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 »رماية ديبلوماسية« في مجمع امليادين

»جود وبس« تكسب كأس اجلابر

إيڤانوڤ مدربًا للشراع البحري

في إطار تعاون نادي الرماية ووزارات الدولة 
والهيئات واملؤسسات الرسمية أقام النادي يوما 
مفتوحا قامت بتنظيمه وزارة اخلارجية حيث متت 
دعوة سفراء الدول العربية الشقيقة واألجنبية 
الصديقة لزيارة مجمع ميادين الش����يخ صباح 
األحمد االوملبي للرماية وممارسة رياضة الرماية 
وكان في استقبال املدعوين الشيخ سلمان احلمود 
رئيس االحتادين الكويتي واآلس����يوي ونائب 
رئيس االحتاد الدولي للرماية وم.دعيج العتيبي 
رئيس االحت����اد العربي للرماية وعضو مجلس 
إدارة االحتاد الدولي للرماية والشيخ علي اخلالد 
مدير اإلدارة االقتصادية بوزارة اخلارجية وعبيد 
العصيمي األمني العام لالحتاد العربي للرماية 
وأمني السر العام بالنادي وعدنان االبراهيم أمني 

الصندوق املساعد.

حققت الفرس »جود وبس« السطبل النصف 
باخليال املتألق كليمانس فوزا مستحقا على 
اطايب جياد الدرجة الثانية والسيما »حميدان« 
و»الزبرجد« اللذين لم يس���تطيعا منافستها 
بالطريق املستقيم لتكسب كأس األمير الراحل 
املغفور له الشيخ احمد اجلابر � طيب اهلل ثراه 
� كما فاز اجلواد »الغيص« الس���طبل املسايل 
بكأس الشركة الكويتية للتجهيزات الغذائية 
املخصص جلياد املبتدئات في االجتماع ال� 19 
لس���باق اخليل الذي اقيم عصر اول من امس 

مبضمار نادي الصيد والفروسية.
ومن جانبه اشاد نائب رئيس مجلس االدارة 
الش���يخ علي احلمود باملستويات الفنية التي 

تسلم املدرب البلغاري للشراع ايڤانوڤ ڤالنتني 
مهام عمله لتدريب فرق الشراع التابعة للجنة 
الشراع والتجديف والكاياك في النادي البحري 
إلى جانب املدربني الوطنني راشد اخلطاف ومحمد 

احلمدان.
وأوضح أمني السر العام ورئيس جلنة الشراع 
والتجديف والكاي����اك في النادي خالد الفودري 
أن التعاقد م����ع املدرب الدولي ايڤانوڤ جاء في 

وقام الضيوف بجولة في مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد االوملبي للرماية لالطالع على منشآت 
ومرافق ميادين الرماية، اش����تملت على ميادين 
رماية الرصاص الهوائية ميدان 10 أمتار وميدان 
25 مترا وميدان النهائيات وميدان 50 مترا كما مت 
اطالع الضيوف على ميادين اخلرطوش وميدان 
القوس والسهم االوملبي  الس����بورتنج وميدان 
وجولة في حمامات السباحة والصالة متعددة 
األغراض. وأبدى الضيوف إعجابهم الشديد مبا 
شاهدوه من منشآت ومرافق في مجمع ميادين 
الش����يخ صباح األحمد االوملبي للرماية وتطور 
رياضي كبي����ر لرياضة الرماية الكويتية مثنني 
على هذه املنش����آت التي تن����م عن مدى الرعاية 
واالهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية 

بدولة الكويت لرياضة الرماية الكويتية.

ظهرت بها جميع االشواط الستة في االجتماع 
ال� 19 مبضمار النادي الرئيسي.

وقال ان رياضة الس���باقات تشهد تطورا 
ملموسا في السنوات االخيرة والسيما املوسم 

احلالي.
وتابع ان املكرم���ة االميرية اضفت البهجة 
والسرور على جميع منتسبي وسط الفروسية 
والذين سيحرصون على جلب اطايب اجلياد 

في الفترة املقبلة.
وفي ختام تصريحه تقدم بجزيل الش���كر 
واالمتنان جلميع املتبرعني الذين يس���اهمون 
بالنهوض في املس���توى الفني العام لرياضة 

اآلباء واالجداد.

