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السائق فراس خداج في إحدى اللفات

محاولة خطيرة للتسجيل في املرمى

سعود الشريفي يستلم الكأس من اللواء فهد الفهد

الثاقب مع الالعبني الفائزين باملراكز األولىيوسف الثاقب يسلم أحد البراعم جائزته

نائب مدير »الهيئة« يوسف الثاقب مع طاقم احلكام

الثاقب: »الهيئة« احتضنت المواهب ومألت أوقات الشباب

الشامية بطل البراعم وفيبرجاس يظفر بلقب الكبار في البطولة الشاطئية

أحرز فريق مركز شباب الشامية 
املركز االول لبطولة البراعم الشاطئية 
فيما جاء فريق مركز شباب القصور 
باملركز الثاني، كما فاز فريق فيبرجاس 
باملرك����ز االول للكبار، وفريق امللكي 

باملركز الثاني.
وكانت البطولة الش����اطئية لكرة 
القدم للشباب والبراعم أقيم��ت برعاية 
نائب املدير العام للش������ؤون الفنية 
العامة للش����باب والرياضة  بالهيئة 
الثاق���ب، وذل���ك  يوسف عبداملجيد 
ضمن انشطة قطاع الشباب لصي��ف 
2010 للشباب والبراع���م، وأقيم���ت 
املباريات عل����ى ملع����ب اجلزي���رة 
اخلضراء التابع لشرك��ة املشروع��ات 
السياحية ضمن نظ��ام خروج املغلوب، 
ضمت 32 فريقا للشباب و32 فريق���ا 

للبراع���م.
وأش����ار الثاقب ال����ى ان البطولة 
تهدف الى تنشيط احلركة الرياضية 
في فترة الصيف وتش����جيع الشباب 
على ممارس����ة الرياضة وملء أوقات 
فراغه����م باالس����تفادة م����ن الناحية 
البدنية والصحية واكتشاف املواهب 
اجلديدة من الشباب والبراع���م بك��رة 

ال�ق��دم.

اجلماهيري ملشاهدة مثل هذه البطولة 
الشاطئية في جو رياضي.

وأشار الى انه مت توزيع كوبونات 
للسحب على هدايا للجمهور مقدمة من 

الهيئة العامة للشباب والرياضة.
وأعرب الثاقب عن سعادته بنجاح 
الف����رق املش����اركة بالبطولة  جميع 
الشاطئية االولى، متمنيا ان يستفيد 
الشباب والبراعم من مثل هذه البطولة 
بروح التنافس الشريف وتتحلى جميع 
الفرق بالروح الرياضية سواء الشباب 

أو البراعم.
وتعتب����ر البطول����ة بداية ناجحة 
للثاقب في احلفاظ على الشباب في 
الصيف وتطويق نشاطهم وتوجيهه 
نحو الش����يء الصالح وهو الرياضة 
وإحياء روح املنافسة الشريفة بينهم 
في سبيل هدف واحد هو إبعادهم عن 
االنزالق في مخاطر التسكع وإعطاؤهم 
الفرصة ألن يكونوا أبطاال ويتوجوا 
التي  باأللقاب وامليداليات واجلوائز 
حتيي من آمالهم في االلتزام بالرياضة 
وجعلها املتنفس الثمني لهم وملهاراتهم 
ومواهبهم في تطوير امكانياتهم ودفعها 
نحو االمام لصالح املجتمع والرياضة 

على حد سواء.

وأكد الثاق����ب ان الهيئة دائما من 
أولوياتها االهتمام بالشباب والبراعم 
وحترص على هذه االنشطة الرياضية 
والبرامج الثقافية لالستمرارية على 

مزاولة الرياضة.
كما أشار الثاقب الى انه مت صرف 
جوائز نقدية من الهيئة العامة للشباب 
والرياض����ة للمرك����ز االول والثاني 

