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املصري أحمد فتحي يشارك في مهرجان كاظمة

أسعد البنوان يقدم فانيلة كاظمة ألحد إداريي برشلونة

الشيخ أحمد اجلابر وفيصل اجلزاف يتقدمان مستقبلي أبطال التنس

الوفد املشارك في بطولة العالم للمدارس مع كبار املستقبلني الشيخ خالد البدر يطوق عبداهلل الثويني بالزهور

»معجزة الشفاء« 
تواصل منافساتها

خالص العزاء
للجالوي وإبراهيم 

والعازمي

تواصل دورة عسل معجزة 
الشفاء لسباعيات كرة القدم 
منافساتها، حيث أقيمت أول 
من أمس 4 مباريات أسفرت 
عن فوز فريق »اليرموك« على 
فريق »املانيا« 3 ـ 1، وفريق 
بوعـــزوز على املجري 2 ـ 1، 
وفريق املنصور على فريق 
يورك بركالت الترجيح، وفي 
اللقاء األخيـــر تغلب فريق 
عشـــاق امللكي علـــى فريق 

البرشا 4 ـ 1.

يتقـــدم القســـم الرياضي 
بخالـــص العزاء مـــن املدرب 
الوطني احمد اجلالوي لوفاة 
ابن عمه، ومن مـــدرب فريق 
القادسية محمد ابراهيم لوفاة 
عمتـــه، ومن العب الفحيحيل 
لكرة اليد الدولي سعد العازمي 
لوفاة خالته، تغمد اهلل اجلميع 
بواســـع رحمته وألهم أهلهم 
وذويهم الصبر والسلوان. »إن 

هلل وإن إليه راجعون«.

اليوم قرعة دورة جمعية كيفان

نادي »الصم« الجديد في مراحله النهائية

تســـحب في الـ 7:30 مســـاء اليوم قرعة بطولة جمعية كيفان 
التعاونية لكرة القدم والتي تقام بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب 
والرياضة )ادارة الرياضة للجميع(، بحضور مندوبي الفرق املشاركة 
في البطولة، والتي وصل عددها الى 40 فريقا وســـتقام املباريات 
بنظام خروج املغلوب، وستنطلق املنافسات يوم 22 اجلاري على 
مالعب ساحة كيفان النموذجية قطعة 4 برعاية رئيس مجلس االدارة 
ومدير الهيئة العامة للشباب والرياضة اللواء فيصل اجلزاف. من 
جهته، أكد عضو مجلس ادارة جمعية كيفان ورئيس اللجنة املنظمة 
للدورة صالح القديري ان عدد الفرق املشاركة في الدورة ارتفع من 
32 الى 40 فريقا، بسبب االقبال املتزايد من ابناء املنطقة والدواوين 
الذين تسابقوا للمشـــاركة في البطولة، وهذا يدل على ان الدورة 

تلقى اصداء واسعة وجناحا مستمرا من عام الى آخر.
وأعلن ان جداول املباريات سيوزع السبت املقبل في ساحة كيفان، 

وأشار الى ان هناك جوائز قيمة ستوزع على اجلمهور.

يتواصل العمل في تشـــييد املقر اجلديد لنادي الصم مبنطقة 
غرناطة حيث دخل مراحله النهائية، ويعد هذا املشروع من افضل 
املشاريع ملمارسة النشـــاط الرياضي واالجتماعي للصم مبنطقة 
الشرق االوسط والذي تبلغ تكلفة انشائه 5.326.490 مليون دينار 
ويقع على مساحة 36000م2 ويشتمل على مبنى مجمع األنشطة 
والذي يتكون من طابقني رئيسيني. من جانبه، افاد توفيق العيد 
مدير ادارة االعالم والنشر واملتحدث الرسمي للهيئة العامة للشباب 
والرياضة بأن هذا املشروع الطموح يأتي في اطار حرص الهيئة 
على استكمال البنية االساســـية للمنشآت الرياضية على احدث 
املواصفات العامليـــة مبا يعزز قدرتها على املنافســـة ويهيئ لها 
فرصة االنطالق والتطور. وأشاد العيد بجهود وزارة األشغال التي 
تتولى تنفيذ هذا املشروع وحرصها على حتقيق تطلعات األسرة 

الرياضية نحو تكامل املنشآت الرياضية.

