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محمد بوقمبر ويوسف عبداللطيف مع بدر بودي على منصة التتويج

حقق الالعبان الكويتيان 
يوسف عبداللطيف ومحمد 
بوقمبر اجنازا غير مسبوق 
في رياضة كمال األجس����ام 
الكويتية بإحرازهما بطاقتي 
التأهل لفئة احملترفني خالل 
مشاركتهما في بطولة )مستر 
اوملبيا( لفئة )فيزيك( للهواة 
التي اختتمت فعالياتها الليلة 
املاضية في صالة عبدالعزيز 

اخلطيب بالنادي العربي.
وعبر نائب رئيس االحتاد 
اآلسيوي ونائب رئيس اللجنة 
الكويتي����ة لكمال األجس����ام 
ورئيس اللجنة العليا املنظمة 
للبطولة بدر بودي في تصريح 
ل� »كونا« عن بالغ س����عادته 
بحصول الكويتيني عبداللطيف 
وقمبر على بطاقتي االحتراف 
التي تؤهلهما للمشاركة في 

بطوالت احملترفني العاملية.
وهن����أ ب����ودي الالعبني 
الكويتي����ني على هذا االجناز 
املش����رف في البطولة التي 
ش����ارك فيها نحو 400 العب 
ميثلون عددا من الدول العربية 
واألجنبية، معربا عن األمل في 
ان يك����ون هذا االجناز حافزا 
لبقي����ة الهواة ف����ي الكويت 
ملواصلة عطائهم في اللعبة 
واضافة مزيد من االجنازات 

في البطوالت املقبلة.
وف���ي تصري���ح مماثل 
ل�»كونا«، قال الالعب بوقمبر 
ان فرحته ال توصف بتحقيق 
هذا االجن���از وجناحه في 
اقتن���اص اح���دى بطاقتي 
التأهل للمحترفني في هذه 
البطولة العاملية التي تقام 
الكوي���ت بلد  عل���ى ارض 
الصداقة والسالم. وأضاف 
بوقمبر ان ف���وزه ببطاقة 
التأهل واملشاركة في بطوالت 
احملترفني للعبة »كان حلما 

يراه صع���ب املنال.. اال انه 
جنح في تطبيقه على أرض 
الواقع«، الفتا الى انه أجرى 
تدريبات مكثفة امتدت أربعة 
أشهر استعدادا لهذه البطولة. 
وأشاد بالدعم الالمحدود من 
بدر بودي ال���ذي وصفه ب� 
الروح���ي« لرياضة  »االب 
كمال االجسام في الكويت من 
اجل االرتقاء باللعبة محليا 
العاملية مما  الى  ووصولها 
ساهم في استقطاب العديد 

من الهواة في الكويت.
وعبر عن امتنانه ملدربه 
في اللعبة احمد عسكر وكل 
من س����انده من اج����ل بلوغ 
هذا االجناز متمنيا ان يوفق 
وزميله عبداللطيف في اضافة 
األلقاب الكويتية في اللعبة في 
مشاركاتهما العاملية املقبلة. 

 ب����دوره، ق����ال رئي����س 
االحتادين العربي واالفريقي 
ونائب رئيس االحتاد الدولي 
لكمال األجسام د.عادل فهيم 
في تصريح للصحافيني ان 
البطولة متيزت بتوفير بطاقتني 
لالحتراف دوليا للمرة األولى 
في تاريخ اللعبة بعد كانت 
البطوالت السابقة تقتصر على 
بطاقة واحدة فقط. وأضاف 

فهي����م ان منح البطاقتني في 
البطولة يعود الى املكانة التي 
احتلتها الكويت على صعيد 
اللعب����ة واجلهود التي بذلها 
بودي من أجل تطور اللعبة 
وانتشارها على الصعيدين 

العربي واآلسيوي.
ولفت الى ان االحتاد الدولي 
للعبة اختار نخبة مميزة من 
احلكام املميزي����ن في العالم 
إلدارة منافسات اللعبة التي 
تضمنت قياسات الطول ألربع 
فئ����ات هي فوق )180 س����م( 
و)دون 180سم( و)دون 176 

سم( و)دون 172 سم(.
وقال املسؤول الرياضي 
ان تنظيم البطولة كان مميزا 
ونافس البط����والت العاملية 
من حي����ث االجهزة واملعدات 
وشاش����ات العرض الكبيرة 
وآلية استعراض املتنافسني، 
مؤك����دا ان البطول����ة حققت 

النجاح املنشود.

