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وجهت اللجنة املائية في النادي البحري الدعوة ألولياء 
األمور األعضاء وغير األعضاء لتسجيل أبنائهم وبناتهم 
ف���ي دورة محو أمية الثامنة للس���باحة والتي خصصت 
للبراعم األوالد من عمر 5 إلى 12 سنة وللبنات من 5 إلى 

9 سنوات.
وذكر مدير مجمع السباحة في النادي حسن الدريع أن 
التسجيل سيبدأ اعتبارا من اليوم في مقر النادي بالساملية 
مشيرا الى أن الدورة ستقام في مجمع السباحة في النادي 
حتت اشراف جهاز تدريبي متميز ومتابعة إدارية للتأكد 
من مدى جتاوب وتفاع���ل البراعم مع الدورة وتقدمي كل 

أوجه التشجيع املعنوي.
وأضاف الدريع أن النادي بصدد تنظيم نش���اط حافل 
في مجال الس���باحة خالل فترة إجازة الصيف وفي إطار 
املهرجان الصيفي الترويحي وفي إطار تعزيز خطط النادي 
في مجال األلعاب املائية وفي مجال محو أمية الس���باحة 

لتأهيل براعم جديدة لضمها لفرق النادي.
وأعرب الدريع عن ش���كره وتقديره لالهتمام الكبير 
الذي يوليه رئيس النادي اللواء فهد الفهد ونائبه م.أحمد 
الغامن وأمني السر العام خالد الفودري في مجال النهوض 

واالرتقاء بالرياضات واألنشطة املائية.

جانب من دورة سابقة للبراعم

محو أمية السباحة 
للبراعم في»البحري«

»شباب األبيض« حافظوا على »الثنائية« في كأس االحتاد باليد

النادي خالد الغامن قد أعد مكافآت 
مجزية لفريق الشباب الذي يستحق 
الثناء والتقدير لتكرارهم االجناز 
في موسمني على التوالي، وقال: لقد 
حقق شبابنا مهمة صعبة ونحن 
بدورنا لن ولم نقصر معهم. بدوره، 
اثنى قائد االبيض عبداهلل اخلميس 
النادي وادارة  ادارة  على مجلس 
اللعبة عل����ى االهتمام الكبير من 
خالل توفير ما يحتاجه الفريق كما 
شكر مشرف الفريق حمد الدوسري 
الالعبني على التزامهم بالتدريبات 

سعيا الى حتقيق االلقاب.
حامد العمران  ٭

االبيض عب����داهلل اخلميس فيما 
س����لم امليداليات امني الس����ر بدر 
الذي����اب وعضو مجل����س االدارة 
خالد عبدالقدوس بحضور مدير 
اللعبة في الكويت قايد العدواني. 
من جانبه، قال قايد العدواني مدير 
»يد« األبيض ان االجناز اش����ارة 
الى م����دى التميز في املس����توى 
العام لقطاع األش����بال والناشئني 
والش����باب والقدرة على املنافسة 
على األلقاب في املراحل الس����نية 
بعد ان ظف����ر االبيض بلقب كأس 
التفوق لكرة اليد برصيد 23 نقطة. 
وأشار العدواني الى أن نائب رئيس 

جنح ن����ادي الكوي����ت لتحت 
18 س����نة في احلصول على كأس 
االحتاد لكرة اليد بعد فوزه على 
الفحيحيل 30 - 26 )الشوط األول 
17 - 15( في املباراة النهائية التي 
جمعتهما مساء اول من امس على 
صالة الشهيد بالدعية وبذلك حقق 
االبيض الثنائية للعام الثاني علي 
التوالي بطولتي الدوري والكأس، 
فيم����ا حل الفحيحي����ل في املركز 
القادسية ثالثا بعد  الثاني وجاء 
فوزه على كاظمة 28 - 26. وفي 
اخلتام، سلم رئيس نادي الفحيحيل 
وليد الفليج كأس البطولة لكابنت 

وليد الفليج يسلم الكأس لكابنت األبيض عبداهلل اخلميس

عادل الغريب يتوسط الالعبني حسني صالح وعبداهلل الشمري

بدر الذياب وخالد عبدالقدوس وقايد العدواني مع فريق الكويت

العمران يستقيل من احتاد اليد
قدم عضو مجلس ادارة احتاد كرة اليد حامد العمران استقالته 

من عضوية املجلس بشكل رسمي وسيتفرغ العمران ملهام 
منصبه اجلديد كمدير لنادي القرين الذي يرأس مجلس اداراته 

النائب السابق احملامي احمد الشحومي. 
اجلدير بالذكر ان مجلس ادارة الهيئة العامة للشباب والرياضة 

قد اعلن في اجتماعه قبل االخير على اشهار النادي ليصبح الـ 
15 لالندية الشاملة.

