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العبو الزمالك يحملون كاستال مسؤولية الهزيمة الثقيلة أمام براشوف الروماني

إصابة بركات تربك حسابات األهلي قبل مباراة السوبر أمام حرس الحدود
القاهرة: سامي عبد الفتاح

يختت����م اليوم فري����ق األهلي 
الذي  تدريباته مبعسكره املغلق 
يقيمه مبدينة 6 اكتوبر استعدادا 
للقاء السوبر املصري املقرر اقامته 
غدا على ملع����ب الكلية احلربية 
مع فريق حرس احل����دود )بطل 
الكأس( والذي تقرر أن يذاع على 
القن����وات األرضي����ة والفضائية 
وكان اجلهاز الفني بقيادة حسام 
البدري املدير الفني حريصا خالل 
التدريبات السابقة على تدريبات 
البدني����ة وتدريبات كرة  اللياقة 
اليد في املران الصباحي من اجل 
رفع مع����دل اللياقة عند الالعبني 
وانهاء التدريبات بتقس����يمة في 
وسط امللعب من دون مرمى تعتمد 
على االس����تالم والتسلم ومترير 
الكرة بني اقدام الالعبني من ملسة 
واحدة والتح����رك ايضا من دون 

كرة.
البدري على تطبيق  كما ركز 
واجب����ات طريقة 4-4-2 وعالج 
االخطاء التي وقع فيها الالعبون 
عن����د تطبيق ه����ذه الطريقة في 
لقاءاتهم الودي����ة التي خاضوها 
مؤخرا وكان آخرها لقاء املقاولون 
الفريق  انتهى بفوز  الذي  العرب 
االحمر 3- 2، ومن املقرر ان يعود 
الفري����ق للقاهرة عقب اداء املران 
الصباحي للمبيت في احد فنادق 
مصر اجلديدة، وهو احلال الذي 
اعتاد الفريق االحمر القيام به ليلة 
كل مباراة منذ ان كان يتولى القيادة 
الفنية البرتغالي مانويل جوزيه 

املدير الفني السابق.
اما املشكلة التي ترهق اذهان 
اجلهاز الفن����ي باالهلي حاليا هي 
اس����تمرار تضاؤل فرصة حلاق 
الالع����ب احملوري محم����د بركات 
العب وسط الفريق باملباراة بسبب 
تزايد اآلالم في منطقة احلوض، 
وسيخضع بركات الختبار طبي 
عق����ب الوصول للقاه����رة اليوم 
لتحديد مدى قدرته على املشاركة 
وإن كانت املؤشرات الطبية تؤكد 
صعوبة حلاقه باملباراة، مما يزيد 

من موقف اجلهاز الفني حرجا.
من ناحية اخرى أرجأ حسام 
البدري اإلعالن عن قائمة الفريق 
املسافرة إلى لندن للمشاركة في 
دورة وميبلي الودية املقرر اقامتها 
في الفترة من 24 الى 26 اجلاري 
بالعاصمة البريطانية إلى ما بعد 
لقاء الس����وبر، وذلك حرصا على 
زي����ادة التركيز بني الالعبني قبل 
مباراة الس����وبر، خاصة أنها أول 
بطولة رس����مية له م����ع الفريق 
ويري����د الفوز بها قب����ل انطالق 
مس����ابقة الدوري املمت����از املقرر 
إقامته 7 أغسطس القادم، وال يريد 
تشتيت اذهان الالعبني بأي شيء 
غير هذه املباراة. وفى سياق اخر 
جنح����ت ادارة األهلي في التعاقد 
مع الناش����ئ ع����ادل بخيت العب 
االحتاد الليبي ملدة خمسة مواسم 
قادمة بعد مفاوضات ناجحة مع 
الالعب استمرت قرابة األسبوع.. 
وكان بخيت ناش����ئا في صفوف 

طائرة كاظمة تتعاقد مع العب أجنبي
أنهى نادي كاظمة اجراءات التعاقد مع الالعب ايفان تودروفيك 
كالعب محترف ضمن صفوف الفريق األول للكرة الطائرة بالنادي 

للموسم الرياضي اجلديد.
ويعتب���ر ايفان من الالعبني املميزين وق���د مثل منتخب بالده 
مبراحل الناشئني وعلى مستوى السن العام باالضافة الى النتائج 

املميزة التي حصل عليها اثناء لعبه باألندية املختلفة.
اجلدي���ر بالذكر ان كاظمة حاز كأس التفوق العام للعبة الكرة 
الطائرة للموسم الرياضي 2009/2008 وتعمل ادارة النادي والفريق 
على احملافظة على االجنازات التي حصلت عليها فرق الكرة الطائرة 

وذلك بالتعاقد مع العبني ومدربني على مستوى عال.

استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية واإلسالمية

»ألعاب القوى« يعسكر في پولندا
مبارك الخالدي

وافقت الهيئة العامة للشباب والرياضة امس على اقامة معسكر 
تدريبي ملنتخب ألعاب القوى للعمومي في پولندا يس���تمر ملدة 21 
يوما استعدادا للمشاركة في البطولة العربية املقررة في االردن من 
6 الى 9 اكتوبر املقبل، ودورة ألعاب التضامن االسالمي الثانية في 

ايران من 16 الى 30 من الشهر نفسه.
ومن املقرر ان يبدأ املعس���كر في نهاية الشهر اجلاري او مطلع 

اغسطس املقبل.
ويرأس امني س���ر احتاد العاب القوى خليفة ابوش���يبة الوفد الى 
املعس���كر، ويضم جنم مطلق مدير املنتخبات الوطنية، وسالم االحمد 
اداريا، وحمد احلماد مش���رفا، ومشعل الضويحي مدرب القفز بالزانة، 
وخوليو بيكربينو )الوثب(، وناصر اجلاراهلل )املطرقة(، وحسني عباس 
)الرمح(، وبدر عباس )احلواجز(، وعبداهلل س���رور )اجللة(، اضافة 
ال���ى 23 العبا هم: حمود الس���عد � 100م )كاظمة(، فوزي دهش � 400م 
)القادسية(، سعد ربيع � 100م )خيطان(، جاسم املاص � 400م و400م/ح 
)الساحل(، عبدالعزيز املنديل � 110م/ح )كاظمة(، فواز دهش � 110م/ح 
)القادس���ية(، صالح ربيع � 400م وتتابع )الشباب(، صالح الشمالي � 
الزانة )الساحل(، عثمان الرباح � العالي )كاظمة(، سالم سيار � العالي 
)التضامن(، عبداهلل اليوحة � الثالثي )الساحل(، محمد العتيبي � الزانة 
)الساحل(، مشاري س���رور � اجللة )كاظمة(، عبداهلل املطيري � 800م 
)الساحل(، عبداهلل العميري � الرمح )كاظمة(، مشاري العنزي � الرمح 
)كاظمة(، محمد العبدالكرمي � املطرقة )كاظمة(، عادل العدواني � املطرقة 
)الساحل(، عبداحلميد ناصر � املطرقة )العربي(، عبداهلل القطان � 100م 
)القادسية(، فهد املرشاد � الزانة )القادسية(، عيسى بوهادي � الطويل 

والثالثي )القادسية(، صالح احلداد � الوثب )القادسية(.

أزمة جديدة بين االتحاد اللبناني والسد
بعد انتقال »اليد اآلسيوية« إلى األردن

بيروت ـ ناجي شربل
اش��تعلت األزمة مجددا بني االحتاد اللبناني لكرة اليد 
ونادي السد بطل لبنان وحامل كأسه منذ ثالثة مواسم، على 
خلفية اعتذار االحتاد اللبناني عن استضافة بطولة النوادي 
اآلسيوية ال� 13 التي كانت مقررة في نوفمبر املقبل، ومطالبته 

