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الفهد بحث تعزيز العالقات 

الرياضية مع قرغيزستان 

إسكواش »الكويتية« ثاني بطولة العالم

نتائج الفتة لبراعم كرة األصفر
قال مشرف مدرسة البراعم لكرة القدم في نادي 
القادسية محمد مال اهلل ان التسجيل مازال قائما 
لالنضمام الى املدرسة من مواليد 1998 وما فوق 
لصقل قدرات البراعم نحو األفضل، حيث تستقبل 
اإلدارة أولياء األمور الراغبني في تسجيل أبنائهم 
يوميا، ويشرف على تدريب البراعم املدربون طارق 
اخلليفي ومحمد النمش وصالح العلي وياسر محمد 
وتشارك براعم القادسية في بطوالت احتاد الكرة 

حيث يتصدر فريق حتت 12 سنة مسابقة الدوري 
بعد فوزه في مبارياته األربع على الكويت 2-4 
والساحل 5-0 والعربي 5-1 وكاظمة 7-1. وقال 
مال اهلل ان مدرسة براعم القادسية تضم عناصر 
واعدة منهم عبداهلل موس���وي الذي مت ضمه من 
أكادميية حس���ن أبل، وسبق له اللعب في أندية 
هولندية للبراعم وهو من العناصر التي ينتظرها 

مستقبل جيد.

الفالح على دعمه الكبير للفريق 
م���ا انعكس عل���ى حتقيق هذه 
النتيجة الطيبة. واعتبر الغريب 
أن بطولة العالم لشركات الطيران 
من أجنح البطوالت وأقواها حيث 
شهدت منافسات قوية من أفضل 

الالعبني في العالم.

الوفد ومدير نادي »الكويتية« 
أن ما حققته مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية في البطولة هو 
إجناز مشرف للرياضة الكويتية، 
معربا عن شكره العميق وزمالئه 
لرئيس مجلس اإلدارة العضو 
اللطيف  املنتدب م.حمد عب���د 

فاز فريق مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية لإلس���كواش 
باملركز الثان���ي لبطولة العالم 
الثالث���ة  الطي���ران  لش���ركات 
والعش���رين الت���ي أقيمت في 
سنغافورة خالل الفترة من 17 
إل���ى 23 أكتوب���ر املاضي، فيما 
أح���رز فريق ش���ركة اخلطوط 
الس���نغافورية املركز  اجلوية 
األول، وجاءت اخلطوط اجلوية 
الثالث  البريطانية ف���ي املركز 
واخلطوط اجلوي���ة اإلماراتية 
رابعا، وضم فريق »الكويتية«: 
عادل الغريب، صالح اخلضري، 
طارق العويش، هشام رمضان 
املباراة  وجاس���م ذياب. وبعد 
النهائية أقيم حفل كبير حضرته 
الوفود املشاركة لتوزيع الكئوس 
التذكاري���ة على  وامليدالي���ات 

الفائزين باملراكز األربعة. 
وأكد ع���ادل الغريب رئيس 

بحث رئيس املجلس االوملبي االسيوي واللجنة 
االوملبية الكويتية الشيخ احمد الفهد مع رئيس 
احتاد الكرة في قرغيزس���تان ايبك اليبيف سبل 
تعزيز العالقات الرياضية الكروية املشتركة بني 
البلدين. وتطرقت املباحث���ات ايضا الى تعزيز 
اواصر التعاون واللقاءات الودية الكروية وتبادل 
اخلبرات الفنية والرياضية ذات االهتمام املشترك 

في مجال كرة القدم.
وعبر الفهد في تصريح للصحافيني عن االمل 

بان تشهد املرحلة املقبلة النجاح املنشود ملشاركات 
املنتخبني في البطوالت املقبلة.

