب، الدبل تراب، 
املسدس والبندقية 10م والقوس 
والس���هم( للرجال والسيدات 
والناشئني والناشئات ومنتسبي 
مدرس���ة الرماي���ة وق���د أعدت 
اللجنة املنظمة للكأس برنامجا 
متنوعا يتخلله توزيع الكؤوس 
وامليداليات واجلوائز على الرماة 
والراميات احلاصلني على املراكز 

الثالثة األولى باملسابقات.
وأشار عبيد العصيمي أمني 
السر العام بنادي الرماية الى أن 
الرماية تتشرف بتنظيم كأس 
املغفور له س���نويا اس���تذكارا 
لذكراه العطرة ومواقفه البطولية 
املش���رفة وحتى ينه���ل أبطال 

الرامية مرمي أرزوقي فازت باملركز األول في رماية البندقية

االتحاد الدولي للسيارات يمنح 
رالي سورية عالمات غير مسبوقة

تأجيل مباريات الدوري الجزائري 
بسبب أحداث الشغب

أعلنت الرابطة الوطنية لكرة 
القدم عن تأجيل جميع مباريات 
الدرجة األولى من بطولة كرة القدم 
في اجلزائر التي كانت مقررة يومي 
اليوم وأمس وذلك اثر التظاهرات 
العنيف����ة التي ه����زت العاصمة 
ومناطق جزائرية أخرى. وقالت 
الرابطة على موقعها االلكتروني 
انها قررت »إرجاء مجمل اللقاءات 
الكروية املبرمجة في نهاية هذا 
األسبوع في السابع والثامن من 
يناير في إطار بطولة كرة القدم 
� القسم األول«. وأعلنت الرابطة 
أيضا إرجاء كل مباريات بطولة 
القسم الثاني ومباريات الدرجة 
الوطنية )هواة(. وقد شهدت عدة 

إحياء م����ن العاصمة اجلزائرية 
األربعاء واخلميس أعمال شغب 
عنيف����ة نفذته����ا مجموعات من 
الشبان ضد غالء املعيشة. وعاد 
الوضع الى طبيعته تقريبا صباح 
امس في اجلزائر، وهو يوم عطلة 
في البالد، بعد التظاهرات التي عمد 
فيها ش����بان الى تخريب محالت 
جتارية خصوص����ا. ولم تعلق 
الس����لطات حت����ى اآلن على هذه 
التظاهرات التي تخللتها أحيانا 
أعمال عنف، وجرت احتجاجا على 
زيادة بلغت حدود 30% على أسعار 
بعض السلع األساسية مثل السكر 
وزيت املائ����دة طبقت منذ األول 

من يناير.

نال نادي السيارات السوري للعام الثالث على التوالي عالمات 
عالية وغير مس���بوقة من االحتاد الدولي للس���يارات )FIA( بعد 
تنظيمه الناجح لرالي س���ورية الدولي 2010 املرحلة السادسة من 

بطولة الشرق األوسط للراليات.
ويرسل االحتاد الدولي للسيارات بصورة دائمة مراقبني مختصني 
ملراقبة جميع األنشطة التي تدخل ضمن أجندته ليقوموا بإعداد تقارير 

تتضمن درجات ملختلف البنود الداخلة في عملية التنظيم.
ومنح التقرير نادي السيارات السوري درجة ممتاز بعدما حصل 
على 1155 عالمة من مجموع 1200 عالمة وهي من أعلى نسب التقييم 
في مراحل الشرق األوسط ليثبت النادي مجددا قدراته التنظيمية 

العالية للبطوالت واملسابقات التي تقام في سورية.
وب���ني التقرير ان 76 بن���دا نالت عالمة ممتاز في إش���ارة الى 
التطور الواضح الذي ش���هده الرالي م���ن جميع النواحي اإلدارية 
والفنية واإلعالمية والتنظيمية إضافة الى قدرات اللجنة املنظمة 
في جتاوز عدد من الثغرات في السنوات السابقة مبينا ان النادي 
متكن وبشكل الفت من االعتماد على العناصر السورية في جميع 