الطباع: دور ريادي الحتاد اجلمباز في تطوير اللعبة عربيًا

الغريب يشيد مبستوى الالعبني في افتتاح بطولة »الكويتية« الكروية

العمومية العادية لالحتاد العربي 
وآخر للمكتب التنفيذي لالحتاد 
وسيرأسهما رئيس االحتاد العربي 

للعبة سيف ابوعدل.
وذك���ر ان البطولة ستش���هد 
حضور عدد من اهم الشخصيات 
في عالم اجلمباز الفني مثل رئيس 
اللجنة الفنية في االحتاد الدولي 
للعبة الروماني اندريه ستويشكا 
اضافة الى عدد من اعضاء املكتب 
التنفي���ذي في االحت���اد الدولي، 
متمنيا ان تظهر البطولة مبستوى 
يعك���س تطور هذه الرياضة في 

الدول العربية.

لالحتاد العربي محمد االسيحم ان 
املنتخبات التي اكدت مشاركتها 
في هذا التجمع العربي الكبير هي: 
السعودية واليمن وسورية ومصر 
واجلزائر وتونس ولبنان وقطر 
والبحرين وفلس���طني واالردن 
والعراق واملغرب والسودان اضافة 
الى الكويت، مش���يرا الى اكتمال 
عقد املنتخبات العربية دون أي 
غياب للمرة االولى في تاريخ هذه 

البطولة.
واضاف االسيحم انه سيتم عقد 
عدة اجتماعات مهمة على هامش 
البطولة منها اجتماع للجمعية 

وأش���اد الغريب باملس���توى 
الفرق  الذي ظه���رت به  املتميز 
املش���اركة وأكد في تصريحات 
صحافية عن اهتمام االدارة العليا 
في مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
الكويتية بهذا احلدث الرياضي، 
معربا عن أمله استمرار اقامة هذه 
البطولة التي تش���جع املوظفني 

على ممارسة الرياضة.
كما أشاد الغريب بالتسهيالت 
التي قدمها نادي اليرموك للبطولة 
معربا عن تقديره للشركة الوطنية 
لالتصاالت عل���ى رعايتها لهذا 

احلدث الرياضي الكبير.
من ناحية أخرى، أبدى العبو 
الفرق املشاركة ارتياحهم الشديد 
الرياضي وكذلك  التجم���ع  لهذا 
الدعم الرياضي لالدارة العليا مما 
كان له األثر الطيب على نفوس 

املشاركني.

العربي«.
وتوقع ان تتس���م منافسات 
التي ستقام على كأس  البطولة 
الش���هيد فهد االحمد وحتتضنها 
صال���ة عبدالعزي���ز اخلطي���ب 
بالن���ادي العربي بق���وة واثارة 
كبيرة في ضوء مش���اركة ابطال 
مميزين من مصر واالردن وقطر 
وسورية اضافة الى الكويت، كما 
التي  املادية املجزية  ان اجلوائز 
رصدتها اللجنة املنظمة لالعبني 
الفائزين ستساهم في رفع حدة 

املنافسات.
من جانبه، ق���ال االمني العام 

كما ان مثل هذه البطوالت تعتبر 
فرصة ذهبية لظهور مواهب شابة 
تكون دعام���ة قوية للمنتخبات 

العربية في االعوام املقبلة.
واض���اف ان املس���ؤولني في 
االحتاد العربي فخورون باملشاركة 
الواس���عة وغير املس���بوقة في 
منافسات البطولة التي تتضمن 
العام وفردي  مس���ابقتي فردي 
االجهزة )6 اجهزة(، موضحا ان 
هذا احلضور يح���دث ألول مرة 
في تاريخ اللعبة على املستوى 
العربي »ما يؤكد متتع هذه اللعبة 
بشعبية كبيرة في كل انحاء العالم 

أكد النائب االول لرئيس االحتاد 
العربي للجمباز السوري محمد 
الطباع ان لالحتاد الكويتي للعبة 
دورا رياديا في تطور هذه الرياضة 
في الدول العربية من خالل تنظيمه 
العديد من البطوالت التي جتمع 

