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الشيخ طالل احملمد والشيخة نعيمة االحمد مع الالعبني والالعبات في قاعة التشريفات إحدى احملاوالت للوصول إلى املرمى

أحمد العدواني مع فريق الكويت لرفع األثقال

العبو املراحل السنية إلسكواش الكويت أبطال كأس التفوق

أكد على قوة القاعدة في رفع األثقال بالنادي

العدواني: األبيض رافد أساسي للمنتخبات الوطنية 
مبارك الخالدي

قال مدي���ر لعبة رفع األثقال بنادي الكوي���ت احمد العدواني ان 
اللعبة في النادي تش���هد تطورا تصاعديا بفضل الدعم الالمحدود 
من رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزي���ز املرزوق ونائبه خالد الغامن 
اللذين يتابعان اللعب���ة والالعبني عن كثب وال يتوانيان في تقدمي 

الدعم املادي لقطاع اللعبة والالعبني.
واضاف العدواني ان اللعبة حققت املركز الثالث في كأس التفوق 
العام للموسم املنصرم برصيد 12 نقطة وكان من املمكن ان يزيد هذا 
العدد لوال الظلم الذي تعرض له العبونا في بعض املسابقات حيث كنا 

نضع نصب أعيننا تصدر املسابقة محليا جلدارة العبينا بذلك.
وقال العدواني ان األبيض من الروافد األساسية للمنتخبات الوطنية 
ولكن ما يؤسف له هو جتاهل ادارة املنتخب لالعبينا وهذا ليس في 
صال���ح اللعبة على صعيد املنتخب الوطني ألن األندية تعكف على 
إعداد العبني لتمثيل الكويت ف���ي احملافل اإلقليمية والقارية ولكن 
مما يؤس���ف له هو جتاهل العبينا األمر الذي ينعكس س���لبا على 

نفسيات الالعبني.
وأوضح العدواني ان األبيض ميتلك مجموعه الفتة من الالعبني 
أبرزهم اللعب بدر داود وهو بطل العرب واخلليج بوزن ال� 105 وزميله 
حسن جوهر أيضا بطل العرب واخلليج لذات الوزن والالعب ناصر 
عبدالرحم���ن الثالث خليجيا وعربيا بوزن ال� 69، كما يضم الفريق 
الالعبني املتميزين وهم محمد فالح وعبداهلل عباس وبدر عبدالرحمن 
الذين لم يتم اختيارهم للمنتخب الذي شارك في البطولة اخلليجية 
التي استضافتها البحرين مؤخرا ومت جتاهل العبينا بشكل ال يتناسب 

واألهداف التي من اجلها يتم إعداد الالعبني لتمثيل بالدهم.
وقال العدواني ان إعداد الالعبني في نادي الكويت ميتاز عن األندية 
األخرى بانتهاجه األسلوب العلمي والعملي وبتوافق تام بني أجهزة 
الالعب النفسية والبدنية وهذا ما يفسر تألق العبي األبيض محليا 

وعند مشاركاتهم اخلارجية.
وأشاد العدواني بدعم ادارة النادي للعبة وقال ان اإلدارة وفرت 
املعسكرات للفريق ووافقت مؤخرا على إنشاء مدرسة متكاملة للعبة 
من موالي���د 1997 لتكون نواة إلنتاج الالعبني ف���ي النادي وتخدم 
املنتخبات بش���كل أساس���ي، الفتا الى موافقة اإلدارة على معسكر 
الفريق في القاهرة للفترة من 21 اجلاري وحتى ال� 10 من أغسطس 
املقبل، مش���يرا ال���ى ان ادارة اللعبة جنحت ف���ي التعاقد مع مدرب 
بلغاري متخصص في اللعبة لإلش���راف عل���ى الالعبني وبرامجهم 
الفنية اخلاصة، كما تعاقدت اإلدارة مع اخلبير املصري طاهر السيد 

املشهود له بالكفاءة في هذا املجال.
وشكر العدواني مدير قطاع اللعبة في النادي عدنان رضا وقال ان 
لألخير بصمات واضحة على تطور مستوى رفع األثقال في النادي 

لعمله الدؤوب وقربه من الالعبني.

