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حديث الساعة

ألهل القرار
مبناس����بة الفرحة العارمة التي تع����م الكويت واحتفاالتها 
الوطنية باالستقالل وعيد التحرير وتولي صاحب السمو األمير 
مقاليد احلكم، وعطفا على حالة التفاؤل والفرح التي يعيشها 
الشعب الكويتي، نتمنى أن يكون للشباب واملجتمع الرياضي 
نصيب أيضا من هذه الفرحة بااللتفات إليهم وإنهاء حالة اجلفوة 
واخلالف بني مس����ؤوليهم، وحل جميع املش����اكل العالقة التي 
تؤرق هذا اجلزء احليوي من جسد املجتمع الكويتي وتصفية 
نفوس جميع املختلفني في »الرأي«، ألن االختالف وعدم االحتاد 
قد ظهرت آثاره على مستوى الرياضة بشكل عام. وقد شهدت 
الرياضة الكويتية لهذا الس����بب خالل السنوات املاضية ما لم 
تشهده في تاريخها حتى وصل بنا احلال إلى أن أدت الفرقة إلى 
رفع العلم األوملبي فوق رؤوس العبينا أصحاب اإلجنازات في 
أكبر محفل آسيوي، وهذا لم يكن في صاحلنا ولم نكن نتمناه، 
وهو درس يجب أن نحفظه عن ظهر قلب ونتخذه عبرة تدفعنا 
إلى أن نكون يدا واحدة من جديد تعمل من أجل شبابها ووطنها 
دون حس����د أو اختالف، وشيء جميل ان تكون مبادرة الصلح 
في هذا الش����هر الذي نعتز به كمواطنني كويتيني، وأن نتمثل 

بقول الشاعر الطغرائي:
كون���وا جميع���ا ي���ا بن���ي إذا اعترى 

آح���ادا تتفرق���وا  وال  خط���ب 
اجتمعن تكس���را  إذا  الرم���اح  تأب���ى 

أف���رادا تكس���رت  افترق���ن  وإذا 
> > >

التوت����ر اإلداري احلاصل بني »بعض« أعضاء مجلس إدارة 
نادي القادسية يجب أن يكون على مستوى التفاعل واملنافسة 
في سبيل الصالح العام للقلعة الصفراء دون أن يتطور ويتحول 
إلى خالف ش����خصي يصل إلى مرحلة الش����قاق ثم يتطور إلى 
اخلروج ملرحلة جديدة خارج أس����وار النادي، ثم بعد ذلك في 
الصفحات الرياضية وإذا وصل إلى هذه املرحلة األخيرة التي ال 
نتمناها فسيصعب بعد ذلك التفاهم والعودة مجددا إلى سابق 
العهد خلدم����ة النادي الذي يجب أن يبق����ى بعيدا عن الصراع 
والش����قاق وتبقى رجاالته على مستوى املسؤولية وأال يفسد 
خالفهم الود الذي نعهده في أسرة امللكي وهو ما نتمناه جلميع 

األندية األخرى.
آخر الكالم 

كبير مش����جعي النادي العربي جمعة حيدر يرقد حاليا في 
مستشفى الطب النفسي وهو في حالة صحية سيئة، واملطلوب 
من جميع الرياضيني القيام بواجبهم جتاه هذا الرجل الذي خدم 
الرياضة الكويتية سنوات طويلة، وشكرا للعرباوي مصطفى 

جمعة »بو بدر« الذي نقل إلينا هذه املعلومة.
مبارك الوقيان 
Mubarak_68@hotmail.com

 المضف بطل »التراب« في ختام الجائزة الكبرى للرماية

وصل قطار املنافسات لبطولة 
اجلائزة الكبرى للرماية للمغفور 
له الشيخ فهد السالم الى محطته 
األخي���رة حام���ال مع���ه الرماة 
ألقاب  الذي���ن نالوا  والراميات 
البطولة والتي أصبحت اس���ما 