من جهته أبدى اليبيف س���عادته بنتائج هذه 
الزيارة التي جمعت���ه مع الفهد مؤكدا في الوقت 
ذاته حرص بالده على استمرار التواصل الرياضي 

مبا يخدم شباب البلدين.
واعرب عن شكره وتقديره للفهد وبقية املسؤولني 
الرياضيني في الكويت متمنيا للرياضة الكويتية 

املزيد من االجنازات في كل األلعاب.

الشيخ أسامة الصباح

عادل الغريب وطارق العويش يحمالن جائزة املركز الثاني

الفريق الشيخ أحمد النواف يسلم الكأس إلى إبراهيم صنقور

الشيخة نعيمة األحمد ووليد أمان خالل املؤمتر الصحافي

الشيخ احمد الفهد يتسلم درعا من ايبك اليبيف

)رويترز( العب العربي موسى هارون في صراع على الكرة مع مدافع األهلي مشعل العنزي 

املصري عمرو شبانة والفرنسي غريغوري جولتير خالل املباراة

العربي يسحق األهلي برباعية

حمد بن خليفة: السامبا والتانغو  دعم لملف قطر

 شبانة وعاشور في نهائي بطولة األمير الوالد لإلسكواش
 تأهل املصريان عمرو شبانة 
ورامي عاشور الى املباراة النهائية 
لبطولة األمير الوالد الشيخ سعد 
العبداهلل الدولية لالس���كواش، 
بف���وز األول عل���ى الفرنس���ي 
غريغوري جولتير والثاني على 
االجنليزي جيمس ويليستروب 

في الدور نصف النهائي.
 من جهته، أشاد املدير العام 
السابق لالس���كواش في نادي 
القادسية الشيخ أسامة الصباح 
باملستويات الفنية لبطولة األمير 
الوالد. وقال ان وجود أبطال العالم 
األوائل في االس���كواش يعتبر 
مكسبا كبيرا للكويت والشباب 
الرياضي، مؤكدا ان هذه البطولة 
عزيزة على قلوبنا جميعا ألنها 
حتمل اسم األمير الوالد، كما انها 
برعاية سامية من صاحب السمو 

األمير الشيخ صباح األحمد.
 واضاف: استطيع القول ان 
البطول���ة جنحت بكل املقاييس 
تنظيميا وحتكيميا، وان تنظيم 
بطوالت عالية املس���توى ليس 
غريبا على الشيخة فادية السعد 
التي تساهم باالرتقاء مبستويات 
العبين���ا األبطال، فلها الش���كر 
والتقدير على جهودها املبذولة من 
أجل وضع الكويت على خارطة 

العالم في االسكواش.
 وناشد الشيخ أسامة الصباح 
مديري فرق االسكواش في األندية 
زيادة االهتمام بالالعبني وحثهم 
أبطاال في املس���تقبل،  ليكونوا 
متمنيا ان يشاهد اجلميع أبطاال 
أبط���ال مصر  أمثال  كويتي���ني 
الذين قدم���وا أداء وال أروع في 

البطولة.
القطاع  ال���ى دور  وتط���رق 
اخلاص في دعم الرياضة داعيا 
الشركات واملؤسسات ان حتذو 
حذو الش���يخة فادية السعد في 
دعم االسكواش، مؤكدا على أهمية 
دور القطاع اخلاص في دعم جميع 
األنشطة ومنها النشاط الرياضي، 

حيث ال ميكن للعبة ان تتقدم إال 
بدعم من املؤسسات أو الشركات 
الش���خصيات، حتى يتمكن  أو 
املسؤولون من تنفيذ برامجهم 

االعدادية لالعبني.
 وق���ال ان الكوي���ت تزخ���ر 
القادرين  بالالعبني املوهوب���ني 
على العطاء ووضع اسم الكويت 
على لوحات الشرف في جميع 

البطوالت، لكن هؤالء الش���باب 
يحتاجون الى دعم من احلكومة 
والقطاع اخلاص. ومضى الشيخ 
اس���امة قائال: طاملا احلديث عن 
دعم وتطوير األلعاب نأمل من 
احتاد االسكواش االهتمام باللعبة 
من خالل وضع برامج تدريبية 
واالنطالق باللعبة الى آفاق اوسع 
وهذا يحتاج الى التسويق. وردا 

على سؤال قال الشيخ أسامة: أنا 
موجود ولن اترك القادسية لكن 
التزامات���ي اخلاصة حالت دون 
متابعتي للعبة لكن علي الرندي 
»فيه البرك���ة«، واختتم حديثه 
معربا عن شكره وتقديره لصاحب 
السمو األمير على رعايته الكرمية 
للبطولة وللشيخة فادية السعد 

على جهودها الواضحة.

