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الشيخ سلمان احلمود متحدثا في املؤمتر الصحافي 

الشيخة شيخة العبداهلل مع أبطال بطولة فزاع للسلة

كأس خادم احلرمني الشريفني مع اسطبل العرين

األهلي يواصل تدريباته اليومية استعدادا ملواجهة سوبر سبورت اجلنوب أفريقي في »أبطال أفريقيا«

 الحمود: بطولة الجائزة الكبرى للرماية بداية االستعداد لكأس العالم 
أعل���ن رئي���س االحتادين 
الكويتي واآلس���يوي ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية 
الشيخ سلمان احلمود ان بطولة 
اجلائزة الكبرى )بطولة املغفور 
له الش���يخ فهد السالم( التي 
تنطلق غ���دا اخلميس، تعتبر 
بداي���ة الس���تعدادات عدد من 
الدول ملنافس���ات كأس العالم 
التي خصص االحتاد الدولي 5 
من جوالتها كتصفيات تأهيلية 

الى أوملبياد لندن 2012.
وكان احلم���ود الذي يرأس 
اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
اجلائ���زة الكبرى، يتحدث في 
مؤمتر صحافي في مجمع ميادين 
الشيخ صباح االحمد االوملبية 
ال���ذي يحتضن البطولة حتى 
السبت املقبل برعاية الشيخة 
لطيف���ة الفهد. وحضر املؤمتر 
الكويتي  نائب رئيس االحتاد 
للرماية ورئيس االحتاد العربي 
ونائب رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة دعيج العتيبي ومدير 
البطول���ة وأمني الس���ر العام 

الكويتي والعربي  لالحتادين 
عبيد العصيمي.

وقال احلمود ان املش���اركة 
الدولية الواس���عة في بطولة 
اجلائزى الكبرى، خصوصا من 
املنتخبني البريطاني واألملاني 
اللذي���ن يقيمان معس���كرا في 
البالد، يدل عل���ى مدى أهمية 
التي سيتنافس على  البطولة 
ألقابه���ا 13 دول���ة منها 3 دول 

تشارك بوفد إداري.
وأضاف: ان مشاركة بريطانيا 
الدولة املنظمة لالوملبياد املقبل 
يعطي أهمية كبيرة للبطولة 
التي تنطلق غدا مبؤمتر فني 
وتدريبات رس���مية، ثم تقام 
منافس���اتها بعد غ���د اجلمعة 
املقبل، حيث سيقام  والسبت 
في اخلت���ام إقامة حفل توزيع 
اجلوائز التي تبلغ 1500 دوالر 
لصاحب املركز االول و800 دوالر 

للثاني و500 دوالر للثالث.

مشاركة 155 راميا

وأكد ان نادي الرماية يشارك 

م���ن خالل ه���ذه البطولة، في 
احتفاالت البالد بالذكرى ال� 50 
الستقاللها وال� 20 لتحريرها 
واخلامسة لتولي صاحب السمو 
األمير ملسند اإلمارة. وأفاد بأن 
قوانني االحتاد الدولي للرماية 
س���تطبق في بطولة اجلائزة 
الكب���رى الت���ي يديرها حكام 
دوليون وتشرف عليها جلنة 
يترأسها السوري محمد اخلطيب 
الكويتي محمد عباس  وتضم 
والهندي سوش���يل شودري. 
وأعل���ن ان البطولة ستش���هد 
مش���اركة 100 رام م���ن خارج 
الكويت اضافة الى عدد يتراوح 
بني 52 الى 55 راميا كويتيا )من 

اجلنسني(.
وتقدم احلمود بجزيل الشكر 
الى الشيخة لطيفة  والعرفان 
الكرمية  الفهد على رعايته���ا 
للبطولة واحلرص على حتويلها 
الى دولية، مشيرا الى ان الشكر 
موصول ال���ى اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة على جهودها 
في توفير كل مستلزمات الوفود 

املشاركة. كما تقدم بشكر خاص 
الى نائب رئيس مجلس الوزراء 
للش���ؤون االقتصادية ووزير 

التنمية ووزير االسكان الشيخ 
احمد الفهد، على دعمه للرماية 
في مناسبات عديدة من خالل 

