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محمود أبو القاسم ومحمد الفارسي وناصر جمال واملشرفة هيف والفائزون والفائزات في البطولة

إبراهيم اجلريفاني يقلد العبي هونغ كونغ امليداليات

فريق ألعاب القوى في الكويت باملطار

السفير اإليطالي والسقاف مع الطاقم التدريبي لألكادميية

السقاف أعلنت عن تبرع المركز بجزء من رسوم األكاديمية لهاييتي

انطالق أكاديمية »لوياك وميالن« الجمعة المقبل

يحيى حميدان
اكدت نائبة الرئيس والعضوة 
املنتدبة في مركز لوذان الجنازات 
الشباب فارعة السقاف، ان فكرة 
اقام���ة اكادميية اي س���ي ميالن 
االيطالي، تنبع من اميان الشركة 
بأهمي���ة االهتم���ام باالنش���طة 

الرياضية للشباب الكويتي.
واعلنت السقاف خالل مؤمتر 
صحافي مبناسبة افتتاح اكادميية 
لوياك وميالن لكرة القدم، عن تبرع 
املركز بجزء من رسوم التسجيل 
في االكادميية لصالح ضحايا كارثة 
هاييتي، متاشيا مع تعزيز احلس 

االنساني لدى الشباب.
وأكدت ان االكادميية كان من 

املفترض ان تنطلق في عام 2008، 
ولكن للظروف االقتصادية، قررنا 
تأجيل انطالق االكادميية الى هذا 
الوقت والتي س���تفتتح اجلمعة 
املقبل في مركز حسن ابل الرياضي 
بالدسمة، وتستمر حتى منتصف 

مايو املقبل.
واضافت السقاف ان السفير 
االيطالي في البالد انريكو غرانارا، 
ساهم بصورة كبيرة في موافقة 
مسؤولي اكادميية ميالن على انشاء 
فرع جديد لسلس���لة اكادميياتها 
العال���م وابرزها  املنتش���رة في 
في املكس���يك ولوس اجنيليس 
الى توفير  واستراليا، مش���يرة 
مدربني من اجلنس���ية االيطالية 

على مستوى عال لتنشئة الالعبني 
صغار السن بشكل سليم.

واش���ارت ال���ى ان األكادميية 
املتوقع، وذلك  النجاح  س���تلقى 
بس���بب التخطي���ط اجلي���د من 
القائمني عليها منذ فترة طويلة قبل 
انطالقها، مضيفة أن تواجد طاقم 
تدريبي يضم جنم املنتخب الوطني 
ونادي الس���املية السابق جاسم 
الهويدي، اضاف���ة الى 3 مدربني 
ايطاليني ومدرب تشيكي، سيكون 
ل���ه دور كبير في توفير البرامج 
التدريبية املطلوبة لالعبني من سن 

6 سنوات وحتى 16 سنة.
الس���فير  من جهت���ه، أعرب 
االيطال���ي غرانارا عن س���عادته 

اكادميي���ة تدريبية الحد  بإقامة 
اكبر االندية االيطالية في الكويت، 
مؤكدا انه يدع���م اقامة مثل هذه 
االكادمييات الرياضية التي تعود 
بفائدة كبيرة على منتسبيها من 
خالل قضاء وقت الفراغ بأجواء 

رياضية وصحية ممتازة.
بدوره، أكد املدي���ر التنفيذي 
لالكادميية فيصل الهارون ان العقد 
املبرم مع نادي ميالن يستمر ملدة 
3 سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن 
اقام���ة مباريات ودي���ة بني فرق 
املنتش���رة في  اكادمييات ميالن 
العالم، باالضافة الى ارسال عدد 
من الالعبني املميزين الى ايطاليا 
للتدريب هناك مع فرق االشبال 

في ميالن.
الطاقة االستيعابية  ان  وقال 
لألكادميية هي 150 العبا، وسيتم 
توفي���ر مجموعة م���ن املدربني 
املميزين والذين ميتلكون خبرة 
كبيرة في اعداد النشء من خالل 