  أكد رئي����س االحتاد القطري 
لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة 
على اهمية املباراة الدولية الودية 
التي جتمع بني البرازيل واألرجنتني 
في الدوحة في 17 اجلاري في دعم 
ملف قطر الستضافة كأس العالم 
2022 قبل موعد التصويت املقرر 

في الثاني من ديسمبر املقبل.
 وأكد الش����يخ حمد في مؤمتر 
صحافي ان »اقامة املباراة في هذا 
التوقيت سيكون مبثابة رسالة قبل 
التصويت في »فيفا« على الدولتني 
املنظمتني لكأس العالم 2018 و2022، 
بان قطر لديها القدرة على تنظيم 
اكبر األحداث الرياضية واملباريات 

املهمة«.
 واستطرد قائال: »املباراة ستقام 
قبل ايام قليلة من التصويت على 
الدولت����ني املنظمتني لكأس العالم 
2018 و2022، وبالتالي فهي خير 
رسالة مللف قطر 2022 ونتمنى ان 

تكون اضافة للملف القطري«.
 وأش����ار ال����ى ان »احلض����ور 
اجلماهيري الكبير املتوقع خاصة 
ان منتخبي األرجنتني والبرازيل 
الدوحة بكامل  الى  س����يحضران 
جنومهما والتفاع����ل اجلماهيري 
معهم، وأيضا التفاعل االعالمي مع 
املباراة ستس����هم بشكل كبير في 
الترويج مللف قطر 2022 وتعطي 
صورة ايجابية عن قطر وقدراتها 

على استضافة مثل هذه األنشطة 
واملباريات العاملية وتنظميها على 

أعلى مستوى«.
القط����ري   وأعل����ن االحت����اد 
منذ يومني نف����اد 40% من تذاكر 

املباراة.
 من جانبه، كشف األمني العام 

يجم����ع املنتخب����ني العامليني، كما 
يس����بق املباراة لقاء ودي يجمع 
املنتخب القطري مع منتخب هايتي 
وهي آخر جتارب قطر قبل خليجي 

20 باليمن«.
من جهة اخرى، تغلب العربي 
على االهلي 4-0 في افتتاح املرحلة 

اللجنة  الك����رة ورئي����س  الحتاد 
املنظمة للمباراة س����عود املهندي 
عن اقامة أنش����طة للجماهير قبل 
انطالق املباراة، وقال »ان األنشطة 
ستبدأ في الثانية ظهرا وتستمر 
حتى السابعة مساء وقبل ساعة 
من انطالق اللقاء التاريخي الذي 

التاسعة من الدوري القطري لكرة 
القدم. 

وسجل األرجنتيني ليوناردو 
بيسكوليتش����ي )11( وعبدالعزيز 
حامت )33 و59( واجلزائري خوخي 

بوعالم )66( االهداف.
ورف����ع العربي رصيده الى 21 
نقطة بفارق نقطة واحدة امام خلويا 
املتصدر، فيما ظل االهلي في املركز 
الثاني عشر األخير برصيد نقطة 
واحدة بعدما مني بهزميته السابعة 
مقابل تعادل واحد مع مباراة مؤجلة 
ام����ام الغرافة حام����ل اللقب الذي 
تابع انتصارات����ه املتتالية بفوزه 
الكبير على السيلية بثالثة اهداف 
تناوب على تسجيلها البرازيليان 
جونينيو )3( وكليمرسون )29( 

