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شكر مسؤولي »الهيئة« على دورهم في تطوير الرياضة

البنوان: مجمع الدخيل سيعود بالفائدة على سباحي كاظمة
افتتــح مســاء أول مــن 
أحــواض  مجمــع  أمــس 
الدخيل للســباحة  عبداهلل 
فــي نادي كاظمــة بحضور 
وزير االعــام وزير الدولة 
لشــؤون الشــباب الشــيخ 
ســلمان احلمــود ورئيــس 
العامــة للرياضــة  الهيئــة 
املنصــور  احمــد  الشــيخ 
ونائبه ســليمان العدساني 
ورئيس نادي كاظمة اسعد 
البنــوان وأســرة املرحــوم 
عبداهلل الدخيــل وعدد من 
أعضاء الهيئة والشخصيات 

الرياضية. 

جولة للوزير
وقــام الوزيــر احلمــود 
بجولة على املنشأة لاطاع 
علــى جتهيزاتهــا وأماكــن 
التدريب واملســبح األوملبي 
الرئيســي، ثم عزف السام 
الوطني وبدأ احلفل بآيات من 
القــرأن الكرمي تاها القارئ 

مشاري البغلي. 
وألقــى الوزيــر احلمود 
كلمة قصيرة خال مراســم 
االفتتــاح وجه مــن خالها 
شكره للجميع بعد إجنازهم 
هذه املنشــأة، ثــم انطلقت 
مسابقات للســباحني نادي 

كاظمة. 
من جهته، أشاد املنصور 
بهذه املنشأة والدور الكبير 

الذي قام به قطاع الصيانة 
ببنائها وكذلك منشآت أخرى 
كمجمع نــادي الصليبخات 

النادي  للســباحة وصالــة 
العربي.  ومتنى املنصور من 
املسؤولني في األندية االهتمام 
الذيــن يعتبرون  بالاعبني 
نواة املستقبل والعمل على 
جتهيزهم بالصورة املناسبة 
واالستفادة من هذا الصرح 
نحو حتقيــق نتائج مميزة 
تساهم في رفع اسم الكويت 

عاليا. 

تطوير الرياضة
بدوره، قدم رئيس نادي 
كاظمة اسعد البنوان الشكر 
للهيئة العامة للرياضة على 
دورها في تطوير الرياضة 
وبناء مسبح أوملبي للنادي 

ودعمها للرياضيني. 
وأضاف: »هذه املنشــأة 
ستســاهم في رفع مستوى 
ســباحي النــادي وتنميــة 
مواهبهــم بهدف رفع اســم 
كاظمة في املنافسات احمللية 

والكويت خارجيا«. 
وحتدثت عائشة الدخيل 
نيابــة عن أســرة املرحوم، 
شــاكرة للهيئــة وكاظمــة 
دورهمــا فــي إطــاق اســم 
عبداهلل الدخيل على املسبح 
األوملبي وتقدير دوره الكبير 

في الرياضة الكويتية.

الوزير الشيخ سلمان احلمود خالل االفتتاح الى جانب الشيخ أحمد املنصور واسعد البنوان وكبار احلضور 

بدء العد العكسي استعداداً لبطولة »ريد بل بر بحر«

املنصور يشارك في الندوة الدولية للنزاهة 
ومحاربة الفساد الرياضي

بدأ العد العكسي الحتضان 
الكويــت بطولة »ريد بل بر 
بحر« في ١١ نوفمبر املقبل، 
على أن تسبق ذلك تصفيات 

تأهيلية قبل يوم.
احلــدث  وســيتطلب 
الــذي يقــام للمــرة الثانية 
بعــد العــام ٢٠١4، ويحظى 
برعاية واسعة، خمسة أيام 
من التحضيرات اللوجستية 
على شاطئ املارينا في منطقة 
الســاملية، حيــث ســيصل 
بالنهــار  الليــل  املنظمــون 
لضمان إجناز املســار بأدق 
تفاصيله قبل موعد انطاق 

املنافسات.
مع انتصاف ليل السبت 
األحــد 5 و٦ نوفمبر املقبل، 
ســتعطى إشــارة انطــاق 
أشغال حتضير املسار البري 
لبطولة »ريد بــل بر بحر« 
على شاطئ املارينا في منطقة 