االحتاد اآلسيوي بتأجيلها الى يناير 2010.
فقد اتهم رئيس نادي السد متيم سليمان ادارة االحتاد 
بتعمد »تطيير« البطولة م��ن لبنان، الحلاق األذية بناديه، 
كونه يس��تعد لتعزي��ز صفوفه بنخب��ة الالعبني العامليني 
م��ن تونس وكرواتيا عبر التجنيس مبنح جوازات س��فر 
لبنانية، او ض��م العبني اجنبيني اثنني وفق لوائح االحتاد 
اآلسيوي لكرة اليد. وقال سليمان ان ادارة االحتاد قررت 
االعتذار عن عدم تأجيل البطولة، لعدم جهوزية قاعة حامت 
عاش��ور اخلاصة بنادي الصداق��ة، واململوكة من رئيس 
االحتاد عبداهلل عاش��ور، والتي دمره��ا الطيران احلربي 
االسرائيلي في عدوان يوليو 2006. في حني، رد االمني العام 
لالحتاد جورج فرح ل� »األنباء«، كاشفا عن مراسلة اولى 
مع مدير االحتاد اآلس��يوي لكرة اليد احمد ابو الليل اثناء 
وجود االخير في االردن. وقد طلب فرح من ابو الليل في 
رس��الة خطية املوافقة على تأجيل البطولة الى شهر يناير 
2010، »ملصادفة املوعد احلالي مع ارتفاع اس��عار الفنادق 
في لبنان، واخلروج مباش��رة من ش��هر رمضان املبارك 
)...( ورد ابو الليل بعدم إمكان االس��تجابة ملصادفة شهر 
فبراي��ر 2010 موعدا للتصفي��ات التأهيلية لكأس العالم«. 
وطلب فرح التريث، اال ان االحتاد اآلس��يوي سارع ومن 
باب حماية بطولت��ه، الى اعتماد اجرائها في البلد الرديف 
الذي حدد مسبقا الستضافتها وهو االردن. وقال فرح ان 
االحتاد اللبناني سيستضيف التصفيات التأهيلية لبطولة 
العال��م في فبراير في بيروت. ونفى وجود اي نية لعرقلة 
جهود الس��د الس��اعي الى انتزاع لقب خارجي أول. على 
صعيد آخر، انتهت مباريات مرحلة االياب من بطولة اندية 
الدرج��ة االولى للرجال. وتصدر الس��د الترتيب من دون 
خس��ارة، امام الصداقة واجليش اللبناني والش��باب مار 
الي��اس. وتنطلق مباريات املربع الذهبي »فاينال فور« في 
27 و29 و31 اجل��اري، بأفضلية مباراتني من ثالث ممكنة. 
ويلتقي في هذا الدور: السد مع الشباب مار الياس، الصداقة 

مع اجليش اللبناني.

عباس يطلب تحقيقا مع الجهاز الفني
طل���ب ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك التحقيق مع اجلهاز 
الفني بقيادة ميشيل دي كاستال املدير الفني ملعرفة أسباب الهزمية 
الثقيلة امام باراش���وف الروماني، خصوصا أن الفريق بدأ اللقاء 
بعناصره األساس���ية في مقدمتهم عمرو زكي وش���يكاباال وهاني 

سعيد وعبدالواحد السيد ومحمد عبدالشافي.
وأجرى عباس املتواجد حاليا في إسبانيا اتصاال هاتفيا بإبراهيم 
يوس���ف، رئيس البعثة، طالبه خاللها بإعداد تقرير عن أس���باب 

الهزمية وأخطاء اجلهاز الفني والالعبني، 
كما طلب عباس أيضا تقريرا فنيا عن املقصرين خالل املعسكر 
التخاذ قرار بش���أنهم، فيما تردد داخل النادي أن عباس سيقطع 
إجازته في إس���بانيا وسيعود للقاهرة إلنقاذ املوقف بالتعاقد مع 
صفقات جديدة، متكن الفريق من املنافس���ة على بطولة الدوري 

املمتاز في املوسم اجلديد.

الحضري وعزمي يقتربان
من اإلسماعيلي

 اقترب حارس مرمى سيون السويسري ومنتخب مصر عصام 
احلض���ري ومدافع الزمالك أمير عزمي م���ن االنتقال إلى صفوف 
االسماعيلي وصيف بطل الدوري املصري. ويأتي اهتمام االسماعيلي 
باحلض���ري وعزمي بعدما فقد األول األمل في العودة إلى صفوف 
فريقه الس���ابق األهلي الذي تركه منذ عامني إلى سيون، ووصول 
العالقة بني الثاني ومدرب الزمالك السويسري ميشال دي كاستال 
إلى طريق مسدود بعدما طالب األخير بعدم تسجيله ضمن الئحة 
العبي الفريق للموسم املقبل، ورمبا يكون انتقاله الى االسماعيلي 
ضم���ن صفقة تبادل بني الفريقني حلص���ول الزمالك على خدمات 

مدافع االسماعيلي شريف عبدالفضيل.

