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الشيخ أحمد الفهد مع رئيس جمهورية ساخا ايغور بوريسوف 

الفهد يتسلم شهادة الدكتوراه من كبار مسؤولي اجلامعة في روسيا

دكتوراه فخرية للفهد من إحدى أهم جامعات روسيا

إلى روسيا بعد أن حضر افتتاح 
بطولة العالم أللعاب القوى في 
العاصمة الصينية بكني، حيث 
التقى عددا من املسؤولني فيها 
منهم الس���نغالي المني دياك 
الرئيس احلالي لالحتاد الدولي 
الذي تنتهي واليته في نهاية 
الشهر اجلاري، حيث سيخلفه 
االجنليزي سيباس���تيان كو 
بعد فوزه في االنتخابات على 

األوكراني سيرجي بوبكا.
كما شهدت زيارة الشيخ 
احمد إلى الصني تسلمه طلب 
مدين���ة هانغج���و الصينية 
الس���تضافة دورة األلع���اب 
التاس���عة عشرة  اآلسيوية 

املقررة عام 2022.
وس���بقت جولة الصني، 
اندونيسيا، حيث  إلى  زيارة 

التقى ف���ي جاكرت���ا رئيس 
اندونيسيا جوكو  جمهورية 
ويدودو وبحث معه مس���ألة 
استعدادات بالده الستضافة 
األوملبي���ة  األلع���اب  دورة 
اآلسيوية الثامنة عشرة عام 
2018 ف���ي مدينت���ي جاكرتا 
العاصم���ة وباملبانغ، وأيضا 
املس���ائل املتعلق���ة باحلركة 
الرياضي���ة اإلندونيس���ية، 
السيما بعد قرار االحتاد الدولي 
الق���دم بإيقاف نظيره  لكرة 
التدخل  اإلندونيسي بسبب 

احلكومي في انتخاباته.
وكان الشيخ احمد حضر 
األسبوع املاضي نهائي بطولة 
العالم أللعاب الريشة الطائرة 
)بادمينتون( التي استضافتها 

جاكرتا أيضا.

منحت إحدى أهم جامعات 
روسيا شهادة دكتوراه فخرية 
لرئي���س املجل���س األوملبي 
اآلسيوي ورئيس احتاد اللجان 
الوطني���ة )أنوك(  األوملبية 
الش���يخ أحمد الفه���د لدوره 
في تطوير احلركة األوملبية 
الرياضية وتعزيز الصداقة 

بني الدول.
فقد منحت جامعة »نورث 
ايسترن فيدرال«، وهي من أهم 
10 جامعات في االحتاد الروسي، 
أعلى شهادة تقديرية بدرجة 
»بروفسور« للشيخ أحمد أثناء 
إلى جمهورية ساخا  زيارته 

في منطقة سيبيريا.
الفهد املنشآت في  وتفقد 
الروس���ية،  هذه اجلمهورية 
خاصة أن عاصمتها ياكوتيا 
ق���د نظم���ت دورة األلع���اب 
اآلسيوية لألطفال، كما التقى 
رئيس جمهورية ساخا ايغور 
بوريسوف وتبادل معه الدروع 

التذكارية.
وتأتي زيارة الشيخ احمد 

عمر القيص في املباراة السابقة أمام عمان

في احملطة الثانية لـ »خليجي 12« في العاصمة القطرية الدوحة

»األزرق الصغير« للتعويض أمام »األحمر البحريني«

الفليكاوي،  ومس����اعده محمد 
املنتخب علي املطيري  ومدير 
عل����ى االلتق����اء بجميع العبي 
منتخبنا في غرفة االجتماعات 
الوفود املش����اركة  إقامة  مبقر 

بفندق »غراند هيرتاج«.
وقام امل����درب عبيد بإعطاء 
بعض التعليمات املهمة جلميع 
العبي����ه اس����تعدادا ملواجهة 
البحري����ن، بضرورة نس����يان 
أمام عمان، والتركيز  الهزمية 
في لقاء الي����وم، خصوصا أن 
الفوز وحده يضع األزرق في 
الدور نصف النهائي، باإلضافة 
إلى التنبيه على الالعبني بعدم 
ارتكاب أي أخطاء اليوم، مشددا 
في الوقت نفسه على ضرورة 
وأهمية اللعب بقتالية في لقاء 
البحرين، بهدف حصد النقاط 

