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أعرب بطل الكويت العاملي للدراجات 
املائية محمد بو ربيع صاحب الرقم 
القياسي في امليداليات الذهبية التي 
حققه���ا في نهائي���ات بطولة العالم 
للدراج���ات املائية التي أقيمت مطلع 
الش���هر اجلاري في والي���ة أريزونا 
األميركية، ع���ن اعتزازه وفخره مبا 
حقق���ه وبقية زمالئه ف���ي املنتخب 
الوطني للدراجات املائية من نتائج 
متقدمة، واجناز كبير باحتالل املنتخب 
الكويتي املرك���ز الثاني عامليا خلف 
نظي���ره األميركي. وقال بو ربيع: ان 
املنافس���ة مع املنتخب األميركي في 
حصد امليداليات الذهبية كانت شديدة 
ومثيرة، وأن املنتخب األميركي حسم 
النتيجة لصاحله في اليوم األخير من 
البطولة، وبفارق بسيط عن املنتخب 
الكويتي الذي تعرض بعض أبطاله، 

وعلى رأس���هم العاملي املخضرم يوسف العبدالرزاق إلى أعطال طارئة في دراجته. 
وأض���اف:أن االجناز الكبير الذي حتقق له دالالت ومع���ان كبيرة، من أبرزها قدرة 
املتس���ابق الكويتي على جتاوز كل الصعوبات والتحديات، من أجل تأكيد وجوده 

عامليا ومن أجل رفع علم الكويت في أكبر محفل رياضي عاملي للدراجات املائية.

شباب كوريا الشمالية 
أبطال آسيا

إيطاليا تحذر مشجعي توتنهام 
من رفع أعالم إسرائيل

»ماركة« بيليه تجلب
 18 مليون دوالر سنوياً

أحرز منتخب كوريا الشمالية لقب 
بطولة آسيا لكرة القدم للشباب بعد 
فوزه على أس����تراليا 3 � 2 أمس في 
املباراة النهائية للبطولة التي جرت 
على ستاد زيبو في الصني. وجاءت 
املباراة مثي����رة منذ اللحظات األولى 
وحتى النهاي����ة حيث تقدم املنتخب 
الكوري بهدف في الدقيقة العاش����رة 
حمل توقيع يونغ إيل غوان، وأدرك 
منتخب أستراليا التعادل في الدقيقة 
24 عن طريق كرمي بولوت، وبعد أربع 
دقائق فقط أضاف بولوت الهدف الثاني 
له وملنتخب بالده. وقبل نهاية الشوط 
األول بدقيقت����ني أدرك غوان التعادل 
لكوريا الشمالية، لينتهي نصف املباراة 
األول بتع����ادل الفريقني 2 � 2. وظل 
التعادل قائما بني الفريقني حتى الثواني 
األخيرة من الشوط الثاني ولكن غوان 
تفوق على نفسه وسجل الهدف الثالث 
له ولفريق����ه )هاتريك( ليقود كوريا 

الشمالية إلحراز لقب البطولة.

ذكرت صحيفة »هآرتس« االس����رائيلية أن نادي 
توتنهام االجنليزي حذر مشجعيه من حمل األعالم 
االسرائيلية التي تتوسطها جنمة داود خالل مباراة 
الفريق امام انتر ميالن في بطولة دوري ابطال اوروبا 
التي ستقام في ميالنو بايطاليا يوم االربعاء القادم. 
وأوضحت الصحيفة في تقري����ر بثته علي موقعها 
االلكتروني أن النادي االجنليزي الذي يحظى بعدد 
كبير من املش����جعني اليهود، أصدر بيانا أش����ار فيه 
إلى ان الس����لطات االيطالية طالبت اجلماهير بعدم 
حمل اعالم اس����رائيل حيث لن يسمح بالدخول بها 
الى الستاد وسيتم مصادرتها. وبررت ادارة النادي 
اخلطوة االيطالية بأنها تأتي في اطار التنسيق لعدم 
الزج بالسياسة أو بالدين خالل مباريات كرة القدم. 
وقالت إدارة النادي ان سياسة عدم السماح لالعالم 
التي حتمل رسائل سياسية او دينية معروفة ويقر 

بها معظم هواة كرة القدم.