مراحل التنظيم.
وفي شهادة واحد من ابرز املتسابقني في الشرق األوسط وحامل 
الرقم القياسي في عدد ألقابه 14 مرة بني اإلماراتي محمد بن سليم 
نائب رئيس االحتاد الدولي للس���يارات، ان رالي سورية الدولي 
الذي حصل على لقبه 3 مرات يعد من دون شك من أفضل الراليات 
على مستوى الشرق األوسط، مش���يرا الى اجلهود الكبيرة التي 
تبذل من نادي الس���يارات الس���وري للمحافظة على هذا التميز 

بشكل سنوي.

محمد بن سليم أشاد برالي سورية

عالميةمتفرقات

 كشف مدرب توتنهام اللندني هاري ريدناب امس 
انه يريد حسم صفقة ضم قائد املنتخب االجنليزي 
الس���ابق ديڤيد بيكام الى فريقه ف���ي عطلة نهاية 
االسبوع اجلاري على س���بيل االعارة ملدة شهرين 

من لوس اجنيليس غاالكسي األميركي.
 تع��رض يوڤنتوس لضربة قاس��ية النه س��يفتقد 
مهاجم��ه الدولي فابيو كوالياريال حتى نهاية املوس��م، 

وضم مهاجم جنوة لوكا طوني بديال له.
 كشفت وسائل االعالم االيطالية ان املهاجم الشاب 
فيديركو ماكيدا مترن امس مع سمبدوريا بانتظار 
وضع اللمسات األخيرة على صفقة اعارته الى األخير 

من مان يونايتد االجنليزي.
 أعلن نادي ايبس��ويتش تاون االجنليزي امس عن 
إقالة مدرب��ه روي كني قائد مان يونايتد الس��ابق بعد 

سلسلة من النتائج الضعيفة. 
 اعلن نادي ريال مدريد االسباني امس ان مدافعه 
الدولي البرتغالي بيبي سيغيب نحو شهر الصابته 
بتمزق عضلي في ربلة الساق اليسرى. وذكر ريال 
مدريد على موقعه في شبكة االنترنت انه »سيغيب 

ملدة 4 اسابيع وسنراقب تطور حالته«.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
حتت شعار »الوحدة الوطنية.. 
وال لإلرهاب«، يخوض في السابعة 
من مساء اليوم املنتخب املصري 
لكرة القدم ثاني لقاءاته أمام منتخب 
اوغندا ضمن منافسات املجموعة 
األولى بدورة »حوض النيل« الودية 
التي تنظمها مصر حتى 17  اجلاري 
مبشاركة  7  منتخبات للبطولة. وقد 
حرص املدير الفني ملنتخب الفراعنة 
حس����ن ش����حاتة خ����الل اليومني 
العناصر  املاضيني على حتدي����د 
األساسية التي سيعتمد عليها في 
مواجهة اليوم، من خالل جتربة كل 
العناصر اجلديدة التي ضمها في 
الفترة األخيرة، مبا فيهم املجموعة 
التي خاض بها لقاء الفراعنة االول 

امام تنزانيا وال����ذي انتهى بفوز 
املنتخب املصري 5 - 1.

