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مشاركة كبيرة شهدتها البطولة

الديحاني يحرز ذهبية »دبل تراب«

ختام بطولة صاحب السمو للرماية اليوم

5 مباريات في الدوري السعودي اليوم

»العاملي« في ضيافة »اإلتي«

تختتم فـــي متام الـ5 من 
اليوم بطولة صاحب  مساء 
السمو األمير الشيخ صباح 
األحمـــد الســـنوية الكبرى 
للرماية على مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد االوملبي 
للرماية، بحضور وزير اإلعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب، 
الشيخ سلمان احلمود ممثال 
لصاحب السمو األمير والتي 
هي مسك ختام موسم حافل 
باإلجنازات وحتقيق أبطال 
الكويت نتائج مشرفة على 

جميع األصعدة.
وقال أمني الصندوق بنادي 
الرماية، عيسى بوطيبان إن 
الرماة  التـــي حققها  األرقام 
تبشر باخلير، ومتنحهم الثقة 
في مشاركاتهم القادمة والتي 
ستؤهلهم للمشاركة بأوملبياد 
البرازيـــل 2016، كما أعرب 
بوطيبان عن ارتياحه للنتائج، 
وقال إنها تبشر باخلير، وإن 
ما يقوم بـــه القائمون على 
الرماية الكويتية في مجلس 
اإلدارة من خطط وإعداد على 
مدى السنوات املاضية جعل 
الرماية الكويتية قادرة على 
مواصلة عطائها وإجنازاتها، 

الرياض - خالد المصيبيح 

تستكمل اليوم لقاءات اجلولة الـ 21 
من الدوري السعودي لكرة القدم باقامة 
5 لقاءات ويأتي لقاء النصر مبستضيفه 
االحتاد الثالث في الــ9:10 وســــتكون 
 MBC pro sports« منقولة علــــى قناة
1« هو حديث اجلولــــة واللقاء االهم 
حيث ينتظر نتيجته عدة فرق اولها 
»العاملي« الــــذي يريد تأكيد صدارته 
واالبتعاد عن مطارديه خاصة االهلي 
الذي لعب باالمس، لذلك وضعت ادارة 
النصر العبيها امام ضرورة الفوز من 
اجل ازالة اثار خسارة االهلي االخيرة، 
بينما جاء استعداد »اإلتي« أقوى حيث 
سيشكل له الفوز االقتراب كثيرا من 
الصدارة لذلك ووفق معطيات كثيرة 
سيكون اللقاء هو محط االنظار اليوم 
وسيحجب الرؤية عن اللقاءات االربع 
املتبقية اليوم. وفي بريدة وعلى امل 

ضعيف، يحل الهالل ضيفا على التعاون 
وهو مازال متمسكا بفرصته الضعيفة 
في الفوز باللقب بأمل ان تلعب النتائج 
ملصلحته، بينما سيكون اللقاء للتعاون 
فقط من اجل التمسك مبركزه احلالي 
وهو الســــابع حيث يكون بعيدا عن 

املنافسة ومثلها عن الهبوط.
وفي 3 لقاءات اخرى لســــتة فرق 
يكون طموحها هو االبتعاد عن مخاوف 
الهبوط وضمان مقعد مريح بعيدا عن 
احلســــابات، فيلتقي الفتح بالشعلة 
في االحساء في فرصة متاحة للفتح 
للهروب اكثر امام اخر الترتيب، وايضا 
لقاء اخلليج والعروبــــة وهما ايضا 
مازاال يبحثان عن طوق النجاة، حيث 

حتاصرهما املراكز املتأخرة.
واخيرا في لقاء مؤجل من لقاءات 
االمس، يلتقي جنران بهجر وقد حققا 
الفريقان الفوز في لقاءيهما االخيرين 
مما وضعهما في مركز آمن نسبيا وان 

كانا يطمحان الى التقدم اكثر. 