عودة »ناشئي التنس« متوجين باللقب الخليجي
اشاد احتاد التنس باجنازات املنتخب الوطني 
للناشئني اثر فوزه ببطولة اخلليج التي اختتمت 
في قطر اخيرا. وقال امني الصندوق املســـاعد في 
االحتاد احمد القالف ـ اثـــر عودة بعثة الوفد الى 
البالد اول من امس ـ ان البطولة التي شارك فيها 
5 منتخبات شهدت مباريات قوية في ضوء التطور 
الكبير الذي طرأ على مستوى الفرق اخلليجية في 
السنوات األخيرة، موضحا ان اللقب لم يحسم اال في 
اليوم األخير للبطولة. واضاف القالف ان منتخب 
الناشـــئني )حتت 16 سنة( الذي توج باللقب امام 
قطر التي احرزت املركز الثاني واالمارات التي حلت 
ثالثة مثله الالعبون زياد العيســـى وعبداحلميد 
محبوب وعبداحملســـن فيحـــان وناصر العبدلي 
وعبداحلميد الشطي. واوضح ان منتخب األشبال 
)حتت 12 ســـنة( فاز بالبطولة متفوقا على قطر 

والسعودية بعد ان قدم اداء الفتا ومتكن الالعبون 
عبدالعزيز رضا ورشيد البدر وعلي القالف وفيصل 
بوقريص وحسني جمال من حسم البطولة، مشيرا 
الى انه بعد هذه النتائج اجليدة للفرق السنية »ال 
خوف على مستقبل هذه الرياضة في الكويت في 
السنوات املقبلة«.  واضاف ان عبداحلميد محبوب 
نال جائزة افضل العب في فئة الناشئني والالعب 
عبدالعزيز رضا في فئة األشبال.مشيدا بالتنظيم 
املميز للبطولة من االحتاد القطري للتنس برئاسة 
ناصر اخلليفي الذي وفر االمكانات التي ساهمت 
في جناحها. من جانبـــه، عبر الالعب عبداحلميد 
محبوب عن سعادته للفوز بالبطولة التي اعتبرها 
من افضل البطوالت وقال انهم كالعبني بذلوا جهودا 
مضنية في األشهر املاضية استعدادا للبطولة التي 

اثمرت هذا الفوز.

الثويني: لم أكن أتوقع الفوز بثالث ذهبيات في بطولة العالم المدرسية

البدر: سنبذل كل جهد لصناعة سباحين عالميين

أشاد رئيس احتاد السباحة ورئيس االحتاد اآلسيوي 
للعبة الشـــيخ خالد البدر باالجناز الذي حققه السباح 
عبداهلل الثويني في بطولة العالم املدرسية التي اختتمت 
اخيرا في قطر بعد فوزه بثالث ميداليات ذهبية وحتطيمه 

ارقاما قياسية اقترب بها من االرقام العاملية.
جاء ذلك خالل االستقبال احلافل الذي حظي به الوفد 
وعلى رأسهم عبداهلل الثويني في قاعة التشريفات مبطار 

الكويت اول من امس.
ووجه البدر شكره الى اولياء امور السباحني واسرهم 
وانديتهم واحتاد اللعبة والهيئة العامة للشباب والرياضة، 
متمنيا ان يستمر الســـباح البطل عبداهلل الثويني في 
مواصلة تدريباته، وكل أملنا ان يوافق املسؤولون في وزارة 

التربية للسماح له بالتدريب خالل الفترة الصباحية.
وأشار الى ان االرقام التي حققها الثويني تقترب من 
االرقام التي يحملها ابطال عامليون، وقال: املطلوب اآلن 
ان نكسر حاجز الـ 50 ثانية في سباق 50 مترا حرة وفي 
سباق 100 متر الى 53 ثانية. وأنا كمسؤول عن االلعاب 

املائية سأبذل كل جهدي لتحقيق هذا الهدف والعمل على 
صناعة سباحني عامليني.

ووضع هذا االجناز الذي سجله الثويني اسم الكويت 
في املركز الســـابع ببطولة العالم املدرســـية من بني 42 
دولة شـــاركت في هذا التجمع العاملي وشارك فيه نخبة 

من أبطال العالم.
وكان في مقدمة مســـتقبلي البطل الثويني وزمالئه 
الســـباحني ووفد وزارة التربية الرســـمي الشيخ خالد 
البدر ورئيس الهيئة العامة للشـــباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ومجلس ادارة احتاد السباحة وأولياء امور عدد 

من السباحني.
وقال الثويني: انني ســـعيد مبا حققته من اجنازات 
باســـم الكويت، مشـــيرا الى ان املنافسة كانت قوية بني 
املشـــاركني وبالذات الســـباحني االوروبيني الذين كانوا 
ميلكون امكانيات فنية عاليـــة، مؤكدا انه لم يتوقع ان 

