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فليطح: «السلة» الكويتية زاخرة باملواهب

م الرشيدي «هواوي ألعمال املستهلكني» تكرِّ

هادي العنزي

أكد مدير عام الهيئــة العامة للرياضة 
حمود فليطح أن كرة السلة الكويتية زاخرة 
بالعديــد من املواهب، وســتلقى كل الدعم 

واالهتمام والرعاية من «الهيئة».
جــاء ذلك فــي كلمة ألقاهــا خالل حفل 
التكرمي الذي اقامــه مجلس إدارة االحتاد 
ملنتخب الناشئني لكرة السلة (حتت ١٦ سنة) 
واجلهازين الفني واإلداري، مبناسبة تأهله 
لنهائيات كأس آســيا، بعدما حل ثانيا في 
بطولة اخلليج الـ ١٦ للناشئني التي أقيمت 
فــي البحرين أغســطس املاضي، وحضر 
حفل التكرمي رئيس وأعضاء مجلس إدارة 

احتاد كرة السلة.
وذكــر فليطــح أن حصــول «األزرق 
الصغير» على املركز الثاني وتأهله لنهائيات 
آسيا على الرغم من التوقف الطويل الذي 
تعرضت له جميع املراحل السنية بسبب 
تبعات جائحة كورونا يعد اجنارا متميزا، 
ويؤكد ما متتلكه «سلتنا» من مواهب واعدة، 
مضيفــا أن «الهيئــة» ال تتوانــى في دعم 
ومســاندة جميع الرياضيــني في مختلف 
األلعاب، لكل ما من شأنه تطور مستواهم 
الفني ورفع علم الكويت في احملافل الدولية، 

مشــيدا باهتمام مجلــس ادارة احتاد كرة 
السلة برئاسة رشيد العنزي، وان «األزرق 
الصغير» سيحظى بتكرمي الئق جنبا إلى 
جنــب مع جميــع املنتخبــات التي حققت 

إجنازات متميزة.
وفي الوقت ذاته، أشاد باحلكمة منيرة 
احلشاش بعد حصولها على الشارة الدولية 
كأول سيدة خليجية حتصل على الشارة 
الدولية في حتكيم لعبة كرة السلة، مضيفا: 
«الهيئة تدعم الرياضة النســائية بشــكل 

مكثف وصوال إلى الهدف املنشود».
من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة احتاد 
كرة الســلة رشيد العنزي أن التكرمي جاء 
تقديرا من مجلس اإلدارة للمنتخب، وحرصا 
علــى دعم جميــع املنتخبــات التي حتقق 
اإلجنازات، الفتا إلى أن منتخب الناشــئني 
ســيحظى بالدعم املطلق لتجهيزه بشكل 
مميز لنهائيات كأس آسيا املقبلة، ومشيرا 
إلى أن النهائيات اآلســيوية املقبلة ليست 
بالبطولة الســهلة، فهي تضــم منتخبات 
اســتراليا ونيوزيلندا والصــني والفلبني 
واليابان وإيران، وثالثة منها مصنفة من 
بــني أفضل ١٠ منتخبات علــى العالم، مما 
يســتوجب معه اإلعداد بشكل مثالي قبل 

املشاركة في البطولة.

قامت مجموعة هواوي ألعمال املستهلكني 
بتكــرمي الالعــب األوملبــي عبــداهللا الطرقي 
الرشيدي، مبناسبة حتقيقه برونزية مسابقة 
الرماية (سكيت) ضمن دورة األلعاب األوملبية 
«طوكيــو ٢٠٢٠». ويأتي هذا التكرم كاعتزاز 
بهذا اإلجناز الــذي حققه وعلى جهوده التي 
بذلها لتحقيق هذا اإلجناز ورفع راية الكويت 
خفاقة في هذا احملفل العاملي. وتسعى مجموعة 
هواوي ألعمال املســتهلكني لتكرمي الكفاءات 
والقدرات الوطنية الرياضية، إلثراء احلركة 
الرياضية، كمــا أكدت مواصلة دعم الرياضة 