ذكرت مجلة »ازتو اي دينهي���رو« البرازيلية 
االقتصادية ان جنم كرة القدم البرازيلي الس���ابق 
بيليه يحقق دخال س���نويا قيمته 18 مليون دوالر 
كمعدل وس���طي في العام، وذلك من خالل السلع 

التجارية التي حتمل اسمه.
ويأتي دخل بيليه الذي اعتزل اللعب منذ 30 عاما 
من خالل بيع السلع التجارية التي حتمل صورته او 
اسمه، وعدة عروض يتلقاها من جميع أنحاء العالم 

ومشروبات منشطة لها أسهم في البورصة.
وبحسب الصحيفة ذاتها فإن بيليه يطلب مبلغ 
1.2 مليون دوالر )نحو 854000 يورو( لقاء قيامه 
بأي عمل دعائي يتضمن يومني من التصوير شرط 
ان يتع���دى عرضه أكثر من 6 أش���هر، فضال عن 
حصوله على إضافة 10% من هذه القيمة في حال 
مش���اركته في أي مؤمتر صحافي او أي حملة لها 

صلة بهذا العمل.

بوربيع: إنجاز الدراجات المائية له معان كبيرة

مبارك الخالدي
حافظ خيطان على ص���دارة دوري 
الدرج���ة األولى لكرة الق���دم بالرغم من 
خس���ارته من التضامن 0 � 3 في ختام 
اجلولة الرابعة من البطولة مساء امس، 
أحرز للتضامن كل من صالح وليد )34( 
وبدر ابراهيم )75( وبرنس )79( وبقي 
رصيد خيطان عند 9 نقاط بينما ارتفع 
رصيد الش���باب الى 7 نق���اط في املركز 
الثالث. واكتسح الشباب اليرموك برباعية 
نظيفة ليرفع رصيده الى 7 نقاط في املركز 
الثاني بينما ظ���ل اليرموك على نقطته 
الوحيدة في ذيل الترتيب وسجل للشباب 
البرازيل���ي توبانغ���و )26( والبرازيلي 
ماركوس)58 و77( وفهد مرزوق )66(. 
كما تخطى الصليبخات ضيفه الفحيحيل 5 
� 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط بينما جتمد 
رصيد الفحيحيل عند 4 نقاط، وجاءت 
املباراة مثيرة عامرة باألهداف حيث جنح 
الصليبخات بأدائه املتميز دفاعا وهجوما 

في مباغتة خصمه منذ البداية وتقدم عبر 
مهاجمه البرازيلي ويلسون )5(، وأضاف 
زميله باولو فنتور الهدف الثاني )12(، 
وأضاف ويلسون هدفه الثاني والثالث 
لفريقه )14( وقلص ماهر بن عامر الفارق 
للفحيحيل )31( بعد ان ارتطمت عرضيته 
بجسد مدافع الصليبخات بدر عناد وجنح 
باولو في إضافة الهدف الرابع لفريقه )37( 
لينتهي الشوط األول بتقدم الصليبخات. 
وفي الشوط الثاني جنح حمد حربي من 
الفارق للفحيحيل من تسديدة  تقليص 
قوية خارج املنطقة )60( إال ان باولو رد 
عليه سريعا محرزا هدف فريقه اخلامس 
وهدفه الثال���ث )هاتريك( )56( بعد ان 
ارسل الكرة بالكعب في شباك احلارس 
محمد دشتي، وشهدت الدقيقة 68 طرد 
العب الفحيحيل محمد عدنان حلصوله 
على البطاقة الثاني���ة وبالرغم من ذلك 
متكن نواف جواد من تقليص الفارق عبر 

قوة وإثارة خالل مباراة خيطان والتضامنتسديدة قوية من خارج املنطقة )57(.

تهديد لبناني بعدم ترشيح بن همام

أنشيلوتي مهتم بخالفة كابيللو

تعويض مشجعي مباراة إيطاليا مع صربيا

بيروت ـ ناجي شربل
س����ارع املدير العام لشركة »وورلد 
س����بورت فوتبول« بيار كاخيا ملغادرة 
لبنان قاصدا صديق����ه رئيس االحتاد 
اآلس����يوي لكرة القدم محمد بن همام، 
لينقل اليه رسالة ش����ديدة اللهجة من 
رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشم 
حيدر، مفادها ان االخير لن يقترع ل� »بن 
همام« لوالي����ة ثالثة على رأس االحتاد 
اآلسيوي، في حال مضي رئيس االحتاد 
اآلسيوي في خياره ضم مرشح االحتاد 
اللبناني لك����رة القدم رهيف عالمة الى 
املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي، بدال 
من العميد السوري املتقاعد من اخلدمة 
االدارية ف����اروق بوظو، في االنتخابات 
املقررة في العاصمة القطرية الدوحة، 