دوره كرئيس للمجلس االوملبي 
اآلس���يوي واللجنة االوملبية 

الكويتية.
وأكد احلمود ان نادي الرماية 
يعاهد صاحب السمو األمير على 
بذل مزيد م���ن اجلهود إلعالء 
ش���أن رياضة الرماي���ة مثمنا 
الدعم الشخصي من سموه لهذه 
الرياضة. وقال: عودنا صاحب 
السمو األمير على توجيهاته 
بدعم الرماية على جميع الصعد، 
ومن هذا املنطلق أمر س���موه 
بإقامة بطولة س���نوية حتمل 
اس���مه وإقامة بطوالت دولية 
مبا ال يقل عن واحدة س���نويا 

للنهوض بهذه الرياضة.
وأشار الى ان نادي الرماية 
س���يحرص في الفترة املقبلة 
وحسب االجواء املناخية، على 
إصدار جدول سنوي يتضمن 
اكثر م���ن بطولة جائزة كبرى 
لرفع مستوى اللعبة في الكويت 
واحلفاظ على مكانة منش���أة 
عاملية مثل ميادين الشيخ صباح 
األحمد االوملبية التي ش���هدت 

معس���كرات حوالي 14 منتخبا 
عامليا استعدادا الوملبياد بكني 
املاض���ي. وطالب رئيس نادي 
الرماية الهيئة العامة للشباب 
والرياضة باإلسراع في صرف 
ميزانية صيانة امليادين والتي 
تأخر البت بها ألسباب روتينية. 
وأعلن احلمود وفي هذا االطار 
ان الكويت ستنظم بطولة آسيا 
ألسلحة ضغط الهواء )مسدس 
وبندقية( مبشاركة 30 دولة في 

اكتوبر املقبل.

جوالت كأس العالم

وعن مشاركات املنتخبات 
الوطني���ة في ج���والت كأس 
العالم املقبلة وتوقعاته بعدد 
الرماة الكويتيني املتأهلني الى 
اوملبياد لندن 2012، قال احلمود: 
مشاركاتنا في اجلوالت اخلمس 
التأهيلية لكأس العالم حتكمها 
امليزانية ونشكر الهيئة العامة 
للشباب والرياضة على دعمها 
للرماي���ة. وأتوقع مش���اركة 
كاملة في التراب ودبل التراب 

والس���كيت وبعدد 3 رماة في 
كل فئة ضمن بطوالت تشيلي 
وس���يدني وبك���ني وماريبور 
وبلغ���راد، ونأمل ان يزيد عدد 
الكويتيني املتأهلني الى اوملبياد 
لندن عن 5 رماة وهو العدد الذي 

شارك في اوملبياد بكني.
من جهته، أكد دعيج العتيبي 
انه ينتهز فرصة إقامة بطولة 
اجلائزة الكبرى بصفته رئيسا 
لالحت�������اد العرب���ي للرماية 
وباس�����م االحت���اد، للتوجه 
السم��و  الى صاحب  بالتهنئة 
األمي���ر وس���مو ول���ي العهد 
والشعب الكويتي بأعياد الكويت 

الوطنية. 
كما وجه الشكر الى احلمود 
العربي  مبناسبة عقد االحتاد 
اجتماعا له على هامش البطولة، 
حيث سيبحث نقاط عديدة منها 
اعتماد جدول بطوالت��ه املقبل���ة 
ومنها واحدة في االردن خالل 
شهر ابريل وأخرى في املغرب 
خالل أكتوبر إضافة الى دورة 

األلعاب العربية في قطر.