انتهاء أزمة فالڤيو
يب���دو ان ازمة األنغول���ي فالڤيو الذي انتقل لفريق الش���باب 
السعودي خالل االنتقاالت الصيفية احلالية قد اقتربت من احلل 
بعد ان ارسل النادي السعودي لألهلي ظهر االول من امس، مبلغ 
750 ألف يورو قيمة القسط األول من صفقة الالعب.. وأكد عدلي 
القيعي مدير التسويق واالستثمار باألهلي أن بقية الدفعة األولى 
م���ن بيع فالڤيو املقدر مببلغ 750 ألف ي���ورو وصلت إلى األهلي 
صباح اول من امس، ليص���ل املبلغ املدفوع حتى اآلن إلى مليون 
و400 ألف يورو قيمة القس���ط األول، ويتبقى مليون و250 ألف 

يورو يستحق دفعها في شهر أكتوبر القادم.

»ميدو« مرشح للعودة إلى أياكس
أشارت بعض التقارير الصحافية إلى أن املصري أحمد حسام 
»ميدو« مهاجم ميدلزبره اإلجنليزي قد يعود لقيادة هجوم فريقه 

السابق أياكس أمستردام الهولندي.
وقالت تقارير نش���رتها مواقع وصحف رياضية هولندية، إن 
»ميدو« قد يعود الى صفوف أياكس بعد هبوط ميدلزبره الى دوري 
الدرجة الثانية، وعدم رغبة الالعب في االستمرار، والتي ظهرت في 

تأخر انضمامه لتدريبات الفريق استعدادا للموسم اجلديد.
وأضافت التقارير أن مارتن ي���ول املدير الفني ألياكس يرغب 
في ضم »ميدو« خاصة أنه لعب حتت قيادته أثناء توليه تدريب 

توتنهام اإلجنليزي، وقدم حينها موسما رائعا.
وذك���رت التقارير أن الصفقة قد تت���م خاصة أن ماينو رايوال 
وكي���ل »ميدو« هو نفس وكيل يول، مما س���يقرب وجهات النظر 

بني الطرفني.
وس���بق ل� »مي���دو« ارتداء قميص أياكس ف���ي ثانية محطاته 
االحترافية بعد جنت البلجيكي موسمي 2002/2001 و2003/2002، 
قبل االنتقال الى مرسيليا الفرنسي. وتوج هدافا ألياكس في تلك 

الفترة، وقاده للتتويج بالدوري والكأس.

الع����رب وانتقل  املقاولون  نادي 
الليبي  إلى االحتاد  منذ موسمني 
الليبي  الكرة  وجاء قرار احت����اد 
بتس����ريح جميع احملترفني داخل 
ليبيا ليسهل من مهمة األهلي في 

التعاقد مع الالعب.

الحرس يعد بمكافآت ضخمة 

طلب اجلهاز الفني لفريق حرس 
احلدود بقيادة طارق العشري املدير 
الفني من ادارة ناديه بعد الفوز على 
بابيلسا النيجيري بهدف نظيف 
في دوري املجموعات لدور الثمانية 
لبطولة كأس االحتاد اإلفريقي نقل 
تدريبات الفريق الى القاهرة من 
خالل معسكر مغلق بأحد فنادق 
القوات املسلحة، وذلك استعدادا 
ملواجهة السوبر امام االهلي، وهو 
الطلب ال����ذي وافق عليه مجلس 
الفور،  ادارة حرس احلدود على 
الن����ادي قد اجتمع  وكان رئيس 
بالعبي الفريق في حضور اجلهاز 
الفن����ي وحثهم على تقدمي مباراة 
قوية تليق ببطل كأس مصر وبذل 
قصارى جهدهم للفوز باملباراة التي 
تعد بطولة في حد ذاتها الضافة 
البطولة الثانية في تاريخ بطوالت 
حرس احلدود الذي بدأها بالفوز 
بلق����ب الكأس. كم����ا وعد رئيس 

النادي الالعبني مبكافآت ضخمة 
في حالة الفوز ببطولة السوبر، 
وكان اجلهاز الفني قد وافق على 
منح الالعبني راحة س����لبية ملدة 
يوم واحد فقط عقب لقاء بابيلسا 
النيجيري وذلك حلصولهم على 
قسط كاف من الراحة قبل املواجهة 
املرتقب����ة أم����ام األهل����ي حتى ال 
يتعرضوا لإلجهاد، ويختتم الفريق 
اس����تعداداته اليوم للقاء السوبر 
مبران خفيف على امللعب الفرعي 
بالقاهرة،  الكلية احلربية  بستاد 
سيركز خالله اجلهاز الفني على 
التكتيكي����ة وحتفيظ  النواح����ي 
الالعبني بعض اجلمل اخلططية 