الثالثة.
وتابع املدرب إبراهيم عبيد 
لقاء البحرين مع عمان والذي 
أقيم أول من أمس ضمن مباريات 
املجموعة األولى للوقوف على 
الق����وة والضعف في  نق����اط 
املنتخب البحريني والذي سبق 
أن واجه األزرق وديا بالكويت 
خالل فترة اإلعداد قبل انطالق 

البطولة اخلليجية.
على صعيد آخ����ر، أصبح 
الفنيني جاهزا  الالعب مبارك 
أمام  اليوم  للمشاركة في لقاء 
البحرين بعد شفائه من اإلصابة 

التي حلق����ت به في لقاء عمان 
األخير وعل����ى أثره خرج قبل 
نهاية اللقاء بربع ساعة ما أجبر 
املنتخب على اللعب بعش����رة 

العبني بعد نفاذ التغيرات.

تشكيلة مختلفة

وم����ن املتوق����ع أن يجري 
املدرب عبيد بعض التغييرات 
املنتخب  الطفيفة في تشكيلة 
التي شاركت في اللقاء االفتتاحي 
أمام عمان، في حراسة املرمى 
سعود احلوشان، سليمان البدر، 
راشد الدوسري )قائد الفريق(، 
عبداهلل اجلزاف، خالد الشويب، 
محمد جراح، أحمد الرشيدي، 
يوسف عايض، س����عود بدر، 

ومبارك خالد.
العديد من  وميتلك املدرب 
األوراق الرابحة على دكة البدالء 
حيدر ستار ومحمد احلسينان 
في »حراس����ة املرمى«، وأحمد 
مشاري، وجاسم عتيق، ومشاري 
زيد صاحب هدف األزرق الوحيد 
البطولة، وناصر يوسف،  في 
وعمر القيص، فهد هاشم، وعمر 
الشمري، ومحمد الهاجري، وعلي 

أشكناني، وفيصل العنزي.
وي����درك اجله����از الفني أن 
اخلس����ارة تعني خوض لقاء 
الترضي����ة لتحدي����د املركزين 
اخلامس والسادس واملقرر لها 

يوم األربعاء املقبل.

 الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يبحث منتخبنا الوطني لكرة 
القدم للناشئني )حتت 17 عاما( 
عن النقاط الثالثة أمام شقيقه 
املنتخب البحريني املقرر لها في 
السابعة أال الربع مساء اليوم 
بتوقيت الكويت ضمن اجلولة 
الثانية للمجموعة األولى من 
البطولة اخلليجية الثانية عشرة 
لكرة القدم ملواليد 2000 والتي 
تستضيفها العاصمة القطرية 

الدوحة حتى 29 اجلاري.
البطولة  وتقام مباري����ات 
الداخلي بأكادميية  في امللعب 
الرياضي »اس����باير«  التفوق 
الكويت  مبش����اركة منتخبات 
وعمان والبحرين والسعودية 

واإلمارات وقطر.
ويسبق لقاء األزرق مواجهة 
جتمع قطر مع اإلمارات حلساب 

املجموعة الثانية.
وكان األزرق الصغي����ر بدأ 
مش����واره في »خليج����ي 12« 
أمام منتخب عمان  باخلسارة 
بنتيجة 1-2 في اللقاء االفتتاحي 

للبطولة.
ويس����عى منتخبن����ا إل����ى 
تعويض خسارته بحصد النقاط 
الثالثة حلجز بطاقة التأهل إلى 
دور قبل النهائي واملقرر انطالقه 

يوم اخلميس املقبل.