إطار خطة مجلس اإلدارة لتعزيز األجهزة الفنية 
لأللعاب املائية ولالرتق����اء بإمكانيات الالعبني 
وقدراتهم ومبا يساهم في إعداد منتخبات متمكنة 
قادرة على حتقيق النتائج املتقدمة على مستوى 

البطوالت اخلليجية واإلقليمية والدولية.
وأضاف الفودري أن املدرب ايڤانوڤ حاصل 
على العديد من الشهادات التخصصية والدولية 

في الشراع.

الشيخ سلمان احلمود يسلم كأسا في ختام البطولة بحضور الشيخ علي اخلالد

الشيخ علي احلمود يسلم الكأس إلى الفائز

مدرب الشراع البلغاري ايڤانوڤ ڤالنتاين يتوسط راشد اخلطاف ومحمد احلمدان

الكويت في مواجهة النصر بالدور نصف النهائي

في إطار استعداداته للتصفيات اآلسيوية املؤهلة ألوملبياد »لندن 2012«

بقي أخيراً في املجموعة األولى لدوري أبطال اخلليج

مهمة صعبة للقادسية أمام كاظمة في »كأس السلة«

»األوملبي« يتغلب على فلسطني

الساملية »املتهالك« يخسر أمام الشباب 

يخوض القادسية حامل اللقب 
مواجهة من العيار الثقيل عندما 
يلتقي مع كاظم���ة في ال� 5:30 
مساء اليوم، ضمن مباريات الدور 
نصف النهائي لبطولة كأس احتاد 
كرة السلة، فيما يدخل الكويت 
اختبارا سهال نسبيا مبواجهة 

النصر في ال� 7:30.
وتكمن صعوب���ة املواجهة 
األولى في أن كال من القادسية 
وكاظمة يطمحان بقوة للحصول 
على لقب البطولة، فاألول يريد 
تكري���س تفوقه وهيمنته على 
البطوالت في السنوات األخيرة 
واحملافظة على ثنائية الدوري 
وال���كأس التي حققها املوس���م 
املاضي بعد تتويج األصفر بلقب 

الدوري قبل أيام.
وتضم تشكيلة األصفر ترسانة 
كبيرة من الالعبني املميزين يأتي 
ف���ي مقدمتهم عبداهلل الصراف 
املتألق في التسجيل الذي دائما ما 
يشكل وجوده عنصر قوة كبيرا 
لفريقه، الى جانب فهاد السبيعي 
صاحب العطاء السخي في جميع 
مباريات القادس���ية اذ في حال 
اش���تدت األمور جن���د احللول 
الس���بيعي، وبخالف ذلك  عند 
املقدوني  القادسية  يجد مدرب 
جوردانكو ديڤيدنكوف نفسه 
أمام خيارات واسعة من الالعبني 
بوج���ود عبدالعزيز احلميدي 
ومحمد ساملني وناصر الظفيري 
وأحمد سعود واألميركي دميتريك 
ش���او والليتوان���ي توم���اس 

ناجز.
وفي اجله���ة املقابلة، ميتلك 
البحرين���ي  م���درب كاظم���ة 
س���لمان رمضان كوكبة مميزة 
من الالعب���ني تنقصهم اخلبرة 
اللحظات  التعامل مع  فقط في 
احلاسمة في املباريات الكبيرة، 
ويتواجد في تشكيلة البرتقالي 

فاز منتخبنا االوملبي لكرة 
القدم على نظيره الفلسطيني 
2-0 في املب���اراة الودية التي 
جمعتهما مساء امس على ستاد 
محمد احلمد في نادي القادسية 
ضمن استعدادات األزرق للمرحلة 
التصفيات املؤهلة  الثانية من 

ألوملبياد »لندن 2012«.
وأحرز هدفي األزرق األوملبي 
حمد ام���ان )29( وعبدالعزيز 

حيدر )36(.
وشهدت املباراة عودة حارس 
االوملبي حسني كنكوني بعد غياب 

استمر 6 اشهر لإلصابة.
وجاء الشوط األول متوسط 
املس���توى بني املنتخبني وكان 
األزرق هو األكثر استحواذا على 

مني الساملية بثاني خسارة 
له على التوالي في دوري ابطال 
القدم أمام ضيفه  اخلليج لكرة 
الشباب اإلماراتي 0-1 في املباراة 
التي جمعت بينهما مساء امس 
على ستاد ثامر في اجلولة الثانية 

