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الرامي عبداهلل الرشيديالرامي ناصر املقلد

الرشيدي واملقلد مع األوائل في القارة الصفراء 

رماة اخلرطوش باملراكز األولى في تصنيف االحتاد اآلسيوي 

العوضي بطل تنس الرجال واليرموك في املركز األول

 الكراتيه يكّرم املدرب احلواج 

أعل����ن االحت����اد اآلس����يوي 
لرياضة الرماية )ASC( التصنيف 
العام لرماة القارة اآلسيوية في 
رماية األطباق الطائرة وأسلحة 
الرصاص بعد نتائج التي حققها 
أبطال القارة اآلسيوية في دورة 
األلعاب اآلس����يوية السادس����ة 
عش����رة التي أقيمت في الصني 
الع����ام املاضي والت����ي نظمها 
االحتاد اآلسيوي للرماية حتت 
أشراف االحتاد الدولي لرياضة 
الرماية. وكان رماة الكويت قد 
حققوا اجنازات كبيرة في هذه 
التصنيف  الدورة وتص����دروا 
العام ألبطال القارة اآلس����يوية 
ف����ي رماية الس����كيت والتراب 

والدبل تراب.
 وج����اء التصني����ف احلالي 
بتتويج البطل عبداهلل الرشيدي 
باملركز األول في رماية السكيت 
مبجموع 762 نقطه وتاله الرامي 
القطري حمد مس����عود باملركز 

مناحي العصيمي أمني السر العام 
لنادي الرماية قائال: ان تصنيف 
االحتاد اآلسيوي لرياضة الرماية 
جاء ليؤكد بان رماة الكويت دائما 
يتطلعون إلى املراكز األولى وان 
التصنيف احلالي خير ش����اهد 
بأن املنظومة الرياضية للرماية 
تس����ير على نه����ج متميز وان 
الفترة املقبلة ستش����هد نهضة 
أكبر بع����د أن يتحقق للرماية 
الكويتية الوصول إلى أوملبياد 

لندن 2012.
 وقال العصيم����ي ان رماة 
الرصاص كان معدل  أس����لحة 
نتائجهم متميزا في التصنيف 
الرامي  احلالي وذلك من خالل 
عبداهلل احلربي والرامية مرمي 
الزايد  ارزوقي والرامية حصة 
في رماية البندقية ضغط الهواء 
10م كما أشاد بالتنصيف العام 
للرامية شهد احلوال في رماية 

التراب.

مانفجي����ت الذي ح����ل باملركز 
الثالث بنتيجة 470 نقطة بعد 
الرامي الكويت����ي خالد املضف 
الذي احتل املركز الثاني بنتيجة 
658 وحل باملركز الرابع الرامي 
اللبناني جو سالم 372 وباملركز 
اخلامس اللبناني عبدو اليازجي 
218 وباملركز الس����ادس الرامي 
عبدالرحم����ن الفيحان بنتيجة 

216 نقطة.
 وفي رماية الدبل تراب احتل 
الرامي فهي����د الديحاني املركز 
الس����ادس بنتيجة 664 نقطة 
وباملرك����ز األول الرامي الهندي 
سودهاي روجنان بنتيجة 2506 
والرام����ي الصيني جينجي مو 
باملركز الثالث وحقق 891 نقطة 
وزميله بنجيان هو باملركز الرابع 
714 والرامي القطري راشد العذبة 
باملرك����ز اخلامس بنتيجة 695 

نقطة.
 وبهذه املناسبة صرح عبيد 

الثاني 504 نقاط وباملركز الثالث 
الرامي اإلماراتي سيف بن فطيس 
394 وم����ن ثم باملرك����ز الرابع 
الرامي الكازاخستاني فالدسليف 
ميخميدوف 392 واخلامس الرامي 
الصيني شيا تانغ 386 واملركز 
السادس الرامي القطري ناصر 
العطية 370 وباملركز الس����ابع 
الرامي زيد املطيري مبجموع 398 
نقطة وبذلك يكون الرامي زيد 
املطيري هبط من املركز األول 
في التصنيف السابق إلى املركز 
السابع وعبداهلل الرشيدي من 
املركز احلادي عشر إلى املركز 

األول.
 أما تصني����ف رماة التراب 
فقد صع����د الرامي ناصر املقلد 
بتصنيف االحتاد اآلسيوي من 
املركز الثالث إلى املركز األول بعد 
أن حقق 793 نقطة متفوقا على 
صاحب املركز األول في الترتيب 
السابق الرامي الهندي سانداي 