قبل ايام من افتتاح بطولة األمم اآلسيوية 
ال� 15 التي تستضيفها قطر. وجاء هذا 
التحذير اجلدي، بعد تطورات شهدتها 
اللجنة العليا لالحت����اد اللبناني لكرة 
القدم، بعد اختيار سبعة اعضاء من 10 
حضروا اجللس����ة االخيرة، التصويت 
لرهيف عالمة مرشحا عن االحتاد اللبناني 
الى انتخابات االحتاد اآلسيوي، في مقابل 
ثالثة اصوات نالها حيدر. ويتردد كثيرا 
لدى متابعي ش����ؤون الكرة اللبنانية، 
ان هذا التصويت لم مير مرور الكرام، 
وستكون له تداعيات خطيرة، خصوصا 
انه جاء م����ن اعضاء يتم اختيارهم من 
اجلهة مالك����ة غالبية اصوات اجلمعية 
العمومية لالحتاد، وهي اجلهة التي ينتمي 
اليها حيدر، واذ بهؤالء االعضاء يختارون 

التحول بيضة قبان، ويسقطون حيدر 
في تصويت داخلي. البعض قال ان عمر 
اللجنة العليا احلالية لالحتاد، بات في 
خريفه، وعلى مشارف االحتضار. فيما 
نفى حيدر ذلك وقال ل� »األنباء«: »انتهت 
املسألة عندي مع نهاية التصويت«. وقال 
انه عمد الى اختب����ار اصحاب الوعود 
الذين ما انفكوا يطالبون باطالعهم مسبقا 
على توجهات رئيس االحتاد وخياراته، 
متهيدا للسير معه. وكان بن همام رد على 
مطالبة حيدر اثناء زيارته االخيرة الى 
لبنان منذ شهرين، باستبعاد عالمة عن 
اللجنة التنفيذية بالقول: »ال تقحموني 
في مشاكلكم الداخلية، واذا اردمت استبعاد 
اي شخص، فما عليكم اال قطع الطريق 

عليه من بوابة استبعاد ترشيحه«.

اعلن االيطالي كارلو انشيلوتي مدرب 
تشلس���ي االجنليزي اهتمامه بخالفة 
مواطنه فابيو كابيللو على رأس االدارة 
الفنية ملنتخب اجنلترا عقب انتهاء مهمته 
بعد كأس اوروبا 2012. وكان كابيللو 
اوضح انه سيعتزل مهنة التدريب بعد 

النهائيات االوروبية، بقوله »لسوء احلظ 
أنا عجوز، لم أعد أملك الوقت، ستكون 

جتربتي األخيرة على املقعد«.
لك���ن االحتاد االجنلي���زي املح الى 
ان���ه س���يختار مدرب���ا اجنليزيا بعد 
رحيل كابيللو. وردا على سؤال حول 

اهتمام���ه بتدريب املنتخب االجنليزي 
قال انشيلوتي »لم ال«، مضيفا »احب 
ان اخوض هذه التجربة في املستقبل، 
ل���م اعمل مدربا ملنتخ���ب وطني حتى 
االن، فتدريب املنتخب يختلف عنه مع 

الفرق«.

أعلن االحت����اد االيطالي لكرة القدم 
امس في موقعه على ش����بكة االنترنت 
انه اتخذ اإلج����راءات الالزمة لتعويض 
املش����جعني بطاقات مباراة ايطاليا مع 
صربيا التي توقفت بسبب اعمال الشغب 
ضمن اجلول����ة الرابعة م����ن تصفيات 

املجموع����ة الثالثة املؤهلة الى نهائيات 
كأس أوروبا ع����ام 2012. وأذاع االحتاد 
بيانا ش����رح فيه اإلجراءات التي سيتم 
تطبيقها: »وهي تتضمن الشروط واملهلة 
وطريقة تعويض ثمن هذه البطاقات«. 
وكان مشاغبون صرب تسببوا بجنوى 

في وقف املباراة بني املنتخبني في الدقيقة 
السادسة، من اللقاء والنتيجة التزال 0 
� 0، وذلك بعدما عمدوا إلى رمي اس����هم 
دخانية على اجلمهور وعلى ارض امللعب 
اندلعت على اثرها الحقا صدامات بني 

مشجعي املنتخب الصربي والشرطة.

