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حسني املسلم ومسؤولون في املجلس األوملبي اآلسيوي خالل املؤمتر الصحافي

عبداهلل املزين برز بشكل الفت في البطولة

شباب اليد في مواجهة ألمانيا

ميداليتان للكويت في األلعاب المائية 

»السلة« يلتقي كوريا الجنوبية في »آسيا«

يخوض املنتخب الوطني للشباب لكرة اليد في الرابعة والنصف
عصر الي���وم بالصالة رقم )1( مبجمع صاالت س���تاد القاهرة 
الدولي رابع مواجهاته ببطولة كأس العالم للش���باب امام منتخب 
املانيا، والتي تأتي ضمن منافسات املجموعة االولى. ويسعى االزرق 
لتحقيق الفوز في لقاء اليوم لضمان استمراره في املسابقة، وهو 
ما جعل اجلهاز الفني بقيادة البحريني نبيل طه املدير الفني يؤكد 
على الالعبني ض���رورة التركيز فقط في اللقاء والعمل على تنفيذ 
جميع التعليمات التي وجهها لهم اجلهاز الفني في تدريبات االمس 

او التي سيوجهها لهم اثناء سير اللقاء.
 وكان اجلهاز الفني للمنتخ���ب الوطني قد تابع بدقة مباريات 
املنتخب األملاني للتعرف على اهم نقاط القوة والضعف به. وكان 
املنتخب قد اختتم استعداداته لهذا اللقاء مبران عنيف اشتمل على 
تدريبات قاسية هدفها رفع اللياقة البدنية عند الالعبني والوصول 
بها الى اعلى معدالتها قبل لقاء اليوم، ثم اختتم املران بتقسيمة من 
مجموعتني اطمأن خاللها اجلهاز الفني على مدى استيعاب الالعبني 
للفكر اخلططي الذي س���يتم تطبيقه في لقاء اليوم. وقد ش���هدت 

التدريبات منافسة كبيرة وشديدة بني العبي االزرق.
 وكان االزرق قد تعرض للخسارة في مواجهاته الثالث السابقة 
امام منتخب قطر )12-34(.. ثم ايس���لندا )32-34(.. واخيرا امام 

املنتخب املصري )32-23(.
كما يخوض املنتخ����ب املصري لقاء مهما في الثامنة والنصف 
من مس����اء اليوم امام املنتخب القطري. ويدخل منتخب الفراعنة 
لقاء اليوم مبعنويات نفسية عالية بعد ان جنح حتت قيادة مديره 
الفني عاصم الس����عدني في حتقيق الفوز ف����ي مواجهاته الثالث 
السابقة باملونديال، حيث فاز على منتخب ايسلندا )26-19(، ثم 
عل����ى االرجنتني في ثاني لقاءات����ه )21-20(، واخيرا على االزرق 
)32-23(، وه����و ما يحفز املنتخب املصري من اجل حتقيق الفوز 
الرابع له على التوالي على حساب العنابي مستغال عاملي االرض 

واجلمهور.
وعلى الصالة الرئيسية نفسها مبجمع صاالت ستاد القاهرة يلتقي 

املنتخب االيسلندي مع االرجنتني في السادسة والنصف مساء.

فاز املنتخب الوطني لكرة املاء امس على املنتخب السنغافوري 
12-6 في البطولة اآلس���يوية السادسة للمراحل السنية املقامة 

حاليا في اليابان مبشاركة 24 دولة.
من جانب آخر أحرز الغطاسان راشد احلربي وحسني القالف 
امس ميداليتني احداهما فضي���ة واالخرى برونزية في البطولة 
نفسها. الفضية جاءت عن طريق احلربي بعد فوزه باملركز الثاني 
في مسابقة الس���لم املتحرك ثالثة امتار للفئة 13- 14 عاما فيما 
حقق زميله القالف املركز الثالث في مس���ابقة السلم املتحرك 3 

امتار لفئة العمومي.
كما حقق الغطاس سليمان السبع املركز اخلامس عمومي فيما 
جاء محمد املطوع خامسا وزميله محمد قلي سادسا للفئة 12- 13 

عاما وحمد الصالح ثامنا في الفئة 14 - 15 عاما.