خبرتهم الطويلة في التدريب.
م���ن ناحيته، اوض���ح املدير 
التنفي���ذي ألكادمييات ميالن في 
العالم ميكيل فيراري انه في نهاية 
ابريل املقبل، ستقام دورة ودية 
جتمع فرق اكادمييات ميالن في 
العالم، وس���يوفر ميالن جميع 
التسهيالت املطلوبة لهذه الفرق، 
ومن يثبت موهبته من الالعبني 
سيتم اختياره ليكون ضمن فرق 

ميالن للمراحل السنية.
اما جاس���م الهويدي فأكد انه 
وافق عل���ى االنضمام الى الطاقم 
الفن���ي لألكادميي���ة، الن���ه ملس 
اهتماما كبي���را من القائمني على 
هذه األكادمييات لتحقيق الغرض 
املنشود منها، وهو توفير اجواء 
صحية والئق���ة لالعبني صغار 
الس���ن، بعيدا عن احملسوبيات 
التي تسيطر على انديتنا وحترم 
هذه املواهب من اخراج ما لديها. 
وافاد بأن اجلهاز الفني يضم مدربا 
متخصصا حلراس املرمى، وهي 
فكرة جيدة نظرا إلهمال العديد من 
االكادمييات واالندية هذا اجلانب 

في فرق االشبال والبراعم.

)كرم دياب(فارعة السقاف متحدثة في املؤمتر الصحافي وإلى جانبها السفير اإليطالي وفيصل الهارون وميكيل فيراري

هونغ كونغ تنتزع ذهبية شباب آسيا بالبولينغ ألعاب قوى األبيض تعسكر في البحرين

ختام بطولة »البحري« للضربات الحرة بالسلة

سليمان التقى وفد »السلة« الدولي

انتزع منتخ����ب هونغ كونغ 
للش����باب امليدالي����ة الذهبية في 
مسابقة الزوجي من منتخب كوريا 
اجلنوبية الذي فرض س����يطرته 
على اخلطوط في بطولة آسيا ال� 
15 لشباب البولينغ والسيدات منذ 
انطالقها في اليوم االول وحتى اآلن 
على الرغم من املنافسة الكبيرة 
والص����راع احملموم ب����ني جميع 
املنتخب����ات ويعتبر احراز فريق 
هونغ كونغ لذهبية زوجي الشباب 
مفاجأة على الرغم من انه كان ضمن 
الفرق املرشحة، في الوقت نفسه 
طارت برونزية الزوجي من خالد 
العميري بفارق  الدبيان وراكان 
24 نقطة خسراها خالل الشوط 

االخير في حلظ����ات عدم تركيز 
مرت على زوجي الكويت الذي ادى 
منافسات رائعة وعالية املستوى 
وخاصة النجم خالد الدبيان الذي 
سجل 9 ستريكر في شوط واحد 
دفعت الزوجي من املركز السادس 
الى الثالث وفي الشوط السادس 
واألخير طارت البرونزية في وقت 
غاب فيه التركيز للحظات وعلى 
كل »خيرها في غيرها« وقد جاء 
ترتيب الالعبني  في هذه املسابقة 

كالتالي:
في املرك����ز األول مايكل ماك 
واي����رك تن����غ من هون����غ كونغ 

بامليدالية الذهبية.
وفي املركز الثاني بارك جونغ 

وهونغ هي من كوريا اجلنوبية 
بامليدالية الفضية.

وف����ي املركز الثال����ث هونبغ 
وآري����س أرديل����ال م����ن ماليزيا 

بامليدالية البرونزية.
وفي املركز الرابع خالد الدبيان 

وراكان العميري من الكويت.
وقد ق����ام ابراهيم اجلريفاني 
العرب����ي  رئي����س االحتادي����ن 
والس����عودي بتتوي����ج الالعبني 

وتقليدهم ميدالياتهم.
وتبدأ في التاسعة صباح اليوم 
اجلولة الثانية من بطولتي فرق 
الش����باب والسيدات وتختتم في 
السادسة حيث يتم تتويج الفرق 

الفائزة.