أوائل الفئات

أسفرت نتائج منافسات 
األطول األربع����ة في بطولة 
مستر اوملبيا عن تصدر النجم 
فهد مال اهلل فئة الطول حتت 
172 سم تاله حسن املتروك 
باملركز الثاني وحل عيس����ى 

السليطي ثالثا.
وف����ي فئ����ة الطول حتت 
176 س����م ج����اء ف����ي املركز 
األول محم����د بوقمبر وفهد 
الذيب ثانيا ومحمد الكندري 
باملركز الثالث. وتصدر الالعب 
جودولني باباران فئة الطول 
حتت 180 سم، تاله مصطفى 

بهاء وأحمد.
وفي فئة الطول فوق 180 
سم جاء في املركز األول يوسف 
عبداللطيف الس����بهان، تاله 

محمد مجدي وخالد اجلابر.

عبداللطيف و بوقمبر يحرزان بطاقتي التأهل 
بفئة احملترفني لكمال األجسام في »مستر أوملبيا«

بدر بودي يقدم درعا تذكارية لإلماراتي محمد الشرقي

»املرعب« جاسم يعقوب مع عريف احلفل أحمد الرمضان 

االحتاد الدولي 
للعبة اختار نخبة 

مميزة من احلكام 
املميزين في 
العالم إلدارة 

منافسات اللعبة 
التي تضمنت 

قياسات الطول 
ألربع فئات

يوسف عبد اللطيف محموال مع لقبيه 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

ثالث نقاط أخرى ش����به مضمونة 
ستضاف اليوم الى رصيد فريق الزمالك 
في سباق الدوري، والبالغ حتى ما قبل 
مباراة اليوم 63 نقطة، حيث يستضيف 
الثامنة والنصف  فريق االسيوطي في 
مس����اء بتوقي����ت الكويت ف����ي ملعب 
بتروس����بورت في ختام اجلولة 32 من 
املسابقة. ويسبق هذه املواجهة لقاء آخر 
بستاد برج العرب في اخلامسة والنصف 
مساء بتوقيت الكويت يجمع بني حرس 

احلدود واألهلي.
الزمالك يدخل املباراة متصدرا للدوري 
برصيد 63 نقطة، ويسعى للفوز ملواصلة 
صدارته للدوري واالقتراب من حس����م 

اللقب لصاحله.
وعل����ى العكس متام����ا يدخل فريق 
األس����يوطي املباراة وه����و مهدد بقوة 
للهبوط من الدوري، حيث يحتل املركز 
التاسع عشر قبل األخير برصيد 13 نقطة. 

وحذر البرتغالي جوزفالدو فيريرا املدير 
الفني للزمالك العبيه من االستهتار أمام 
فريق األسيوطي الذي سيدخل املباراة 
وليس لديه شيء يخسره بعد أن اقترب 
من حجز بطاقة الهبوط الثانية بعدما 
تأكد هبوط ألعاب دمنهور صاحب املركز 

األخير برصيد 11 نقطة رسميا.
وفض����ل اجلهاز الفني لألس����يوطي 
بقيادة حسن موسى إقامة معسكر ملدة 
24 س����اعة فقط بالقاهرة قبل مواجهة 
الزمالك مباشرة ملنح الالعبني أكبر قدر من 
التركيز لتحقيق نتيجة إيجابية حتسن 

من وضعه احلالي بالدوري.
وفي املباراة األخ����رى، يحل األهلي 
)حامل اللقب( صاح����ب املركز الثالث 
برصيد 55 نقط����ة، ضيفا على حرس 
احلدود صاحب املركز اخلامس عش����ر 
برصيد 36 نقطة، وذلك على ملعب برج 

العرب باإلسكندرية.
وش����هد مران األهلي اجلمعة عودة 
وليد سليمان صانع اللعب بالفريق إلى 

التدريبات اجلماعي����ة بعد تعافيه من 
اإلصابة التي حلق����ت به مؤخرا بكدمة 
وتورم في اصبع القدم وغاب على إثرها 

عن مباريات الفريق األخيرة.
وعلى الرغم من ظهور سليمان خالل 
املران بصورة طيبة اال أن اجلهاز الفني 
بقيادة فتحي مبروك ق����رر عدم الدفع 
به خالل مباراة احلدود خش����ية جتدد 

االصابة.
ويغيب عن األهلي في مواجهة احلدود 
مؤمن زكريا ومحمود حسن تريزيغيه 
وأحمد عبدالظاهر وحسني السيد وعمرو 

جمال لإلصابة.
ويدخل األهلي املباراة وال بديل أمامه 
س����وى الفوز واقتن����اص الثالث نقاط 
ملواصلة صحوته والعودة للمنافس����ة 

على القمة أو املركز الثاني على األقل.
في املقابل، يدخل فريق حرس احلدود 
هو اآلخر املباراة بحثا عن حتقيق نتيجة 
إيجابية تبعده عن منطقة الهبوط وتدخله 

في املنطقة الدافئة بالترتيب العام.