وفهيد الشمري )49(.
 ورفع الغرافة رصيده الى 16 
نقطة وانض����م الى املريع الذهبي 
للمرة األولى بعد تقدمه الى املركز 
الرابع مؤقتا، بينما ظل السيلية في 

املركز الثامن برصيد 9 نقاط.
وفي مباراة ثالثة، اخفق اخلور 
وأم صالل في العودة الى االنتصارات 
وتعادال بهدف للبرازيلي الن باهيا 
)32 من ركلة جزاء( مقابل هدف 

للنيجيري توشوكا )72(.
وبق����ي اخل����ور وام صالل في 
مركزيهما التاسع والعاشر برصيد 

6 نقاط لكل منهما.

350 العبًا في بطولة الكراتيه 

الدراجات النارية في بطولة قرطاج

 تنطلق مس���اء اليوم بطولة احتاد الكراتيه األولى للناش���ئني 
والش���باب )كاتا � كومتيه( مبشاركة 350 العبا من جميع الفئات 
ميثلون األندية احمللية، وتستمر البطولة حتى 11 اجلاري، حيث 
يلعب في اليوم األول كاتا فردي حتت 15 سنة، وكاتا فردي ناشئني 

حتت 18 سنة، وكاتا جماعي ناشئني وشباب.
وفي اليوم الثاني تقام مس���ابقة قتال فردي ناش���ئني حتت 15 
س���نة، واليوم الثالث قتال فردي ناش���ئني حتت 15 سنة، واليوم 
الرابع قتال فردي ناشئني وزن فوق 55 كجم + شباب وزن حتت 
55 كجم. وفي اليوم اخلامس قتال فردي شباب حتت 60 و65 كجم، 
واليوم السادس قتال فردي شباب حتت 70 كجم وفوق 70 كجم.

وفي اليوم السابع قتال جماعي ناشئني، وفي اليوم الثامن واألخير 
قتال فردي شباب حتت 18 سنة وختام البطولة.

من جانبه أشاد أمني السر العام في احتاد الكراتيه خلف السعيدي 
باالستعدادات القوية التي ابدتها فرق األندية من خالل املعسكرات 
اخلارجية أو احمللية خالل الفترة املاضية وهو ما يجعلنا نتوقع 
بطولة قوية وموسما رائعا للكراتيه يضاف إلى املواسم الناجحة 
في السنوات السابقة. وبني السعيدي ان مستوى الالعب الكويتي 
في الكراتيه في تطور مس���تمر م���ع دخول مدارس تدريب عديدة 
ومختلفة في الكويت مما يساهم وبشكل كبير في االرتقاء مبستوى 
الالعب وتطويره ما ينعكس إيجابا على مستوى املنتخب لتقدمي 
أفضل أداء وحتقيق نتائج ممتازة باسم الكويت دوليا وإقليميا.

  توجه وفد منتخب الدراجات النارية الى تونس للمش����اركة في 
بطولة قرطاج للدراجات النارية التي ستنطلق اخلميس املقبل على 
مدار 3 أيام.  ومتثل هذه البطولة اجلولة الثالثة من البطولة العربية 

للدراجات النارية التي تقام حتت مظلة االحتاد العربي.
 ويشارك في البطولة أكثر من 10 دول عربية وأجنبية منها منتخب 
الكويت الذي يضم 6 دراجني من خيرة أبطال هذه الرياضة الطامحني 

الى حتقيق مراكز متقدمة جلمع أكبر عدد من النقاط.
 يذكر ان منتخب الدراجات النارية يحتل املركز الثاني في الترتيب 
الع����ام في البطولة بعد ختام اجلولة الثانية التي نظمت في الكويت 

خالل شهر أبريل املاضي.
 من جهة أخرى، نظم نادي الس����يارات والدراجات اآللية اجلولة 
األول����ى من بطولة ال� »كارت« احمللية على حلبة »برو.كارت« بحلبة 
جابر األحم����د الدولية لتكون بذلك أول بطول����ة تنظم على املضمار 
املخصص منذ افتتاحه قبل ش����هرين.  واحرز فهد الفجي املركز األول 
بتوقي����ت دقيقة و16 ثانية و62 جزءا م����ن الثانية، تاله محمد الغامن 
بدقيقة و16 ثانية و67 ج����زءا من الثانية، وحل باملركز الثالث نواف 

الصفي بدقيقة و16 ثانية و89 جزءا من الثانية.

