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عبدالعزيز احلساوي يتسلم درعا من محمد فهاد

الشيخ أحمد الفهد

فريق اليرموك بطل الدوري يتوسطهم عضو مجلس إدارة االحتاد وليد الصميعي

الوفد اإلعالمي الكويتي مع عمدة مدينة غوانزو الصينية شو روشنغ

دعوة الحساوي العتزال فهاد

استقبل عضو اجلمعية العمومية في نادي القادسية عبدالعزيز 
احلساوي العب الفريق األول لكرة القدم في القادسية والعب املنتخب 
الوطني محمد فهاد مبناس���بة إقامة مهرجان اعتزاله على هامش 
مباراة القادس���ية مع الكويت ضمن اجلولة ال� 20 للدوري املمتاز 
يوم 24 اجلاري على ستاد نادي الكويت حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية الشيخ احمد الفهد، 

وفي نهاية اللقاء أهدى فهاد الى احلساوي درعا تذكارية.

تعديالت جديدة. واضاف روشنغ، 
الذي سبق له ان زار الكويت، أن 
برنامج »الطريق الى آسيا« انطلق 

في الكويت العام املاضي.
واكد ان الزيارات املتبادلة بني 
الصني والكويت املستمرة التي من 
بينها هذه الزيارة التي يقوم بها 
ممثلو الصحافة الكويتية للتعرف 
على االستعدادات الصينية اجلارية 
النطالق الدورة، تدلل على العالقات 
املتينة وتؤكد الدعم الكبير الذي 
تقدمة الكوي����ت الجناح األحداث 
الرياضية في قارة آس����يا عموما 

وفي الصني على وجه التحديد.

بشكل عام.

االفتتاح في جزيرة

واش����ار ال����ى تفاصي����ل حفل 
الذي س����يقام في  الدورة  افتتاح 
الواقعة في  جزيرة هايشن شاغ 
نهر اللؤلؤة، مؤكدا انه س����يكون 
مميزا ومختلفا عن افتتاح اوملبياد 
بكني ويعتبر حدثا فريدا مبشاهده 
الت����ي تبرز  ولوحات����ه املختلفة 
اجلانب الثقافي جلمهورية الصني 

مبقاطعاتها املختلفة.
واكد أن الدورة املقبلة ستثبت 
تفوق احلركة الرياضية اآلسيوية 

بحفل افتتاحها الذي سيكون األكبر 
في تاريخ الرياضة اآلسيوية من 
حيث التنظيم واملشاركة، مشيرا 
الى ان أكثر م����ن 14 ألف رياضي 
سيشاركون في هذه الدورة من 45 
دولة آسيوية، وان التكاليف املالية 
ال����ى 8 مليارات  لألوملبياد تصل 
يوان صيني. واوضح روشنغ أن 
اللجنة املنظمة لآلسياد لم تتلق 
أي خطاب دولي مبنع مش����اركة  
الكويت في دورة االلعاب اآلسيوية، 
وأن جداول مباريات ومنافس����ات 
الدورة اآلسيوية اعتمد منذ  هذه 
سنتني، ولم يطرأ عليه أي تغيير او 

الصحف الكويتية للتعرف عن قرب 
على اجلهود التي متت لالستعداد 

لدورة االلعاب اآلسيوية ال� 16.
من جانبه، اشاد عمدة مدينة 
غوانزو الصينية ونائب رئيس 
اللجنة املنظمة لآلس���ياد شو 
روشنغ في تصريح ل� »كونا« 
بدور الكويت ودعمها للصني في 
كل املستويات، كما اشاد بدعم 
رئيس املجلس األوملبي اآلسيوي 
الفهد الستضافة  الشيخ أحمد 
مدينة غوانزو لآلسياد ومساندته 
ملقاطعة غواندون�غ ودوره املؤثر 
في صناعة الرياضة اآلسيوية 

انته����ت معظ����م اللجان املش����اركة في 
بطولة الكويت العاش����رة للهجن التي تقام 
 برعاية صاحب السمو األمير خالل الفترة

 من 18 الى 22 اجلاري من اعمالها.
وأكد األمني العام لالحتاد العربي للهجن 
ورئيس جلنة االفتتاح واخلتام بالبطولة 
عبداهلل املطيري االنتهاء من وضع برنامج 
االفتتاح للبطولة وافتتاح القرية التراثية 
الذي سيكون بحضور رؤساء الوفود املشاركة 
في البطولة وضي����وف الكويت من الدول 
العربية الشقيقة والدول األوروبية الصديقة 