كان وليمان وجيرارد من »النجوم األدباء«

»باراغون برس«: »قد ال يكون س����تيف مثل تي 
أس أليوت أو صامويل بيكيت، لكن كتابه يقرأ 

جيدا«.
وقام جنم ليڤربول األول س����تيفن جيرارد 
مبحاولة أدبية بدوره، حيث يبرز كتابا »سيرتي 
الذاتية« و»أسرار دليل القائد ما وراء الشارة« 
في سجله ضمن قائمة منشوراته. وهدفت سيرة 
ديڤيد بيكام الذاتية »حياتي«، إلى تعريف حقيقة 
الرجل »الرمز« بينما اقترح السير بوبي تشارلتون 
من خالل »س����نواتي في مان يونايتد: السيرة 
الذاتية« و»سنواتي مع إجنلترا: السيرة الذاتية« 
و»حياتي في كرة القدم« اكتشاف عالم كرة القدم 

من الداخل.

أبرز االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« على 
موقع����ه تقريرا ح����ول العالقة بني الس����احرة 
املس����تديرة واألدب حتت عنوان »من كرة القدم 

إلى األدب«.
وتس����اءل »فيفا«: ما طبيعة احلياة بعد كرة 
القدم؟، وقال »كثير من الالعبني ليسوا قادرين 
على أن يجيبوا عن هذا السؤال. وان محاوالت 
البعض لصناعة اسم له في مجال الكتابة خير 
دليل على ذلك. سواء في أوروبا أو أميركا اجلنوبية 

أو آسيا«.
وأضاف أنه يب����دو ان الالعبني الدوليني في 
بالد أعظ����م املفكرين، يوه����ان فولفغانغ فون 
جوتي وفريدريخ فون شيلر وبرتولت بريخت 
أو هاينريخ هايني. ف����ي أملانيا يضعفون أمام 
القلم، حتى لو كانوا بعيدين عن التميز بأعمال 
هائلة، يسعى الالعبون الى جذب أنظار عشاق 

األدب.
والدلي����ل على ذلك أوليڤر كان الناش����ط في 
هذا املضمار. فبعد كتاب »الرقم واحد«، و»أنا.. 
النجاح يأتي من الداخل«، أصدر احلارس الدولي 
السابق كتابه الثالث في األسواق: »ستصل.. كيفية 
احلصول على ما تريد« والذي يوفر نصائح لعدم 

فقدان الثقة في النفس ولتحقيق األهداف.
ومن أفضل م����ن أوليڤر كان احلارس القدمي 
الذي اختير أفضل حارس في العالم )في 1999 
و2001 و2002(، حيث كت����ب ينز ليمان بكتاب 
»اجلنون يسيطر على امللعب«، وأبرز أولي شتاين 
موهبته في كتاب »استراحة الشوطني.. النتيجة 

بدون تنازل«.
وشهدت الدولة األم لكرة القدم بعض النجوم 
القدامى يستهلون مسيرة جديدة من خالل التفرغ 
للكتابة، حيث كتب ستيف بروس، القائد السابق 
ملان يونايتد ومدرب س����ندرالند احلالي، ثالث 
روايات بعناوين تتحدث عن نفسها: »مهاجم« 

و»قائد« و»مدافع«.
ويروي كتاب »مهاجم« قصة ستيف بارنز، 
وهو العب قدمي ارتبط اسمه بقضية قتل، حيث 
كان املش����تبه األول. وهو شخص آخر يؤكد ان 
كرة القدم ميكن أن تكون عاملا قاتال.. وعن عمله 
الثاني، »قائد«، قال ريغي ش����ارب من دار نشر 

حارس املرمى األملاني أوليڤر كان ترك الكرة واجته إلى األدب

الحضري بسبب  واإلسماعيلي  الزمالك  بين  أزمة  بوادر 
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 

كشف مجلس إدارة الزمالك أن عقد حارس مرمى 
الفريق االول لكرة القدم بالنادي عصام احلضري ال 
يتضمن أي بنود تنص على خصم مستحقاته طوال 