كبيرا وسط بطوالت الرماية.
وشهد اليوم األخير للبطولة 
اقامة احلف���ل اخلتامي برعاية 
الفهد حيث  الش���يخة لطيف���ة 
اس���تكملت النتائج التي اقيمت 
على مجمع الشيخ صباح األحمد 
األوملبي في منطقة الصليبية، 
الرامي خال���د املضف  وتأل���ق 
الذي حقق لقب مسابقة التراب 
بكل جدارة وثقة بعد ان سجل 
نتيجة رائعة بإصابة 144 هدفا 
من أص���ل 150 وبفارق ال بأس 
به ع���ن أقرب منافس���يه وهو 
البريطاني جون ماكدونالد الذي 
حل ثانيا بنتيجة 138 من أصل 

150 والثالث عبدالرحمن الفيحان 
بنفس النتيجة 138-150 والرابع 
طالل عبدالعزيز الرشيدي 138-
150 واخلامس خالد الشحومي 
136-150 والسادس اللبناني جاد 

احمده 150-130.
وفي مسابقة السكيت )رجال( 
جاء ف���ي املرك���ز االول االملاني 
س���يفني كودت بنتيجة 147 من 
أص���ل 150، الثاني مواطنه تني 
وينزل 144-150 والثالث اكسل 
ويجنز )املانيا( 143-150 والرابع 
زيد املطيري )الكويت( 150-142 
واخلامس محمد نايف الديحاني 
)الكويت( 140-150 والسادس 
االماراتي محمد احمد 150-140.
و حضر اخلتام، الشيخ علي 
العبداهلل محافظ مبارك الكبير 
والشيخ سلمان احلمود رئيس 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
ونائب رئي���س االحتاد الدولي 

للرماية والشيخ صباح علي الفهد 
وم.دعيج العتيبي نائب رئيس 
الكويتي واآلسيوي  االحتادين 
ورئيس االحتاد العربي وأعضاء 
مجلسي ادارتي االحتاد العربي 
ونادي الرماية ورؤساء الوفود 
املشاركة في البطولة وشخصيات 

رياضية واجتماعية.
وبدأ احلفل بالسالم الوطني 
وآيات من الذكر احلكيم وتلته 
كلمة للشيخ س���لمان احلمود 
رئيس اللجن���ة العليا املنظمة 
للبطولة والذي رحب باجلميع 
وشكر الشيخة لطيفة الفهد على 
تشريفها نادي الرماية بحضور 
اخلتام ومبادرتها بتشجيع الرماة 
البطولة  والرامي���ات ورعايتها 

ودعمها هذه الرياضة.
وقال احلمود ان البطولة تأتي 
الستذكار مآثر املغفور له الشيخ 
فهد السالم الذي ساهم في بناء 

الكويت احلديث���ة وفي توثيق 
الكويت بتراثهم  ابناء  وتعزيز 
مشددا على انها مناسبة لتخليد 
ذك���راه اضافة ال���ى التحضير 
للمنافسات املؤهلة الى أوملبياد 

لندن 2012.
واضاف: من حسن الطالع ان 
تتزامن هذه البطولة الغالية مع 
أعياد الكويت ونحن في احتاد 
الرماية نقدم كل الشكر والتقدير 
والعرفان لصاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد وسمو ولي 
العهد لدعمهما الدائم واملتواصل 
ألبنائهم في ن���ادي الرماية مما 
الى حتقيق االجنازات من  أدى 

قبل أبطال هذه اللعبة.
ورح���ب باجتم���اع مجلس 
االحتاد العربي للرماية الذي عقد 
في مقرهم اجلديد في الكويت على 
الكبرى  هامش بطولة اجلائزة 
الكويت  وتزامنه مع احتفاالت 

بأعيادها الوطنية.
وهنأ احلمود الفائزين بألقاب 
البطولة التي شهدت مشاركة 136 
راميًا ورامية ميثلون 13 احتادا 
عربيا وآسيويا ودوليا مبا فيها 
الكويت في منافسات اخلرطوش 
البطولة جنحت  ان  الى  مشيرا 
من خالل املنافس���ة الش���ريفة 
واالمكانيات الفنية العالية التي 

قدمها جميع املشاركني.
وعقب كلمة احلمود، قدمت 
طالبات منطق���ة مبارك الكبير 
التعليمية فقرة ش���عبية حتت 
اش���راف املوجهة الفنية األولى 
أمينة اسماعيل. وبعدها، قامت 
الش���يخة لطيفة الفهد والشيخ 
سلمان احلمود ودعيج العتيبي 
وأمني السر العام لنادي الرماية 
ومدير البطولة عبيد العصيمي 
الك���ؤوس واجلوائز  بتوزي���ع 
على الفائزين ثم اقيمت مراسم 