الساملية.
التنظيم نادي  ويتولــى 
باسل سالم الصباح لسباق 
السيارات والدراجات ويقام 
احلــدث برعايــة نيســان 
البابطــني، الهيئــة العامــة 
للشباب والرياضة، كاوازاكي، 
جو برو، أكــوا إيفا، مارينا 
مــول، صحيفــة األنبــاء، 
صحيفة كويت تاميز، مجلة 

شــارك مديــر عــام الهيئة 
الشــيخ  للرياضــة  العامــة 
أحمــد املنصــور فــي الندوة 
الدوليــة للنزاهــة ومحاربــة 
الفساد الرياضي التي نظمتها 
سلوڤينيا مبناسبة مرور ٢5 
عامــا علــى تأســيس اللجنة 

األوملبية السلوفينية.
الندوة  وافتتح اجتماعات 
رئيس وزراء سلوڤينيا ميرو 
كيرار الذي عبر من خال كلمته 
عن ضرورة محاربة الفساد في 
املجال الرياضــي، مؤكدا عدم 
تأييده ألي ممارســات تسيء 
للحركة الرياضية سواء على 
الصعيدين احمللي أو الدولي، 
كما لفت الى ضرورة أن تكون 
الرياضــة خالية من الفســاد 
والرشوة واملنشطات احملرمة 
وأن تكون املنافسات عادلة وأن 
تعي جميــع املنظمات احمللية 
والدولية عــدم تأييد املجتمع 
الدولي ألي ممارسات من شأنها 
أن تســيء للنشء والشــباب 
التنافس  وضــرورة احتــرام 

الشريف.
بدورهــا، عبــرت وزيــرة 

عــن  واملســؤولة  التربيــة 
الرياضــة د.مايــا كوفيك عن 
ضــرورة االهتمــام بالنــشء 
وتربية املجتمع على الرياضة 
النزيهة والبعيدة عن الفساد، 
مرحبة بجميع املشــاركني من 
اللجــان األوملبيــة األوروبية 
والعاملية، كمــا حثت اجلميع 
علــى ضرورة التعــاون لدعم 

الرياضة والرياضيني الناشئني 
واملعاقني وأهمية التقارب بني 

الشعوب.
مــن جهته، رحــب رئيس 
اللجنة األوملبية الســلوفينية 
بجميــع احلضــور مــن كافة 
الــدول مبناســبة االحتفاالت 
مبرور ٢5 عاما على تأســيس 
اللجنة األوملبية الســلوفينية 

والنجاحات التي حتققت على 
الفنــي واإلداري،  املســتويني 
انتخــاب رئيس  فضــا عــن 
االحتاد األوروبي لكرة القدم من 
سلوڤينيا وكذلك انتخاب رئيس 
اللجان األوملبية األوروبية من 
ســلوڤينيا، األمــر الذي يدفع 
اجلميــع للعمــل واالجتهــاد 
حملاربة الفساد الرياضي، مؤكدا 
أن اللجنة األوملبية السلوڤينية 
تتلقى دعما كبيرا من احلكومة 
لتطوير الرياضة في سلوڤينيا.
وفي سياق متصل، وعلى 
هامــش االجتماعــات، التقــى 
املنصــور مع رئيــس الوزراء 
الســلوڤيني، إذ عبر املنصور 
عن العاقات الطيبة التي تربط 
بني الكويت وسلوفينيا، ونقل 
له حتيات القيادة السياسية، 
كما تقدم رئيس الوزراء بالشكر 
والتقدير للشيخ أحمد املنصور 
حلضوره االجتماعات، وطلب 
منــه نقــل حتياته والشــعب 
الســلوڤيني لســمو األميــر 
وللكويــت حكومــة وشــعبا، 
العاقــات  متمنيــا اســتمرار 

الطيبة بني البلدين.