وهي سويسرا وأملانيا والنمسا وفرنسا.
وأضاف املطيري ان االفتتاح الرس����مي 
للبطولة سيكون في الثالثة والنصف ظهر 
االحد املقبل باملقر الرئيس����ي لنادي الهجن 
مبنطقة جويهل بكبد وانه مت ارسال الدعوات 
الى جمي����ع القيادات والوزراء والس����فراء 

حلضور املهرجان الكبير.
وأضاف انه مت تركيب جهاز الفوتوفينش 
ومنصات االنطالق للمس����ابقات املختلفة 
وجتهيز مضمار الشهيد فهد األحمد للسباقات، 
مشيدا بجهود اللجنة املنظمة والتعاون الكامل 

بني اللجان من أجل اجناح البطولة.
وأكد املطيري انه سيكون هناك جوائز 

للجماهير يوميا خالل ايام البطولة.
من جهة اخرى اعلن مدير البطولة ربيح 
العجمي عن وصول معظم الوفود املشاركة 
وضيوف الكويت ابتداء من اليوم وان اللجنة 
املنظمة استعدت الستقبال الوفود وانتقالهم 
الى الفنادق وان معظم الهجن املشاركة من 

دول مجلس التعاون وصلت الى البالد.
وعن امكانية حدوث مفاجآت في سباقات 
البطولة العاشرة قال العجمي ان كل بطولة لها 
ظروفها ومالك الهجن استعدوا لهذه البطولة 
منذ فترة طويلة وهن����اك ذلول ومعروفة 

بساللتها وتاريخها في دول مجلس التعاون 
وخاصة لدى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والشيخ 
حمدان بن راشد بدولة االمارات وهجن أمراء 
اململكة العربية السعودية واألشقاء في قطر 
وعمان باالضافة الى مصر والسودان وانه 
يتوقع حدوث الكثير من املفاجآت في العديد 

من املسابقات.
وأعلن رئيس اللجنة االعالمية للبطولة 
توفيق العيد ان البطولة ستنقل على الهواء 
مباشرة من تلفزيون الكويت، مثمنا اجلهود 
القيمة التي قام به����ا وزير اإلعالم ووكيل 

الوزارة وجميع العاملني في ادارة التلفزيون، 
السيما القناة الرياضية الثالثة، مشيرا في 
ذات الوق����ت الى ان هناك رس����الة اعالمية 
يومية ستبث جلماهير وعشاق الهجن ملتابعة 
األخبار اضافة الى استديو حتليلي ملتابعة 
السباقات، ومصاحبة جميع األشواط، حتى 
يكون املشاهد واحلضور أوال بأول مع احداث 

البطولة.
وقال العيد انه مت عمل معرض توثيقي 
عن البطولة منذ انطالقتها ويحوي الكثير 
من الصور وس����يتم عرض����ه للجمهور مع 

انطالق البطولة.

وذكر ان اذاعة الكويت ستواكب احلدث 
بنقل رسالة يومية على الهواء مباشرة.

دعم واضح

وأكد العيد ان الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة تولي هذه البطولة اهمية كبيرة 
وحترص اشد احلرص على جناحها واعطائها 
القدر املطلوب م����ن الرعاية والدعم، مثمنا 
اهتمام رئيس مجلس االدارة ورئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة فيصل اجلزاف وجميع 
اللجان العاملة التي بدأت اعمالها بوقت مبكر 

من اجل ضمان جناح البطولة.

يقوم وفد اعالمي كويتي ميثل 
وفد جمعية الصحافيني، بزيارة 
تفقدية للمدين���ة الرياضية في 
التي  منطقة غوانزو في الصني 
تستضيف احداث دورة االلعاب 
اآلس���يوية ال� 16 املقررة اقامتها 

في شهر نوفمبر 2010.
وابل���غ رئي���س الوفد عضو 
مجلس ادارة جمعية الصحافيني 
دهي���ران أبا اخلي���ل »كونا« في 
اتصال هاتفي بأن االستعدادات 
الصينية جتري على قدم وساق 
وبوتي���رة متس���ارعة لالنتهاء 
التشغيلية للمدينة  من االعمال 
الرياضية الش���املة التي بلغت 
مراحلها االخيرة، ولم يتبق منها 