ظاهرة الموسم 

من جهة اخرى، ظهرت هذا املوسم 
وبشكل الفت اصابات القطع في الرباط 
الصليبي التي داهمت اكثر من 15 العبا 
على كل املستويات ووضع الكثير من 
املختصني االجابة عن اســــبابها وهي 
الوقــــوف اخلاطئ، فيما  او  االندفاع 
تأتي االصابات نتيجة االشــــتراكات 

هي االقل.
وعزا بعضهم السبب الى ارضية 
امللعب التي يكون لها اســــهامها في 
االصابــــة مباشــــرة، وعانــــت الفرق 
السعودية هذا املوسم من غياب عدد 
من الالعبني بسبب االصابة والتي من 
ابرزها البراهيم غالب وياسر القحطاني 
ومنصور احلربي وياسر الفهمي ومحمد 
كنو وهو ما يعني غيابهم هذا املوسم 

بأكمله.

إلى املشـــاركة في  ونتطلع 
اوملبيـــاد البرازيل. وأكد أن 
الدعم املتواصل من صاحب 
السمو األمير الشيخ صباح 
الرشيدة  األحمد واحلكومة 
يعتبر احلافز األول الذي يدفع 
الرماة لبذل أقصى اجلهود في 

سبيل حتقيق االجنازات.
وقال مدير ادارة الرصاص، 
ســـالم الداهش، إن مسابقة 
املســـدس ضغط الهواء 10م 
رجال لم تكن املنافسة فيها 
اقل حدة من باقي املنافسات، 
حيث حقـــق الرامي عبداهلل 
حمد 564 نقطة، بينما حقق 
الرامي على املطيري 562 نقطة 
والرامي حسن املال 561 نقطة، 
أما اجلولة النهائية فأظهرت 
مدى التنافـــس والرغبة في 
الفوز بالكأس الغالية، حيث 
متكن الرامـــي علي املطيري 
من تسجيل 190 نقطة جعلته 
يحل أوال، والرامي حسن املال 
ثانيا بتسجيل 188.7 نقطة، 
تاله الرامي سعد املانع الذي 
حل ثالثا بـ 166.5 نقطة، وقال 
انه في مسابقة البندقية 10م 
رجـــال ســـجل الرامي عادل 
محمد 613.4 نقطة، وسجل 

زميله عبداهلل احلربي 610.4، 
وخالـــد الســـبيعي 602.6، 
وكانت املنافسة على أشدها 
في اجلولة النهائية بني أفضل 
8 رماة في املســـابقة، حيث 
متكن الرامي عبداهلل احلربي 
من تسجيل 200 نقطة، وتاله 
الرامي محمد عادل بن حسني 
مســـجال 198.3، وحل خالد 

السبيعي ثالثا.
أكـــد مدير  من جانبـــه، 
منتخبات اخلرطوش محمد 
الديحاني أن مســـابقة الدبل 
تراب شهدت أجواء تنافسية 
شديدة، فعلى بطاقة املركز 
األول والثانـــي متكن البطل 
الديحاني من  االوملبي فهيد 
تســـجيل ثالثني اصابة من 
أصل ثالثني مســـجال املركز 
الذهبية،  األول وامليداليـــة 
العفاسي  البطل احمد  وحل 
الثاني مســـجال 28  باملركز 
إصابة، وعلى بطاقة املركز 
الثالث متكـــن الرامي البطل 
مشعل الظفيري من تسجيل 
27، ومحمد البغيلي 23 إصابة، 
األمر الذي مكن الرامي مشعل 
الظفيري مـــن إحراز املركز 

الثالث.