التتويج الرسمية.
وبادرت اللجنة العليا املنظمة 
الى تكرمي أعضاء مجلس ادارة 
العرب���ي للرماية وهم  االحتاد 
ن���وري الفلي���ت )النائب االول 
للرئيس( واحمد اجليدة )النائب 
الثاني للرئيس( واحمد الريسي 
وفوزي نحاس وغشان شعبان 
وعبد اجلب���ار عل���ي ورياض 
الرشيد ومحمد منذر اخلطيب 
)املدير الفني(. كما كرمت رؤساء 
الوفود املش���اركة وهم عوض 
االسمري )السعودية( وابراهيم 
عب���داهلل )البحرين( وويلهيلم 
ميتيلم���ان )املانيا( وكيفن جل 
)بريطاني���ا( اضافة الى احلكام 
الدوليني املشاركني وهم سوشيل 
شودري ومحمد عباس وجنالء 
اخلليفة.وتكرمي الشيخة لطيفة 
الفهد عرفانا بدعمها الالمحدود 

لنادي الرماية.

المطيري والديحاني في المركزين الرابع والخامس بـ »السكيت«

الشيخ علي العبداهلل يسلم اجلائزة ألحد املكرمني

)عادل يعقوب(املدرب املساعد خالد أحمد يوجه الالعبني في تدريب سابق 

الشيخة لطيفة الفهد تسلم الكأس لصاحبة املركز األول

»الصيد« يستضيف فروسيات األحمدي والفروانية 
والجهراء في مهرجان األعياد الوطنية

»أشبال الكراتيه« انطلقت برعاية »الكاتل«

معسكر خارجي لجودو الصليبخات

برعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد 
يش���هد مضمار السباق بنادي الصيد والفروسية 
في الثالثة بعد ظهر اليوم املهرجان الكبير لسباق 
اخليل جلياد الدرجة الثالثة واملبتدئات على مسافة 
1800 متر من نادي الصيد والفروس���ية واشواطا 
خاصة جلياد فروسية االحمدي واجلهراء والفروانية 
للتنافس على سيارات مقدمة من صاحب السمو 
االمير باإلضافة الى اشواط جلياد الدرجة األولى 
والثاني���ة على مس���افة 1400 مت���ر تتنافس على 
سيارات ايضا وهناك شوط خاص للنتاج احمللي 
من جياد نادي الصيد والفروس���ية تتنافس على 

سيارة ايضا.
وقد اعرب رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ 
ضاري الفهد عن س���عادته إلقامة مهرجان اليوم 
لفروسية النادي واألحمدي واجلهراء والفروانية 
عل���ى الس���يارات املقدمة من صاحب الس���مو في 

احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية واحلفاظ على 
رياضة التراث، وش���كر بالنيابة عن نفسه وعن 
اسرة الفروسية صاحب السمو األمير على بادرة 

سموه الطيبة التي تضاف الى مكارمه.
ومن ناحية اخرى، اشاد رئيس فروسية االحمدي 
السابق محمد هادي العتيبي بجهود سعيد اخلوري 
احد مؤسسي فروسية االحمدي وصاحب الفضل 
في بناء املقر احلالي لفروسية االحمدي واملساهمة 
في دعم وبناء العديد من اندية الفروسية في دول 

مجلس التعاون والدول العربية.
وأضاف ان شركة احتاد املقاولني )كونكو( التي 
يرأسها سعيد اخلوري قامت بدور اساسي وفعال 
بعد حترير الكويت وازالة كافة األلغام وآثار العدوان 

التي تعرض لها مقر فروسية االحمدي.
واشاد بجهود الشيخ ضاري الفهد والسير على 

درب والده الشهيد فهد األحمد رحمه اهلل.