تنطلق غدًا بمشاركة 13 دولة يمثلها 155 راميًا 

»المعاقين« يحتفي بأبطال »فزاع« الدولية للسلة

»الشباب والرياضة« تتهم االتحاد العراقي باإلخفاق
اتهمت وزارة الشباب والرياضة العراقية احتاد 
بالدها لكرة القدم باالخفاق االداري والفني واملتمثل 
بخروج املنتخب من نهائيات آسيا في الدوحة التي 
اختتمت نهاية الشهر املاضي وفشله في احملافظة 

على اللقب.
 وذكر بيان لل���وزارة � في ختام ندوة نظمتها 
برعاية وزير الشباب والرياضة جاسم محمد جعفر 

ملناقش���ة مش���اركة املنتخب العراقي في نهائيات 
آس���يا � ان »احتاد كرة الق���دم يعاني من اخفاقات 
ادارية وفنية جتس���دت مبجمله���ا في بطولة امم 

آسيا االخيرة«.
يذك���ر ان املنتخب العراقي اخفق في االحتفاظ 
باللقب عندما ودع نهائيات آسيا في الدوحة بخسارته 

امام استراليا 0-1 في دور ربع النهائي.

احتفى نادي املعاقني في حفل تكرمي البطال كرة 
السلة الفائزين ببطولة فزاع الدولية التي اختتمت 
في دبي والالعب عبدالوهاب السعيدي احلاصلة 
على امليدالية البرونزية في سالح املبارزة والالعبة 
مها الشريعان الفائزة بامليدالية الفضية في بطولة 
آس����يا غوانزو في الصني وذلك بحضور رئيسة 
اللجنة الرياضية للمرأة في اللجنة االوملبية الشيخة 
نعيمة األحمد ورئيس النادي الفخري الرياضي 
للمعاقني الشيخة شيخة العبداهلل والشيخ مشعل 
طالل الفهد ورئيس النادي مهدي العازمي وأمني 
السر العام ش����افي الهاجري ورئيس احتاد غرب 
آسيا عضو مجلس االدارة ناصر العجمي واعضاء 
مجلس االدارة والعبي ومنتس����بي النادي ومدير 

املنتخبات الوطنية محسن العجمي.
واثنت الش����يخة نعيمة األحم����د على االجناز 
في اخلليج وآسياد غوانزو مشيرة الى ان العبي 
الكويت دون اس����تثناء لديهم مقدرة على التغلب 
على جمي����ع الصعاب وابطال الن����ادي للمعاقني 
يضربون املثل بهذه العزمية، فقد تألقوا وحققوا 
بطولة رائعة للكويت وكذلك الالعب عبدالوهاب 
السعيدي وزميلته مها الشريعان متمنية للجميع 

دوام النجاح وملجلس ادارة النادي التقدم واحملافظة 
على هذه االجنازات.

وبدورها اشارت رئيسة النادي الفخرية الشيخة 
شيخة العبداهلل الى ان اجناز الالعبني جاء متزامنا 
مع احتفاالت الكوي����ت باعيادها الوطنية في هذا 
الشهر ما ضاعف سعادتنا جميعا ورسم البسمة 

على الوجوه.
واهدى رئي����س النادي مه����دي العازمي هذه 
االجنازات الى القيادة السياسية ولشعب الكويت 
واسرة النادي والى كل من يدعم املعاق على املستوى 
االجتماعي او الرياضي، مؤكدا ان مجلس االدارة 

يتطلع للكثير في املرحلة املقبلة.
بدوره اكد امني سر عام النادي شافي الهاجري 
ان الفوز في بطولة فزاع الدولية مبادرة خير قبل 
انطالق بطولة غرب اسيا للسلة التي ستقام في 
الكويت ابريل املقبل، والتي يستعد لها النادي من 
اآلن بكل طاقاته وامكاناته الفنية والبش����رية كما 
اعرب الالعب نزار رمضان عن تقديره ملبادرة مجلس 

االدارة التي جاءت سريعة مع اجناز الالعبني.
ووعد نزار مجلس االدارة بتحقيق بطولة احتاد 

غرب آسيا في الكويت لتأكيد تفوق السلة.