التي سيتم تطبيقها باللقاء.
ومن جانبه أكد طارق العشري 
أن أداء الالعبني خالل مباراة بابيلسا 
النيجيري لم يكن سيئا، وعلينا ان 
نضع في االعتبار أنها أول اختبار 
لهم قبل بداية املوس���م الكروي 
الذي دائما ما يتحس���ن  اجلديد 
في���ه األداء تدريجيا. مضيفا أن 
الهدف املطلوب من املباراة حتقق 
باحلصول عل���ى النقاط الثالثة، 
بغض النظر عن الفوز بعدد وافر 
من األهداف أو الش���كل اجلمالي 
في االداء. اما فيما يخص مواجهة 
السوبر امام االهلي فقال العشري: 

بكل تأكيد ستكون مواجهة في غاية 
الصعوب���ة، ليس ألنها أمام بطل 
الدوري فحسب، إمنا ألنها ستكون 
مبثابة حتد من نوع خاص حلسام 
البدري املدير الفني اجلديد للفريق 
األحمر الذي يسعى بكل ما لديه 
لتقدمي شهادة ميالده في القيادة 
الفنية كمدير فني واملسؤول االول 
عن الفريق ولي���س مدربا عاما.  
وأضاف العشري ان إصرار البدري 
على اللعب بطريقة 2/4/4 أسعدنا 
كثيرا، ألن���ه حان الوقت لتغيير 
املفهوم الكروي القدمي الذي يعتمد 
على طريق���ه 2/5/3 التي انتهت 
م���ن املالعب األوروبية منذ فترة 
كبيرة، وأمتنى من اإلدارة احلمراء 
أن تقف وراء البدري لتنفيذ فكره 

لهذه الطريقة اجلديدة.

عودة الزمالك

يعود اليوم فريق نادي الزمالك 
الى القاهرة بعد ان امضى اسبوعني 
بسويس����را اقام خاللها معسكره 
التدريبي املغلق بثالث مدن مختلفة 
وتخلل كل مرحلة مباراتني وديتني 
عدا الفترة االخيرة التي قضاها في 
العاصمة السويسرية جنيڤ والتي 
لم تتعد اليومني فقط، حيث لعب امام 
فريقي سوشو الفرنسي وشاختار 

اللقاء االول  االوكراني، وانته����ى 
الفريق االبيض بثالثية  بخسارة 
نظيفة، بينما انتهى الثاني بفوز 
الزمالك بثنائية نظيفة. وفي مدينة 
سيون خاض الفريق لقاءين وديني 
اخرين امام نيوشاتل السويسري 
وبراشوف الروماني، وانتهى االول 
بالتعادل بهدف ل����كل فريق.. اما 
الثاني فانته����ى بفضيحة مدوية 
عقب خس����ارة االبيض بسباعية 
مقابل هدف وحيد. الطريف ان عددا 
كبيرا من العب����ي الزمالك حملوا 
السويسري ميشيل دي كاستال 
املدير الفني للفريق، مس����ؤولية 
التي تعرض لها  الثقيلة  الهزمية 
الفريق أمام براش����وف الروماني، 
حيث أكد الالعبون أن املدير الفني 
هو املسؤول األول عن تلك الهزمية، 
نظرا إلصراره عل����ى أداء املباراة 
رغم الظروف اجلوي����ة الصعبة 
املباراة وجعلتهم  التي ش����هدتها 
حسب وصفهم غير قادرين على 
رؤية بعضهم البعض خالل اللقاء 
الذي أحاط  بسبب شدة الضباب 
بامللعب، وهو االمر الذي ادى الى 
طول فترة توقي����ت املباراة التي 
امتدت الى الثالث ساعات بسبب 
كث����رة التوقفات لس����وء األحوال 
اجلوية، حيث ب����دأت املباراة في 