اكتم���ل عقد املنتخبات ال� 12 املتأهلة الى الدور الثاني من بطولة 
آسيا لكرة السلة املقامة حاليا في الصني بعد اجلولة الثالثة االخيرة 
من الدور االول اول من امس. وخلت جميع النتائج من أي مفاجأة، 
حيث بلغ 12 منتخبا الدور الثاني بينها 5 منتخبات عربية هي: االردن 
ولبن���ان وقطر والكويت واالمارات، فيم���ا خرجت أربعة منتخبات 
من املنافسة وستخوض مباريات ترتيب املراكز من 13 الى 16 وهي 

سريالنكا وأوزبكستان والهند وإندونيسيا.
يذكر ان املنتخبات الثالثة األولى في البطولة س���تضمن تأهلها 
الى نهائيات كأس العالم املقبلة ف���ي تركيا 2010. وتصدرت كوريا 
اجلنوبية املجموعة األولى بفوزها على الفلبني وجاءت اليابان ثالثة، 
فيما اعتلت ايران حاملة اللقب قم���ة املجموعة الثانية امام تايوان 
والكوي���ت، وكذلك املنتخب الصيني املضي���ف على رأس املجموعة 
الثالثة بفوزه على قطر الثانية، واحتلت كازاخستان املركز الثالث 
بعد تغلبها على الهند. أما ف���ي املجموعة الرابعة فتصدرت األردن 

امام لبنان واالمارات.
ووزع���ت املنتخبات املتأهلة الى ال���دور الثاني على مجموعتني 
بنقاطها وعلى اس���اس ع���دم التقاء منتخبني م���رة ثانية في الدور 
الثان���ي، وبالتالي تتبارى فرق املجموعة األول���ى مع فرق الثانية، 

وفرق الثالثة مع الرابعة.
وضم���ت املجموعة االولى منتخبات كوري���ا )6 نقاط( والفلبني 
)5( والياب���ان )4( وايران )6( وتايوان )5( والكويت )4(، والثانية 
منتخبات الصني )6 نقاط( وقطر )5( وكازاخستان )4( واألردن )6( 

ولبنان )5( واالمارات )4(.
ويلتق���ي اليوم األزرق مع كوريا اجلنوبي���ة، الفلبني مع تايوان 
واليابان مع إيران، وفي املجموعة الثانية تلتقي الصني مع االمارات 

وقطر مع لبنان وكازخستان مع االردن.

تحت شعار »ال بديل عن الفوز« 

التضامن يلتقي السيلية في النمسا سويد والبريكي يدخالن تدريبات السالمية
عبدالعزيز جاسم

يلتق����ي التضام����ن اليوم مع 
السيلية القطري في ثالث مبارياته 
الودية في معسكره بالنمسا بعد ان 
خاض مواجهتني وخسرهما االولى 
كانت امام احد الفرق النمساوية 
وانتهت 1-2 واالخرى امام الريان 
القطري وانتهت 0-1. وس����يعود 
الفريق الى الكويت اجلمعة املقبل 
على ان يبدأ تدريباته بعد يومني 

من موعد الوصول.
وقال مش����رف الفري����ق وليد 
الشمالي ان الالعبني استفادوا كثيرا 
من جتربة الريان الودية بسبب قوة 
اخلصم، متمنيا ان تكون جتربة 
اليوم امام السيلية بنفس املستوى 
واالداء، مشيرا الى ان النتائج غير 
مهمة في فترة االعداد ولكن املهم 
هو مدى االستفادة من رفع اللياقة 
البدنية واالنسجام وتطبيق خطط 
املدرب ف����ي التدريبات من خالل 

املباريات الودية.
وبني ان الفريق قد جرب عددا 
من احملترفني ولكن لم يقتنع بهم 
اجلهاز الفني، وقد دخل التدريبات 
مساء امس مدافع برازيلي بناء على 
رغبة املدرب الروماني كوستيكا 
الذي يعرف مس����تواه جيدا ومن 
احملتمل التوقيع معه بعد مباراة 
الي����وم، اما فيم����ا يخص املهاجم 
الذي يخوض  البرازيلي اآلخ����ر 
التجربة حاليا مع الفريق فلم يحدد 
مصيره حت����ى اآلن لعدم ظهوره 
مبس����توى جيد امام الريان ومن 
احملتمل ان تكون مباراة السيلية 
هي االخيرة له في حال عدم ظهوره 

مبستوى جيد. 
واشار الشمالي الى ان الفريق 
ينتظ����ره الكثي����ر ف����ي الكويت 
خصوصا مسألة احملترفني ومن 
ضمنه����م العب وس����ط غاني من 
اختيار املدرب وكان من املفترض 