اجتماع المدرب بالالعبين

وحرص اجلهاز الفني بقيادة 
إبراهيم عبيد  الوطني  املدرب 

اجلهاز الفني 
يطالب الالعبني 
بنسيان الهزمية 

في اللقاء 
االفتتاحي

العدواني: شكرًا لقطر
أكد املنسق اإلعالمي ملنتخب الناشئني الزميل خالد 

العدواني، أن لقاء اليوم أمام البحرين ال يقبل القسمة على 
اثنني خصوصا أن الفوز وحده مينح األزرق بطاقة التأهل 

إلى املربع الذهبي.
وقال العدواني لـ »األنباء« ان البطولة اخلليجية تعد 

فترة إعداد مثالية للمنتخب قبل خوض غمار التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا بالهند.

وأضاف ان »خليجي 12« أفرزت مستويات فنية متميزة 
لالعبني، مؤكدا أن امتالك املنتخبات عناصر شابة سيكون 

لها شأن كبير في املستقبل القريب.
ووجه املنسق اإلعالمي ملنتخبنا الوطني شكره إلى 

االحتاد القطري لكرة القدم على حسن التنظيم لبطولة 
كأس اخلليج في نسختها الثانية عشرة. وقال »اإلخوة 

في قطر لم يقصروا معنا، ساعدونا، نحن شاكرون لهم 
على حسن الضيافة«.

»جودو القادسية« يعسكر في البحرين
غادر مساء أول من أمس وفد 
فريق القادس����ية للجودو الى 
مملكة البحرين إلقامة معسكر 
تدريب����ي ميتد اس����بوعا بناء 
على دعوة تلقاها من االحتاد 

البحريني للدفاع عن النفس.
ويترأس الوفد مدير الفرق 
في االصفر محمد عاشور ويضم 
هاني عاش����ور مدرب الشباب 
والرجال وجمال السيد مدرب 
الناشئني اضافة الى 20 العبا من 

مختلف املراحل السنية.
من جهته، فقد متنى محمد 
عاشور أن يعود هذا املعسكر 
على الف����رق بالفائدة املرجوة 

خاصة وانه يأتي اس����تعدادا 
للمنافسات احمللية واخلارجية 
التي س����يخوضها األصفر هذا 
املوسم شاكرا االحتاد البحريني 
للدفاع عن النف����س على هذه 
التي تأتي ضمن اطار  الدعوة 
التعاون بني األش����قاء في دول 
التعاون اخلليجي في  مجلس 
املج����ال الرياضي. كما ش����كر 
مجلس إدارة النادي على الدعم 
ال����ذي أولوه لوفد  واالهتمام 
القادس����ية إلقامة هذا املعسكر 
االستعدادي الذي سيخوض من 
خالله العبو األصفر العديد من 

وفد فريق اجلودو بالقادسية قبل مغادرته الى البحرينالبطوالت الودية.

ف����از منتخبن����ا للمبارزة 
الفلوريه وبرونزيتي  بذهبية 
االيبيه والسابر مبنافسات الفرق 
في البطول����ة العربية ملبارزة 
الناشئني املتقدمني حتت سن 17 
سنة املقامة في العاصمة االردنية 
عمان مبشاركة منتخبات تسع 
دول عربي����ة. وتوج منتخبنا 
باملركز االول في منافسات الفرق 
بس����الح )فلوريه( بعد تغلبه 
على املنتخب القطري بنتيجة 

45-32 نقطة. 
وضم الفريق كال من الالعبني 
حسن اخلياط وعبدالعزيز خالد 

وعلي دشتي واحمد فؤاد. 
وحل املنتخب االماراتي ثالثا 

في منافسات الفلوريه. 
أما في منافسات االيبيه فقد 
حل منتخبنا الذي ضم الالعبني 
على الفضلي ويوسف اخلرشان 
وحيدر عباس وعبداهلل غلوم 
ثالثا وح����از ميدالية برونزية 
بخسارته امام قطر بنتيجة 41-
45 نقطة فيما فاز بذهبية هذه 