توج اجلواد »دابوك« السطبل العرين بقيادة 
الفارس الس���عودي مهدي بط���ال لكأس خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز 
املقدمة من شركة احتاد املقاولني »كونكو« بقيادة 
سعيد اخلوري احد مؤسسي رياضة الفروسية 
بالكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي بعد 
سباق مثير وممتع مع اقوى جياد جميع الدرجات 
على مسافة 2400 متر وخاصة اجلواد االحيمر 
للنصف بقيادة كليمنس وقطع دابوك املسافة 
في رقم قياسي قدره 2.36.08ق كما فاز اجلواد 
مرقابي السطبل النصف بقيادة كليمنس بالكأس 
الثانية خلادم احلرمني الش���ريفني املخصصة 
جلميع الدرجات على مس���افة 1400 متر بزمن 
1.28.05ق بعد منافسة قوية مع اجلواد البطل 
اوطان لألب���رق بقيادة جوفندر وجاء دروغبا 

للنصف بقيادة روميل في املركز الثالث.
وقام رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ 
ضاري الفهد والش���يخ عل���ي احلمود والقائم 
بأعمال السفير السعودي علي القحطاني وهادي 
العتيبي بتقدمي الكأسني الى عميدي اسطبلي 
العرين والنصف وس���ط حض���ور جماهيري 
غفير حملبي رياضة اآلباء واألجداد في مهرجان 
الوفاء لرجل الوفاء واإلنسانية امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز بعد ان من اهلل على جاللته بالشفاء 
من العملية اجلراحية التي اجراها مؤخرا في 
الواليات املتحدة االميركي���ة وكللت بالنجاح 
واعرب الفهد عن سعادته بإقامة املهرجان الكبير 

لرجل الوفاء خادم احلرمني الشريفني مبناسبة 
شفاء جاللته.

بدوره، اشاد القائم بأعمال السفير السعودي 
عل����ي القحطان����ي باملهرجان الكبي����ر املقدم من 
نادي الصيد والفروس����ية بقيادة الفهد والعديد 
من الش����ركات تكرميا خلادم احلرمني الشريفني 
وه����ذا ليس بغريب على اه����ل الكويت فالعالقة 
طيبة بني البلدين وقيادتيهما واالحتفاالت واحدة 

واملهرجانات واحدة.
وفاز اجلواد مس����كاني الس����طبل بوخمسني 
بقيادة انتوني دو بكأس الشيخ مبارك العبداهلل 
املخصصة للجياد املبتدئة على مسافة 1400 متر 

وقطع املسافة في 1/27ق.
وللمرة الثالثة على التوالي يواصل اس����طبل 
النصف تألقه حيث جنح اجلواد مزدهر بقيادة 
كليمنس في الفوز بالسيارة املقدمة من ابناء الشهيد 
واملخصصة جلياد الدرجة الثانية على مس����افة 

1600 متر بعد قطع املسافة في 1.41.07ق.
وعلى كأس شركة شيفيرن العربية السعودية 
املخصصة جلياد الدرجة األولى على مسافة 1600 
متر فاز اجلواد صوار للنصف بقيادة كليمنس 

باملركز األول بزمن 1.43ق.
وعلى كأس شركة فيصل الدبوس املخصصة 
للدرج���ة الثالثة على مس���افة 1200 متر توج 
اجلواد صنقوري وبس السطبل النصف بقيادة 
كليمنس بطال بجدارة بعد قطع املس���افة في 

1.14.01ق.

»دابوك« و»مرقابي« بطال كأسي خادم 
الحرمين في الصيد والفروسية

وفد »دراغ ريس« إلى قطر

العين يواصل الترنح

تنطلق غدا اجلول���ة الثامنة واخلتامية من البطولة 
العربية ل� »دراغ ريس« التي ينظمها نادي قطر للسيارات 
والدراجات مبش���اركة 25 فريقا كويتيا موزعني على 12 
فئة. ويطمح املتسابقون الكويتيون الى مواصلة تقدميهم 
للمستوى القوي عبر هذه اجلولة الفاصلة للبطولة بعد 
ان حص���دوا املراكز االولى في بع���ض الفئات من خالل 
مشاركتهم في اجلوالت الس���بع املاضية، ويتوجه وفد 
ربع امليل برئاس���ة الشيخ علي الفواز الى قطر حلضور 

نهائيات البطولة.