وتسبق مباراة مصر واوغندا 
مباراتني، إذ يلتقي في السادسة اال 
ربع مساء منتخب بوروندي مع 
تنزانيا على ملعب كلية الشرطة، 
ضمن منافسات نفس املجموعة 
التي يلعب بها املنتخب  االولى 
املصري، في مواجهة من املتوقع 
أن تكون متكافئة بني الفريقني، 
الفني  نظرا لتقارب املس���توى 

والبدني بينهما.
وضمن منافسات املجموعة 
الثانية في الرابعة اال ربع مساء، 
يصط����دم اجلريح����ني املنتخب 
الكيني »املنتشي« بالفوز على 

السودان بهدف نظيف مع منتخب 
الكونغو في مواجهة تكسير عظام 
في ظل الرغبة اجلامحة للفريقني 
بتحقيق الفوز بحثا عن صدارة 
املجموع����ة من أجل املنافس����ة 
اللقب، واالستعداد اجليد  على 
لدورة أمم إفريقيا للمحليني، التي 
الشهر  أواخر  تنظمها السودان 

اجلاري.
من جه���ة اخ���رى، يخوض 
اليوم منتخب مصر للناش���ئني 
لقاءه األول في بطولة كأس األمم 
االفريقية للناشئني املقامة حاليا 
أمام نظيره السنغالي،  برواندا 
حيث يق���ع منتخ���ب الفراعنة 
للناشئني في املجموعة األولى مع 

السنغال ورواندا »البلد املضيف« 
وبوركينا فاسو.

ويخوض املنتخب املصري 
مباراة ودية مؤثرة اليوم أمام 
جنوب أفريقيا، ضمن استعدادات 
املنتخ���ب األوملب���ي ملباراتي 
بتسوانا في تصفيات أفريقيا 
املؤهلة ألوملبي���اد لندن 2012 
واملقرر لها السابع والعشرين 
من مارس املقبل بالقاهرة في 

مباراة الذهاب.
 وتأتي ودية اليوم ردا للزيارة 
التي قام به���ا املنتخب اجلنوب 
أفريقي ملصر، وخوض لقاء ودي 
أم���ام املنتخب األوملب���ي انتهي 

بالتعادل اإليجابي 1 - 1.

»الفراعنة« في اختبار أمام أوغندا في »حوض النيل«

القادسية يهزم العربيغياب الغربللي 3 أشهر لإلصابة
ويتصدر الطائرة

انفرد القادسية بصدارة القسم األول من بطولة احتاد الكرة الطائرة 
الرابعة بفوزه اول من امس بجدارة على العربي 3-0 ضمن مباريات 
األسبوع العاش����ر للبطولة. ومتكن العبو القادسية من فرض طوق 
شديد على اخلصم مكنهم من امتالك زمام املبادرة في اللقاء ولم جتد 
محاوالت النادي العربي في اللحاق باندفاع العبي القادسية وجاءت 
نتائج االشواط 25-22 و25-21 و25-22. وبهذا الفوز ينفرد القادسية 

بصدارة البطولة بكل جدارة بعد فوزه في جميع مبارياته.
وفي مباراة أخرى متكن نادي كاظمة من تسجيل انتصار مهم على 
حساب الكويت 3-0. وبهذا الفوز يعود كاظمة الى طريق االنتصارات 

الذي فقده االسبوع املاضي بعد أن خسر أمام العربي.
وفي مباراة اخرى واصل الساحل تقدميه للمستوى القوي وانعاش 
آماله في بلوغ املربع الذهبي للبطولة بفوزه على الش����باب 3-0 في 
مباراة رجحت خبرة العبي الساحل بقيادة عبداهلل العنزي كفتهم بها 

بصورة كبيرة. كما تغلب اجلهراء على الساملية 1-3.
وبع����د ختام مباريات هذا األس����بوع يتصدر القادس����ية البطولة 
برصيد 20 نقط����ة يليه العربي برصيد 17 نقطة فيما حل ثالثا نادي 

كاظمة بنفس الرصيد.