»اإلعالميني« يودعون بطولة 
اخلليج للصاالت

أكـــد النائـــب األول لرئيس املجلس األعلى للشـــباب 
والرياضة البحريني الشيخ خالد بن حمد ال خليفة أهمية 
اللقاءات اخلليجية الرياضية التي جتسد الوحدة اخلليجية 

والترابط األخوي العميق بني شباب دول املجلس. 
وقال في كلمة مبناسبة افتتاح بطولة اخلليج األولى 
لإلعالم الرياضي لكرة القدم لصاالت التي تســـتمر ثالثة 
أيام إن التجمع اخلليجي يعكس التالحم الكبير بني أبناء 
دول اخلليـــج وعمق أواصر احملبـــة واألخوة بني ممثلي 

وسائل اإلعالم بدول املجلس. 
مـــن جانب اخر انطلقت مباريات البطولة حيث تأهل 
الفريق السعودي والعماني لإلعالم الرياضي في املجموعة 
الثانية التي فيها كذلك الفريق الكويتي الذي خســـر أمام 
نظيره السعودي بنتيجة هدفني مقابل هدف وأمام العماني 
الذي تصدر املجموعة بخمسة أهداف مقابل هدفني كما فاز 
الفريق العماني في مباراته الثانية على الفريق السعودي 
بثالثة أهداف مقابل هدف.  وفي املجموعة األولى تأهل الفريق 
البحريني إلى الدور قبل النهائي متصدرا فيما حل الفريق 
القطري ثاني املجموعة وجاء الفريق اإلماراتي في املركز 
الثالث حيث فاز الفريق البحريني بستة أهداف مقابل هدف 

فيما خسر أمام اإلماراتي بثالثة أهداف مقابل هدف. 
أما الفريق القطري فقـــد تأهل بعد فوزه على الفريق 
اإلماراتي بهدف دون رد ليرافق الفريق البحريني إلى الدور 
قبل النهائي الذي ســـتقام مبارياتـــه غدا وجتمع الفريق 
البحريني أمام الســـعودي فيما سيلتقي الفريق العماني 

أمام الفريق القطري.

فريق اإلعالم الكويتي املشارك في البطولة 

ذهبية أولى للتجديف
 في »شاطئية اخلليج«

الساملية يواجه الصليبخات
 في كأس »الطاولة«

تبدأ اليوم منافسات السن العام ملسابقة كأس االحتاد 
لكرة الطاولـــة، وذلك بإقامة 5 مواجهات قوية جتمع بني 
كل من الساملية والصليبخات، القرين والشباب، القادسية 

وبرقان، الفحيحيل والكويت، واليرموك واجلهراء.
فيما تنطلق يوم غد لقاءات حتت 15 سنة والتي تشهد 
لقاءات بني كل من خيطان والقادسية، القرين والساحل، 
الســـاملية والكويت، كاظمة والنصر، اجلهراء والشباب، 

اليرموك والصليبخات.
وكانت منافســـات البطولة بوجه عام قد انطلقت في 
وقت ســـابق مبواجهات دور الـ 16 ملرحلة حتت 12 سنة 
وأســـفرت نتائجها عن فوز كبير للفحيحيل على برقان 
بثالثة أشـــواط لال شيء، وجاءت نتائج اللقاءات كالتالي 
فوز اجلهراء على اليرموك 3-2، والشـــباب على الساحل 
3-0، وكاظمة على الساملية 3-1، والقادسية على القرين 
3-0، وخيطان على النصر 3-0. ومن املنتظر إقامة لقاءات 
الدور ربع النهائي حتت 12 سنة الثالثاء املقبل، حيث تشهد 
4 مواجهـــات قوية جتمع بني كل من الكويت مع اجلهراء، 
والقادسية مع الشباب وكاظمة مع خيطان والتضامن مع 
الفحيحيل. يذكر أن منافسات البطولة تقام بنظام خروج 
املغلوب من مرة واحدة حيث يشـــارك في املنافسات كل 

العبي الفرق احمللية في جميع املراحل السنية.