غ���ادر وفد ن���ادي الكويت 
اللعاب القوى إلى البحرين إلقامة 
معسكر تدريبي يستمر 15 يوما، 
وترأس الوفد مدير اللعبة علي 
الكندري وضم 48 العبا من فئتي 
البراعم واألشبال باالضافة إلى 

طاقم التدريب. 
وأكد الكندري أن هذه السنة 
الثانية على التوالي التي يقيم 
فيه���ا الكوي���ت معس���كرا في 
الناجح  البحرين بعد املعسكر 

في املوسم املاضي والذي أسفر 
عن اح���رازه 21 نقطة في كأس 
النادي  العام، ويسعى  التفوق 
من خالل هذا املوس���م لتحقيق 
نفس هذا االجناز، وشكر الكندري 
مجلس إدارة النادي وفي مقدمته 
أمني الصندوق فهد الغامن على 
توفير هذا املعس���كر لتحقيق 
البطوالت  االستفادة من خالل 

املقبلة.
في املقابل، قال املدرب علي 

الهاجري أن الهدف من املعسكر 
هو االس���تعداد لبطولة الكأس 
والبطول���ة العامة الن الكويت 
حامل، واضاف أن بطولة الكأس 
هذه السنة تشهد منافسة شرسة 
ألن بقي���ة الفرق تس���تعد من 
إقامة معسكرات داخلية  خالل 
الهاجري أن  وخارجية، وختم 
هناك حماسا كبيرا من الالعبني 
لتحقيق هاتني البطولتني وإضافة 

إجنازات جديدة للنادي.

نظمت اللجنة الرياضية في النادي البحري 
بطولة الضربات احلرة لكرة السلة، وباشراف 
رئيس النش���اط الرياضي ف���ي اللجنة ناصر 
جمال واملشرفة الرياضية لفريق الفتيات هيف 

محمود.
وقد أسفرت البطولة التي أقيمت على مالعب 
النادي، عن فوز أليسار غسان باملركز األول على 

مستوى البنات، وجاءت ثانية روان محمد، فيما 
فاز طالل القبندي باملركز األول على مستوى 

البنني، وجاء ثانيا وسام غسان.
وفي ختام البطولة، قام رئيس جلنة العالقات 
العامة واإلعالم في »البحري« محمود أبو القاسم 
وأمني السر املس���اعد محمد الفارسي، بتسليم 

اجلوائز على الفائزين في البطولة.

بيروت ـ ناجي شربل
استقبل رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان 
في قصر بعبدا ظهر اجلمعة، وفد االحتاد الدولي 
لكرة الس���لة »فيبا« برئاسة األمني العام باتريك 
باومان ورئيس جلنة املسابقات لوبومير غوتليبا 
ورئيس جلنة التطوير زوران رادوفيتش ورئيس 
االحتاد التركي لكرة الس���لة دمييريل تورغاي، 
يرافقهم رئيس االحتاد اللبناني بيار كاخيا وعدد 

من االعضاء.
وعرض الوفد ملشاركة لبنان في نهائيات بطولة 
العالم التي تستضيفها تركيا الصيف املقبل. ونقل 
باومان الى سليمان قيام االحتاد الدولي بدراسة 
طلب لبنان اس���تضافة بطولة العالم للناشئني 
الس���نة املقبلة، وأبدى س���ليمان استعداد لبنان 
الس���تضافة هذه البطولة وتقدمي كل التسهيالت 

الالزمة الجناحها. 