والرياضيني واهتمامها باألبطال الذين يحرزون 
املراكز املتقدمة في املنافسات العاملية، ويرفعون 
علم الكويت على منصــات التتويج، وتؤكد 
املجموعــة على اجلهود التــي بذلوها جميع 
الرياضيني في الــدورة األوملبية والبطوالت 
العاملية األخرى متمنيا لهم املزيد من اإلجنازات 
والنجاحات ومواصلة العطاء لرفع راية الوطن. 
وأشارت املجموعة انها ستواصل دعمها جلميع 
الرياضيني واملوهوبني الكويتيني وتقدير جميع 
اجلهــود املبذولة إلحــراز املراكز املتقدمة في 

املنافسات العربية والعاملية.

خالل حفل تكرمي منتخب الناشئني املتأهل لنهائيات آسيا

حمود فليطح ورشيد العنزي يتوسطان أعضاء االحتاد ومنتخب الناشئني لكرة السلة

الساحل يخسر من «األوملبي» العراقي
هادي العنزي

خســر الفريق األول لكــرة القدم بنادي 
الساحل من املنتخب األوملبي العراقي ١-٢ في 
رابع مبارياته الودية خالل معسكره التدريبي 
في تركيا، حيث سجل هدف الساحل الوحيد 
مهاجمــه الدولي فيصل عجــب، فيما غادر 
املعسكر سلمان البوص ليلتحق بوفد املنتخب 
األول الــذي ســيلعب مع نظيره البوســنة 

والهرسك السبت املقبل.
وكشفت املباراة الودية القوية مع املنتخب 

العراقي العديد من اإليجابيات والسلبيات 
للجهاز الفني للساحل بقيادة املدرب الوطني 
محمد دهيليس، حيث سيعكف على تعزيز 
نقاط القوة، كما سيعالج مواطن اخللل خالل 
الفتــرة املقبلة، وقبل مواجهــة الكويت في 
١٢ ســبتمبر اجلاري ضمن منافسات الدور 
التمهيدي لكأس األمير. ويسعى اجلهاز الفني 
بقيادة دهيليس املوســم املقبــل إلى إعادة 
الســاحل مجددا إلى مصــاف أندية الدوري 
املمتاز لكرة القدم، بعدما غادره نهاية املوسم 
املاضي في اجلولة األخيرة أمام الفحيحيل.

أبل أول محام كويتي لدى «فيفا»

«يد» الساملية ملعسكر قطر ١٠ اجلاري

مبارك اخلالدي

حصل أمني الســر العام 
جلمعيــة احملامني الكويتية 
احملامــي عدنــان أبــل على 
عضويــة االحتــاد الدولــي 
حملاميــي «AIAF»، إذ أعلنت 
اجلمعية قبول عضوية أبل 

عبر بيان رسمي.
وبذلــك يصبــح أبل أول 
رجــل قانــون كويتــي يقع 
عليه االختيار لدى املنظمة 
الدوليــة التي تأسســت في 

العام ٢٠١٢ وتضم في عضويتها أكثر من ١٠٠ 
محــام ميثلون ٣٤ دولة ويتمتعون باخلبرة 

في القانون الرياضي، ومن 
املقرر أن ميثل أبل الكويت في 
املؤمتر السنوي الثامن الذي 
ســيعقد في مدينة إشبيلية 
اإلسبانية في نوفمبر املقبل.

هــذا، وقــدم أبل الشــكر 
والتقديــر لزمالئه احملامني 
علــى وقوفهــم إلــى جانبه 
ومســاندته لتمثيل الكويت 
في احملافل واملنظمات الدولية 
تأكيدا ملكانة احملامي الكويتي 
الســعي  وكفاءتــه، مبينــا 
لتأهيــل كوادرنــا الوطنية 
وأيضا العمل على استضافة املؤمتر السنوي 

لالحتاد في السنوات املقبلة.