»األمن الجنائي« 
بطل كأس الحمد لـ »اليد«

 أحرز فريق قطاع األمن اجلنائي كأس بطولة املرحوم العميد 
محمد احلمد لقطاعات وزارة الداخلية لكرة اليد التي ينظمها احتاد 
الشرطة الرياضي اثر تغلبه في املباراة النهائية على فريق األمن 
اخلاص 24-16 التي أقيمت على صالة الش���هيد فهد األحمد مبقر 

احتاد كرة اليد في الدعية.
وفي مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع، فاز قطاع التعليم 

والتدريب على األمن العام 7-9.
وفي اخلتام قام رئيس االحتادين الدولي والكويتي للش���رطة 
الفريق الشيخ أحمد النواف ونائب رئيس مجلس اإلدارة العقيد 
عبدالرحمن احلقان وأمني سر االحتاد العقيد وليد الغامن وعضو 
مجل���س اإلدارة ومدير كرة اليد في االحت���اد املقدم خالد البحوه 

بتوزيع الكأس وامليداليات التذكارية على الفرق الفائزة.
من جانبه، أشاد الفريق الشيخ أحمد النواف مبستوى املباراة 
النهائية وقال ان احتاد الشرطة يحرص على إحياء ذكرى قياداته 
السابقني التي ساهمت في رفع الرياضة الشرطية إلى مواقع متقدمة 
وحقق���ت العديد من اإلجنازات حيث تأتي بطولة املرحوم العميد 
محمد احلم���د لتؤكد هذا التوجه وحتمل اس���ما غاليا من قيادات 

االحتاد السابقني.
من جانبه، وجه لؤي وقيس جنال املرحوم العميد محمد احلمد 
الش���كر والتقدير إلى رئيس االحتاد الفريق الشيخ أحمد النواف 
وأعضاء مجلس اإلدارة على إحياء ذكرى قيادات االحتاد السابقني، 
كما وجها الشكر لكل من ساهم في جناح البطولة، وأشارا إلى أن 
احتاد الشرطة له مبادرات سباقة في إحياء ذكرى قياداته، وإبراز 
الدور الذي قاموا به في خدمة االحتاد ومنهم الوالد املرحوم العميد 

محمد احلمد.

تفتتح في الساعة ال� 6 مساء 
اليوم بطولة املرأة األولى للكرة 
الطائ����رة لدول مجلس التعاون 
في نادي فتيات القرين. وعشية 
انطالقة البطولة، عقدت رئيس 
اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية ورئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة الشيخة نعيمة 
األحم����د مؤمت����را صحافيا في 
مقر اللجنة االوملبية، بحضور 
التنظيمية لدول  اللجن����ة  أمني 
مجلس التعاون اخلليجي وليد 
آمان، لتوضيح النقاط اخلاصة 
بالبطولة وآخر االستعدادات لها.  
وتقدم آمان بالشكر من الشيخة 
نعيمة االحمد على جهودها في 
مجال االهتم����ام برياضة املرأة، 
في دول املجلس، وقال ان اللجنة 
التنظيمية سخرت كل جهودها 
وإمكاناتها لدعم البطولة، ونقل 
متنيات رئيس اللجنة التنظيمية 
التعاون للطائرة  لدول مجلس 
يوس����ف العب����داهلل بنج����اح 