ثم انتقل الوفد الى »بيت الوسط« حيث التقى 
رئيس احلكومة س���عد احلريري، واطلعه على 
استعدادات منتخب لبنان للنهائيات، ودعا احلريري 
الى حضور حفل االفتتاح الرسمي لبطولة العالم 
في مدينة اسطنبول في أغسطس املقبل. وختم 
الوفد زيارته مبؤمتر صحافي في »بيت انطوان 
شويري لكرة السلة«.  والتقى الوفد وزير الشباب 

والرياضة د.علي عبداهلل.
 وصرح باومان ل� »األنباء«: »صحيح ان زيارتي 
الى لبنان تأخرت كثيرا، اال انها ستحمل ايجابيات 

جلهة االستفادة املشتركة من دعم كرة السلة«.
 وأضاف: »ش���ددت في لقاءاتي على ضرورة 
تنظيم بطولة الناشئني في لبنان والتي علمت انها 
توقف���ت، نظرا الى ما ادركه عن مهارات الالعبني 
اللبنانيني، من خالل متابعتي نتائجهم في البطوالت 

القارية السابقة«.

المطوع والخرافي والمرزوق
أبطال القفز بمركز الكويت

بحضور س���فيرة الواليات املتح���دة األميركية في البالد ديبورا 
جونز وجماهير غفيرة توجت الفارس���ة جميل���ة املطوع باجلواد 
فالكانا بطلة ملس���ابقة فئة املتقدمني على ارتفاع 125/120سم بزمن 
40/96ث دون أخطاء وجاءت في املركز الثاني ايضا باجلواد نوريك 
روج بزمن 41/54ث وب� 4 أخطاء وقام خالد اخلرافي بتسليم جميلة 

املطوع الكأس.
وعلى ارتفاع 115/110سم توج الفارس علي اخلرافي باجلواد الكتيكا 

بطال لهذه الفئة بزمن 35/80ث دون أخطاء بعد أداء طيب.
وج���اء عدي النصف باجلواد م���ور أورن في املركز الثاني بزمن 
37/06ث دون أخطاء وشادي الس���ويح باجلواد تاوومي في املركز 

الثالث.
وعلى ارتفاع 105/100س���م التي ش���ارك فيها 32 فارسا وفارسة 
متك���ن الفارس زيد املرزوق باجلواد اوفيليا من الفوز باملركز األول 
وجاءت الفارسة آالء السلطان باجلواد نيلز في املركز الثاني وعبداهلل 

الروضان باجلواد روزا في املركز الثالث.

يحيى حميدان
تقام في الساعة ال� 7 مس���اء اليوم4  مباريات في اجلولة ال� 22 
من دوري كرة السلة، وينتظر ان يخوض اجلهراء الرابع )22 نقطة( 
مواجهة في غاية السهولة امام اليرموك العاشر )15 نقطة( الذي يفتقد 
جهود احملترف النيجيري لويس ايدمي لاليقاف بسبب احتكاكه مع 
احد احلكام في مباراة الس���احل التي أقيمت االحد املاضي. ويلتقي 
القادسية الثالث )22 نقطة( مع الشباب ال� 11 )15 نقطة(، والساحل 
اخلام���س )22 نقطة( مع الصليبخات الثام���ن )17 نقطة(، فيما من 
املتوقع ان يش���كل التضامن التاس���ع )16 نقطة( قليال من اإلزعاج 

للعربي السادس )21 نقطة( صاحب املستويات املهزوزة.

خسر ازرق السلة للمعاقني املباراة النهائية على لقب بطولة فزاع 
الدولية بفارق نصف سلة امام املنتخب االماراتي وبنتيجة 55/56 في 
آخ���ر ثالث ثوان بعد ان كان االزرق متقدما قبل النهاية وكان قريبا 
من اللقب، اال ان املنتخب االماراتي جنح في حسم املباراة التي كانت 

مسك اخلتام ومن اجمل لقاءات البطولة.
وبهذه النتيجة حصل منتخب املعاقني على امليدالية الفضية فيما 
نال املنتخب االماراتي امليدالية الذهبية وحافظ على لقبه الس���ابق 

للبطولة وحل املنتخب السعودي ثالثا.