يحقق مثل هذه النتائج.
يذكـــر ان الثويني حقق 3 ميداليـــات ذهبية وارقاما 

قياســـية جديدة في ســـباق 100 متر حرة بزمن وقدره 
50.18 ثانية، 50 متر ظهر بزمـــن 26.12 ثانية، 100 متر 
ظهر بزمن 55.82 ثانية، وهذه االرقام قياســـية وجديدة 

المست االرقام العاملية.
وأشاد الثويني بالدعم الكبير الذي يقدمه رئيس االحتاد 
الشـــيخ خالد البدر، مؤكدا ان الشيخ خالد واخوانه في 

مجلس االدارة يولون اهتماما كبيرا لاللعاب املائية.
من جهته، عبر حميد الغريب نائب رئيس احتاد السباحة 
عن سعادته لالجناز غير املسبوق الذي حققه الثويني، وقال: 
ان االحتاد سيواصل نهجه بوضع اخلطط واالستراتيجيات 

التي من شأنها االرتقاء بااللعاب املائية.
وأوضح عباس البصـــري ـ اداري الوفد واملوجه في 
وزارة التربية ان عدد الدول املشاركة في البطولة بلغ 42 
دولة وجاءت الكويت في املركز السابع، واعتبر البصري 
ان هذا املركز اجناز، مشيدا مبا حققه الثويني )3 ذهبيات( 
وفضية ألحمد الزنكوي في قذف القرص، وهذا اجمالي 

ما حققه الوفد.

»كاظمة« يدعو أحمد حسن وفتحي للمشاركة في مباراة برشلونة
أكد أمني ســـر نـــادي كاظمة 
حسني بوسكندر انه مت توجيه 
الدعوة لنجمي األهلي احمد حسن 
واحمد فتحي للمشاركة في املباراة 
االستعراضية التي جتمع كاظمة 
مع برشلونة االســـباني في 21 
اجلاري، وأشـــار بوسكندر إلى 
أن الســـمعة الكبيرة والشعبية 
الواسعة التي يتمتع بها حسن 
وفتحي دفعت ناديه الى توجيه 
الدعـــوة لهما لكي يشـــاركا في 
احتفاالت النادي مبرور 45 عاما 
على تأسيسه الى جانب اختياره 
ضمن قائمة أفضل مائة ناد في 

تاريخ القارة اآلسيوية. 
وأشاد بوسكندر بتاريخ وعطاء 
احمد حسن داخل املالعب سواء 
من خالل اجنازاته مع املنتخب 
املصري او أثناء مشوار احترافه 
األوروبـــي في تركيـــا وبلجيكا 
وأخيرا مع األهلي عقب عودته 
الى مصر، وأثنى بوسكندر كذلك 
على الفتـــرة التي قضاها احمد 
فتحي مع كاظمة في املوسم قبل 
املاضـــي عندما لعب مع الفريق 
ملدة ستة أشهر نال خاللها ثقة 
اجلماهير وكان من جنوم الفريق 

البارزين رغم قصر الفترة.
وأوضح بوسكندر ان ظروف 
ارتباط فتحي مع األهلي حالت 
دون اســـتمراره مع كاظمة ملدة 
إضافيـــة خاصة بعـــد ان قدم 
الفريق،  مســـتويات كبيرة مع 
في الوقت نفســـه يعقد رئيس 

نادي كاظمة اسعد البنوان مؤمترا 
صحافيا في الـ 10:30 من صباح 
اليـــوم للحديث عـــن تفاصيل 
الذي  الرياضي  مهرجان كاظمة 
سيشـــهد املباراة االستعراضية 

مع برشلونة.
ويتحدث كذلـــك في املؤمتر 
كل من الرئيس التجاري لشركة 
»زين« لالتصاالت محمد شهاب 
ومنســـق اللجنة املنظمة خالد 
اللجنـــة  الروضـــان ورئيـــس 
االمنية للمهرجـــان العقيد فهد 
الشـــويع ومدير عام تلفزيون 
»الوطن« احمد الدوغجي ومدير 
عام اذاعة »مارينا اف ام« طالل 
الياقوت وسيتطرق البنوان الى 
احلديـــث عن املراحل التي مرت 
بها املفاوضات مع ادارة كاظمة 
والتأكيد علـــى حضور الفريق 
االسباني بكامل جنومه إلى جانب 
كشـــف املزيد من التفاصيل عن 
املهرجـــان والتأكيد على اهمية 
احلضور اجلماهيري في اجناح 

املهرجان.
من جانبـــه أكد العب كاظمة 
فهد الفهد جاهزية فريقه ملباراة 
برشلونة حيث يتطلع وزمالؤه 
الى خوض املباراة التي سيسجلها 
التاريخ في سيرهم الذاتية، ولفت 
الى ان نتيجة املباراة ليست مهمة 
الذي  بقدر اهمية جناح احلدث 
يتطلع نادي كاظمة الى اخراجه 
فـــي افضل صـــورة ممكنة من 

النواحي التنظيمية والفنية.

