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الواعد يوسف  الفارس  قدم 
الصباح، أوراق اعتماده ليتوج 
الوطنية  الكويت  بلقب بطولة 
الكبرى لقفز احلواجز بعد ظهوره 
مبستويات فنية رائعة في اجلولة 
اخلامسة على ارتفاع 105سم فيما 
جاء الفارس راشد العجمي من 
احتاد الشرطة الرياضي باملركز 
الثاني على اجلواد »كنتو« بزمن 
53.8 يليهما الفارس على اخلرافي 
من مركز الكويت للفروسية على 
اجلواد »فيكتوري« وبزمن 4.53، 
وذلك في منافسات اليوم الثاني 
لبطولة الكب���رى التي ينظمها 
نادي الصيد والفروسية خالل 

الفترة من 7 لغاية 11 اجلاري.
وشارك في املسابقات ال� 3 التي 
أقيمت على مضمار قفز احلواجز 
باألمس األول 97 مشاركا ميثلون 
نادي الصيد والفروسية واحتاد 
الشرطة الرياضي ومركز الكويت 
للفروسية واالحتاد العسكري 
الرياضي واملركز الدولي لرعاية 

اخليل )املسيلة(.
وحضر املس���ابقة جماهير 
غفيرة من محبي ومتابعي رياضة 
قف���ز احلواجز وف���ي مقدمتهم 
الش���يخ عل���ي احلم���ود نائب 
رئيس نادي الصيد والفروسية 
وسعود الصالح أمني الصندوق 
املساعد وعبداهلل فيروز املدير 
العام وخليل سلطان أمني السر 
الذين قاموا بتسليم  املس���اعد 
اجلوائ���ز للفرس���ان الفائزين 

باملراكز األولى.
وش����هدت املس����ابقات ال� 3 
منافسات قوية بني الفرسان الذين 
شارك بعضهم بأكثر من جولة 
وهم شهد املال ولوجني العيسى 
وجن����الء اجلري����وي وفاطمة 
السلمان وابتسام احلداد واحمد 
العنزي ومساعد الشعيبي ويارا 
الفريع  الهنيدي وعبدالرحمن 
ومهند البحر وناصر العكشان 
العنزي  العناز وناصر  وعناز 
القط����ان وعبداهلل  ومش����اري 
الروضان وعلي اخلرافي وناصر 
احلمدان وفهد الشرهان وليلى 
احلنبلي وراشد العجمي ونادية 
املطوع ولطيفة العثمان وإسالم 
رجب وأحمد املضاحكة وإبراهيم 
عبداحملس����ن وجميلة املطوع 
وفواز الصباح وأحمد احلمادي 
وعدي النصف وأوضاح الصباح 
ومحمد املرزوق ولطيفة الهاجري 
وشادي السويح ومهند البحر 

ويوسف الصباح.

مقدمتهم الش����يخ ضاري الفهد 
الكثير  الذي يب����ذل  الصب����اح 
النه����وض برياضة  من أج����ل 

الفروسية.
وبدوره، أشاد احلكم اإلماراتي 
خليل إبراهيم باملستويات الفنية 
التي يتمتع بها فرسان وفارسات 
الكوي���ت والذين يعتبرون من 

املواهب الرائعة.
وقال ان البطولة احلالية تعد 
الناجحة،  الكبرى  البطولة  من 
حيث مت توفي���ر جميع األمور 

الفنية بشكل جيد.
وتاب���ع ان األع���داد الكبيرة 
للمش���اركني س���اهمت إيجابيا 

بارتفاع املستويات الفنية.
وفي ختام تصريحه متنى من 
اهلل سبحانه وتعالى ان يوفق 

فرسان الكويت.
القائمني  وطالب املسؤولني 
عل���ى الرياض���ة بإيجاد حلول 
جذرية ملشكلة اإليقاف الدولي لكي 
يعود هؤالء الفرسان املميزون 
للمشاركة مع إخوانهم اخلليجيني 

في املستقبل القريب.
وفيما يلي نتائج املسابقات 

الثالث:
الفئة اخلامسة جولة السرعة 
بارتفاع 105 سم ومشارك بها 59 

فارسا وفارسة:
أحرز الفارس يوسف الصباح 
املركز األول وجاء الفارس راشد 
العجمي باملركز الثاني وحصل 
الفارس علي اخلرافي على املركز 
الف���ارس فواز  الثال���ث يليهم 