سوى اللمسات االضافية.
واوض���ح ان رئيس واعضاء 
اللجنة املنظمة لالسياد واملجلس 
االوملبي اآلس���يوي سيتسلمان 
املدينة الرياضية في نهاية شهر 
يونيو املقبل بعد ان مت اجناز ما 
نسبته 85% من املالعب واملنشآت 

املتعددة االغراض.
التصاميم  وأشاد مبس���توى 
واملالع���ب  للمبان���ي  الفني���ة 
الرياضي���ة، وم���ا وفرته الصني 
من وس���ائل حديث���ة لالعالميني 
الرياضيني عبر جتهيزها مواقع 
متعددة لنقل االحداث الرياضية 
الدورة  أن  لاللع���اب، موضح���ا 
س���تحظى باهتمام اعالمي عاملي 
غير مس���بوق يضاهي جتربتها 
السابقة عند استضافتها لدورة 

االلعاب االوملبية االخيرة.
اب���ا اخلي���ل حرص  وثم���ن 
املس���ؤولني في اللجنة االوملبية 
الصيني���ة على دع���وة جمعية 
الكويتية وممثلي  الصحافي���ني 

أعلن عضو مجلس إدارة احتاد ألعاب القوى س���يف الدوسري 
أن أبناء الش���هيد فهد األحمد هم أول من ب���ادروا بتكرمي منتخب 
الشباب الذي فاز ببطولة اخلليج ال� 12 للشباب التي استضافتها 
الكويت ابريل اجلاري برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير اإلسكان الشيخ أحمد الفهد وحقق خاللها منتخبنا 
اللقب بعد غياب 21 عام���ا بإحرازه 21 ميدالية منها 7 ذهبيات و9 

فضيات و5 برونزيات.
وتوجه الدوسري بالش���كر ألبناء الشهيد فهد األحمد وقال إن 
هذه املبادرة ليست بغريبة عن أصحاب الكرم واجلود وهم دائما 
السباقون في تكرمي الش���باب الرياضي بكل األلعاب وخصوصًا 

ألعاب القوى.

أعلن مقرر جلنة الصاالت في احتاد كرة القدم خالد حبيب 
أسماء 25 العبا اختارهم اجلهاز الفني ملنتخب الصاالت استعدادا 
لكأس آسيا في اوزبكس���تان، وهم: حمد العثمان وعبدالعزيز 
بوراشد وحمد حيات وأحمد العصفور وعبدالعزيز البسام وفراج 
ناصر ومحمد اشكناني وسعود املرطة وحمزة اشكناني وعلي 
البطي وعمر اجلاسر وعبدالرحمن الوادي وفهد الطريجي وسامي 
املكيمي وسيد املوسوي وسالم الصميعي ومشاري النكاس وفهد 
الفرهود وفهد السالمة وفيصل البغلي وفيصل الرفاعي ومحمد 

صطيف وسالم أمان وسعد الشمري وهاني حيدر.
وأشار الى أن اختيار االسماء جاء بعد االجتماع مع رئيس 
جلنة الص���االت نائب رئيس اللجن���ة االنتقالية الحتاد الكرة 
أس���د تقي ومدير منتخب الصاالت سالم العنزي واملدير الفني 

للمنتخب عيسى فالح ومساعده علي ضي اهلل.
وأوضح حبيب ان ازرق الصاالت سيتوجه الى لبنان خلوض 
مبارات���ني وديتني أمام املنتخب اللبنان���ي خالل الفترة من 26 
الى 30 اجلاري. وأعلن أن اجلهاز الفني س���يختار 20 العبا من 
أصل 25 قبل اللعب أمام لبنان، ثم يتوجه األزرق الى املعسكر 
التدريب���ي من احملتم���ل أن يكون في أوكراني���ا أو بلغاريا أو 
مصر، على ان يبقي اجلهاز الفني 14 العبا س���يمثلون الكويت 

في نهائيات آسيا.
وأشاد حبيب بالدور احليوي الذي يلعبه تقي في تذليل جميع 
املعوقات أمام منتخب الصاالت وحرصه على توفير احتياجات 

ومستلزمات املنتخب خالل املرحلة املقبلة.
عل���ى صعيد آخر، قاد البرازيلي رون���ي فريقه العربي الى 
فوز مهم على الساملية 6 � 3 في دور الصاالت على صالة نادي 
اليرموك، وتألق روني في املباراة وأظهر إمكانيات عالية وقدرات 

كبيرة في املراوغة.