 فارس سعودي أول »فرسان القدرة«
حقق الفارس الس���عودي حمود الشمري من إسطبالت اململكة 
العربية الس���عودية املركز األول في التصني���ف اجلديد لالحتاد 
الدولي للفروسية لفرسان القدرة والتحمل، بعد نتائج املشاركات 
األخيرة للفرسان في املسابقات والبطوالت املختلفة سواء احمللية 
أو اخلارجية. وحقق الشمري املركز األول برصيد 80 نقطة من بني 
63 فارس���ا من جميع أنحاء العالم شملهم التصنيف املعلن خالل 
الفترة من أول يناير والعاش���ر من فبراي���ر 2011 فيما جاء زميله 
الفارس عبدالرحمن احلواس من إسطبالت اململكة في املركز السابع 

برصيد 72 نقطة.
ونقلت وكالة األنباء السعودية الرسمية )واس( امس عن املدرب 
الوطني واملشرف على إسطبالت اململكة جنيب البرجس أن الداعم 

األول لفرسان الفريق هو األمير الوليد بن طالل.

عنف وضرب في اجتماع
بوكا جونيورز

أبدى رئيس نادي بوكا جونيورز األرجنتيني استياءه للفضيحة 
التي وقعت خالل أول اجتماع ملجلس إدارة النادي هذا العام، حيث 
دخل اثنان من مس���ؤوليه في س���جال لفظي عنيف أفضى، وفقا 
لوسائل اإلعالم، إلى معركة بينهما بالضرب والركل.وقال أميال في 
تصريحات إلذاعة »راديو 10«: »ذلك ال يساعد بوكا في شيء، ليس 
أمرا طيبا. السجال اللفظي وقع، إنها حقيقة، لكن لم يحدث ضرب 
أو اتهامات. ما حدث كان اختالف طبيعة وطرق إدارة. إننا منهمكون 

في عملنا متاما«، متجنبا ذكر اسمي املتورطني في الفضيحة.

انطلق���ت أول من أمس بطولة الكراتيه الثالثة 
لألش���بال برعاية ألكاتل فون مبش���اركة 14 ناديا 
وبحضور أمني سر احتاد الكراتيه خلف السعيدي 
والرئيس التنفيذي لشركة ألكاتل م.سلمان احلربي 

وعضو مجلس إدارة االحتاد محمد العجمي.
وشهدت نتائج اليوم األول في منافسات الكاتا 
فردي حتت 10 سنوات فوز العب الساملية شادي 
احللبي بامليدالية الذهبية فيما فاز العب الشباب 
حس���ني ناصر بالفضية، وكان���ت البرونزية من 
نصيب عبداهلل العنزي من خيطان وحسني اخلرس 

العربي.
وفي منافسات الكاتا حتت 11 سنة حصل العب 
الفحيحيل س���لمان دواد عل���ى امليدالية الذهبية 
بينم���ا حاز الفضية العب الش���باب علي املجادي 
وتقاسم البرونزية كل من محمد الغامن من القادسية 
وعبدالرحمن بوعمو من التضامن فيما أحرز العب 
العربي يوس���ف كمال ذهبية حتت 12 سنة للكاتا 
ونال الفضية غالب الدوسري من القادسية وحصل 
على البرونزية كل م���ن محمد احمد من اليرموك 

وفارس إبراهيم من الكويت.

أكد مدير لعبة اجلودو واملبارزة في الصليبخات 
عبداللطيف العوضي ان إدارة اجلودو أعادت العبي 
الفريق ال� 14 املوقوفني من إدارة النادي املعينة السابقة 
إلعداد الفري����ق مرة أخرى وتأهيله للمش����اركة في 
البطوالت احمللية، وأض����اف انه يوجد اآلن 18 العبا 
جديدا س����ينضمون للعبة اجل����ودو بقيادة املدربني 
املصري إبراهيم بس����خرون والكويتي فيصل جبار 

اس����تعدادا لبطولة العمومي التي ستنطلق 2 ابريل 
املقبل.وأشار العوضي إلى أن الصليبخات تقدم بطلب 
للهيئة العامة للشباب والرياضة إلقامة معسكر خارجي 
لفريق اجلودو خالل الفترة املقبلة استعدادا لبطوالت 
املوس����م احلالي، ومن احملتمل أن يكون املعسكر في 
القاهرة إذا عادت األوضاع إلى طبيعتها أو في احدى 

الدول اخلليجية ونحن في انتظار موافقة الهيئة.