.»Studentalk«
وستشارك مجموعة من 
اآلليات من مختلف األحجام 
في إعداد املسار البري بدءا من 
عملية نقلة الرمال بالكميات 

الكبرى التي يتطلبها احلدث، 
مــرورا بتجهيــز األرضيــة 
لتتاءم مع حركة الدراجات 
الرباعية الدفع، وصوال إلى 
التفنن في تصميم املنعطفات 

والعوائــــــق واملطبــــات. 
وسيســهم هــذا التصميــم 
املدروس في زيادة منسوب 
التحدي بالنسبة للسائقني، 
واحلماسة والتشويق لدى 

اجلمهور.
التفاصيــل  أمــا جلهــة 
اللوجســتية، فســيحتاج 
املسار إلى ما يصل إلى ثمانني 
شاحنة مليئة بالرمال التي 
ســتنقل إلى موقع احلدث. 
وستعمل جرافة كبيرة على 
مدى خمسة أيام على حتضير 
املســار، ورســم حــدوده، 
تعاونهــا جرافــة صغيــرة 
بحسب دقة العملية املطلوبة 

على هذا الصعيد.
وســيتولى إعداد املسار 
البــري لبطولة »ريد بل بر 
بحر« واإلشراف على تنفيذه 
رياضــي ريد بــل اإلماراتي 
محمــد البلوشــي، ويتمتع 
بطــل ســباقات الدراجــات 
النارية البالغ من العمر 37 
عاما بخبرة رياضية كبيرة، 
إذ يضــم ســجل إجنازاتــه 
ألقابا عدة، من بينها بطولة 
العــرب«  »موتوكــروس 
للدراجــات النارية وبطولة 

البحرين وكأس تونس. 
كذلك فاز فــي بطولة أم 

القيوين وبطولة الكويت.

احلدث يستقطب الشباب الكويتي ومحبي الرياضات امليكانيكية 

الشيخ أحمد املنصور ودعيج العتيبي خالل الندوة 

الرومي: 300 رامٍ ورامية يتنافسون في املسابقات

بوطيبان يثمّن دعم ولي العهد للرماية

املطيري: نادي باسل الصباح 
ينظم بطولة الـ »كارتينغ« للسيارات

اإلدارية  اللجــان  انهــت 
الرمايــة  والفنيــة بنــادي 
استعداداتها النطاق بطولة 
سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمــد للرماية على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
االوملبي للرماية ويشارك فيها 
رماة النادي ورماة احلرس 
الوطنــي ورمــاة االحتــاد 
الرياضي العســكري ورماة 
احتاد الشرطة ومشاركة رماة 
الشــقيق  االحتاد اإلماراتي 
للرماية واالحتاد البحريني 

الشقيق للرماية.
أمــني الصندوق  وثمــن 
عيســى  الرمايــة  بنــادي 
الكبيــر  الدعــم  بوطيبــان 
والامحدود من ســمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
وان مجلس اإلدارة في نادي 
الرماية حريص كل احلرص 
على اقامة هذه البطولة كل 
عام بالشكل الذي يليق باسم 

الكويت وراعي البطولة. 
واضاف ان سموه ال يألو 
جهدا في دعم النادي وتشجيع 
الرمــاة وحتفيزهم  أبنائــه 
لتحقيق اإلجنازات كي يبقى 
اســم الكويــت فــي املراتب 

األولى دائما.

ينظم نادي باسل السالم 
الصباح لســباق الســيارات 
والدراجــات النارية اجلولة 
االولى من بطولة الكويت لـ 
)الكارتينغ( للسيارات على 
حلبة سرب الكائنة في منطقة 
الشويخ مبشاركة نخبة من 
املتســابقني. وقال مدير عام 
نادي باسل الصباح لسباق 
السيارات والدراجات سيف 
املطيري لـ »كونا« ان النادي 
يهدف الى زيادة شعبية هذه 
الرياضة وتســليط الضوء 
عليهــا عبر اقامــة مثل هذه 

البطوالت املنظمة.
وأعرب عن ثقته بقدرات 
املنظمني على إجناح البطولة 

وإظهارها باملظهر املأمول.
»الذي نسعى إليه كقائمني 
على النادي بصورة تســهم 
في تنويع النشــاطات وعدم 
حصرهــا علــى املســابقات 
التقليدية لرياضة احملركات«.
الــى ان جتمــع  ولفــت 
احللبــة  فــي  املتســابقني 
ســيكون في الرابعة مســاء 
على ان تنطلق البطولة في 
اخلامســة متوقعا ان تشهد 
منافسات قوية بني مختلف 