ان يكون مع التضامن في معسكر 
النمسا اال ان اجراءات الڤيزا عرقلت 
قدومه، الفتا الى ان هناك عددا من 
احملترفني سيتم جتربتهم وسيكون 

االختيار في غاية التأني. 
وقال الش����مالي ان املعس����كر 
يعتب����ر ناجحا حت����ى اآلن ولكن 
احلك����م عليه لن يك����ون واقعيا 
الرسمية،  املباريات  اال من خالل 
الالعب حسن سلمان  ان  مضيفا 
قد تعرض الصابة بالركبة وغاب 
عن التدريب����ات منذ يومني ومن 
احملتمل اال يش����ارك في التدريب 
اال في حال جاءت نتيجة االشعة 

والفحوصات سليمة.
ومتنى ان يكون هذا املوس����م 
مختلفا بالنس����بة للتضامن وان 
يحقق فيه بطولة او ينافس على 
الدوري املمتاز السيما ان الفريق 
يضم عناص����ر مميزة قادرة على 

حتقيق البطوالت.

عبدالعزيز جاسم
اكد مدير الفريق االول بنادي 
الساملية علي عبدالرضا ان خطة 
اعداد السماوي قد اجنزت بعد ان 
حددت جميع املباريات الودية مع 
الفرق ومواعيدها حيث ستكون 
البداية في 19 اجلاري مع التضامن 
ثم 27 مع الصليبخات ثم 31 مع 
اليرموك، وفي 3 سبتمبر املقبل 
مع الساحل و6 منه مع كاظمة، ثم 
املغادرة الى الدمام ولقاء االتفاق 
السعودي وديا، وقبل انطالق 
كأس االحتاد سيلتقي الساملية 

مع خيطان في 14 سبتمبر.
ولفت الى ان هذا اجلدول قد 
وضع من قبل م����درب الفريق 
البلجيك����ي ولي����ام توم����اس 
ومس����اعده احم����د عبداحلميد 
لتجهيز الالعبني واعدادهم قبل 
انطالق منافسات املوسم احمللية 
بصورة جيدة وحتى يتم احلكم 

الالعبني دون ظلم  على جميع 
الي العب. 

واش����ار عبدالرض����ا الى ان 
الالعب سعود سويد سيدخل 
التدريبات خالل اليومني املقبلني 
وكان قد س����بقه العب الوسط 
محمد البريكي مساء اول امس، اال 
ان فواز املطيري يعاني من اصابة 
في العضلة الضامة منعته من 
دخول التدريبات، كما ان هناك 
العبني ايضا يحتاجان الى فترة 
عالج وهما فهد الهنيدي بسبب 
اصابته بالركبة واملهاجم احمد 
البلوشي الذي كان معارا للساحل 
املوسم املاضي وهو االن في لندن 
ويخضع لع����الج ويحتاج الى 

شهر للحاق بالتدريبات.
وبني عبدالرضا ان هناك ثالثة 
العبني افارقة سيصلون االربعاء 
املقبل للتجربة وهما مدافعان من 
ساحل العاج والسنغال والعب 

وس����ط من نيجيريا ولن يتم 
التوقي����ع مع اي العب منهم اال 
قبل التأكد من مستواه وخلوه 
من االصابات، مبينا ان الفرنسي 
عبدالفتاح سافي اول محترف 
رسمي يدخل التدريبات اليوم 

بعد وصوله الى البالد امس.
وقال عبدالرضا ان الالعبني 
واالداري  الفن����ي  واجله����از 
يتطلعون الى حتقيق لقب هذا 
املوسم والظهور مبستوى يليق 
باسم السماوي وخير دليل على 
ذلك احلض����ور القوي لالعبني 
في التدريبات والذي فاق ال� 35 
العبا من ابناء النادي ما يعني 
ان املنافسة ستكون قوية ليس 
فقط ملن سيشارك كالعب اساسي 
بل ملن س����يقيد ضمن القائمة 
املسجلة في كشف احتاد الكرة 
ما يع����ود بالفائدة على النادي 

لقوة املنافسة بني الالعبني.