السبيعي.
الفئة السادسة جولة الفريق 
الثنائي تتابع بارتفاع 120 وشارك 

بها 23 فارسا وفارسة:
حقق فريق الكويت للفروسية 
»فجر الصباح � يارا الهنيدي« 
املرك���ز األول وجاء »يوس���ف 
الصباح � خالد املرزوق« أيضا 
الثان���ي وحصل فريق  باملركز 
املسيلة »إس���الم رجب � محمد 

النعمة على املركز الثالث«.
الفئة الرابعة جولتني بارتفاع 
135سم وش���ارك بها 15 فارسا 

وفارسة:
الف���ارس عبدالوهاب  أحرز 
الف���ارس م���ن مرك���ز الكويت 
للفروس���ية املركز األول وجاء 
الفارس محمد النعمة من مركز 
الدولية )املس���يلة(  الرعاي���ة 
باملرك���ز الثاني يليهما الفارس 
علي اخلرافي من مركز الكويت 

للفروسية.

وأكد ان رياضة الفروس���ية 
والس���يما قفز احلواجز تسير 

بخطوات واثقة نحو األفضل.
الكوي����ت تزخر  ان  وأردف 
الذين  بالفرس����ان واملواه����ب 
يتمتع����ون بامله����ارات الفردية 
الفائقة وال يحتاجون س����وى 
املزيد م����ن االحتكاك لكس����ب 

اخلبرات.
وفي خت����ام تصريحه ثمن 
الدور الكبي����ر ألعضاء مجلس 
إدارة نادي الصيد والفروسية 
واللجان الفني����ة العاملة وفي 

م���ن ناحيته، قال س���عود 
الصالح أمني الصندوق املساعد 
لن���ادي الصي���د والفروس���ية 
الكبرى  الوطنية  البطول���ة  ان 
املقامة تعتبر  لقفز احلواج���ز 
مبثابة بطولة دولية عطفا على 
املستويات الفنية الرائعة التي 
يقدمها الفرسان والفارسات في 
املسابقات املختلفة خالل اليومني 

املاضيني.
وتابع يقول ان األعداد الكبيرة 
للمشاركة خير دليل وشاهد على 

جناح البطولة.

أصحاب املراكز األولى مع الشيخ علي احلمود وعبداهلل فيروز وخليل سلطان

احلمود وعبداهلل فيروز سلما الكأس ليارا الهنيدي وفجر الصباح

عبدالوهاب الفارس يتسلم الكأس

فريق الكرة في بنك بوبيان

يوسف الصباح يتسلم كأس املركز األول

13 ميدالية للكويت في انطالق »خليجية السباحة«
سجل ابطال سباحة الكويت 
اجن����ازا رائعا ف����ي اليوم األول 
النطالق بطولة اخلليج التاسعة 
للمجرى القصير والتي انطلقت 
مساء اول من امس على مجمع 
العربي في  الن����ادي  اح����واض 
منطقة املنصورية، حيث حصد 
ابطالن����ا 13 ميدالية ملونة منها 
7 ميدالي����ات ذهبية و5 فضية 
وبرونزية واحدة، فيما س����جل 
الثويني رقما  البطل عب����داهلل 

قياسيا جديدا في سباق 50 متر 
ظهر في مرحلة العمومي بزمن 
26.84 ثانية ناسخا الرقم السابق 
ال����ذي كان يحمله ايضا وقدره 

27.06 ثانية.
املركز  االم����ارات في  وحلت 
الثاني بذهبية واحدة وفضيتني، 
فيم����ا نال س����باحو عمان الذي 
حل ثالثا اربع ميداليات واحدة 
فضة وثالث برونزات، وجاءت 
الس����عودية رابع����ا مبيدالي����ة 

فضية واح����دة، واخلامس قطر 
ببرونزي����ة واح����دة والبحرين 
ببرونزية واح����دة ايضا والتي 
جاءت باملركز السادس. يشار الى 
ان هذه النتائج ملرحلة العمومي 
فقط، حيث لم تتم اضافة نتائج 

سباقات 10 سنوات.
وسبق اجراء السباقات اقامة 
احلفل االفتتاحي للبطولة برعاية 
رئيس مجلس االدارة املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 

فيصل اجل����زاف وال����ذي جاء 
مبسطا لكنه يحمل معاني الوفاء 

واالخالص لوطننا احلبيب.
كما حضر احلفل االفتتاحي 
الكويتي  رئي����س االحتادي����ن 
واآلسيوي للسباحة الشيخ خالد 
البدر ورئي����س االحتاد العربي 
للسباحة يوسف الساعي ورؤساء 
الوفود اخلليجية واعضاء مجلس 
ادارة احتاد السباحة وجمهور من 

عشاق االلعاب املائية.