»أولمبياد الشباب« يسعى
لمشاركة الكويت تحت علمها 

6 ذهبيات للكويت
في بطولة الخليج للكراتيه

»الصيد« كّرم أبطال السباحة

األهلي واإلسماعيلي يواجهان 
هارتالند و»القبائل«

 ناشدت اللجنة املنظمة الوملبياد الشباب األول املقررة 
اقامته في سنغافورة اغسطس املقبل صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد التدخل ملعاجلة املشكلة الرياضية 
في الكويت والسماح للرياضيني باملشاركة في املنافسات 

حتت العلم الكويتي وليس االوملبي.
وقال نائب رئيس اللجنة املنظمة لأللعاب سير نيانغ 
»تربط سنغافورة والكويت عالقات تاريخية على جميع 
األصعدة، ويؤملنا ان نرى أعالم 204 دول يشارك رياضيوها 
في اوملبياد الشباب في حني يغيب العلم الكويتي، مضيفا: 
أناشد صاحب السمو األمير التدخل حلل املشكلة الرياضية 
لكي يتمكن الرياضيون الكويتيون من رفع علم بالدهم 

في األلعاب أسوة بباقي الدول«.
وكانت اللجنة االوملبية الدولية س����محت للرياضيني 
الكويتيني باملشاركة في املنافسات املقبلة وأهمها اوملبياد 
الشباب في سنغافورة حتت العلم االوملبي وليس الكويتي 
وذلك بسبب استمرار إيقاف نشاط اللجنة االوملبية الكويتية 
لعدم تعديل القوانني الكويتية مبا يتماشى مع ميثاق اللجنة 

االوملبية الدولية واالحتادات الرياضية الدولية.

حقق منتخبنا الوطن����ي للكراتيه 7 ميداليات 6 منها 
ذهبية وفضية واحدة قبل انتهاء منافسات اليوم الثاني 
لبطولة اخلليج الثانية عشرة للشباب والناشئني واألشبال 
التي تستضيفها الدوحة. وقال أمني السر العام في احتاد 
الكراتيه خلف السعيدي في اتصال هاتفي مع »كونا« ان 
العبي الكويت حققوا 5 ذهبيات في منافسات »كومتيه« 
وهم: احمد الهندال وعمر اجلناعي وفيصل سريع ومحمد 
العسعوسي وحمد البادر في حني احرز سيد محمد املوسوي 

امليدالية الذهبية السادسة في منافسات »كاتا«.
وأضاف السعيدي ان امليدالية الفضية في هذه البطولة 
كانت من نصيب الالعب أحمد جاسم في منافسات »كاتا« 
لفئة األشبال، معربا عن ثقته بقدرة بقية العبيه على زيادة 
حصيلتهم من امليداليات في اليومني االخيرين من البطولة 
ومواصلة تألقهم في البطوالت اخلليجية واحملافظة على 
تصدرهم الترتيب العام والظفر بلقبها للمرة ال� 12 على 

التوالي بعد اكتساحهم جلميع البطوالت السابقة.
وأثنى السعيدي على الروح القتالية التي حتلى بها 
الالعبون من اجل اعتالء منصات التتويج وتأكيد أحقيتهم 
في املنافس����ة على مختلف األصعدة سواء اخلليجية أو 

اآلسيوية أو الدولية.

برعاية رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري 
الفهد الذي ناب عنه أمني الس����ر املساعد خليل أسد أقام 
النادي حفال تكرمييا للمتفوقني دراسيا هذا العام من أبناء 
النادي ومت خالله تكرمي أبطال الس����باحة وكرة املاء في 
املهرجان الذي أقامه النادي خالل املوسم الصيفي ملختلف 
املراحل الس����نية حتت 10 و12 و14 و16 سنة حيث تألق 
فيها كل من حسني اش����كناني ومصطفى خليفة ومحمد 
البدراوي وخالد اجليعان وفهد البدراوي وأبطال التتابع 
ضاري املطيري وفهد العلي وعبدالرحمن عبداهلل ومحمد 
عبداهلل وفريق الكرة الطائرة داخل احلوض اسالم زيدان 

وخالد البعيجان وفهد البدراوي وحسني حسن.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض اليوم األهلي واالسماعيلي مواجهتني صعبتني 
ضمن منافسات ذهاب دوري املجموعات في دوري أبطال 
افريقيا، حيث يلتقي األهلي في اخلامسة مساء بتوقيت 
الكويت مع هارتالن����د بطل نيجيريا على ملعب األخير، 
فيما يستضيف االسماعيلي في الثامنة والنصف مساء 

شبيبة القبائل اجلزائري بستاد االسماعيلية.
فعلى ملعب دان انيام مبدينة ايورى يسعى األهلي إلى 
دخول لقاء اليوم امام هارتالند مهاجما منذ أول دقيقة في 
اللقاء محاوال إحراز هدف مبكر يربك به حسابات املنافس 
ويصعب من مهمته في املباراة لذا فإن املدير الفني للفريق 
األحمر حسام البدري قرر االعتماد على طريقته املعتادة 
)4 � 4 � 2( والت����ي يخوض بها لقاءاته االفريقية، خاصة 
ان قوته الضاربة جاهزة للقاء، خاصة بعد متاثل الثالثي 
محمد بركات ومحمد ابوتريكة وأحمد فتحي للشفاء التام 
ومن جانب����ه حذر املدير الفني لألهل����ي العبيه من عدم 
استغالل الفرص التي ستتاح لهم باللقاء وترجمتها الى 
أهداف ملموس����ة تؤدي الى الفوز بنتيجة كبيرة تساعد 

الفريق في مهمته بباقي مبارياته بالبطولة. 
وعلى ملعبه باالسماعيلية يخوض االسماعيلي أولى 

مبارياته أمام نظيره شبيبة القبائل اجلزائري. 