للشباب والبراعم، حيث أدار املباريات 
حكام من االحت����اد الكويت���ي لك���رة 

الق��دم.
الثاق����ب على احلضور  أثنى  كما 

الشاهد يفوز على المرجيني في »الرومي«

الفالح أوالً وجيني ثانية في »تزلج ماليزيا«
حقق منتخبنا الوطني املشارك في البطولة 
املاليزية الدولي���ة لأللعاب البحرية مراكز 
متقدم���ة في رياضة التزلج على املاء حيث 
اس���تحق فالح الفالح املركز األول في فئة 
املبتدئ���ني وحققت جيني الفيلكاوي املركز 

الثاني للفئة املتوسطة.
واستضافت مدينة »بوترا جايا« البطولة 
التي شارك فيها نحو 78 متسابقا ميثلون 
أكثر م���ن 8 دول في الفترة م���ن 16 الى 18 

يوليو اجلاري.
ولم يحالف احلظ اعضاء الفريق في الفئة 
املفتوحة عل���ى الرغم من بلوغ كل من بدر 
اجلهيم وسليمان الش���تيل الى التصفيات 
النهائية اال انهما قدم���ا مجهودا كبيرا نال 

استحسان اجلماهير.
وهنأ كابنت الفريق بدر اجلهيم في تصريح 
ل� »كونا« الفريق على هذا االجناز الذي تكلل 
بحصوله على مركزين متقدمني في بطولة 
دولية معبرا عن أمله في ان يواصل اعضاء 
الفريق التألق في البطوالت القادمة. وقال ان 
الهيئة العامة للشباب والرياضة من خالل 
النادي البحري تقدم كل ما بوس���عها لدعم 
الرياضات البحرية بشتى أنواعها وخصوصا 
رياضة التزلج على املاء والذي بدأ ينتشر 
بشكل ملحوظ في الكويت منذ عام 2008.  من 
جانبها ذكرت مديرة الفريق جيني الفيلكاوي 
ان مشاركة الكويت في هذه البطولة كانت 
رائعة وذلك بتحقيقها جلائزتني متقدمتني 

مشيرة الى ان اصابتها اثناء التدريبات حالت 
دون تقدميها ملستوى افضل واحلصول على 
املركز االول. وعبر الفائز باملركز االول فالح 
الفالح عن فرحته العام���رة بهذه اجلائزة 
الدولية األولى له خصوصا انه بدأ مبمارسة 
اللعبة منذ عام تقريبا، مشيدا بجهود زمالئه 
في دعمه وحتفيزه للفوز باملركز االول. وكان 
للسفارة الكويتية في كواالملبور حضور كبير 
في أنشطة البطولة ممثل بالقائم باألعمال 
باإلناب���ة حمد اله���زمي.  وأثنى الهزمي على 
روح التعاون التي متتع بها الفريق الكويتي 
املشارك مهنئا الفائزين على حتقيقهم نتائج 
متقدمة لرفع اسم الكويت عاليا في احملافل 

الرياضية الدولية.

الشريفي وبوربيع يظفران
بسباق »الدراجات المائية«

الشباب السعودي 
يتعاقد مع فوساتي 

تعاقد نادي الشباب السعودي 
مع املدرب االوروغوياني خورخي 
فوساتي ملوس���م واحد. ووقع 
رئيس نادي الشباب خالد البلطان 
العقد الرس���مي مع فوساتي في 
املعس���كر االعدادي الذي يقيمه 
النادي في مدينة دوس���لدروف 

األملانية. 
وأبدى فوس���اتي س���عادته 
بالتعاقد مع الشباب، وقال »الشباب 
فريق منظم ولديه عوامل كثيرة 
تساعد أي مدرب على النجاح ولدي 
الثقة بتحقيق األهداف املرجوة 
بتعاون الالعبني، فبدون ذلك ال 
أس���تطيع حتقيق شيء«. وعن 
أسباب إلغاء مباراة ودية مع غلطة 
س���راي التركي رد قائال: »هدفي 
حماية الالعبني وطلبت من اإلدارة 
إلغاء املباراة بسبب شعوري بأن 
الوقت غير مناسب حاليا وأريد 
تكثي���ف اجلوانب التكتيكية في 
التمارين واالكتفاء مبباراة واحدة 

في املعسكر«.