بحضور الشيخ أحمد اجلابر 
رئيس احتاد التنس، اختتمت امس 
األول بطولة االحتاد للسن العام 
التي انطلقت في احلادي عشر من 
الشهر اجلاري على مالعب نادي 
اليرموك وف���ي املباراة النهائية 
للفردي تغلب العب نادي الكويت 
عبدالرحمن العوضي على العب 
اليرموك علي الغريب بنتيجة 6 
� 4 و6 � 3 ليتوج بذلك العوضي 
بطال للس���ن العام لهذا املوسم 
ويحتفظ الغريب باملركز الثاني 
بينما جاء في املركز الثالث كل من 
حسن املوسى )اليرموك( محمد 
عبدال )الساملية(. وفي الترتيب 
النهائي لألندية املش���اركة في 
البطولة جاء نادي اليرموك في 
املركز االول برصيد 296 نقطة، 
ونادي الساملية في املركز الثاني 
برصيد 170 نقطة ونادي الكويت 
في املركز الثالث برصيد 163 نقطة 

العبداهلل  قام الشيخ خالد 
رئي���س مجل���س إدارة احتاد 
الكراتيه بتكرمي مدرب املنتخب 
الوطن���ي عالء احل���واج وذلك 
مبناسبة حصول احلواج على 
ذهبية لعب���ة الكاتا في بطولة 
العالم الرياضية لرجال اإلطفاء 
والتي أقيمت مؤخرا في كوريا 
اجلنوبية ومبشاركة 70 دولة، 
وحضر حفل تكرمي املدرب عالء 
احل���واج نائب رئي���س احتاد 
الكراتي���ه عماد بهبهاني وأمني 

السر العام خلف السعيدي.
من جانبه قال مدرب املنتخب 
الوطني للكراتيه عالء احلواج 
إن بادرة الشيخ خالد العبداهلل 
بتكرمي���ه بع���د حصوله على 
ذهبية لعب���ة الكاتا في بطولة 
العالم الرياضية لرجال اإلطفاء 
أثلجت صدره ورفعت كثيرا من 
معنوياته، وأضاف احلواج ان 

ونادي خيطان في املركز الرابع 
ب� 102 نقطة.

النهائية احلكم  املباراة  أدار 
براك جواهري مبساعدة مجرن 
املجرن وبدر البصيري وناصر 
عبداهلل وأميم����ة غفيل وهيثم 
العام  ب����إدارة احلكم  البحراني 
عبدالرس����ول حيدر. كما حضر 
املباراة النهائية واحلفل اخلتامي 
كل م����ن نائب رئي����س االحتاد 
العري����ان ومدير  عبدالصم����د 
الوطني����ة باالحتاد  املنتخبات 
العدوان����ي واملدي����ر  عب����داهلل 
الفني لالحتاد عباس البصيري 
واجلهازين الفني واإلداري لنادي 
الكويت وعدد  اليرموك ونادي 
من أولي����اء أمور الالعبني. وفي 
تصريح له عقب احلفل اخلتامي 
الفائزين شكر الشيخ  وتتويج 
احمد اجلابر نادي اليرموك على 

استضافة البطولة.

هذا التكرمي هو مبثابة بطولة 
بح���د ذاته���ا كون���ه يأتي من 
رئيس االحتاد وأعضاء اإلدارة 
وتقدم احلواج بالشكر اجلزيل 
العبداهلل على  للش���يخ خالد 
هذه البادرة التي تنم عن وعي 
إدارة االحتاد  رياضي من قبل 
جتاه أبناء اللعبة واعدا إياهم 
بتحقيق املزي���د من البطوالت 
الكويت  في املستقبل ومتثيل 

بشكل مشرف.
وح���ول البطولة الرياضية 
لرجال اإلطفاء قال احلواج: كانت 
بطولة قوية جدا وشهدت منافسة 
بني رجال اإلطفاء من كافة أقطار 
العالم في مختلف األلعاب، وتابع 
كوني مدرب كراتيه فقد اشتركت 
في اللعبة وحققت املركز األول 
الكات���ا والتي اهديها  وذهبية 
للشعب الكويتي كافة وحملبي 

الكراتيه.

الشيخ أحمد اجلابر مع الفائزين في بطولة التنس العام

الشيخ خالد العبداهلل يكرم عالء احلواج بحضور بهبهاني والسعيدي

»حسن أبل« بطل مهرجان 
أكادمييات اإلبداع للبراعم

وداع مؤسف للساحل من »السلة العربية«

اليوم نهائي كأس الوزارات

 وّدع الساحل بطولة األندية العربية الرابعة 
والعشرين لكرة السلة بعد هزميته اخلامسة 
على التوالي أمام أهلي سداب العماني أمس في 
آخر مباريات الفريق في البطولة املقامة في 
صالة محمد بن زايد في العاصمة اإلماراتية 
)أبوظبي(، وتعرض الس���احل للهزمية في 
جميع مبارياته في املجموعة الثانية ليصبح 