إسكواش األبيض يعسكر في القاهرة 

حامد العمران
وافق مجلس ادارة نادي الكويت على 
طلب ادارة لعبة االسكواش في النادي بإجراء 
معسكر خارجي في القاهرة لفرق املراحل 
الس���نية من5 الى 19 سبتمبر املقبل علما 
بأن اس���كواش الكويت حقق بطولة كأس 
التف���وق العام الول مرة في تاريخ اللعبة 
بإحرازه 29 نقط���ة متفوقا على اليرموك 

بفارق نقطة واحدة فقط.
واكد املدير الفني للعبة الباكستاني احمد 
جول أنه وقع االختيار على القاهرة للمعسكر 
لتفوق اللعبة في مصر على املستوى العاملي 
ما يضمن وجود العبني على مستوى عال 
بجميع املراحل الس���نية الى جانب وجود 
مالعب حديثة في منطقة 6 اكتوبر انشأها 
املدرب املصري العاملي امير وجيه وحتت 
اشرافه ما يضمن االستفادة من خبرة وجيه 
العاملية في اجلانب التدريبي مشيرا الى ان 
الوفد يتكون من 16 العبا العدادهم للمستقبل 
مؤكدا ان حتقيق بطولة كأس التفوق العام 
للعبة زاد من املسؤولية امللقاة على عاتق 

اجلهازين الفني واالداري للعبة في النادي 
مش���يرا الى ان االبيض يض���م العديد من 
الالعب���ني املميزين والواعدين وهم بحاجة 
الى االحتكاك ولعب مباريات قوية ليظهروا 
مبستوى متطور ما دفع ادارة اللعبة الختيار 
ما يقارب ثمانية العبني من حتت 11 س���نة 

للمعسكر اخلارجي.
وأشار جول الى ان املدرب املصري كرمي 
التوجي باشر عمله ضمن اجلهاز الفني في 
النادي اعتبارا من بداية االسبوع احلالي 
بعد انتقاله من العربي الى الكويت مؤكدا 
ان التوج���ي يعتبر من اكف���أ املدربني في 
اللعبة املتواجدين على الس���احة احمللية 
في الوقت الراهن، متمنيا التوفيق له في 
املرحلة املقبلة واعادة تكرار االجناز الذي 
حققه مع العربي بإحراز بطولتي الدوري 
والكأس حتت 11 س���نة في املوسم املاضي 

ولكن هذه املرة مع الكويت.
ولم خف جول طموح النادي للوصول 
الى القمة العربية من خالل مشاركة فريق 
حتت 13 سنة في البطولة العربية املزمعة 

اقامتها في االردن نهاية العام احلالي بصفة 
االبيض بطل الدوري للموسم املاضي واحراز 
البطولة للمرة االول���ى في تاريخ النادي 
مؤكدا ان الفريق يضم مجموعة من النجوم 
الواعدة القادرة على احراز اللقب مثل حسني 
عبداجلادر وخالد اجلنيدل وعلي العنزي 
وعبداهلل السعدون الى جانب االستعانة 
بالعب من احد االندية احمللية ليكون عونا 
لزمالئه مشيرا الى ان لوائح البطولة تعطي 
احلق ل���كل ناد في االس���تعانة بالالعبني 

احملليني من االندية االخرى.
وكشف جول عن نية ادارة اللعبة التعاقد 
مع مدرب جديد من باكس���تان النضمامه 
للجهاز الفني مشيرا الى ان الطموح اجلديد 
اعداد الفريق االول بشكل جيد حتى يكون 
من الفرق القادرة على الوقوف على منصة 
التتويج السيما ان الفريق يضم عناصر 
جيدة قادرة على قلب الطاولة على بعض 
فرق املقدمة لوجود زياد العويش وفيصل 
اجلسار وخالد اليوحة الى جانب صعود 

الناشئ الواعد حسن عبداجلادر.