زاد النصر من محن مضيف����ه العني بعدما هزمه 2 - 1 
في افتتاح املرحلة الثالثة عشرة من الدوري االماراتي لكرة 
القدم. وهي الهزمية السادسة للعني هذا املوسم ليبقى في 
املركز احلادي عشر قبل االخير برصيد 11 نقطة، ويصبح 
مهددا بالهبوط ال����ى الدرجة االولى رغم انه صاحب الرقم 
القياسي بعدد مرات الفوز باللقب )9 مرات(. وتقدم النصر 
الى املركز الرابع بعدما رفع رصيده الى 19 نقطة. وفي مباراة 
مؤجلة من املرحلة التاسعة، فاز االهلي على مضيفه الوحدة 
2 - 1. وصعد االهلي ال����ى املركز الثالث برصيد 21 نقطة، 
وتراج����ع الوحدة الى الرابع وله 18 نقطة. من جهة أخرى، 
يعتزم االحتاد اإلماراتي لكرة القدم إشهار رابطة للمشجعني 
من أجل حل مشكلة عزوف اجلماهير عن حضور مباريات 

الكرة على املستويني احمللى والدولي.

الخطيب يجتمع مع عمال األهلي المعتصمين للتهدئة
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يطير اليوم العب االهلي وقائد املنتخب 
املصري لكرة القدم احمد حسن الى املانيا 
ملقابلة الطبيب االملاني الذي اجرى له جراحة 
الرباط الصليبي منذ بضعة اشهر ليطمئن 
على سير برنامجه العالجي، والوقوف على 
موعد عودته الى املالعب. وكان حس����ن قد 
بدأ املش����اركة في التدريبات اجلماعية مع 
الفريق منذ يومني مع عودة األهلي للتدريبات 
ضمن اطار برنامجه التأهيلي، حيث يشارك 
في جزء من التدريب باالتفاق مع الطبيب 
املعالج له. في سياق مختلف من املنتظر ان 
يجتمع نائب رئيس النادي االهلي محمود 
اخلطيب مع عمال النادي املعتصمني بالقلعة 
احلمراء للسماع الى شكواهم ومطالبتهم التي 
ظل����وا ينادون بها خالل اليومني املاضيني. 
وكانت مطالب العمال قد اتس����عت وقاموا 
بالهتاف ضد رئيس شؤون العاملني احمد 
عفيفي مطالبني برحيله عن النادي كما قاموا 
بالهتاف ضد املدير املالي احمد الريدي وطالب 
العمال باالجتماع مع اخلطيب الذي يتمتع 
بشعبية جارفة بني العمال للوصول الى حل 

ازماتهم وتقدمي وعود مجدية لهم، خاصة 
ان مطالبهم عادلة ويسهل حتقيقها بالنسبة 
لناد بحجم االهلي. وانتقل املعتصمون الى 
البوابة الرئيسية للنادي مؤكدين انهم لن 
يرحلوا حتى تتحقق مطالبهم وعلى الرغم 
من خروج احد موظفي الشؤون املالية إليهم 
حامال ورق����ة تؤكد ان االدارة اتخذت قرارا 
بزي����ادة املرتبات اال ان املعتصمني رفضوا 
الرحيل انتظارا لتحقيق مطالبهم بالكامل 

وبدأوا بالنداء على العبي الكرة.

الزمالك يفوز وديا

من جهة أخرى، كلفت ادارة الزمالك رئيس 
إبراهيم برئاسة  النادي املستش����ار جالل 
بعثة الفريق االول لكرة القدم املتجهة إلى 
ليبيا خالل االسبوع املقبل خلوض مباراة 
اإلياب بدور ال� 64 ل����دوري أبطال أفريقيا 
أمام فريق س����تارز الكيني، واملقرر لها في 

25 اجلاري.
ومن املنتظر أن يس����افر الفريق لليبيا 
قبل املباراة بوق����ت كاف ليعتاد الالعبون 
على األجواء هناك. في الس����ياق ذاته أكد 

العب وس����ط الفريق االبيض عالء علي أن 
غيابه عن مباراة فريقه الودية أمام قها التي 
أقيمت عصر االول من امس مبلعب حلمي 
زمورا بالزمالك اس����تعدادا ملباراة ستارز، 
وانته����ت بفوز الزمالك 8-0 كان بس����بب 
تعرضه لإلصابة في التدريب االخير الذي 
سبق املباراة، وكشف على أنه تعرض لكدمة 
شديدة في قدمه أثناء التدريبات، لذلك فضل 
اجلهاز الفني بقيادة حسام حسن إراحته 
وعدم الدفع به في مباراة قها الودية حرصا 

على سالمته.