فوز سبورت
على الفتح الرباطي 

فاز سوبر سبورت اجلنوب 
افريقي على الفتح الرباطي املغربي 
2-1 على ملعب »لوكاس موريبي 
س���تاديوم« في جوهانسبورغ 
في ذهاب الدور ثمن النهائي من 
مسابقة كأس االحتاد االفريقي 
لكرة القدم. وسجل مورغان غولد 
بضربة رأس���ية )8( والليبيري 
انطون���ي الف���ور )73 من ركلة 
جزاء( هدفي س���وبر سبورت، 
وابراهيم الزي���ادي )52( هدف 
الرباط���ي. وتقام مباراة  الفتح 
االياب في الفترة بني 30 اجلاري 

واالول من اغسطس املقبل.

اش���تعلت املنافس���ة في اليوم السابع لبطولة 
املرحوم احمد بن حسني الرومي اخلامسة لكرة قدم 
الصاالت مبشاركة 64 فريقا على صالة الشهيد فهد 
االحمد في الدعية. وكانت منافسات اول من امس 
اسفرت عن اكتساح فريق الشاهد فريق املرجيني 
بس���باعية نظيفة في مباراة جاءت قوية ومثيرة، 
وشهدت اضاعة العديد من االهداف، كما شهدت تألق 
الالعب عمر اجلاس���ر من فريق الشاهد الذي نال 
جائزة افضل العب في اللقاء. وفي املباراة الثانية 
قاد العب فريق املرحوم محم���د البهبهاني اوميد 
غالمي فريقه للفوز على فريق احمد القبندي بهدفني 
مقابل هدف في مباراة شهدت صعوبة في تسجيل 
االهداف، حيث جلأ الفريقان للعب بطريقة دفاعية 
بحتة. اما املباراة الثالثة التي جمعت فريقي الشهيد 
جيرمان املطيري واملرحوم احمد السند فاستطاع 
االول حسم اللقاء لصاحله وبنتيجة كبيرة قوامها 

11 هدفا مقابل ال شيء. وفي اللقاء الرابع واالخير، 
فاز فريق السعادة على ديوانية الصهيل 3�0 وذلك 
بعد انسحاب االخير. ويدير مباريات البطولة طاقم 
حتكيمي من احتاد الك���رة ضم كال من عبدالعزيز 
امان، ومحمود املت���روك، ومحمد احلداد ومصعب 
املرشود.  من جانبه قال حسن املجمد رئيس اللجنة 
التنظيمية للدورة ان مس���تويات الفرق متفاوتة 
بدليل النتائج الكبيرة التي حققتها بعض الفرق في 
حني كانت نتائج مباريات اخرى متقاربة ومستوى 
اللعب متوسطا فنيا. هذا وتقام اليوم 4 مباريات 
من الدور نفسه حيث يلعب في اللقاء االول فريقا 
الرميثية واملرحوم عبداهلل دشتي، وفي اللقاء الثاني 
يواجه فريق االهرام نظيره نظارات اجلميل، ويالقي 
الزمامي فريق املرحوم احمد عبدالسالم، وتختتم 
مباريات اليوم بلقاء املرحوم رجا السليم مع فريق 

الشهيد فهد االحمد.

أسفرت نتائج س����باق اجلولة الثانية من 
س����باقات الدراجات املائية الذي أقيم أول من 
امس في النادي البحري مبشاركة 14 متسابقا 
عن فوز املخضرم س����عود الشريفي من فريق 
بوربوت آند س����فاري ومركز عبداهلل لرعاية 
األطفال باملركز األول في فئة الواقف 800 وجاء 
ثانيا يعقوب الهويدي م����ن فريق برو رايدر 
وثالثا املصنف العاملي عبدالوهاب العيس����ى 
من بنك اخلليج ورابعا عبداهلل ناصر األحمد 

وخامسا سليمان املسلم.
فيما حقق فيصل بوربيع من فريق برو رايدر 
املركز األول في فئة األشبال وجاء ثانيا محمد 

الفودري وثالثا عبداهلل اخلياط.
وكان السباق الذي نظمته اللجنة البحرية 
بإشراف رئيس اللجنة عبدالقادر النجار قد أقيم 
بحضور كل من رئيس النادي اللواء فهد الفهد 
وأمني السر العام املساعد محمد الفارسي إلى 
جانب عدد من أعضاء مجلس اإلدارة وحش����د 

من محبي سباقات الدراجات املائية.
وقد اضطرت اللجنة املنظمة إلى إلغاء فئتني 
من جدول السباق وهما فئة الستوك 1600 وفئة 
الس����توك 1600 للمبتدئني وذلك لعدم اكتمال 
العدد الرس����م��ي م��ن املتس����ابق��ني خل��وض 

السب��اق.