الكويت بطلة العرب للبولينغ
توج منتخبنا الوطني للرجال والسيدات بطال 
للبطولة العربية اخلامسة للبولينغ التي استضافها 
االحتاد املصري للبولينغ بصالة املركز الدولي مبدينة 
نصر بالقاهرة وشاركت فيها 14 دولة عربية. وقد 
استطاع رجال وسيدات منتخبنا الوطني ان يحصلوا 
على كأس البطولة بعد منافسات قوية في كل مسابقات 
البطولة وحصدوا خاللها 12 ميدالية متنوعة منها 4 
ميداليات ذهبية و3 فضيات و5 برونزيات وضعتهم 
في املركز األول للبطولة وحصلوا على كأسها بجدارة 

واستحقاق من خالل اداء رفيع املستوى.
وكان منتخب الس���يدات ه���و مفاجأة البطولة، 
إذ اس���تطاع ان يلفت كل االنظار س���واء املراقبون 
او املدرب���ون والعامل���ون على س���احة البولينغ 

العربية.

وقد عاد وفد منتخبنا الوطني للرجال والسيدات 
مس���اء أول من امس بعد ان ادى مهمته في القاهرة 
بنجاح حام���ال كأس البطولة العربية اخلامس���ة 
واستقبله في قاعة التشريفات باملطار حشد جماهيري 
من محبي اللعبة واهل الالعبني والالعبات يتقدمهم 
عصام جعفر املدير العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياضة بالوكالة والشيخة نعيمة االحمد رئيسة 
جلنة امل���رأة باللجنة األوملبي���ة ومجلس التعاون 
اخلليجي وبدر الصفار مدير العالقات العامة للجنة 
األوملبية الذي قدم باقة من الورد الى الشيخ طالل 
احملمد رئيس نادي البولينغ واالحتاد اآلسيوي باسم 
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية 
واإلسكان الشيخ احمد الفهد ويعقوب احلمدان امني 

الصندوق بنادي البولينغ.

مباريات قوية في الدور التمهيدي 
لدورة الرومي الكروية

سيزار »أسلم« مع السالمية
عبدالعزيز جاسم

يخوض احملترف العاجي س���يزار جتربة احترافية في صفوف 
الفريق االول لكرة القدم بنادي الس���املية وكذلك قبل التوقيع معه 

بصفة رسمية خالل االيام القادمة.
ويلعب سيزار )20 سنة( في مركز قلب الدفاع وسبق له ان خاض 
جتربة في صفوف فريق تش���ارلتون االجنليزي ملدة موسم واحد، 
وينتظر ان يتم وضعه حتت املراقبة الدقيقة من قبل اجلهاز الفني 

للوقوف على امكانياته قبل اعالن ضمه للفريق.
يذكر ان سيزار اعلن اسالمه في الكويت التي قضى فيها حتى اآلن 
3 ايام فقط وذلك بعد املعاملة الطيبة التي وجدها وجعلته يقترب 

كثيرا من املسلمني قبل ان يشهر اسالمه رسميا.

ارتفعت وتيرة منافسات دورة املرحوم احمد الرومي اخلامسة لكرة 
القدم للصاالت واملقامة حاليا بصالة الشهيد فهد االحمد بالدعية بحضور 
مختار الدعية حسني الرومي حيث شهد اليوم اخلامس من مباريات دور 
ال� 64 تأهل 4 فرق الى دور ال� 32 وكان فريق املرحوم عبداهلل حس����ني 
اول املتأهلني بعد فوزه على احلرية 5-4 وجاءت املباراة قوية وحماسية 
تبادل فيها الفريقان الهجمات وجنح فريق املرحوم عبداهلل حسني في 

ترجيح كفته بعد ترجمة الفرص التي الحت له الى 5 اهداف رائعة.
وفي املباراة الثانية حقق فريق املرحوم خالد الشرقاوي فوزا كاسحا 
على فريق ابو احمد 8-4 في مب����اراة من جانب واحد ملصلحة الفريق 
الفائ����ز الذي لم يجد العبوه ادنى صعوبة في حتقيق هذا الفوز الكبير 

بفضل خبرة العبيه ومهاراتهم العالية ورؤيتهم اجليدة للملعب.
وفي املب����اراة الثالثة حقق فريق الوطنية ف����وزا صعبا 6-4  على 

ديوانية 2010 في مباراة متكافئة بني الفريقني.
وفي اللقاء الرابع واالخير ودع فريق قافلة احلرية الدورة بخسارته 
امام الغدي����ر بركالت الترجيح وبنتيجة 7-6 وذلك بعد انتهاء الوقتني 

االصلي واالضافي بخمسة اهداف لكل منهما.
ادار املباريات احلكام خليفة املنيع وعبدالعزيز امان ومحمود املتروك 

ومحمد فرحان العنزي.