الحكام يرفضون المصالح 

رفض احلكام الدوليون والدرجة األولى 
محاولة قلة من احلكام استغالل املوقف الذي 
متر به البالد في حتقيق مصالح شخصية، 
بعيدا عن الس����عي لرفع مستوى التحكيم 
وحتقي����ق املطالب العام����ة للحكام، بعدما 
ذهب ظهر االول من امس 17 حكما إلى مقر 
االحتاد املصري لكرة القدم يطالبون بإقالة 
رئيس جلنة احلكام الرئيسية محمد حسام 
الدين من منصبه خلالفاتهم الش����خصية 

معه ولعدم مشاركتهم في املباريات. وكان 
مجموعة من احلكام قد ذهبوا الحتاد الكرة 
في نفس التوقيت بهدف االعتصام، لكن قلة 
عددهم أفسدت مخططهم للمطالبة بإقالة 
محمد حس���ام الدين الذي استبعدهم من 
املش���اركة في املباريات ألسباب مختلفة. 
م���ن جانبه أكد احلك���م الدولي فهيم عمر 
أن ذه���اب 5 أو 6 حكام إل���ى احتاد الكرة 
ش���يء غريب، ويعد فتنة تدعو لالنقسام 
في صف���وف التحكيم، ألن هناك أكثر من 
500 حكم في كافة مناطق مصر ينسقون 
فيما بينهم لتحديد املطالب العامة للرقي 
مبستوى التحكيم واحلكام، ولدينا مطالب 
التفاوض  عامة وليست شخصية، وجار 
لتنفيذ مطالبنا بعدما تعهد رئيس االحتاد 
س���مير زاهر بصرف املستحقات وتنفيذ 
املطالب خالل األيام القليلة القادمة، بينما 
اشار احلكم الدولي ياسر عبدالرؤوف الى 
ان التحكيم املصري يحتاج اهتماما والبد 
من تكاتف اجلميع للنه���وض بالتحكيم 
واحلكام من خالل رف���ع البدالت ووجود 

تأمني صحي للحكام.

الهالل أمام األهلي في كأس ولي العهد
الرياض ـ خالد المصيبيح

تبدأ اليوم لقاءات الدور ربع النهائي ملس���ابقة كأس 
ولي العهد الس���عودي عبر لقاءين فيما تس���تكمل غدا 
بلقاءين آخري���ن فيلعب الهالل حامل اللقب على ارضه 
وب���ني جماهيره امام االهلي وهما طرفا نهائي املوس���م 
املاض���ي في لقاء يعاني فيه الفريق���ان من عدة غيابات 
بسبب االصابات لعدد من جنوم الفريقني. وكان الهالل 
قد جت���اوز جنران في دور ثمن النهائي بالفوز برباعية 
بينما واجه االهلي صعوبة في جتاوز هجر بالفوز عن 
طريق ركالت الترجيح. وتظل مهمة الفريقني صعبة في 
ظل بحثهما عن االس���تمرار في املسابقة ومازال انصار 
الهالل يتذكرون ما حدث لفريقهم امام االهلي في الدوري 
وفي الرياض عندما كان متقدما بثالثة اهداف لهدف واحد 
قب���ل ان يدرك االهلي التعادل لذلك س���يلقي هذا اللقاء 
بظالله على لقاء اليوم. وف���ي بريدة امام فريقها الرائد 
فرصة جي���دة لبلوغ الدور نصف النهائي الول مرة في 
املسابقة عندما يستضيف الوحدة وبعد ان حقق الرائد 
اقوى مفاجآت املسابقة بالفوز على الشباب بثالثية وفي 
الرياض اال انه عاد وخس���ر من الفتح في الدوري، وفي 
بريده مما س���يضعه اليوم في اختبار صعب اذا ما اراد 
الوصول للدور قبل النهائي بينما جاء تأهل الوحدة بعد 

الفوز على الفيصلي بفارق ركالت الترجيح.