افتتحت دورة األلعاب الشاطئية الثانية لدول مجلس 
التعاون اخلليجي واملقامـــة حاليا في قطر في الفترة من 
2 إلى 9 الشـــهر اجلاري في حفل أقيم مســـاء امس بنادي 
الغرافة بحضور محمد غامن وزير الشباب والرياضة بدولة 
قطر والشيخ سعود بن عبدالرحمن أمني السر العام للجنة 
األوملبية القطرية، وشـــمل احلفل لوحات فنية جميلة من 
أداء مجموعة من الفتيات القت استحسان احلضور كونها 
عكست ارتباط أهل اخلليج بالبحر والتراث اخلليجي األصيل 
وقد ســـبق ذلك األوبريت دخول طابـــور فرق املنتخبات 

اخلليجية اخلمسة.

الغانم »افتتاح رائع«

ومن جانبه أكد القائم بأعمال الســـفارة في قطر ناصر 
الغامن سعادته مبتابعة مهرجان افتتاح الدورة وأشاد باألداء 
وروعة األوبريـــت ومتنى التوفيق للمنتخبات اخلليجية 
كما أشاد بالتنظيم كون قطر رائدة في مثل هذه املناسبات. 
وعلى صعيـــد آخر أثنى رئيس بعثة الوفد وأمني الســـر 
العام للجنة األوملبية عبيد العنزي على جهود األشقاء في 
قطر للتنظيم الرائع واحلفل الباهر الذي يؤكد مدى تالحم 
الشعوب اخلليجية وتاريخها املشترك كما متنى العنزي 
التوفيق للفرق املشـــاركة وأن يصبح رصيد الكويت من 
امليداليات لألعلى. من جهته أكد إداري وفد منتخب الكرة 
محمد أيوب استعداد فريقه خلوض املنافسات واحلصول 
على امليدالية الذهبية على ضوء االستعداد اجليد واملشاركة 
األخيرة في تصفيات كأس العالم واملعسكر التدريبي الذي 
أقيم في اإلمارات كما باشر األزرق أول تدريب له على مالعب 
نادي الغرافة مساء أمس بقيادة املدرب البرازيلي أليكس 

وبحضور )12( العبا.

 ذهبية التجديف

حقق زوجي التجديف محمد السبتي ومحمد الربيع أول 
إجناز ملنتخب التجديف في حصولهما على ميدالية ذهبية 
في أولى فعاليات الدورة التي أقيمت صباح أمس اجلمعة 
وأهدى كل منهما امليدالية لصاحب السمو األمير وولي العهد 
والشـــعب الكويتي، كما أشاد إداري الوفد علي فاضل بهذا 
اإلجناز واعتبرها فاحتة خير للمشاركات الكويتية متمنيا 

مزيدا من امليداليات واحلصول على ميدالية الفردي.

منتخب التجديف متوجا بامليدالية الذهبية

»قدميك.. ندميك« يستضيف دريهم

يحل كابنت املنتخب الوطني ونادي الكويت الســـابق 
ابراهيم الدريهم ضيفا على اولى حلقات برنامج »قدميك.. 
ندميك« عبر القناة الرياضية الثالثة اليوم االحد الســـاعة 
احلادية عشرة مساء ويكشف الضيف العديد من األسرار 
واخلبايا واملواقف خالل مشواره الطويل الذي امتد الكثر 
من 15 عاما، ويتم عرض لقطات واهداف ملناســـبات عدة، 
ومت تصوير الضيف في اجلانب اآلخر مع ابنائه واحفاده 
الذيـــن حتدثوا عنه، وفي اجلـــزء الثالث مت عرض صور 
فوتوغرافية للضيف مع ناديه واملنتخب. والبرنامج من 
اعداد ابراهيم الفيلكاوى وجابر نصار ومن اخراج فيصل 
الشوفان وبشار السبع. وقد قال مقدم البرنامج جابر نصار 
ان فكرة البرنامج توثيق حياة جنوم الكرة الكويتية من 
البداية حتى النهاية، ومت تقســـيم البرنامج الى االهداف 
واملناسبات التى شارك فيها الضيف ومع اسرته واجلانب 

الثالث صور نادرة للضيف.