الفئة املنتخب السعودي. 
وفي منافسات سالح السابر 
حل الكويت ثالثا وحاز امليدالية 
امام  البرونزي����ة بخس����ارته 
اجلزائر بنتيجة 28-45 نقطة 
فيما حصد املنتخب السعودي 

ذهبية هذه الفئة. 
وضم فريق الكويت ملنافسات 
السابر كال من الالعبني يوسف 
الشمالن وعبدالرحمن الهاجري 
ومحمد الفضلي وابراهيم دشتي. 
وقال كابنت املنتخب علي فاضل 
ل� )كونا( إن املنتخب فاز لآلن 
بذهبيتني وثالث برونزيات فيما 
يواصل منافسات فئة الشباب 

حتت سن 20 عاما. 

أكد أمني السر العام الحتاد 
التايكوندو ورئيس الوفد ناصر 
العتيبي ان معسكر املنتخب في 
تركيا ساهم »بشكل كبير« في 
رفع املستوى الفني لالعبني من 
ناحية املهارات الفنية واللياقة 
البدني����ة.  وق����ال العتيبي ان 
املنتخب اختتم معسكره اليوم 
في تركيا والذي اس����تمر نحو 
اسبوعني اس����تعدادا خلوض 

البطوالت املقبلة للفريق. 
وأض����اف ان الالعبني أدوا 
نزاالت قوية مع نظرائهم االتراك 
الذين »يتمتعون بخبرات كبيرة 
مكنتهم من حتقيق اجنازات على 
العاملية«،  مستوى املسابقات 
مش����يرا الى اس����تفادة العبي 
منتخب الكوي����ت من مهارات 

الالعبني االتراك. 
وأكد العتيبي عزم الفريق 
على حتقيق البطوالت القادمة 
والظهور مبستوى مشرف يليق 
باللعبة الكويتية، مشيدا بجهود 
الالعبني وحس����ن انضباطهم 

خالل املعسكر التدريبي.

الدوحة ـ فريد عبدالباقي 

انطلقت باألمس في العاصمة 
القطري����ة الدوحة منافس����ات 
املهرج����ان اخلليج����ي األول 
)حتت 15 سنة( للكرة الطائرة 
مبش����اركة منتخبات البحرين 
وسلطنة عمان وقطر والكويت 
والس����عودية، فيم����ا اعتذرت 

اإلمارات عن عدم املشاركة.
وتقام منافس����ات املهرجان 
اخلليجي في نسختها األولى في 
صالتي االحتاد القطري والنادي 

العربي، حتى 28 اجلاري.
وكان منتخبن����ا الوطن����ي 
خاض باألمس مباراته األولى 
أمام السعودية، ويلعب اليوم 
البلد  أم����ام قط����ر  مبارات����ني 
املس����تضيف وعمان في اليوم 
الثاني للمنافسات والتي تشهد 
الس����عودية مع  لقاءي جتمع 

عمان، والبحرين مع قطر.
وفي اليوم الثالث للمهرجان، 
تلتقي الكوي����ت مع البحرين، 
وقطر مع السعودية، وعمان مع 
قطر، السعودية مع البحرين. 
وفي راب����ع أيام املهرجان تقام 
أربع مباري����ات أيضا، الكويت 
مع قطر، وعمان مع السعودية، 
البحري����ن،  والكوي����ت م����ع 
والس����عودية مع قطر. وينهى 
منتخبنا الوطني مشاركته في 
املهرجان مبواجهة »األخضر« 
السعودي، فيما تلتقي البحرين 
مع عمان، وقطر مع البحرين، 

والكويت مع عمان.