وعبر بوطيبان عن شكره 
العميق لصاحب السمو األمير 
الشــيخ صباح األحمد على 
رعايتــه لرياضــة الرمايــة 
ودعمه املتواصل ولسمو ولي 
العهد الشــيخ نواف األحمد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 
الشــيخ جابر املبــارك على 
الكويتية  دعمهما للرياضة 
عموما ورياضة الرماية بشكل 
خــاص.  كمــا شــكر الهيئة 
العامة للرياضــة ومديرها 
العام الشيخ أحمد املنصور 
على ما تقدمه من امكانيات 
الرمايــة وللرمــاة  لنــادي 
مما ميكنهم من االســتعداد 

ملواصلة اجنازتهم.
من جانبه قال م.حســام 
الرومي عضو مجلس اإلدارة 
الرســمية  التدريبــات  ان 
ستنطلق اليوم في ميادين 
الطائــرة  رمايــة األطبــاق 
وميادين رماية أسلحة ضغط 
الهواء، واشــار الى جاهزية 
امليادين ومرافقها الستقبال 
هذا احلدث الغالي على قلوب 
الرماة الكويتيني، مؤكدا ان 
إدارة النادي ســتعمل على 
توفير كافة السبل من أجل 

اجناح هذا احلدث الكبير.

املشــاركني الذيــن ميتلكون 
ســجا حافا في رياضة الـ 
»كارتينــغ« يؤهلهم لتقدمي 
أفضل املســتويات والظهور 

بأفضل مستوى.
الرعايــة  وأثنــى علــى 
النادي  الدائم بني  والتعاون 
والهيئــة العامــة للرياضــة 
مفتوحــة  أيــام  بتنظيــم 
وبطوالت تستقطب هواة هذه 
الرياضة من الشباب واصفا 
بـ»البنــاء والفعال  التعاون 
الذي يسهم في تطوير رياضة 
احملركات في الكويت وجمع 
الشــباب حتت مظلة النادي 
وفي احللبــة حتقيقا لألمن 
والسامة«. واعرب عن شكره 
للهيئة العامة للرياضة وقطاع 
الرياضــة للجميــع ووزارة 
الكويت  الشــباب ومتحــف 
للسيارات التاريخية ومجلس 
ادارة حلبة سرب »الذين كان 
وال يزال لدعمهم الدور املؤثر 
واحليوي في إجناح نشاطات 

النادي املختلفة«.
واعــرب عن أملــه في أن 
يحقق التعاون الهدف املأمول 
منه في دعم الشباب املمارس 
لرياضــة احملركات بشــتى 

وقــال الرومي: ان مجمع 
املياديــن شــهد فــي اآلونة 
األخيرة إقباال كبيرا من الرماة 
والراميات من أجل تسجيل 
أســمائهم فــي املســابقات 
املختلفة للبطولة حيث بلغ 
عدد املشــاركني املســجلني 
في مختلف املســابقات 3٠٠ 
راٍم وراميــة، ومما ســيزيد 
قوة املنافسة خصوصا في 
منافســات رمايــة االطباق 
الطائرة )السكيت والتراب 
والدبل تراب( مشاركة رماة 
الشــقيق  االحتاد اإلماراتي 
للرماية واالحتاد البحريني 

الشقيق للرماية.

أنواعها وإبعادهم عن مخاطر 
الطرقات واملمارسات اخلاطئة 
الســامة جلميــع  متمنيــا 
املتســابقني املشــاركني فــي 
البطولة وللنادي في التنظيم 
بصــورة الئقــة ومنشــودة 

حملبي هذه الرياضة.
يذكر ان سباقات الكارت 
وتعــرف بالـ »كارتينغ« هي 
نوع لنوع من السيارات ذات 
العجــات الصغيــرة وعادة 
مــا يتم الســباق على حلبة 
كارتينغ صغيرة وهي تعتبر 
عادة خطوة أولــى في عالم 

رياضة احملركات.