الجهراء يلتقي اليرموك في »السلة«

»سلة المعاقين« ثاني بطولة فزاع

عربية متفرقات

 انقذ محمد عمر فريقه قطر من اخلسارة حني ادرك 
التعادل 1-1 مع اخلور في الدقائق االخيرة من املباراة 
التي اقيمت ضمن منافسات املرحلة اخلامسة عشرة 
في الدوري القطري لك���رة القدم. وتعادل الريان وام 
صالل سلبا بعد اداء ضعيف ومتواضع من الفريقني 
فبقي االول خامسا برصيد 22 نقطة، وام صالل سابعا 

وله 21 نقطة.
 وصل العب وس��ط املنتخب البرازيلي وفريق سانت 
اتيان الفرنس��ي لك��رة القدم ايالن اراوج��و الى الدوحة 
للتوقيع مع الريان القطري حتى نهاية املوسم احلالي مع 

امكانية جتديد العقد للموسم القادم.
 ش���كلت االمارات اول منتخب للسيدات في الكرة 
الطائرة الذي يبدأ اول جتمع له اس���تعدادا للمشاركة 
في منافس���ات الدورة الثانية لرياضة املرأة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي. وتقام الدورة في أبوظبي 

من 28 مارس حتى 14 ابريل املقبلني.

)سركيس يرتسيان(الرئيس ميشال سليمان مستقبال وفد االحتاد الدولي لكرة السلة 

عبدالعزيز جاسم
اكد امني سر نادي القادسية محمد املكيمي ان 
ادارة النادي تلقت كتابا من نادي ملقة االسباني 
يوضح فيه تأخير طلب ضم املهاجم بدر املطوع 
بعد ان ابدت ادارة النادي االسباني رغبتها في 
التعاقد معه، لكن املش���كلة تكمن في وجود 3 
العبني من خارج اوروبا مع ملقة، ويفكر النادي 
جديا في بيع احدهم او اعارته الى احد االندية 
في أسرع وقت، مشيرا الى ان الكتاب اشتمل على 
املوعد احملدد لضم املطوع، وهو يوم غد أي قبل 
اغالق باب التسجيل، ما يعني ان وضع املطوع 
وانتقاله مره���ون بترحيل احد هؤالء الالعبني 

من قائمة ملقة.
وبني املكيمي ان االدارة لن تتردد في املوافقة 
على انتقال املطوع والذي سيحدد يوم غد كآخر 
مهلة للناديني حس���ب الكتاب املوجه من ملقة، 
وبالتالي لن يكون عليها س���وى انتظار كتاب 
ثان، وفي حال لم يصل هذا يعني ان املفاوضات 
توقفت بس���بب عدم االستغناء عن العب ليحل 
بديال عن���ه، الفتا ال���ى ان املفاوضات ميكن ان 

تتجدد في فترة االنتقاالت الصيفية.
في السياق نفسه، ذكرت الصحافة االسبانية 
ان املطوع يعتبر من املواهب املميزة في آس���يا 
وس���يكون بوابة االحتراف لالعبني الكويتيني 
للعب في الدوري االسباني في حال التعاقد معه. 
وافادت ان رئيس النادي ومدرب الفريق ڤيكتور 
نونيز اشادا باملطوع ومستواه لكن ظروف املباراة 
التجريبية امام فريق اركا الپولندي تسبب في 

ظهوره مبستوى متوسط.
وتشير التوقعات الى انه في حال عدم توصل 
املطوع وملقة في فترة االنتقاالت الشتوية الى 
اتفاق النتقاله او اعارته فإن طلبهم س���يتجدد 
في الصيف او سيكون محظوظا في حال تلقى 
عرض الى احد االندية االسبانية غير ملقة بسبب 
سمعة املطوع التي دعموها بحصوله على جائزة 

املركز الثاني كأفضل العب في آسيا.

المكيمي: وصول كتاب 
ملقة شرح أسباب

التأخير في ضم المطوع