رصيده 5 نقاط.
 وفي مباريات األول من أمس أحلق جمعية 
سال املغربي اخلسارة الثانية على التوالي 
بالرياضي اللبناني حامل اللقب في النسختني 

األخيرتني بعدما أسقطه 86-69، وفي مباراة 
ثانية ضمن املجموعة ذاتها حقق الش���ارقة 
اإلماراتي ف���وزا كبيرا على الغرافة القطري 

.83-99
 وحقق الش���انفيل اللبناني فوزه الرابع 
عل���ى التوالي في املجموع���ة الثانية بعدما 
تخطى بني ياس اإلماراتي 80-67، وضمن 
املجموعة نفس���ها، فاز الكرخ العراقي على 
الس���احل 97-85، وتتأه���ل 4 فرق من كل 
مجموع���ة الى الدور ربع النهائي الذي يقام 

بنظام خروج املغلوب.

برعاية الشيخ طالل الفهد رئيس احتاد الكرة 
ومدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة 
باإلنابة يقام في ال� 5:45 مس���اء اليوم نهائي 
بطولة كأس الوزارات لكرة القدم على س���تاد 
املغفور له الش���يخ علي صباح السالم بنادي 

النصر بني فريقي الدفاع واألوقاف.
وسيقوم الفهد بتتويج الفريق الفائز بالكأس 
واختيار أفضل الع���ب وأفضل حارس مرمى 

والفريق املثالي وهداف البطولة.
من جهة أخرى أشادت اللجنة املنظمة لقدم 

الوزارات بجهود وتعاون املسؤولني في نادي 
النصر الستضافتهم املباراة على ستاد املغفور 
له الش���يخ علي صباح الس���الم وكل اجلهات 
املعنية التي س���اهمت في جناح بطوالت كرة 

القدم هذا املوسم.
ه���ذا وقد دعت اللجن���ة الفريقني املتأهلني 
للمباراة النهائية للتواجد بستاد النصر اليوم 
قبل اللقاء بوق���ت مبكر والتعاون مع اللجنة 
الفنية وحكام املباراة حتى يكون احلكام للموسم 

الكروي للوزارات بصورة طيبة.

اختتمت اللجنة المنظمة العليا لمهرجان 
اإلبداع انشطتها في بطولة األكاديميات يوم 
الخميس الماضي بتتويج أكاديمية حسن ابل 
على حساب أكاديميات )برشلونة االسباني، 
ايڤرتون االنجليزي، ريفربليت االرجنتيني( 
على مركز شباب الشامية التابع للهيئة العامة 
للشباب والرياضة بحضور راعي المهرجان 

رئيس اتحاد الكرة الشيخ طالل الفهد. 
وقام الفهد بتكريم جميع القائمين على 
هذا المهرجان بدأ بالطاقم التحكيمي النسائي 
الذي أدار لق���اءات البطولة )الطاف البناو، 
حص���ه المواش( وأفضل الع���ب بالبطولة 
فجحان المطيري »برشلونة« وأفضل حارس 
محمد الخالدي »اكاديمية برشلونة« والفريق 
المثالي ريفربليت األرجنتيني وأفضل مدرب 
االنجلي���زي روس »ايڤرت���ون االنجليزي« 
باإلضافة لصاحبي المرك���ز األول والثاني 
أكاديميتي حس���ن ابل وبرشلونة االسباني 

على التوالي. 
وأقامت اللجنة المنظمة العليا للمهرجان 
مباراة اس���تعراضية بين ع���دد من العبي 
المنتخب الوطني ونج����وم األندية المحلية 
ضد إداري����ي ومدربي األكاديميات المشاركة 
ف���ي البطولة ومثل المنتخب كل من مهاجم 
المنتخب الوطني الس���ابق ونادي الكويت 
الحال���ي بش���ار عبداهلل والعب���ا المنتخب 
القهيدي  النصر غ���ازي  االولمبي ون���ادي 
واحمد الرش���يدي وم���ن نادي الس���المية 
حميد الق����الف وعبداهلل البريكي، وجراح 
عبداللطيف واحمد العصفور »العبو نادي 
السالمية سابق���ا« وفاز المنتخ����ب الوطني 
في المباراة االستعراضية بنتيجة ه�����دف 
مقابل الشيء سجل����ه المهاج��م بشار عبداهلل 

بطريقة فنية عالية. 
وفي نفس الس���ياق، أكد رئيس االتحاد 
الشيخ طالل الفهد ان القائمين على مهرجان 
اإلبداع استطاعوا إقامة بطولة مميزة لفئة 