عيسى بوطيبان

سيف املطيري 

بهبهاني تكرم أبطال املعاقني
 في ريو دي جانيرو

احتاد الشرطة ناقش ترتيبات املوسم اجلديد

زارت املهتمة بشؤون رياضة املعاقني 
إقبال بهبهاني بحضور عدد من أفراد اسرتها 
النادي الكويتي لرياضة املعاقني والتقت 
رئيس مجلس إدارة النادي شافي الهاجري 

وأعضاء مجلس االدارة.
وكرمت بهبهاني عددا من العبي النادي 
الذين حققوا إجنــازات كبيرة في بطولة 
ريو دي جانيرو بالبرازيل وحصولهم على 
امليداليات الذهبية والفضية والبرونزية 
وهم البطل أحمد نقا صاحب ذهبية سباق 
١٠٠ متر جري على الكرسي املتحرك وحمد 
العدواني وناصر الصالح وعبداهلل السيف 

ومحمد مجبل وعاطف الدوسري واخلالدي 
صاحب برونزية كأس العالم للناشئني.

وأشادت بهبهاني بإجنازات العبي النادي 
وحثتهم على مواصلة طريق اإلجنازات في 
البطوالت املقبلة ورفع اسم الكويت عاليا 
مثمنة الدور واجلهد الكبيرين اللذان يقومان 
بــه مجلس إدارة النادي برئاســة شــافي 

الهاجري نحو إعداد األبطال املتميزين.
وأعــرب الهاجري عن تقديره ألســرة 
بهبهانــي الكرمية ممثلــة بإقبال بهبهاني 
املتابعة واملهتمة بشؤون املعاقني والعبي 

النادي متمنيا لها التوفيق والنجاح.

عقد مجلس إدارة احتاد الشرطة الرياضي 
اجتماعا برئاسة العقيد خالد البحوه رئيس 
مجلــس اإلدارة باإلنابة، حيث مت مناقشــة 
الترتيبات املتعلقة في بدء املوسم الرياضي 
٢٠١٦-٢٠١7 وتنظيــم البطــوالت املتعلقــة 
بقطاعــات الــوزارة كمــا ناقــش االجتمــاع 
اســتعدادات فــرق الداخلية للمشــاركة في 
بطوالت مختلفة منها دوري الوزارات والتي 

تنظمها الهيئة العامة للرياضة
ومن جهته ثمن العقيد سعد الهمان أمني 
سر االحتاد الدعم الامحدود الذي يقدمه وزير 
الداخلية الشيخ محمد اخلالد والوكيل الفريق 

سليمان الفهد إلى احتاد الشرطة الرياضي من 
أجل حتفيز قدرات منتسبي الوزارة من خال 
الرياضة الشرطية ورفع كفاءتهم الوظيفية، 
مؤكدا شــكره العميق لهمــا ولكافة قيادات 
وزارة الداخليــة  وأضاف الهمان: ســيبدأ 
املوســم الرياضي لاحتاد من خال تنظيم 
بطولة املرحوم العميد محمد احلمد لكرة اليد 
٢٠-٢3 نوفمبــر املقبل بني قطاعات الوزارة 
وسيتم تكرمي الرئيس السابق الفريق متقاعد 
فيصل السنني وذلك شكرا وعرفانا ملا قدمه 
من مجهود وفير خال فترة ترأسه ملجلس 

إدارة احتاد الشرطة الرياضي.

أسرة البهبهاني مع شافي الهاجري وأعضاء نادي املعاقني في حفل تكرمي العبي األوملبياد

حسني بوسكندر

رئيس كاظمة يشكر جهود بوسكندر
توجه رئيــس مجلس ادارة نادي 
كاظمة اسعد البنوان بالتحية والتقدير 
المني السر العام السابق بالنادي حسني 
بوسكندر على جهوده البارزة في خدمة 

النادي ومنتسبيه وتطوير منشآته.
وقال »البد ان نستذكر خالل هذه 
املناسبة اجلهد الكبير الذي بذله احد 
ابناء النادي املخلصني وهو حســني 

بوسكندر الذي خدم ناديه بكل اخالص 
وتفان لسنوات طوال جعلت من كاظمة 
احد ابــرز معاقل الرياضة في بالدنا 

احلبيبة«.