الالعبني  وقـــال ان تفكيـــر 
ينحصر في محاولة تقدمي مباراة 
البرتقالي  مميزة تليق بسمعة 
الذي يتطلع الى الظهور بشكل 
مميز رغم انه يواجه اقوي فريق 
فـــي العالم في ظل حضور ابرز 

جنومه.
واشـــار الى أهميـــة املباراة 

الـــذي ســـتتاح له  للجمهـــور 
العالم  فرصة مشـــاهدة جنوم 
يلعبون على أرضه، األمر الذي 
يعتبر حدثـــا مهما لكل متابعي 
الفرق الكتالوني إذ ستتاح لهم 
فرصة مشـــاهدة الفريق، وذكر 
ان اســـتضافة برشلونة تعتبر 
خير ما قامت به ادارة النادي في 

مهرجان االحتفال مبرور 45 عاما 
على تأسيس كاظمة واختياره 
ضمن افضل 100 ناد في آسيا حيث 
يتمتع النادي االسباني بشعبية 
كبيرة في البالد ومنطقة اخلليج 
بشـــكل عام، األمر الذي سيلفت 
االنظار الـــى البرتقالي ويجعل 

جميع األضواء منصبة عليه.

البنوان يكشف تفاصيل المهرجان الرياضي في مؤتمر صحافي اليوم

خالد العنزي يتوسط الفائزين باملراكز األولى

»الساير« تكرّم الفائزين ببطولة البولينغ الخامسة

من مجموعة اخلدمة بإجمالي 
نقاط 5 أشواط 734 نقطة.

املركز الرابع: سامبو كروز 
من مجموعة اخلدمة بإجمالي 

نقاط 5 أشواط 707 نقاط.
املركز اخلامس: منير اخلليفة 

العامة  العالقات  من مجموعة 
بإجمالي نقاط 5 أشـــواط 707 

نقاط.
املركز السادس: لوي كاريوس 
من مجموعة اخلدمة بإجمالي 

نقاط 5 أشواط 700 نقطة.

من مجموعة اخلدمة بإجمالي 
نقاط 5 أشواط 864 نقطة.

املركز الثاني: مارتن سبولغار 
من مجموعة اخلدمة بإجمالي 

نقاط 5 أشواط 789 نقطة.
املركز الثالث: مايكل سامسون 

واملجموعات. 
كما قام خالد العنزي بتكرمي 
مديرة صالة كوزمو والفائزين 
باملراكـــز الســـتة األولى وفق 

الترتيب التالي:
املركز األول: رومي لوماردا 

أقامت مجموعـــة العالقات 
العامة مبجموعة شركات الساير 
حفل تكرمي للفائزين بالبطولة 
اخلامسة للبولينغ خالل حفل 
أقيم بهذه املناسبة بعد املباراة 
النهائية بني املتأهلني في صالة 
كوزمو كيفان اجلمعة املاضي 
وحضـــر حفل التكـــرمي مدير 
مجموعة العالقات العامة خالد 
العنزي، ومساعد مدير مجموعة 
العالقات العامة منير اخلليفة، 
ومديرة صالـــة كوزمو كيفان 

كارميال غمبيساو.
وقد أعرب املشـــاركون »ما 
يقارب 120 العبا« من مختلف 
مجموعات شركات الساير عن 
سعادتهم وامتنانهم لتنظيم مثل 
هذه املسابقات التي يطغى عليها 
اجلو العائلـــي وتتميز بروح 
املنافسة والتحدي، كما أعرب 
اجلميع عن تطلعهم للمشاركة 

بهذه املسابقة كل عام.
مـــن  وبدعـــم متواصـــل 
االدارة العليا تعتبر مجموعة 
شـــركات الساير من الشركات 
الرائدة بالكويت في االهتمام 
البشرية باعتبارهم  مبواردها 
أحد أعمدة النجاح باملجموعة 
وذلك من خالل تنظيم العديد 
من البرامج واألنشطة الرياضية 
والترفيهية للموظفني والعاملني 
القطاعـــات  فيهـــا مبختلـــف 