في ختام اجلولة 32 للدوري املصري

الزمالك في نزهة أمام األسيوطي.. 
واألهلي يسعى لالقتراب على حساب احلرس

سعود ومحمد البابطني مع أبطال كأس سمو األمير بعد تكرميهم 

البابطني كرّم أبطال كأس سمو األمير

الكويت يتخطى التضامن في الطائرة الشاطئية
تغلب نادي الكويت على نظيره التضامن 
بنتيجة )2 - 0( ضم����ن مباريات بطولة 
كرة الطائرة الشاطئية األولى التي ينظمها 

احتاد اللعبة للمرة األولى.
وجاءت املباراة من جانب واحد ملصلحة 
العبي الكويت سلطان خلف ويعقوب عدنان 

لتأتي نتيجة الشوطني )21 - 0( و)21 - 0(. 
وفي مباراة أخرى أحلق نادي القادس����ية 
اخلسارة األولى بفريق اجلهراء بفوزه عليه 
بنتيجة )2 - 0( وجاءت نتيجة الشوطني 

)21 - 15( و)21 - 18(.
ويعتبر نادي الكويت الوحيد الذي لم 

يخسر في البطولة وتنتظره مباراة حاسمة 
أمام اجلهراء وفي حال فوزه فيها سيتوج 
بلق����ب البطولة، أم����ا إذا تعرض للهزمية 
فس����تكون هناك 3 فرق ب����� 4 حاالت فوز 
وخسارة واحدة وعندها سيتم اللجوء الى 

فارق األشواط بينها.

أقام عضوا اجلمعية العمومية 
بنادي القادسية سعود ومحمد 
عبدالعزيز البابطني حفال تكرمييا 
للفريق األول لكرة القدم بنادي 
القادسية مبناسبة حصوله على 
كأس سمو أمير البالد للمرة ال� 
16 في تاريخه في ديوان البابطني 
بالنزهة بحضور رئيس احتاد 
كرة القدم ورئيس اللجنة األوملبية 
الش����يخ د.طالل الفهد وأعضاء 
مجلس إدارة نادي القادس����ية 
حسن أبو احلسن وسعود بوحمد 
ومحمد البناي وجمال النفيسي. 
كما حض����ر االحتف����ال العبو 
القادس����ية ومنتخبنا الوطني 
الدوليون الس����ابقون: جاسم 
يعقوب وحسني املكيمي وجمال 
مبارك وعدد من الش����خصيات 
الرياضية واإلعالمية، وغاب عن 
احلضور رئيس مجلس إدارة 
نادي القادسية الشيخ خالد الفهد 
عن احلفل لظروف صحية في 
الوقت الذي بادر فيه باالتصال 
مبنظمي احلف����ل ناقال حتياته 
للجميع وشاكرا أبناء البابطني 
على وقوفهم الدائم مع القادسية، 
مؤكدا أن ما يقومون به يعود 
ببالغ األثر على الالعبني وكل 

املنتمني للقلعة الصفراء.
ورحب عريف احلفل ومقرر 
املركز اإلعالمي بنادي القادسية 
الزميل أحمد الرمضان بجميع 
احلضور في دي����وان البابطني 
العامر، مثنيا على دور اجلهات 
والوسائل اإلعالمية وتعاونها 
الدائم مع نادي القادسية، ومن 
ثم فقد قام عبدالعزيز ومحمد 
البابطني مبعية أعضاء مجلس 
اإلدارة بتك����رمي الزم����الء من 

اإلعالميني والصحافيني قبل أن 
يكرموا أبطال الكأس األميرية 
من العبني وأجهزة إدارية وفنية 
وطبية وعاملة، وكذلك فقد مت 
تكرمي رابطة جماهير األصفر 
بقي����ادة هيثم الس����ني نظير 
املجهودات الكبيرة التي قامت 
بها طوال املوسم وخصوصا في 
املباراة النهائية لكأس األمير، 
حي����ث قام����ت بإط����الق تيفو 
جماهيري ف����ي املدرجات يعد 
األضخم من نوعه نال إعجاب 
واستحسان اجلميع من متابعني 

وجماهير ورياضية.
من جهته، قال محمد البابطني 
عندما يحقق ناد 3 بطوالت من 
أصل 5 بطوالت في موسم وصفه 
بعض املتابعني والنقاد بالسيئ، 
فان هذا األمر يدعو إلى الفخر 
حملبيه وعشاقه ويعطي مدلوال 
واضحا على أن جماهير القادسية 
تعودت على القمة فقط، متمنيا 
أن يكون املوس����م املقبل أفضل 
لألصفر س����واء في املستويات 

أو اإلجنازات. وأشار البابطني 
الى أن دعمه وأسرته للقادسية 
واجب جبلوا عليه، وأن الدعم 
سيتواصل في ظل بطوالت ال 
تنضب من أبطال القادس����ية، 
مطالبا جنوم األصفر مبواصلة 
العمل اجلاد وبذل اجلهود في 
املباراة املقبل����ة أمام الوحدات 
األردني، ليكون اخلتام مثاليا 
في املوس����م احلالي بالصعود 
إلى ربع نهائ����ي كاس االحتاد 