ابطال العرب في هذه اللعبة.
الذي يش���غل  الطباع،  وقال 
منصب عضو في االحتاد الدولي 
في تصريح صحافي، ان االحتاد 
بتنظيمه البطولة العربية للجمباز 
الفني للمرة الثالثة على التوالي 
ساهم ببروز العديد من االبطال 
العرب لينطلقوا بعد ذلك للعاملية، 

افتتح���ت بطولة مؤسس���ة 
اخلط���وط اجلوي���ة الكويتي���ة 
والش���ركات التابعة لها الرابعة 
لكرة القدم للصاالت املقامة على 
صالة نادي اليرموك حتت رعاية 
رئيس مجل���س االدارة العضو 
املنت���دب في املؤسس���ة م. حمد 
الف���الح، وج���اءت النتائج التي 
أجريت باشراف وحضور من مدير 
نادي »الكويتية« ورئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة عادل جاس���م 
الغريب كاآلتي: صعود فرق صالح 
حبيب، امليدان، وفريقي االنظمة 
اآللي���ة، وبو خليف���ة، اخلدمات 
اجلوية، ف���ي آي بي والقانونية 
الى االدوار النهائية بعد فوزهم 
على فرق أبوتريكة، ابو جريشة، 
الشحن، النقابة، الدائرة املالية، 
الهنغر. وتقام  احلركة وفريقي 

مساء اليوم املباريات النهائية.

محمد الطباع

الكويت يثأر من النصر في »اليد«

الساملية يضمّ العاجي تي تاكا

»املبارزة« يكرم الفرق الفائزة اليوم

ثأر الكويت لنفسه من النصر وتغلب علية 31-25 )الشوط 
االول 16-10( في اللقاء الذي جرى امس في ختام منافسات 
الدوري املمتاز لكرة اليد والتي تقام على صالة الشهيد فهد 
االحمد في الدعية. وبذلك ضمن االبيض احلصول على املركز 
الثالث بعد تساويه في 10 نقاط مع الشباب الذي ضمن املركز 
الثاني بفارق هدف عن الكويت مما يعني ان لقاء الش���باب 

اخلتامي مع الفحيحيل حتصيل حاصل.
وبذلك حتددت الفرق الثالثة االولى بإحراز الفحيحيل 
لقب البطولة وجاء الشباب باملركز الثاني وتأهل الفريقان 
الى البطولة اآلس���يوية املقبلة وجاء الكويت ثالثا فيما 
تراجع النصر الى املرك���ز الرابع بعد جتمد رصيده ب� 9 
نقاط. ومن الناحية الفنية قدم الكويت عرضا جيدا وتألق 
محمد الغربللي وعبداهلل اخلميس وصانع االلعاب احمد 
الكن���دري الى جانب احلارس احم���د الفرحان، فيما تأثر 
النص���ر بغياب الثنائي نواف الش���مري واحلارس جابر 
العازم���ي اليقافهما. ادار املب���اراة احلكمان فيصل الفرج 

وصالح مراد.
حامد العمران  ٭

تعاقدت ادارة نادي الساملية مع الالعب العاجي تي تاكا وذلك 
ملدة موسم واحد قابل للتجديد ولعب تي تاكا مع »السماوي« 

في مباراته الوديه امام االهلي املصري اول من امس.
وأبدى الالعب امكان���ات فردية وبدنية جيدة في منطقة 
وسط امللعب وقدم مس���توى ال بأس به نال اعجاب املدرب 
محمد كرم الذي اعطى الضوء االخضر لالدارة للتوقيع معه، 
كما صرفت االدارة النظ���ر عن املغربيني بن ذكري ويونس 

لتواضع مستواهما.
اجلدير بالذكر، ان كرم استفاد من مباراة االهلي لتجربة 
احملترفني اجلدد للفريق متهيدا للتعاقد معهم لتدعيم صفوف 

الفريق للموسم املقبل.
عبدالعزيز جاسم  ٭

يقيم احتاد املبارزة في الس���اعة السابعة مساء اليوم 
حف���ال لتكرمي الفرق الفائزة للموس���م 2010 � 2011 وذلك 
مبقر االحتاد في الدعية جريا على عادة االحتاد السنوية 
بتكرمي الفائقني من الالعبني واالندية في ختام كل موسم 
في اطار توجه مجلس االدارة برئاسة عبدالرحيم السعيدي 
واعضاء املجلس بدعم وحتفيز الالعبني للنهوض مبستوى 

املبارزة الكويتية.