»املبارزة« يحرز 
ذهبية الفلوريه في 

البطولة العربية

»التايكوندو« يختتم 
معسكره التدريبي 

في تركيا

»أشبال الطائرة« 
يواجهون قطر وعمان 

في »اخلليجية«

»الهيئة« تنفي تشكيل جلنة مؤقتة للتضامن
العامة للش���باب  الهيئ���ة  نف���ت 
والرياضة ما تناولته بعض وس���ائل 
اإلعالم عن قيامها بتعيني جلنة مؤقتة 
إلدارة شؤون نادي التضامن برئاسة 

يوسف البيدان.
وفي هذا الش���أن، تؤكد الهيئة أن 
املرسوم بالقانون رقم 26 لسنة 2012 
الصادر بتعديل بعض أحكام قانون 
الهيئات الرياضية رقم 42 لسنة 1978 
وكذلك النظام األساسي للنادي قد أناطا 
باجلمعية العمومية غير العادية دون 
غيرها اتخاذ القرار املناسب وتشكيل 
جلنة مؤقتة إلدارة شؤون النادي ودعوة 

اجلمعية العمومية النتخابات مجلس 
إدارة جديد طبقا للنظام األساس���ي، 
وعليه فان اجلمعي���ة العمومية غير 
العادي���ة هي املختص���ة دون غيرها 
باملوضوع. وتوضح الهيئة أنه ال دخل 
لها في تعيني أي عض���و من أعضاء 
اللجنة املؤقتة وأنه لم يتم تشكيل جلنة 

مؤقتة إلدارة النادي حتى تاريخه.
وإذ تق���در الهيئة تعاون وس���ائل 
االعالم معها لتهيب باجلميع الى حتري 
الدقة في نق���ل املعلومات واحلصول 
عليه���ا من مصدره���ا، وذلك من أجل 

املصلحة العامة للجميع.

»أزرق السلة« يستعد لـ »اآلسيوية«
يحيى حميدان 

يبدأ منتخبنا الوطني لكرة السلة استعداداته في الـ 7 من مساء اليوم في 
صالة نادي الكويت وذلك للمشاركة في بطولة آسيا للمنتخبات واملقررة 

اقامتها في الصني خالل الفترة من 23 سبتمبر حتى 3 أكتوبر املقبلني.
وقرر مسؤولو االحتاد اقامة التدريبات حتت قيادة املدرب الوطني خالد 

القالف انتظارا حلسم قرار املشاركة من عدمها في البطولة مع الهيئة 
العامة للشباب والرياضة عقب قرارها الذي يقضي بوقف الدعم املادي عن 
احتاد اللعبة. ويحاول احتاد كرة السلة ايجاد مخرج لهذه األزمة السيما أن 
االنسحاب من البطولة اآلسيوية سيوقع غرامات مالية كبيرة قد تصل الى 

80 ألف دوالر وهو ما يريد االحتاد تفاديه قدر االمكان من خالل توفير 
ميزانية من خارج الهيئة اذا ما تعقدت األمور أكثر معها.

وكان العبو منتخبنا الوطني قد أبدوا استعدادهم للمشاركة في البطولة 
اآلسيوية عبر اخلروج في اجازات رسمية من مقار عملهم خاصة أن الهيئة 

لن تقوم باستخراج تفرغات رياضية لهم كما هو معتاد.

االحتاد يبحث عن ميزانية دون اللجوء إلى »الهيئة«

الكرة من  تدعم احت���اد 
خالل تنظيمها للشباب 
املتطوعني املساهمني في 
إجناح البطولة وتوجيه 
طاقاتهم وتعزيز السلوك 

اإلنتاجي لهم.
وقال بوش���هري إن 
الكويت  مشاركة شباب 
املتطوعني في هذا العمل 
تبرز الوجه احلضاري 
املش���رق لبلدنا الكويت 
وتبني مدى اعتزازهم به 
وجتسد هذا االعتزاز فعال 

حضاريا.
إلى أن هذه  وأش���ار 
البطولة حتظى بأهمية 
كبيرة ومتابعة من جميع 
الش���عوب اخلليجي���ة، 
مبين���ا أن وزارة الدولة 
الشباب تسخر  لشؤون 
طاقات شبابها املتطوعني 
من خالل تضافر جميع 
اجله���ود والعمل ملا فيه 
الغالي  رفع���ة وطنن���ا 
الكويت ورفع علمها عاليا 

أكد تضافر جميع اجلهود إلجناح العرس الكروي بالكويت

بوشهري: متطوعو وزارة الشباب 
مساهمون فاعلون بـ »خليجي 23«

خفاقا في احملافل كافة. 
وأع���رب بوش���هري 
عن ثقته بنجاح شباب 
الكويت في أن يخرج هذا 
احلدث باملظهر املشرف 
والالئق مبكانة الكويت 
الدول  أمام ش���قيقاتها 

اخلليجية.