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ أحمد 
الفهد أهمية تطبيق مبدأ الدميوقراطية في 
مختلف املنافس����ات والبطوالت الرياضية 
وتعزيز الدور التربوي واالجتماعي للحركة 

الرياضية.
وأكد الفهد الذي يترأس املجلس االوملبي 
اآلسيوي واللجنة االوملبية، ويشغل منصب 
عضو اللجنة االوملبية الدولية، في تعليق 
ورد في البيان الرس����مي ملؤمتر »سبورت 
أكورد« الدولي الذي يناقش قضايا استقاللية 
الرياض����ة في دورته الثامنة بدبي امس ان 
اللجان األوملبية ف����ي مختلف دول العالم 
تسعى الى االعتراف بخصوصية الرياضة 
الرياضة والتوازن  للمحافظة على هياكل 

لكل منها على حدة.
ودعا الى تعزيز الدور التربوي واالجتماعي 
للرياضة من خالل مبدأ اللعب النظيف والروح 
الرياضية، وتطبيق مبدأ الدميوقراطية في 
التي كانت  املنافسات والبطوالت  مختلف 

تهدد دوما نزاهة النتائج الرياضية.
وعبر عن فخره باس����تضافة إمارة دبي 

االماراتية الول مؤمت����ر رياضي دولي في 
الشرق األوسط ومناقش����ته أبرز املشاكل 
التي تواجه املجتمعات الرياضية الدولية 
مبش����اركة كبار مس����ؤولي الرياضة حول 
العالم، وتس����ليط األضواء على موضوع 
تنظيم الرياضة واستقالليتها التي حتظى 

بأهمية متزايدة.
ومن املقرر ان يعقد مؤمتر »س����بورت 
أكورد« الدولي في دب����ي خالل الفترة من 
25 إلى 30 اجلاري، ملناقش����ة قضايا مهمة 
حول عالقة الرياضة باحلكومات واستقاللية 
الرياضة ودور الس����لطات غير الرياضية 

وتأثيرها العام في الرياضة.
ومن ضمن املشاركني في املؤمتر رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« جوزيف 
بالتر وكبير موظفي اللجنة األوملبية الدولية 
كريستوف دي كيبر وعضو اللجنة االوملبية 
اللجنة املنسقة ألوملبياد  الدولية ورئيس 
)ري����و دي جاني����رو 2016( املغربية نوال 

املتوكل.
يذكر ان عام 2010 يعد نقطة حتول في 
مجال تنظيم األح����داث الرياضية مع بدء 
تطبيق معاهدة لشبونة التي مت اعتمادها في 

انتخابات برملان االحتاد األوروبي في ديسمبر 
2009 والتي تهدف الى تعزيز الدميوقراطية 
وسلطة البرملان وتؤيد توسيع دور االحتاد 

األوروبي في هذا املجال.
الرس����مية  املعاهدة  له����ذه  وس����يكون 
انعكاساتها على الرياضة في كل أنحاء العالم 
في الوقت الذي الت����زال غالبية االجراءات 
املتعلقة بالرياضة تقع في نطاق الهيئات 
الرياضية احلكومية وفي ظل املش����اورات 
اجلارية ملناقشة مضمون خطة )بيير دي 

كوبرتان( اجلديدة لالحتاد األوروبي.
وسيشارك اكثر من 1500 رياضي في جتمع 
مؤمتر »سبورت أكورد« السنوي ميثلون 
100 احتاد ومنظمة رياضية دولية واوملبية، 
اضافة الى أعض����اء للجمعيات العمومية 
لالحتادات االوملبية الدولية وممثلني للمدن 
الرياضية  املضيفة لألحداث والع����روض 
ومتخصص����ني م����ن مهندس����ني معماريني 
ومحامني واعالميني وممثلي جلان منظمة 
لدورات االلعاب املختلفة وأصحاب حقوق 
ملناقش����ة القضايا الرئيسية التي تواجهها 
صناعة الرياضة والبنود املدرجة على جدول 

اعمال املؤمتر.