البراعم بين األندية والمراكز واألكاديميات 
كال على حدة وذلك لدعم هذه الفئة وتطويرها 
واكتشاف مواهب لدعم األندية والمنتخبات، 
وأش���اد الفهد ببطولة اإلبداع وبالمنافس���ة 
الكبيرة بين األكاديميات المش���اركة، وقال 
»مثل هذه المهرجان���ات تدعم فئة البراعم 
بشكل كبير خاصة ان األطفال يحتاجون لزرع 
المنافسة بينهم لتقديم أداء أفضل والفوز في 

جميع البطوالت التي يشاركون بها«.
وم���ن جهة أخرى، وج���ه رئيس اللجنة 
المنظمة العليا لمهرجان اإلبداع احمد المدعث 
شكره الشديد لراعي المهرجان الشيخ طالل 
الفهد على رعايته للمهرجان وحضوره اليوم 
الختامي لتكريم الفائزين، مش���يرا الى ان 
دور الفهد كان كبيرا وأساس���يا في إنجاح 
ه���ذا المهرجان وقال المدع���ث »الفهد دائما 
ما يكون سباقا لدعم مثل هذه المهرجانات 
التي تهدف لدعم وتطوير فئة البراعم التي 
تحتاج الهتمام اكبر من الجميع لتطويرها 
واكتشاف المواهب منها لتدعيم المنتخبات 

الوطنية واألندية«.
كما وجه المدعث شكره لجميع الداعمين 
لهذا المهرجان وعلى رأسهم شركة الوطنية 
لالتصاالت ومستشفى السيف وشركة مطاعم 
ماكدونالدز ومشروب الطاقة الطبيعي ماجيك 
وجمعية الشامية التعاونية منتزه الشعب 
الترفيهي ومنتزه س���ليل الترفيهي وعسل 
معجزة الشفاء وشركة بروي وماجيك بالنيت 
باالضافة المتنانه الشديد لمدير مركز شباب 
الشامية أنور الشطي الذي احتضن المهرجان 

بصدر رحب. 
وأخيرا اش���ار المدعث ال���ى ان مهرجان 
أبطال البراعم الذي سيجمع بطل ووصيف 
المهرجان���ات »مهرج���ان األندية،  جمي���ع 
مهرج���ان االكاديميات، مهرج���ان المراكز، 
مهرجان السفارات« سيقام بعد شهر رمضان 

المقبل. 

الشيخ طالل الفهد يكرم صاحب املركز األول أكادميية حسن ابل

إحدى احلكمات الالتي أدرن اللقاء

برعاية وحضور رئيس احتاد الكرة

نادي السيارات يطالب الهيئة بـ 50 ألف دينار
إلى أي مدى يمكن أن تواصل الهيئة العامة 
للشباب والرياضة مماطلتها وتعسفها في 
إعطاء الحقوق لمستحقيها؟ تساؤل وجهه 
الشيخ أحمد الداود رئيس نادي السيارات 

في معرض حديثه عن استمرار الهيئة 
بالمماطلة في دفع المستحقات المالية 
للنادي طرف الهيئة، حيث أفاد الداود 

بأن النادي قد لجأ للقضاء من خالل رفع 
دعوى ضد الهيئة إللغاء القرار اإلداري 

رقم 904 اداري والمطالبة بتعويض قدره 
خمسون ألف دينار، وذلك نظير امتناع 

الهيئة عن صرف مستحقات النادي 
المالية خالل السنوات المالية الماضية 

والتي كانت مخصصة لتنظيم بطوالت 
محلية ومشاركات خارجية واستضافات 

واجتماعات.
وجاء لجوء النادي للقضاء العادل بعد 

استنفاد كل الوسائل واإلجراءات التي تم 
خاللها مطالبة الهيئة بصرف المستحقات 

المالية. 
وأضاف رئيس النادي أن مبدأ المماطلة 

أصبح سمة واضحة في تعامل الهيئة 
مع النادي وخير دليل على ذلك عدم 

حضور أي ممثل عن الهيئة أمام اللجنة 
الثالثيــــة التي انتدبتها المحكمة من 
إدارة الخبراء للنظر في القضية والتي 

أنهت أعمالهــا ورفعـــت تقريرها 
لصالــح مطالبات النادي، وإذا كان نائب 

مدير عام الهيئة لشؤون اإلنشاءات 
والصيانة هو المتسبب في إيقاف 

مستحقات النادي السابقة، فال يزال 
حتــــى تاريخه يمارس نفس اإلجراءات 

ويعطل صرف ميزانيات البطوالت 
المحلية واالستضافات والمشاركات 

الخارجية للمنتخبات دون وجه حق مما 
تسبب في تعطيل تنفيـــــذ الجدول 

الزمني للبطوالت المعتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة والتي تم اإلعالن عنها 

رسميا.
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