الزميل جابر نصار في برنامج سابق

»ذا شو« يختتم اليوم

تختتم اليوم منافسات بطولة ذا شو لالستعراض 
احلر جلمال األجسام التي تنظمها شركة واوان بروتني 
مبشاركة عدد من أبطال العالم بفندق سفير بنيد القار 
بحضور جماهيري كبير. وشهدت منافسات اليوم األول 
منافسة قوية بني املشاركني من أبناء الكويت واخلليج في 
ظل حرص اجلميع على تقدمي أفضل مستوى للوصول 
إلى األدوار النهائية. من جهته، أكد جنم العالم سرجون 
ان البطولة شـــهدت في يومها األول مستويات متميزة 
من بعض الالعبني املشاركني وان األدوار النهائية سوف 
تشهد منافسة شرسة في ظل إصرارا اجلميع على حصد 
اجلوائز القيمة التي رصدتها اللجنة املنظمة للفائزين 
سواء املالية أو عقود الرعاية والتأهيل لبطولة العالم. 
ووجه سرجون شكره لشركة واوان بروتني ورئيسها 
عادل واوان على تنظيم تلك البطولة التي تســـاهم في 
محاربة املنشطات وإظهار مدى خطورتها على الصحة 

العامة للشباب.

عادل واوان وسرجون مع أبطال العالم في اللعبة

الكويت والقادسية يتوجان
 بلقب »قوى األشبال والشباب«

توج فريقا العاب القوى بنادي الكويت والقادسية بلقب 
البطولة العامة لفئة األشـــبال والشـــباب والتي اختتمت 
منافســـتها مساء امس األول على مضمار كيفان مبشاركة 
واسعة من األندية الرياضية وجنح ابطال األبيض في حسم 
بطولة األشبال ملصلحتهم بسهولة بعد منافسة استمرت 
أربعة أيام مع اقرب منافسيه كاظمة وجمع األبيض في نهاية 
املنافسات 189 نقطة وتاله كاظمة بـ 161 نقطة وذهب املركز 
الثالث للقادسية بـ 150 نقطة وشهدت البطولة تسجيل رقم 
كويتي جديد في ســـباق 1200 متر جري عن طريق العب 

نادي الكويت خالد فريدون الذي سجل 3.19 دقيقة.
وفي فئة الشباب حصل فريق القادسية على املركز األول 
وجاء الكويت في املركز الثاني والساحل في املركز الثالث 
وقام رئيس مجلس إدارة احتاد ألعاب القوى بالوكالة سيار 
العنزي بتتويج الفرق والالعبني الفائزين ورافقه أعضاء 
مجلس اإلدارة بدر الرشود وسيف الدوسري ومدير العالقات 

العامة عطا اهلل الشمري.
وبارك رئيس مجلس إدارة االحتاد بالوكالة سيار العنزي 
لألندية الفائـــزة باملراكز األولى متمنيا حظا أوفر لألندية 

التي لم توفق.
واضاف العنزي ان االحتاد قام بتكرمي الالعبني الشباب 
واألشبال الذين حطموا أرقام كويتية جديدة خالل املوسم 
احلالي والالعبني املكرمني هم مشـــعل املطيري من نادي 
الساحل الذي حطم رقم 100متر جري لفئة الشباب وخالد 
فريدون من نادي الكويت حطم رقم 1200 متر جري أشبال 
وعمر صالح من نـــادي الكويت حطم رقم 1200متر جري 
براعم وحسن الشمري من نادي الشباب حطم رقم 100متر 
حواجز أشبال وانس السرميني العب نادي القادسية حطم 
رقم 5 آالف متر مشي شباب وعماد بشار من نادي القادسية 

حطم رقم 2000 متر جري أشبال.

سيار العنزي يتوج فريق الكويت احلاصل على لقب األشبال

العنزي والدوسري يكرمان العب الكويت خالد فريدون

بو طيبان يؤكد 
أن النتائج تبشر 

باخلير