اآلسيوي.
بدوره، شكر عضو مجلس 
اإلدارة حسن أبو احلسن نيابة 
عن اإلدارة أسرة البابطني على هذا 
التكرمي الذي عده غير مستغرب 
أبدا، حيث تع����ود أبناء القلعة 
الصفراء على التواجد في ديوان 
البابطني العامر بعد كل بطولة 
أو اجناز يحققونه، مثنيا على 
ما قدمه الفريق الكروي خالل 
املوسم وإحرازه لثالث بطوالت 
متثلت في: كأس السوبر وكأس 
االحتاد اآلسيوي وكأس األمير 

أغلى البطوالت.
وقال أبو احلسن: لقد تعودنا 
على ان نبتس����م م����ع األصفر 
وأصبحت مقولة: »ابتسم فأنت 
قدس����اوي« التي أطلقها قدميا 
الش����يخ طالل الفه����د واليزال 
القدس����اوين يرددونها، ثابتة 
وأصيلة وتعبر عن تناغم دائم 
بني جماهير األصفر والبطوالت 
املتتالية التي ما كانت لتتحقق 
إال بفضل اهلل ثم بالعمل القائم 
من قبل القائم����ني على القلعة 
الصفراء ومن خلفها اجلماهير 
العاشقة التي تعد وقودا حقيقيا 

لالجنازات.

الشيخ طالل الفهد يتحدث مع بدر املطوع محمد البابطني وأمامه الكأسان في ديوانه 

الرياضي بيروت بطالً »لسلة لبنان«
بيروت ـ ناجي شربل

احتفظ الرياضي بيروت بلقبه بطال 
للبنان في كرة الس����لة لنوادي الدرجة 
الثانية على  االولى للرج����ال للس����نة 
التوالي، بعدم����ا تقدم بيبلوس »يو بي 
آي« 4-1 من س����بع مباريات ممكنة في 

الدور النهائي، بف����وزه عليه بفارق 22 
نقطة 93-71 )االشواط 23-23، 42-46، 
67-55، 93-71( في املباراة التي جرت 
بينهما في قاعة صائب س����الم بالنادي 
الرياضي في املنارة، امام جمهور غفير 
تقدمه وزير الشباب والرياضة عبداملطلب 
احلناوي والنائب عمار حوري ورئيسا 

االحتاد اللبناني لكرة السلة م.وليد نصار 
واالحتاد اللبناني لكرة القدم م.هاش����م 

حيدر. 
وهذا اللقب ال� 12 للرياضي منذ العصر 
احلديث لكرة السلة اللبنانية ابتداء من 
تسعينيات القرن املاضي، واللقب ال� 25 

في تاريخ النادي االصفر.

عندما يحقق ناد
3 بطوالت 
من أصل 5 

في موسم وصفه 
بعض املتابعني 
والنقاد بالسيئ 

فإن هذا األمر يدعو 
إلى الفخر

ندا يعلن الرحيل 
عن »القلعة الصفراء«

عبدالعزيز جاسم

أعلن مدافع نادي القادسية ومنتخبنا الوطني لكرة القدم مساعد ندا رحيله 
عن »األصفر« وعدم مشاركته معه في املوسم املقبل لرغبته في منح 

الفرصة للمدافعني احلاليني مع الفريق. وقال ندا في رسالة وجهها أمس 
الى جماهير القادسية عبر »تويتر«: »أشكركم على مطالبتكم بعودتي 
الى النادي وهذا يدل على حبكم وتقديركم لي كالعب خدم األصفر 

وتربى بني جدرانه، ولكني قررت عدم العودة الى الفريق وذلك لوجود 
الالعبني خالد ابراهيم وعبدالرحمن العنزي وهما من مدافعي املنتخب 
املميزين وأريد منحهم الفرصة لالستمرار كالعبني أساسيني مع القادسية«. ووعد 
ندا جماهير األصفر بأنه في حال قرر االعتزال فسيكون آخر موسم له مع فريقه 

القادسية. هذا، وقد ترددت أنباء في األيام املاضية عن قرب انتقال ندا الى الساملية 
ولم يتم الكشف رسميا حتى اآلن عن صحة هذه الصفقة من ادارتي القادسية 

و»السماوي«. وكان ندا قد قضى املوسم املنصرم محترفا في صفوف العروبة 
السعودي الذي هبط الى الدرجة األولى عقب احتالله مركزا متأخرا سلم ترتيب 

دوري عبداللطيف جميل.

»السماوي« 
وجهته املقبلة 

حسب بعض 
املصادر