عبدالعزيز جاسم
وصل مساء امس مدير الكرة بنادي كاظمة ورئيس الوفد فواز 
بخيت الى القاهرة بعد ان تعذر رحيله مع الفريق االربعاء املاضي 
بسبب ظروف خاصة واجتمع مع اجلهازين الفني واالداري لالطالع 
على آخر االخبار وكيفية سير عمل املعسكر واملباريات الودية والتي 
سيلتقي بها الفريق مع اجلونة غدا و13 من الشهر اجلاري مع بتروجيت 
و15 مع التصنيع احلربي وسيختتم مبارياته مع السكة احلديد في 
17 قبل العودة في 18 منه.  وكان امني السر حسني بوسكندر اكد ل� 
»األنباء« ان صفحة احملترف البرازيلي الرابع فرانسيسكو جيرو قد 
طويت نهائيا وان ناديه متمسك به وسيكون البديل موجودا بالكويت 
خالل اليومني املقبلني، ومن احملتمل انضمامه الى معس����كر الفريق 

بالقاهرة في حال انتهت اجراءات التعاقد بصورة سريعة.

تنظم اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة اعتبارا من اليوم وحتى 12 من 
الشهر اجلاري املهرجان الثاني للبراعم ملواليد 1998، وستقام جميع 
املباريات من 5:30 حتى 9 مساء مبشاركة اندية خيطان والفحيحيل 
والكويت والتضامن واليرموك والقادسية وكاظمة والشباب واجلهراء، 
كما س����يقام مهرجان البراعم ملواليد 1997 خالل الفترة من 17 حتى 
19 اجلاري مبشاركة اندية خيطان والفحيحيل والكويت والتضامن 

واليرموك والقادسية وكاظمة والشباب واجلهراء.

الشمالي: اقتربنا من التوقيع مع مدافع برازيلي بخيت انضم إلى معسكر البرتقالي عبدالرضا: حددنا مواعيد المباريات الودية

المهرجان الثاني للبراعم ينطلق اليوم

»األولمبي اآلسيوي«: نجاح »األلعاب القتالية« ردّ على المشككين
الطويل املمتد عبر قرون ومن اجل 
االس���رة الرياضية في كل مكان 
من القارة الصفراء ولن يلتفت 
الصحاب املصالح الشخصية او 
مروجي االشاعات. وحول موعد 
ومكان اقامة الدورة الثانية اللعاب 
القتالية اوضح املسلم ان القرار 
الرسمي سيتحدد اثناء اجتماع 
املكتب التنفيذي للمجلس االوملبي 
اآلسيوي الذي سيحضره الشيخ 
احم���د الفهد واملق���رر عقده في 
ڤيتنام في اواخر ش���هر اكتوبر 
املقبل على هامش بطولة الصاالت 

املغلقة الثالثة. 

الحجاب معتمد رسميًا

اعتمد مجل���س ادارة االحتاد 
االسيوي للكراتيه رسميا السماح 
بارتداء احلجاب اثناء منافسات 
السيدات في الدورات الرياضية 
االسيوية املقبلة للعبة الكراتيه، 
جاء ذلك اثناء االجتماع الرسمي 
الذي عق���ده املجلس امس على 
هامش منافسات الدورة مبشاركة 
امني السر العام الحتاد الكراتيه 

خلف السعيدي.
وقال السعيدي ان مجلس ادارة 
االحتاد االس���يوي للكراتيه قرر 
اعتماد املقترح الكويتي بالسماح 
لالعبات املنتخبات االس���يوية 
بارتداء احلجاب اثناء منافسات 

الكراتيه في الدورات املقبلة.

الرياضيني في آس���يا ومنحتهم 
هذه الفرصة التاريخية، مشيرا 
الى ان اللجنة هي التي تستحق 
امليدالية الذهبية االولى وستبقى 
هذه الدورة من الذكريات الطيبة 
في اذهان وعقول كل املشاركني 
بها. واك���د ان املجلس االوملبي 
االسيوي مستمر في منهجيته 
لترجم���ة االف���كار واملب���ادرات 
واملشاريع الرياضية على ارض 
الواقع للمحافظ���ة على تاريخ 
وهوي���ة الرياض���ة ف���ي القارة 

اآلس���يوية املترامي���ة االطراف 
وس���تتوالى جناحاته من دورة 
الخرى بغض النظر عما يروجه 
البع���ض م���ن اش���اعات زائفة 
الرغم  واتهامات باطل���ة وعلى 
من الصعوبات والتحديات التي 
الرياضة اآلس���يوية.  تواجهها 
واكد ان املكتب التنفيذي وجميع 
اللجان العاملة باملجلس االوملبي 
اآلسيوي بقيادة الشيخ احمد الفهد 
يعملون بصدق ووفاء من اجل 
آسيا ومن اجل تاريخها الرياضي 