من جهته، ابدى الشيخ خالد 
الذي  ارتياح����ه للتنظيم  البدر 
ظهر في الي����وم األول للبطولة 
ووصفه ب����� »الرائع«، وقال ان 
االس����تعدادات كانت على مدار 
عشرة ايام فقط بعد اعتذار دبي 
عن استضافة البطولة وتكليف 
الكويت بتنظيمها فقد كان الوقت 
قصيرا جدا، لكن كوادرنا الوطنية 
أظهرت كفاءة عالية في التنظيم 

واالدارة فلهم منا كل تقدير.

الريان واألهلي إلى نهائي »خليجية اليد«

»بوبيان« يتصدر دوري »املصارف«

القادسية والكويت بطال »القوى«

اجلزاف والسفير التونسي بحثا التعاون الرياضي

وفد املعاقني خلوض بطولة فّزاع

تأهل الري���ان القطري الى املباراة النهائية 
لبطولة االندية اخلليجية ال� 32 لكرة اليد بعد 
تغلبه على الفحيحيل 25 � 22، وسيالقي الريان 
في املباراة النهائية األهلي السعودي الذي تغلب 

بدوره على االهلي البحريني 25 � 21.
من جهة اخرى، تنطلق اليوم منافسات دور 
الترضية وحتسني املراكز من 5 إلى 8 وسيلعب 
العربي مع الدير البحريني في الس���اعة ال� 5 

على املركزين اخلامس والسادس.
وتعرض العربي لعدة ضربات موجعة منذ 
بداية البطولة ابتداء من إيقاف مبالغ به ملدربه 
خالد غل���وم مباراة واحدة بعد اعتراضه على 
أداء حكام فريقه واجلزيرة اإلماراتي األمر الذي 
انعكس سلبا على الفريق في مباراته الثانية 
أمام الريان القطري وما كاد األخضر ان يستعيد 

توازنه حت���ى مت إيقاف العبه علي مراد حتى 
نهاية البطول���ة وفرض غرامة على جماهيره 
ول���وال تلك الضربات لكان لألخضر كالم آخر 
والستمر حتى النهاية لذلك سيسعى الفريق 
لتجميل صورته وسيكون اللقاء مبثابة إعداد 

للدوري العام وجتربة لالعبني احملليني.
ويعول العربي كثيرا على العبيه احملليني 
والعب نادي الكويت محمد الغربللي باالضافة 
الى احملترف املصري حسن يسري الذي لم يظهر 
مبس���تواه نتيجة عدم انسجامه مع الالعبني 
خاصة ان���ه يلعب مبركز صانع األلعاب الذي 
يتحمل عبء توزيع األدوار بني الالعبني ومن 
املتوقع ان يقدم األخضر مس���توى جيدا رغم 
ان املركز اخلامس ال ميثل طموحه وال طموح 

جماهيره.

واصل فريق كرة القدم ببنك بوبيان تألقه في املوسم احلالي لبطولة 
احتاد املصارف، حيث فاز على فريق بيت التمويل الكويتي )بيتك( 

في املباراة التي جمعتهما أول من أمس 2 ـ 1.
وبهذه النتيجة املهمة واملؤثرة يصعد فريق بنك بوبيان الى قمة 

البطولة، حيث يواصل تصدره لها بـ 13 نقطة.
وقال مشرف الفريق فيصل البلوشي تعليقا على النتيجة »بفضل 

اهلل ثم بفضل جهود جميع أفراد الفريق متكنا من حتقيق هذه 
النتيجة في واحدة من أهم املباريات خاصة واننا نواجه فريقا 

معروفا بإمكانياته العالية مثل بيت التمويل«.
وأضاف ان اهتمام إدارة البنك خالل العام بفريق كرة القدم كان له 
انعكاسات ايجابية على أداء الفريق الذي أحس جميع أفراده بأهمية 
املسؤولية امللقاة على عاتقهم، معربا عن أمله ان يواصل الفريق بذل 

املزيد من اجلهد لتحقيق الفوز بالبطولة.
يذكر ان هدفي فريق بنك بوبيان سجلهما كل من عبدالعزيز الفهد 

وماجد خميس.