للمجوعة االولى.
وبهذه النتيجة بقي السماوي 
اخيرا في مجموعته األولى فيما 
شارك الشباب الرفاع البحريني 
صدارة الترتيب ب� 3 نقاط لكل 

منهما.
الشباب على  ورغم سيطرة 
اال ان  الش����وط األول  مجريات 
الفريق لم ينجح في هز شباك 
الس����املية بس����بب اس����تعجال 
العبيه في انهاء الهجمات تارة، 
واستبسال حارس الساملية حميد 
القالف في الذود عن مرماه تارة 

أخرى.
من جهته واصل الساملية تقدمي 
عروضه السيئة هذا املوسم والتي 
أدت ال����ى احتالله املركز األخير 
في ترتيب فرق الدوري املمتاز، 
وتركزت خطورة السماوي في 
هذا الش����وط عب����ر املجهودات 
الفردية للمهاجم علي فريدون 

ولكن من دون خطورة.
وأبرز فرص الش����وط كانت 
جميعها للش����باب، حيث سدد 
جنم املباراة التشيلي كارلوس 
فيالنويفا ركلة حرة مباش����رة 
مرت بجوار القائم )3(، قبل ان 
يعود فيالنويفا نفسه لتسديد 
كرة قوية من مسافة قريبة بني 
يدي القالف )5(، وتألق القالف 
في إبعاد انفراد ملهاجم الشباب 
عيسى عبيد )14(، وحاول عبيد 
مرة اخرى من كرة رأس����ية إال 
انها علت عارضة مرمى الساملية 

.)»33(
وفي الش����وط الثاني ترجم 

أحمد البلوش���ي وفهد الرجيبة 
الربيعة ومحمد  وعبدالعزي���ز 
اش���كناني وأم���ني عبدالرحمن 
واألميركيان دي كواننت ومايكل 

سونال.

مهمة سهلة لألبيض

وفي مباراة الكويت والنصر، 
يجد األبيض نفسه أمام اختبار 
قد يكون سهال مبواجهة العنابي 
نظرا للف���وارق الفنية الكبيرة 
التي متيل ملصلحة األول الذي 
ميتاز العبوه بخبرة التعامل مع 

املباريات الصعبة.
وعلى خ���الف النصر، جند 
تشكيلة الكويت عامرة باألسماء 
املمتازة مما يترك حرية كبيرة 

الكرة للتحركات االيجابية جلابر 
جازع وعبدالعزيز السليمي وفهد 
احلشاش في منطقه املناورات 
واالنطالقات السريعة للمتألق 
حمد امان الذي متكن من احراز 
الهدف األول م���ن ضربة حرة 
مباش���رة نفذها بش���كل رائع 
على ميني احلارس الفلسطيني 

عبداهلل الصيداوي )29(.
وأهدى امان متريرة جميلة 
من ضربة حرة مباش���رة على 
رأس املدافع املتقدم عبدالعزيز 
حيدر وضعها برأسه في سقف 

مرمى الصيداوي )36(.
وأضاع احلشاش ركلة جزاء 
بعد إعاقة جازع داخل املنطقة 
تصدى لها الصيداوي ببراعة.

الشباب أفضليته في اللقاء بعد ان 
احتسب له حكم املباراة العماني 
يعقوب عبدالباقي ركلة جزاء اثر 
تعمد محترف الساملية املغربي 
محمد العبو ملس الكرة بيده داخل 
منطقة اجلزاء، لينفذ فيالنويفا 
الركلة بنجاح على يسار القالف 

.)51(

املهمة ستكون مضاعفة على العب القادسية محمد ساملني للحد من خطورة األميركي مايكل سونال

مهاجم السماوي علي فريدون يتعرض للمضايقة من مدافع الشباب اإلماراتي 

العنابي املباراة بروح معنوية 
ودافعوا بشراسة.