اآلسيوية ومنوذجا حقيقيا للرد 
على كل املشككني بقدرات الشباب 
اآلسيوي.  واضاف ان حصول 
دول مثل بونان والنيبال وبروناي 
التي تشارك الول مرة في االلعاب 
اآلس���يوية على ميداليات يؤكد 
ان الرياضة اآلسيوية في تطور 
مس���تمر وان ال���دورات حتقق 
اقيمت من اجلها.   التي  االهداف 
من جانبه عبر حسني املسلم عن 
تقديره للجن���ة املنظمة للدورة 
التي احتوت االعداد الكبيرة من 

اكد املجلس األوملبي اآلسيوي 
الذي يترأسه الشيخ احمد الفهد 
امس انه يعمل ككيان رياضي قاري 
من اجل خدمة الشباب الرياضي 
اآلسيوي واحملافظة على تاريخ 
القارة اآلسيوية  وتراث وهوية 

والعابها الرياضية العريقة.
وقلل مس���ؤولون باملجلس 
االوملب���ي اآلس���يوي واللجن���ة 
املنظمة للدورة اآلسيوية االولى 
التي اقيمت  القتالي���ة،  لاللعاب 
بتايلن���د واختتم���ت امس، في 
املؤمتر الصحافي اخلتامي للدورة 
الذي انعقد في بانكوك امس من 
االفتراءات التي تسيء للمجلس 
ككيان تنظيم���ي يعمل من اجل 
نهضة رياضية آسيوية شاملة 
وترع���ى مصالح الرياضيني في 

آسيا.
وقال عدد من املس���ؤوليني 
الرياضيني اآلسيويني في املؤمتر 
الذي ش���ارك فيه النائب االول 
لرئيس املجلس عن شرق آسيا 
تيموثي فوك م���ن هونغ كونغ 
وحسني املسلم بصفته املدير العام 
والفني للمجلس الى جانب رؤساء 
اللجان الطبية واالعالمية والفنية 
واللجنة املنظمة للبطولة وممثلة 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
التايلندية ان جناح الدورة االولى 
التي شارك بها 1400 رياضي يعتبر 
بصمة تاريخية جديدة للرياضة 

اعتماد ارتداء الحجاب رسمياً أثناء منافسات السيدات في الكراتيه فجّر مفاجأة بفوزه على بطل العالم السابق

المزين إلى نهائي البطولة العربية لإلسكواش
حامد العمران

فّجر الالعب الدولي لالسكواش والعب نادي 
الساملية عبداهلل املزين مفاجأة من العيار الثقيل 
في البطولة العربي���ة املقامة في القاهرة بعد 
تغلبه على بطل العالم السابق املصري عمرو 
شبانة 3-0 وبواقع أشواط 11-7 و11-9 و2-11، 
تأهل بعدها املزين الى نصف النهائي وواصل 
مفاجآته بتغلبه على املصري عمر عبدالعزيز 
3-2 بواقع اشواط 11-9 و8-11 و13-11 و12-10 
و11-8 ليتأهل املزين الى نهائي الفردي للبطولة 
العربية ليقابل اليوم املصري وائل نور الذي 
سبق ان احتل املركز السادس على العالم في 

العام قبل املاضي.
وبذلك يكون املزين جنم البطولة بال منازع 
بعد ان حق���ق النتائج اإليجابية وكس���ر كل 
التوقعات بعد تغلبه على بطل العالم شبانة. 
فيما لم يتمكن الثنائي الدولي س���الم وفالح 
فايز من التأهل الى دور الثمانية بعد اخلسارة 

في دور ال� 16.
وفي السياق نفسه استطاع العب القادسية 
حتت 17 سنة احمد صابر حتقيق نتيجة ايجابية 
بالتأهل الى نهائي الفردي، وقد قابل أمس في 
ساعة متأخرة الالعب املصري احمد عبداخلالق 
فيما متكن العب خيطان حتت 13 سنة عبداهلل 
عجيز من التأهل الى اللقاء النهائي بعد تقدميه 
عروضا قوية نالت اعجاب احلاضرين وبذلك 
تكون اللقاءات النهائية للفئات الثالث العمومي 

وحتت 17 و13 سنة كويتية � مصرية.
يذكر ان بطولة الفرق بدأت أمس وتستمر الى 
الغد والفرق الكويتية الثالث مرشحة للوصول 
ال���ى النهائي مع الفرق املصرية متى س���ارت 

األمور بشكل طبيعي.