ت���وج فري���ق العمومي بنادي القادس���ية 
والناش���ئني بنادي الكويت بلقب بطولة كأس 
احتاد العاب القوى لفئتي العمومي والناشئني 
أللعاب القوى، التي اختتمت منافساتها مساء 
أمس األول على مضمار محمد الرش���دان في 
كيفان، حتت رعاية الشركة الوطنية لالتصاالت، 
وبحضور رئيس مجل���س ادارة احتاد العاب 
القوى صالح الباتل ومحمد احلداد من الشركة 
الوطنية لالتصاالت ومحس���ن العجمي أمني 

يغادر البالد اليوم وفد نادي املعاقني اللعاب 
القوى برئاسة عضو مجلس االدارة ناصر العجمي 
متوجها الى االمارات وذلك للمشاركة في بطولة 

فزاع الدولية.
وقال العجمي ان مجلس االدارة اختار 15 العبا 
للمشاركة في البطولة، ويضم الوفد اجهزة فنية 
وادارية ومدير املنتخبات محسن العجمي، مشيرا 
الى ان بطولة فزاع تعتبر فرصة جيدة لالعبني 
الذين تأهلوا الى اوملبياد لندن 2012 لتحس���ني 

استقبل رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
س����فير تونس مصطفى باهي����ة، وتناول اللقاء 
مناقش����ة وبحث العالقات بني ش����باب البلدين 
والشعبني الشقيقني، في جميع املجاالت وعلى 

مختلف األصعدة.
وأكد اجلزاف حرص الهيئة على مد جسور 
التعاون وفتح قنوات االتصال الشبابي والرياضي 
بني الكويت وتونس، لتحقيق املزيد من النجاح 
للمسيرة الشبابية والرياضية في الدولتني ودعم 
قدراتهما ملواكبة كافة التطورات العاملية، والسعي 

صندوق االحتاد وسيف الدوسري وبدر العجمي 
أعضاء مجلس االدارة. وجنح القادس���ية في 
اقتن���اص لقب العمومي بعدم���ا جمع العبوه 
54 نقطة وتاله ثاني���ا كاظمة ب� 44 نقطة ثم 

التضامن ثالثا ب� 27 نقطة.
أما في فئة العمومي فقد حقق الكويت لقبها 
بعد ما جمع العبوه 44 نقطة وتاله في املركز 
الثاني الساملية ب� 37 نقطة ثم الفحيحيل ثالثا 

ب� 33 نقطة.

ارقامهم التأهيلية، خاصة ان بطولة فزاع معتمدة 
من اللجنة الدولي���ة لرياضة املعاقني وحتظى 
البطولة باهتمام ومشاركة فاعلة من العديد من 

الدول وعدد كبير من الالعبني املتميزين.
واوضح العجمي ان الوفد املغادر سيشارك 
في ملتقى العني وملتقى الشارقة وبطولة اخرى 
في الشارقة خالل الفترة من 15 الى 22 اجلاري 
وهي فرصة مثالية لتطوير الالعبني فنيا ومهاريا 

واستعدادا للمرحلة املقبلة.

إلى تبادل اخلبرات بني شباب البلدين.
من جانبه شكر الس����فير التونسي اجلزاف 
على حفاوة االستقبال واحلرص واالهتمام الذي 
ملسه منه لتقوية العالقات الشبابية والرياضية، 
مش����يدا بالتطور الذي تشهده احلركة الشبابية 
والرياضية في الكوي����ت وما حتققه من جناح 
على الساحة الدولية والعربية والقارية. ووجه 
السفير التونسي الدعوة للجزاف لزيارة تونس 
لالطالع على التجربة التونسية في مجال الشباب 
التعاون املشترك وترسيخ  والرياضة وتفعيل 

العالقات املتميزة بني الشعبني الشقيقني.

فريق عمومي القادسية متوجا باللقب

رئيس الهيئة فيصل اجلزاف يتحدث للسفير التونسي مصطفى باهية

فريق ناشئي الكويت أبطال القوى

حلول العجمي في احتاد الشرطة ثانيًا.. واخلرافي في املركز الثالث

يوسف الصباح يظفر بلقب قفز احلواجز بالصيد