حامد العمران
ذك���ر مش���رف الفريق االول 
بنادي الكوي���ت فيصل العنزي 
ان الالعب عبداهلل الغربللي عاد 
من الدوحة وقرر الطبيب املعالج 
لالعب في اكادميية »اسباير« ان 
يبتعد الغربللي عن املالعب ثالثة 
اشهر مقبلة مع متابعة حالته بعد 
اجللسات والعالج الطبيعي مما 
يؤكد عدم مش���اركة الالعب في 
دوري الدمج وقد يعود الغربللي 
للمشاركة مع االبيض في الدوري 
املمتاز اذا تأهل الفريق مع الستة 

الكبار.
وفي نفس السياق، تأكد غياب العب اخلط اخللفي الدولي محمد 
الغربللي عن املباراة املقبلة امام الشباب بعد ايقاف الالعب مباراة واحدة 
عل���ى ان يعود الى االبيض في املباراة التي تليها رغم ان »الغربللي 
الكبير »مؤثر في الفريق ولكن اجلهاز الفني بقيادة كمال عقاب سيضع 

الطريقة املناسبة التي تضمن احراز نتيجة ايجابية.

فيصل العنزي

القادسية والنصر إلى نهائي كأس االتحاد
مبارك الخالدي

الى  القادسية والنصر  تأهل 
نهائي بطولة كأس االحتاد بعد ان 
اكتسح االصفر التضامن برباعية 
نظيف���ة بينما تخط���ى النصر 
الترجيح 2-4  الكويت بركالت 
بعد ان انته���ى الوقتان االصلي 
واالضاف���ي بالتعادل الس���لبي 
الدور نصف  وذلك في مباراتي 
النهائي اللتني جرتا مساء امس، 
وسيلتقي االصفر والعنابي في 
نهائي البطولة 13 اجلاري. ولم 
يجد القادس���ية اي صعوبة في 
تخطي التضامن وس���يطر على 
مجريات الش���وط االول بفضل 
االنتش���ار اجليد لالعبيه وفتح 
اللعب عبر االطراف، اذ جنح في 
خلخلة دفاعات خصمه عبر النقل 

السهل للكرة. 
واستطاع املهاجم خلف السالمة 
ان يحرز ه���دف التقدم لالصفر 
)23( واضاف علي الشمالي الهدف 
الثاني )26( وعمق املخضرم نهير 
الشمري جراح التضامن باحرازه 
الهدف الثالث لفريقه من صاروخ 
بعيد املدى )44(سكن سقف املرمى 
للحارس وليد وارد. وفي الشوط 
الثاني واصل االصفر افضليته 
فيما زادت معاناة التضامن بعد 
الهاجري  تعرض مدافعه ناصر 
للطرد حلصول���ه على البطاقة 

الصفراء الثانية)70(.

الكويت والنصر

الكويت  وامت���ازت مب���اراة 
والنصر باالثارة والندية حيث 
تبادل الفريقان الس���يطرة على 
مجري���ات الش���وط االول ولكن 
دون خطورة على املرمى حيث 
تفنن مهاجمو الفريقني في ضياع 
الف���رص. وفي الش���وط الثاني 

س���يطر النصر عل���ى مجريات 
املباراة متاما وسط تراجع غير 
مبرر لالعبي الكويت وكاد بندر 
العجمي وفيصل العدواني يدركان 
املرمى في اكثر من مناسبة لوال 
براعة احلارس بدر العازمي ومن 
هجمة مرتدة كاد مهاجم الكويت 
روجيريو يحقق التفوق لفريقه 
)80( اال ان احلارس محمد الصالل 
ابعدها الى ركنيه لينتهي الوقت 

االصلي بالتعادل السلبي ويلعب 
الفريق���ان وقتا اضافيا لم يغير 
شيئا في نتيجة املباراة ليحتكم 
الفريقان الى الضربات الترجيحية 
التي ابتسمت للعنابي حيث سجل 
له كل من لويس والياس ومحمد 
عبداهلل وعصام فايل، بينما سجل 
للكويت حسني حاكم وخالد عجب 
واخفق كل من اسماعيل العجمي 

وكاريكا.

بعد فوزهما على التضامن والكويت

)هاني الشمري( عمر بوحمد أجاد في املباراة وأحرز هدفا 