العنزي يهدي
كأس »المحافظات« للفهد

أهدى قائد فريق الش���هيد فهد األحم���د ممثل محافظة اجلهراء 
احلاصل على بطول���ة احملافظات الرابعة مس���اعد العنزي كأس 
البطولة لرئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد تقديرا وعرفانا 
للدور الذي يقوم به الفهد في دعم الرياضة بشكل عام وكرة القدم 

بشكل خاص. 
وش���كر الفهد الالعب العنزي على ه���ذه البادرة الطيبة مهنئا 
اي���اه وزمالءه على الظفر بكأس البطولة خاصة ان الفريق الفائز 
يحمل اس���ما غاليا على قلوب اجلميع واملتمثل باسم الشهيد فهد 

األحمد.
 من جانبه، أكد العنزي ان الفهد يس���تحق أكثر من اهداء كأس 
بطولة خاصة انه ميثل احد الشرايني املغذية للرياضة ملا ميتلكه 
من حنكة وإدارة س���ديدة س���تؤتي أكلها وهو عل���ى رأس احتاد 
الكرة، متمنيا ان يوفق الفهد في العمل على استعادة أمجاد الكرة 

الكويتية.

الشيخ طالل الفهد يتسلم كأس البطولة من مساعد العنزي

6 ميداليات 
لرفع األثقال بالكويت

حصل العبو فريق رفع االثقال بنادي الكويت بدر 
داود وناصر املصري وحسن هادي وسعد داود على 
6 ميدالي���ات مختلفة في بطولة اخلليج التي أقيمت 
مؤخرا في البحري���ن، ممثلني للمنتخب الوطني في 

هذه البطولة.
من جهة اخرى تعاق���دت إدارة النادي مع املدرب 
البلغاري يانكو لقيادة فريق رفع االثقال ابتداء من 
املوسم املقبل بعد ان حددت املعسكر اخلارجي الذي 
سيقام في القاهرة من 7/21 إلى 8/10 والذي سيكون 
خير استعداد لألبيض بعد ان قدم مستوى رائعا في 
املوس���م املاضي وتوج من خالله باملركز الثالث في 

كأس التفوق للعبة.

اج بطل االنجراف في »ريد بل« خدَّ
حتت أنظار اآلالف من عشاق رياضة احملركات الذين 
غص بهم »الفوروم دي بيروت« مساء اجلمعة املاضي، 
اج لقب »ملك االجنراف« إثر  أحرز اللبناني فراس خدَّ
فوزه ف���ي نهائيات »ريد بل كار ب���ارك دريفت« التي 
استضافتها العاصمة اللبنانية برعاية وزير الشباب 
والرياضة علي عبداهلل وحضوره، وبالتنسيق والتعاون 
مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة، بعد تصفيات 

شملت مختلف دول املنطقة.
وتولت جلنة من خبراء رياضة احملركات وأبطال 
الراليات وسباق الس���يارات التحكيم ووضع النقاط 
املناس���بة ألفضل عروض االجنراف، فيما عمل سائق 
ريد بل عبدو فغالي عل���ى تنظيم االنطالقة. وضمت 
جلنة التحكيم موريس صحناوي املعروف ب� »باجيرا«، 
وبطل السباقات السعودي األمير عبدالعزيز بن تركي 
الفيصل، وسائقة الرالي القطرية ندى زيدان، ومدير 
اجلمعية العمانية للسيارات أنور صومار، وممثل النادي 

اللبناني للسيارات والسياحة غابي كريكر.
وقد أخذت اللجنة في االعتبار فن االجنراف بنسبة 
75%. أما النسبة املتبقية فتوزعت بني 15% لشكل السيارة 

و10% لدخان اإلطارات وتشجيع اجلمهور.