فترة إيقافه البالغة 4 أشهر.
ورغم ذلك، فإن الزمالك س���يكون له كامل احلق 
في خصم 25% من مستحقات احلارس الدولي جتاه 
النادي بسبب قرار إيقافه، وذلك استنادا الى البند 
اخلاص بنسبة املشاركة الذي يتضمنه عقده وموقع 
عليه الالعب، خاصة أن إيقافه سيمنعه من حتقيق 
النسبة املطلوبة من املش���اركة في املباريات حتى 

يستطيع احلصول على قيمة عقده كامال.
في الوقت نفسه، اتخذ املجلس قرارا بعدم حتمل 
أي ج���زء من قيمة الغرامة البالغة 796.500 دوالر، 
بعد التأكد من عدم وجود أي بند يخص ذلك الشأن 
في عقد احلارس بعد مراجعته من قبل إدارة النادي، 
وهو البند الذي كان موجودا في عقد احلضري مع 
اإلسماعيلي وتوقع البعض نقله بالتبعية لتعاقده 
مع الزمال���ك وهو ما لم يح���دث، وعليه فقد اعلن 
مجلس الزمالك برئاس���ة املستشار جالل إبراهيم، 
عقب اجتماعه االخير مس���اء اول من امس، التزام 
الن���ادي بالبنود املوجودة في العق���د، دون النظر 
الى وعود ش���فهية كان قد وعد بها املجلس السابق 
برئاسة ممدوح عباس مسؤولي نادي االسماعيلي 

عند اجراء التعاقد مع احلارس.
يذك���ر أن احلضري تعاقد مع الزمالك في بداية 
املوس���م احلالي ملدة ثالث سنوات، بحيث يحصل 
في املوس���م األول على ملي���ون و700 ألف جنيه، 
تزيد كل موسم 100 ألف لتصل في املوسم الثالث 
ملليون و900 ألف جنيه، وبالتالي فإن خصم %25 
من عقده، كنسبة مش���اركة، سيخفض عقده في 
املوسم األول ملليون و275 ألف جنيه فقط، وبالتالي 
أصبحت هناك بوادر أزمة س���تطفو على السطح 
الكروي في األيام املقبل���ة، ما بني إدراتي الزمالك 
واإلسماعيلي بسبب عصام احلضري، وذلك بعدما 
أعلن مجلس الزمالك عدم وج���ود ما يلزم ناديه 
بتحمل 100 أل���ف دوالر من الغرامة املوقعة عليه 
من احملكمة الرياضي���ة الدولية، وهذا على عكس 

ما يؤكده مجلس اإلسماعيلي.

وأكدت إدارة االسماعيلي برئاسة نصر أبواحلسن 
ضرورة حتمل الزمالك ذلك املبلغ، بناء على وجود 
اتفاق رسمي مع مجلس ممدوح عباس واحلضري 
ينص على حتمل الزمالك املبلغ إذا ما طبقت الغرامة 

بشكل نهائي.
وأكد مسؤولو اإلسماعيلي تنصلهم من دفع أي 
مبلغ في غرامة احلضري بعدما مت نقل البند الذي كان 
ينص على ذلك بني سيون واإلسماعيلي، على الزمالك 

بالتبعية بعد انتقال احلضري للنادي األبيض.
الى هذا، أقر االحت���اد الدولي لكرة القدم »فيفا« 
في خطابه املرس���ل لنظيره االحتاد املصري عقوبة 
عصام احلضري أربعة أشهر بداية من 12 اجلاري، 
وأوضح فيفا في خطابه أن احلكم الصادر من احملكمة 
الفيدرالية يقر بعقوبة الالعب وعدم تعليق احلكم، 
وبذلك تصبح العقوبة سارية فورا ومن تاريخ احلكم 
12 أكتوبر اجلاري وحتى أربعة أشهر مقبلة أو حلني 
إش���عار آخر.. وهذا يعني ان ف���ي إمكان احلضري 
العودة للمالعب رسميا يوم 11 فبراير 2011 ويتوقع 

ان تكون عودته في نادي حرس احلدود.