القادسية في »أندية الخليج« 

تلقى احتاد السلة كتابا من 
اللجنة التنظيمية لدول مجلس 
التع���اون اخلليج���ي تضمن 
موافقته على مشاركة القادسية 
في بطول���ة األندية اخلليجية 
ال�31 التي ستقام في مدينة جدة 
الس���عودية خالل الفترة من 4 
وحتى 11 مايو املقبل. كما وافقت 
اللجن���ة التنظيمية كذلك على 
مش���اركة أنديتنا ومنتخباتنا 
ف���ي بطوالت اخللي���ج للفترة 

املقبلة.
يحيى حميدان  ٭

املتماس���ك ومس���اندة  الدفاع 
العبي الوسط لألزرق وبراعة 
احلارس حسني كنكوني أفسدت 

تلك احملاوالت.
وأجرى مدرب املنتخب ماهر 
الشمري تبديالت عديدة بغية 
احلفاظ عل���ى حيوية األزرق 
مبشاركة بعض العناصر اجلديدة 
ألول مرة واعتمد املنتخب على 
االنطالقات السريعة لعبدالهادي 
خمي���س لكنه ل���م ينجح في 

التسجيل.
أدار املب���اراة احلكم الدولي 
ناصر العنزي وعاونه كل من 

سعود جودة وفهد املطيري.

مبارك الخالدي  ٭

ان الفريق لم يس����تغل النقص 
العددي لفريق الشباب في آخر 
8 دقائق من عم����ر املباراة بعد 
ان طرد احلكم عبدالباقي مدافع 
الشباب حسن ابراهيم اثر دخوله 
القوي على العب الساملية مشاري 

العازمي.
عبداهلل العنزي  ٭

للمدرب األملاني بيتر شومرز في 
تغيير التكتيك حسب مجريات 
املباراة من خالل استفادته من 
خدمات راش���د رياض وحسني 
عبدالرحم���ن وراش���د عل���ي 
وعبدالعزيز فالح واألميركيني لي 

روي هيرد وبوني واتسون.
وفي تشكيلة العنابي، نالحظ 
قلة عدد الالعبني املميزين الذين 
ميتازون باخلب���رة، ويبرز في 
صفوف الفريق يوس���ف عقاب 
وبدر العتيبي ومحمد س���عود 
ويقودهم فنيا املدرب الش���اب 

أنور الدويلة.
وبالرغم من ذلك يبقى الطموح 
مشروعا ل� »أبناء اجلليب« الزعاج 
األبيض واالطاحة به في حال أدى 

وظهر األزرق مبستوى فني 
جيد في الثلث ساعة األخير من 
الشوط األول ومت��كن من إحكام 
قبضته عل���ى املب���اراة فيم���ا 
الفلس���طيني  اعتمد املنتخب 
على الكرات املرتدة التي قادها 
هشام صاحلي وسليمان عيد 
واشرف الغواغرة، اال ان دفاع 
األزرق تصدى لتلك احملاوالت 
وكانت اخطر الفرص للمنتخب 
الفلس���طيني عندما رد القائم 
األيسر حلارس منتخبنا سلمان 
عبدالغفور ك���رة ثابتة نفذها 

الغواغرة )31(.
الثاني ضغط  وفي الشوط 
الفلس���طيني بقوة  املنتخ���ب 
بغي���ة تقليص الف���ارق اال ان 

وبعد الهدف لم يظهر الساملية 
رد الفعل املناسب لتحقيق التعادل 
حيث حاول الس����ماوي الهجوم 
ولكن من دون أي تنظيم وسط 
فوضى عارمة ملنطقة الوسط، 
فلم يعرف تكتيكا بعينه يلعب 
به الشباب سواء على األطراف 
أو االختراق م����ن العمق، حتى 

التضامن يؤجل تأهل الشباب إلى املمتاز
أجل التضامن تأهل الش���باب الى الدوري 
املمتاز لكرة القدم في املوس���م املقبل بعد أن 
جنح في التع���ادل معه 0-0 أمس في اجلولة 

ال� 18 لدوري الدرجة األولى.
وكان الش���باب بحاجة الى الفوز في هذه 
املباراة ليؤكد تأهله رسميا دون انتظار للجولتني 
األخيرتني، اال أن التعادل رفع رصيده الى 34 
نقط���ة بفارق 5 نقاط ع���ن التضامن مطارده 
املباش���ر الذي يحتل املركز الثاني برصيد 29 

نقطة وتبقى حظوظه قائمة في قلب املوازين 
في اجلولتني األخيرتني.

وفي بقي���ة املباريات، ف���از اليرموك على 
الصليبخات 3-2، وتعادل خيطان مع الفحيحيل 

.0-0
ويحتل خيطان املرك���ز الثالث برصيد 26 
نقطة، واليرموك رابعا ب� 20 نقطة، والصليبخات 
خامسا ب�19 نقطة، وأخيرا الفحيحيل برصيد 

13 نقطة.