أكد مدير إدارة العمل 
التطوعي بوزارة الدولة 
الش���باب فؤاد  لشؤون 
بوشهري أهمية استضافة 
بطول���ة كأس اخللي���ج 
»خليجي 23« على أرض 

الكويت.
وقال بوش���هري في 
تصري���ح صحاف���ي إن 
هذه البطولة تعد عرسا 
كرويا يجمع أبناء اخلليج 
العربي في منافس���ات 
تس���ودها روح احملبة 

والتآخي.
ه���ذا  أن  وأض���اف 
احلدث الرياضي يحظى 
بأهمية كبرى لدى شباب 
ورياضيي دول مجلس 
التع���اون اخلليجي ملا 
تفرزه تلك الدورات من 
مكتس���بات ومعطيات 
خيرة ملصلح���ة هؤالء 

الشباب والرياضيني.
وأشار إلى أن وزارة 
الشباب  فؤاد بوشهريالدولة لشؤون 

في انطالق البطولة اخلليجية للناشئني مبسقط

»مشجعي سورية« تكرّم عزام

أزرق الطائرة يهزم اإلمارات
ويالقي السعودية اليوم

حقق منتخبنا للناش���ئني فوزا 
سهال على نظيره اإلماراتي وبثالثة 
أشواط دون رد جاءت نتائجها: 25-

13، 25-20، 25-21، في بداية مشواره 
في البطولة اخلامس���ة للمنتخبات 
الطائرة  اخلليجية للناشئني للكرة 
)مواليد 1997( والتي انطلقت أمس 

في العاصمة العمانية مسقط.
وكان واضحا السيطرة التي فرضها 
العب���و منتخب الكويت للناش���ئني 
على مجري���ات اللعب، حيث أجادوا 
الس���احقة والقوية على  الضربات 
الشبك وتشكيل حوائط صد حالت 
دون مرور هجمات االمارات وبالذات 
في الشوطني األول والثاني، اما في 
الشوط الثالث فقد صحح املنتخب 
االماراتي بعض األخطاء التي ارتكبها 
وتعادل عند معظم نقاط الشوط... 

لكن فارق االمكانيات والذي كان يصب 
ملصلحة أبناء الكويت حسموا الشوط 

واملباراة.
هذا وسيلتقي منتخبنا للناشئني 
املنتخب  اليوم االثنني م���ع نظيره 
السعودي، يلي ذلك مباراة اإلمارات 
والبحرين، ثم عمان وقطر، وسيكون 
غ���دا الثالث���اء يوم راح���ة جلميع 

الفرق.
الكويت للناشئني  وكان منتخب 
قد شارك في البطولة العربية التي 
أقيمت في املغرب وحل في الترتيب 
اخلامس من بني 11 منتخبا شاركوا 
في البطولة وقبيل سفره الى عمان 
التقى فريق الوحدة االماراتي في لقاء 
ودي... وعبر بعد اللقاء مدرب املنتخب 
جاسم الطراروة عن جاهزية املنتخب 

للمشاركة في البطولة اخلليجية.

قامت رابطة مشجعي 
املنتخب���ات واألندي���ة 
السورية بالكويت بتكرمي 
بطل آسيا وسورية في 
املصارع���ة الروماني���ة 
عالء ع���زام، وذلك نظرا 
لالجنازات الكبيرة التي 
حققها الس���يما في آخر 
بطولت���ني للمصارع���ة 
أقيمتا بالعاصمة اللبنانية 

بيروت.
وقدم نائ���ب رئيس 
الرابطة وليد غامن درعا 
تذكارية لعزام وأش���اد 
مب���ا قدم���ه للرياض���ة 

جانب من تكرمي عالء عزامالسورية.