السادسة وانتهت في التاسعة، بل 
ان حكم املب����اراة كاد يلغيها بني 
شوطيها بسبب االحوال اجلوية 
السيئة جدا. من ناحية اخرى تلقى 
عزمي مجاهد عضو مجلس ادارة 
نادي الزمالك الس����ابق خبر طلب 
السويسري كاس����تال باستبعاد 
جنله امير بدهش����ة شديدة وقال 
ال اعرف عن هذا االمر شيئا، وانه 
سيتحرى االمر بدقة في الساعات 
القادمة ول����ن يكون لي موقف او 
رد فعل غاضب الن امير في االول 
واالخر ابن من ابناء الزمالك والعب 
دولي ميكن����ه اللعب في صفوف 
اي فري����ق. وكان امي����ر عزمي قد 
اشتكى قبل يومني من سوء معاملة 
اجلهاز الفن����ي بالكامل له مؤكدا 
الساعات  انه ينتظر املجهول في 
املقبلة، خاصة بعد مشاركته في 
اخر عشر دقائق فقط من مباراة 
نيوشاتل السويسري. لكن امين 
عبدالعزيز قائد الفريق وزميله في 
الغرفة باملعسكر السويسري قام 
بتهدئته والتخفيف عنه. الطريف ان 
عبدالعزيز فعل ذلك مع زميله على 
الرغم انه ينتظره نفس املصير، 
حيث طلب السويسري استبعاده 
عن الفريق لعدم حاجة الفريق الى 

جهوده خالل املوسم اجلديد.

عبداحملسن البابطني مكرما والد السباح عبداهلل الثويني

غياب محمد بركات عن مباراة السوبر يسبب قلقا لألهلي

بعد فوزه بثالث ميداليات في »آسياد الشباب«

مجموعة البابطين تكرّم الثويني

الهاجري يشيد بـ »قوى المعاقين«
أش���اد امني الس���ر العام لنادي املعاقني شافي الهاجري باملجهود 
الكبير الذي يبذله ابطال منتخب املعاقني أللعاب القوى للناش���ئني 
املشارك حاليا في بطولة العالم للناشئني واملقامة في سويسرا خالل 
الفترة من 11-21 من الش���هر اجل���اري، حيث حصل الالعب عبداهلل 
بولند على امليدالية البرونزية والالعب عبداهلل السيف على امليدالية 
الفضية في لعبة الرمح وبذلك اصبح عدد امليداليات ذهبية وفضية 

وثالث برونزيات.
واضاف الهاجري ان مجلس االدارة وضع خطته على بناء قاعدة 
اساسية من الالعبني الناشئني والتي بدأت تظهر نتائجها اآلن بتحقيق 

أبطال النادي امليداليات.
وناشد الهاجري جميع املسؤولني عن احلركة الرياضية حتقيق 
مطالب النادي بتوفير افرع اخرى للنادي حتتوي على مالعب قانونية، 
حيث ال يوجد بالنادي مالعب قانونية »مضمار قانوني« لفريق العاب 
القوى، وحمام سباحة اوملبي، والنادي يوجد به صالة واحدة متعددة 

االلعاب لتدريب اكثر من خمس فرق رياضية عليها.
وقد اشاد سعد االزمع امني الصندوق ورئيس الوفد املشارك بجميع 
الالعبني ومدى رغبتهم في حتقيق املزيد من االجنازات لرفع اس���م 

وعلم الكويت واضاف ان الوفد سيعود االربعاء 22 اجلاري.

أعلنت مجموعة البابطني عن تكرميها للسباح 
عب���داهلل الثويني الذي حص���ل مؤخرا على ثالث 
ميداليات ذهبية وميدالية فضية ضمن منافسات 
الدورة اآلس���يوية للشباب التي أقيمت مؤخرا في 

سنغافورة.
من جانبه قال الس���باح عب���داهلل الثويني انه 
يثمن هذه اخلطوة وما متثله من دافع له في دعم 
مسيرته الرياضية وصوال إلى الهدف السامي الذي 
يطمح له اجلميع برفع علم الكويت عاليا في جميع 
احملافل. وقد ثمن وقفة اجلميع معه وحرص وتقدير 
مجموعة البابطني على مشاركته اإلجنازات مشيدا 
بهذه البادرة اإليجابية والتي يجب أن يحتذى بها 
من قبل جميع القطاعات لتتضافر جميع اجلهود 

من اجل اعالء اسم الكويت دائما وأبدا. 
وقال الثويني ان الفوز جاء بعد منافسات شديدة 
مع الكثير من السباحني في الدول اآلسيوية التي 
لديها كل االمكانيات اال انه استطاع ان يحقق هذا 

الفوز الثمني ليرفع علم الكويت عاليا.
وقد قامت مجموعة البابطني على الفور مبباركة 
هذا الفوز حيث تفضل مدير عام ش���ركة مجموعة 
البابط���ني الدولية ممثل املجموعة عبد احملس���ن 
البابط���ني بتهنئة والد الس���باح عبداهلل الثويني 

على هذا اإلجناز.