البطولة.
 من جهتها، اكدت الشيخة نعيمة 
أن املنتخب الوطني مت إعداده جيدا 
للمشاركة واملنافسة على اللقب، 
ومت اختي����ار أفضل العناصر من 
الالعبات املتميزات لتمثيل األزرق، 
ولم يقتصر اإلعداد على منتخب 
الطائ����رة فق����ط بل ش����مل أيضا 
منتخب كرة الس����لة امال في بناء 
منتخبات قوية من شأنها املنافسة 
في البطوالت القادمة.وعن أقوى 
املنتخبات املنافسة، رأت ان منتخب 
اإلمارات من أق����دم املنتخبات في 
اخلليج ويضم مجموعة متميزة 
من الالعبات، ويصنف ضمن أقوى 

املنتخبات املنافسة على اللقب.

بش����كل متميز مما دفعني إلى 
زيارة املدارس ملتابعة األنشطة 
الرياضية للفتيات، وكان هناك 
العديد من الفتيات املتميزات في 
عدة ألعاب، ولكن لألس����ف عند 
طلب ضمهم لألندية أو املنتخب 
ملمارسة اللعبة بشكل احترافي 
كان غالبا م����ا يرفضن معللني 
السبب بانشغالهم بالدراسة، ولكن 
نأمل في الفترة القادمة أن يتغير 
ذلك املفهوم لدى الفتيات عندما 
يشاهدن ان البطوالت النسائية 

حتظى بتأييد اجلميع.
وعند س����ؤالها ع����ن وجود 
اعتراضات م����ن بعض أعضاء 
مجلس األم����ة على تنظيم مثل 
تلك البطوالت النسائية، قالت 
ان تلك االعتراض����ات ليس لها 
أي مبرر، فنح����ن ال نخالف في 
تلك البطوالت العادات والتقاليد 
اإلس����المية التي تربينا عليها 

ونراعيها بشكل دقيق.

إل����ى أنه كان هن����اك الكثير من 
الصعوبات كانت عائقا للخروج 
بتلك البطولة س����واء من إعداد 
املنتخ����ب أو توحي����د رأي دول 
التعاون اخلليجي أو من ناحية 
السماح بتنظيم البطولة، ولكن 
تلك الصعوبات متت معاجلتها 
التعاون  وتخطيها، بعدما ظهر 
الرائ����ع م����ن دول اخللي����ج مع 
الكويت وتأيي����د اقامة البطولة 
وعلى وجه اخلصوص قطر التي 
ال يستطيع أحد أن ينكر جهودها 
املستمرة في رياضة املرأة. واكدت 
ان البطول����ة حظيت بتأييد من 
احلكومة ودعمها ماديا ومعنويا 
الس����تضافة باكورة البطوالت 
اخلليجية للمرأة، باإلضافة إلى 
التعاون البناء من الهيئة العامة 
للشباب والرياضة برئاسة د.فؤاد 

الفالح.
وعن إع����داد املنتخب قالت: 
ان شغلي الش����اغل كان إعداده 

 وأك����دت أن حف����ل االفتتاح 
سيكون مبسطا دون أي فقرات 
غنائي����ة، موضح����ة أن الهدف 
األساسي هو إقامة البطولة األولى 
للم����رأة على مس����توى اخلليج 
بغض النظر عن األمور اجلانبية. 
وأضافت الشيخة نعيمة أن سعيها 
نحو وضع رياضة املرأة في مكانة 
مرموقة لن يتوقف عند حد معني 
وسيس����تمر دائما، مشيرة إلى 
أنها سعت نحو إقامة منافسات 
للمرأة في بطولة األلعاب املجمعة 
بالبحرين، ورغم التأخر في الرد 
على الطلب لم يتوقف إصرارها 
عل����ى تأكيد الطل����ب، موضحه 
أنه ال مانع لديها من السفر إلى 
الس����عودية واالجتماع مع أي 
مسؤول في سبيل احلفاظ على 

حقوق الرياضة النسائية.

 الصعوبات تعترض البدايات

 وأش����ارت الش����يخة نعيمة 

نعيمة األحمد: السعي لوضع رياضة المرأة في مكانة مرموقة لن يتوقف
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