حامد العمران
توج فريق اليرموك بطال لكأس حتت 17 سنة 
لالس���كواش بعد تغلبه في اللق���اء النهائي على 
الكويت 2 � 1 بفوز العب اليرموك عبداهلل طارق 
على العب الكويت عبداهلل مال اهلل 3 � 1 بعد لقاء 
قوي، فيما استطاع العب األبيض حسن عبداجلادر 
ان يفوز على خصمه يوس���ف الغريب 3 � 1 بعد 
لقاء ماراثوني وسريع ليحتكم الفريقان الى اللقاء 
الفاصل الذي تفوق فيه العب اليرموك يوسف نزار 
عل���ى العب الكويت علي عبداجلادر 3 � 0 ليهدي 
البطولة الى اليرموك الذي جمع بطولتي الكأس 
والدوري، فيما اكتفى الكويت باملركز الثاني وجاء 

القادسية ثالثا بعد تفوقه على كاظمة 3 � 0.
وعقب اللقاء اخلتامي قام رئيس االحتاد حسني 
مقصيد بتسليم كأس البطولة الى قائد اليرموك 
يوس���ف نزار فيما قلد امليداليات للمراكز الثالثة 
األولى أمني السر يوسف اشكناني وأمني الصندوق 
وليد الصميعي وعض���و مجلس اإلدارة عبداهلل 

السبيعي. وأكد مقصيد ان بطوالت املراحل السنية 
تزخر بوجود العديد من الالعبني الواعدين القادرين 
على املضي قدما نحو احملافظة على اجنازات اللعبة 
على املستوى العربي والقاري، مؤكدا ان اهتمام 

األندية باللعبة زاد من بروز الالعبني.
وأشار الى ان احتاد االسكواش عود األندية على 
املكاشفة وطرح السلبيات للعمل على تالفيها بأسرع 
وقت وهذا سر النجاح الذي يحققه االسكواش من 

خالل مسابقاته.
ومن جانبه، أبدى قائد فريق 17 سنة باليرموك 
يوسف نزار سعادته باجلمع بني بطولتي الكأس 
والدوري، مؤكدا ان اجلهاز الفني بقيادة الوطني 
بدر الرامزي وضع البرنامج املناسب لالعبني ومت 
تطبيقه، وهذا ما أدى الى تفوق الفريق في بطولتي 
الدوري والكأس، الفتا الى انه وجد منافسة قوية 
من الكويت والقادسية ولكن في النهاية صاحب 
النفس األطول هو من يحق���ق البطولة، متمنيا 

التوفيق للجميع في املناسبات املقبلة.

أبناء الشهيد يكرمون أبطال »القوى«

اختيار 25 العبًا لمنتخب الصاالت

الوفود المشاركة في بطولة الهجن تصل اليوم

وفد إعالمي يتفقد استعدادات غوانزو الستضافة آسياد 2010

الفهد: مساٍع دولية لالعتراف بخصوصية الرياضة والمحافظة على هياكلها

العجمي: مفاجآت كثيرة ستشهدها السباقات

أبا الخيل أكد أن االستعدادات الصينية تجري بوتيرة متسارعة لالنتهاء من األعمال في المدينة الرياضية

في البيان الرسمي لمؤتمر »سبورت أكورد« الدولي في دورته الثامنة بدبي

اليرموك بطل كأس األسكواش تحت 17 سنة
فاز على الكويت في النهائي

من بطولة الهجن العام املاضي

البحوه »ثامن«
 سباق التحمل 
بجنوب أفريقيا

الف���ارس خليفة  حق���ق 
البح���وه مرك���زا متقدما في 
إطار البطولة السنوية التي 
تنظم���ه���ا جن���وب أفريقيا 
الفروس���ية للقدرة  لسباق 

والتحمل.
وذكر بي���ان صحافي عن 
س���فارتنا ف���ي بريتوريا ان 
البحوه حص���ل على املركز 
الثامن من اصل 150 فارس���ا 
شاركوا في البطولة من كافة 

دول العالم.
وأضاف البيان ان حصول 
الفارس الكويتي البحوه على 
ه������ذا املرك���ز املت���قدم في 
س�باق القدرة والتحمل الذي 
بلغت مسافته 80 كيلومترا 
في منط�قة لونا في محافظة 
الكيب الش���مالي يعد اجنازا 
للكويت ويضاف الى اجنازاته 
التي  البطوالت  السابقة في 
ش���ارك بها ف���ي معظم دول 

العالم.
كم���ا ش���ارك البحوه في 
الذي  الثاني  الدولي  السباق 
بلغت مسافته 120 كيلومترا 
في منطقة سوازيرانيكا في 
محافظة نورث ويست وقد 
شارك فيه 350 فارسا حيث 
البحوه مركزا متقدما  حقق 
في هذا السباق نال على اثره 

إعجاب احلضور.
من جانبه اش���اد البحوه 
بحس���ن التنظي���م وحفاوة 
االستقبال التي قوبل بها من 
الدولي  ق���بل جلنة االحتاد 
والتسهيالت التي قدمت له.