إبراهيم يفتح باب احتفاالت المئوية

من جهة أخرى، أكد رئيس نادي الزمالك املستشار 
جالل إبراهيم أن االجتماع األخير الذي عقده مجلس 
االدارة ناق���ش األمور اخلاص���ة بالترتيب وتنظيم 
بعض األمور املادية واإلدارية  بالنادي،   حيث يعكف 
املجلس خالل الفترة الراهن���ة على إعادة التنظيم 

اإلداري في معظم املواقع.
ووافق املجلس خالل نفس االجتماع على س���فر 
فري���ق كرة اليد إلى املغرب من أجل املش���اركة في 
البطولة االفريقية لألندية أبطال الدوري ،   والتي يعقد 
عليها النادي آماال كبيرة في حتقيق نتائج جيدة . . 
وكان مجلس ادارة الزمالك برئاسة جالل إبراهيم   قد 
قرر فتح ترتيب���ات احتفاالت مئوية النادي ،   وهي 
االحتفاالت التي تتضمن مب���اراة عاملية كبيرة مع 
أحد األندية األوروبية ، باإلضافة إلى  األفكار الثقافية 
واألدبية التي اش���ترطها مجل���س اإلدارة ،   من أجل 
اخلروج بأفضل ش���كل للمئوية ،   واالستفادة منها 

أدبيا وماديا قدر املستطاع .

بعد رفض الناديين تحمّل العقوبات المالية التي أوقعت عليه

انتقاالت عصام الحضري
أشعلت االتهامات بين األندية

خيطان خسر من التضامن وحافظ على صدارة »األولى«
مهرجان أهداف في الصليبخات.. والشباب يكتسح اليرموك

بطل العالم محمد بوربيع وأرقام قياسية

مجلس الوزراء يطلب من »الهيئة« إيضاحات
قانونية في حال عدم المشاركة في اآلسياد

الرندي يمثل جامعة »رايس يونفيرستي«
األميركية في بطوالت اإلسكواش

اليوحه يحرز فضية الوثب الثالثي
في البطولة العسكرية

مبارك الخالدي
طالبت اللجن����ة القانونية املنبثقة عن مجلس الوزراء برئاس����ة 
املستشار راشد احلماد الهيئة العامة للشباب والرياضة بتقدمي مذكرة 
تفصيلية لعرضها على اللجنة تتضمن املوقف القانوني من اللجنة 
االوملبي����ة الدولية واللجنة املنظمة لآلس����ياد في حال قررت الكويت 
عدم املشاركة في اآلسياد املقرر انطالقها في مدينة غوانزو الصينية 
الش����هر املقبل. وجاء ذلك اثر االجتماع الذي عقد في املجلس مس����اء 
امس وحضره من جانب الهيئة نائب املدير العام لش����ؤون الش����باب 
جاس����م يعقوب ونائب املدير العام لشؤون االنشاءات عصام جعفر، 
حيث تداول االجتماع امكانية مشاركة الكويت في اآلسياد حتت العلم 
االوملبي في ظل استمرار حالة ايقاف النشاط الرياضي املفروض على 
الكوي����ت منذ مطلع العام احلالي. وعلم����ت »األنباء« ان اجتماعا آخر 
س����يضم ممثلي الهيئة باللجنة القانونية مبجلس الوزراء في االيام 

املقبلة الستعراض املذكرة التي ستقوم الهيئة بإعدادها.

منحت جامعة »رايس يونفيرستي« األميركية جنم االسكواش والعب 
املنتخب الوطني ونادي القادس���ية أحمد علي الرندي منحة للدراسة 
ومتثيلها في مختلف بطوالت االسكواش، وقد غادر الرندي البالد أمس 
الى مدينة هيوسني بوالية تكساس األميركية لاللتحاق بالدراسة في 
جامعة »رايس« وهي من اجلامعات املعروفة واملتقدمة علميا. وأشاد 
الرندي بالش���يخة فادية السعد رئيسة اللجنة العليا املنظمة لبطولة 
س���مو األمير الوالد وبطولة الشيخة شيخة السعد على ما تقدمه من 

جهد ودعم مادي ومعنوي كبير من أجل تطوير لعبة االسكواش.

احرز العب منتخب اجليش الكويتي اللعاب القوى حسني اليوحه 
امليدالية الفضية في الوثب الثالثي للدورة العسكرية العربية االولى 
املقامة حاليا في سورية. وقال رئيس الوفد االعالمي للبعثة العسكرية 
النقيب انور السلمان في تصريح ل� »كونا« ان منتخب اجليش الكويتي 
متكن كذلك من احراز امليدالية البرونزية في املالكمة في وزن فوق 91 

كلغ عبر الالعب عبدالرحمن رمضان. 