عبدالكريم: ال خوف على حراسة الجهراء
مبارك الخالدي

اكتمل عقد الفريق األول لك����رة القدم بنادي اجلهراء بوصول مدرب 
الفريق صالح العصفور وقيادته مران الفريق مساء أول من أمس بحضور 
العبيه األساس����يني، وفي مقدمتهم الدوليان عادل حمود وأحمد حواس، 
إضافة الى محمد دهش والبرازيلي انطونيو توبانغو وبقية العبي الفريق 
باستثناء عبدالرحمن عواد املرتبط دراسيا بكورس صيفي. من جهته، 
أش����اد مس����اعد مدرب الفريق احمد عبدالكرمي بالتزام الالعبني مبواعيد 
التمرين مما يدل على الرغبة القوية لدى اجلميع بالتنافس حلجز مكان 
في القائمة األساس����ية، مشيرا الى ان العصفور قد شدد في أول حضور 
له على ان العطاء واجلاهزية الفنية هما ما مييز العبا عن آخر بصرف 
النظر عن األسماء والتي بالنسبة للجهاز الفني كلها على قدم واحد من 
املس����اواة. وأوضح عبدالكرمي انه ال خوف على مركز حراسة املرمى في 
الفريق، وقال بالرغم اننا ال نعلم ما س����تنتهي إليه التجربة االحترافية 
للحارس سطام احلسيني في البرتغال اال اننا نعول كثيرا على امكانات 
القادم عبداهلل سويدان الذي يحتاج الى متارين مكثفة الستعادة لياقة 
املباريات الرسمية الى جوار زميليه بندر محمد والصاعد من فريق 19 سنة 
ضاري الش����مري، الفتا الى ان سويدان كان احتياطيا في املوسم الفائت 
للحارس احمد العيدان الذي انتقل الى صفوف خيطان للموسم املقبل.

وصول العصفور أكمل عقد الجهاز الفني

الخرافي يتوّج ببطولة روخل لقفز الحواجز

الفارس علي اخلرافي تألق في البطولة

توج الفارس علي اخلرافي 
عل���ى اجلواد »نوكي���ا« بلقب 
بطولة روخل الدولية لفروسية 
قف���ز احلواجز في ثاني ايامها 
واملتواصلة ف���ي هولندا فيما 
الهنيدي  الفارس مناف  متكن 
من حتقي���ق املركز الثالث في 

منافسات الناشئني.
وعبر اخلرافي ل� »كونا« عن 
سعادته الكبيرة بتحقيق لقب 
البطولة والتي شهدت مستوى 
مميزا مبشاركة مجموعة من 
الفرس���ان الكبار من 70 دولة 
ميثلون الدول االوروبية ومن 
الواليات املتحدة األميركية وكندا 
واليابان وغيرها من الدول مهديا 
الفوز لزمالئه في الفريق وكل 
محبي رياضة الفروس���ية في 

الكويت.
وقال ان فوزه في فئة 130 
سم جاء بعد تخطيه املوانع من 
دون اخطاء وبأسرع زمن وقدره 
29 ثانية فيما حل االملاني توم 
هوستر ثانيا بزمن 30 ثانية ثم 
الياباني ايكني ساتو ثالثا بزمن 
يقترب من 31 ثانية، مشيرا الى 
ان مشاركته في هذه البطولة 
تأتي استعدادا ملنافسات الدوري 

العربي املؤهلة لكأس العالم.
واضاف اخلرافي ان البطولة 
شهدت ايضا بروز العديد من 
الكويتيني الشبان  الفرس���ان 
الذي���ن اظهروا مه���ارة كبيرة 
الذي  الهنيدي  الفارس  ومنهم 
تألق بجواده »نيلس���ون« في 
منافسات الناشئني على 110 سم 
بعد احرازه امليدالية البرونزية 

في اجناز شخصي جيد.
الكويت  يذك���ر ان مرك���ز 
للفروس���ية وال���ذي ينتم���ي 
له الفارس���ان الفائ���زان يقيم 
معس���كره التدريبي السنوي 
في هولندا مبشاركة العديد من 
الفرسان والفارسات املتقدمني 
والناشئني ومن املقرر ان يستمر 
املعسكر حتى منتصف الشهر 

اجلاري.