خلف السعيدي وسلمان احلربي ومحمد العجمي خالل تتويج األبطال

خالد الفودري وعدنان أبل وفيصل الصولة مع املشاركني في الدورة

»األولمبي« يبدأ معسكره المغلق اليوم استعدادًا لبنغالديش

مبارك الخالدي
يعاود منتخبنا االوملبي لكرة 
القدم تدريباته مساء اليوم على 
امللع���ب الفرعي لس���تاد جابر 
اس���تعدادا ملواجهته املرتقبة 
أمام منتخب بنغالديش االربعاء 
املقبل ضمن ال���دور التمهيدي 
للتصفيات اآلس���يوية املؤهلة 
الوملبياد لن���دن 2012 بحضور 
كل الالعبني بعد انتهاء مشاركتهم 

مع أنديتهم في اجلولة ال� 14 من 
الدوري املمتاز.

ويسعى اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب ماهر الشمري ومساعده 
خالد احمد الى وضع مالمح خطة 
اللع���ب املقررة أم���ام املنتخب 
البنغالي لتنفيذها االيام املقبلة 
ضمانا الستيعاب الالعبني لها 

بشكل جيد.
ويب���دأ األوملب���ي اعتب���ارا 

الي���وم معس���كره املغلق  من 
بفندق كويت يارد حتى موعد 

املباراة.
وكان اجله���از االداري ق���د 
منح الالعبني يوم أمس اجازة 
لالعبني اس���تغلوها بالتواجد 
مع ذويهم، حيث أدى املنتخب 
تدريبا خفيفا مبشاركة الالعبني 
الذين لم يلعبوا مع أنديتهم ملدة 
ساعة واحدة، حيث سمح لالعبني 

مشاهدة مباريات الدوري.
الفن���ي زاد  وكان اجله���از 
التدريبية حلراس  اجلرع���ات 
االزرق، وقد أشرف على تدريبهم 
املدرب ش���اكر الشطي وقد بدا 
ان احلارس سليمان عبدالغفور 
األوف���ر حظا حلراس���ة مرمى 
املنتخب لعدم جاهزية حسني 
كنكوني العائد من اإلصابة، كما 
ان عبدالغفور قام بحراسة مرمى 

اللتني  التجربتني  ف���ي  األزرق 
خاضهما املنتخب أمام منتخب 
اليمن والقادسية حتت 21 سنة 
وقد ظهر عبدالغفور بحالة فنية 

وبدنية جيدة.
الى ذلك، كان وفد املنتخب 
البنغالي ق���د وصل أمس ومن 
املقرر ان يجري حصة تدريبية 
أول���ى وف���ق البرنام���ج املعد 

للمنتخب الضيف.

عبدالغفور األوفر حظًا لحراسة المرمى

»البحري« افتتح دورة لمدربي التجديف

افتتح���ت جلن���ة الش���راع 
والتجديف والكاياك في النادي 
البحري دورة دراسات مدربي 
التجديف والتي تنظمها بالتعاون 
م���ع مركز إعداد الق���ادة التابع 
للهيئة العامة للشباب والرياضة. 
وأقيم احتفال رس���مي الفتتاح 
الدورة بحضور أمني السر العام 
ورئيس جلنة الشراع والتجديف 
والكاياك في النادي البحري خالد 
الف���ودري ونائب رئيس مركز 

إعداد القادة عدنان أبل ومبشاركة 
التونس���ي  الدولي  احملاض���ر 
للتجديف فيصل الصولة، وعدد 
التجديف واملدربني  من مدربي 
املس���اعدين والالعب���ني. وفي 
كلمة له، اش���اد الفودري بدور 
مرك���ز إعداد الق���ادة وبالهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة، 
مشيدا مبساعي النادي البحري 
احلثيثة في النهوض برياضات 
التجديف والش���راع والكاياك 

النادي املتخصص في  بصفته 
الرياضات البحرية، وأعرب عن 
شكره ألبل وللمحاضر فيصل 
الصولة وللمشاركني في الدورة. 
بدوره، اكد أبل حرص مركز اعداد 
القادة على التعاون مع األندية 
الرياضية عامة والبحري واألندية 
املتخصصة خاصة، في تنظيم 
الدورات التي من شأنها أن تساهم 
في االرتقاء باأللعاب الرياضية 

وتأهيل املدربني واحلكام.