يعقوب العوضي

يقيم فريــق اليد األول 
في نادي الساملية معسكرا 
فــي  خارجيــا  تدريبيــا 
قطر ١٠ ســبتمبر اجلاري 
اســتعدادا لالســتحقاقات 
املقبلة والتي يستهلها في 
الــدوري املمتــاز وبطولة 
كأس االحتاد، حيث وضعت 
خطة اإلعداد اجلديدة بقيادة 
الســعودي فاضل  املدرب 
سعيد والتي انطلقت قبل 

أسبوعني والتي منها لعب ودية اليوم مع 
خيطان ثم خوض وديتني محليتني قبل 

املغادرة إلى الدوحة. 
وفي السياق ذاته، أنهت رسميا إدارتي 
الساملية والكويت صفقة تبادلية تقضي 
بانتقال حــارس املرمى محمــد بويابس 
والعب اخلط اخللفي ســعود الضويحي 

صفقة تبادلية بني «السماوي» والكويت

عدنان أبل

محمد بويابسحسن صفر

«األزرق» يتدرب على فترتني في سراييڤو اليوم
مبارك اخلالدي

اكتمــل عقد العبــي منتخبنا الوطني لكــرة القدم في 
معســكره القصير في مدينة سراييڤو استعدادا ملواجهة 
منتخب البوسنة والهرسك في مباراة دولية تقام السبت 
املقبل في إطار فترة التوقف الدولي «فيفا 
دي». واكتملت صفوف املنتخب بوصول 
دفعة الالعبني امس قادمني من معسكرات 
أنديتهــم في قطر وتركيــا، وذلك عقب 
وصول بعثة األزرق مســاء امس األول 
قادمــة من الكويت، حيــث فضل اجلهاز 
الفني بقيــادة املدرب اإلســباني كارلوس 
غونزاليس إجراء حصة تدريبية خفيفة في امللعب 
التابع لفندق اإلقامة تركزت على متارين لالستشفاء.

ومن املقرر أن يضع غونزاليس خطته خلوض 
املباراة خالل تدريب األزرق الرئيسي غدا اجلمعة 
إذ يأمل اجلهاز الفني حتقيق االستفادة املثلي من 
املباراة أمام منتخب قوي ميتلك مجموعة مميزة 
من الالعبني ذوي اخلبرة في الدوريات األوروبية. 

ويواجه األزرق «املتجدد بعناصر اغلبا من املنتخب األوملبي» 
جملة من االستحقاقات في مقدمتها مشاركة في تصفيات 
كأس آســيا ٢٠٢٣، كما سيتشــارك منتخبنــا األوملبي في 
التصفيات اآلســيوية املؤهلة لكأس آسيا حتت ٢٣ سنة، 
إذ من املقرر أن يستضيف مجموعته للفترة من ٢٣ حتى 
٣١ من الشهر املقبل وقبلها املشاركة املقررة في دورة غرب 
آســيا في الدمام في ٤ منه. هــذا وتقدم رئيس العالقات 
العامة باحتاد الكرة حمزة الشــطي بالشــكر والتقدير 
للقائمني باألعمال في ســفارتنا  في البوسنة والهرسك 
سعد الهاجري وعبدالعزيز املنيفي على تسهيل اجراءات 

وصول منتخبنا الوطني إلى سراييڤو.
 وصول منتخب فلسطني

إلــى ذلــك، وصل إلى البالد مســاء األول من امس 
وفد منتخب فلسطني األوملبي الذي يقيم معسكرا في 
البالد حتضيرا خلوض االســتحقاقات املقبلة، إذ من 
املقرر أن يلتقي مع منتخبنا األوملبي في مباراة ودية 
٧ اجلاري، كما ســيلعب عددا من املباريات مع أندية 

محلية خالل فترة تواجده.

يشارك منتخب الكويت لالوملبياد 
اخلــاص فــي معســكر الفروســية 
التدريبي في نادي الشارقة للفروسية 
وذلــك لالســتعداد لــدورة االلعاب 

الصيفية العاملية في برلني٢٠٢٢ .
وقالت نائب رئيس وفد االوملبياد 
اخلاص للفروسية هناء الزواوي ان 
نادي الطموح الرياضي قام بالتجهيز 
للمعســكر بالتعاون مــع االوملبياد 
اخلاص الكويتي واالوملبياد اخلاص 
االماراتي برعاية الرئاسة االقليمية 

لالوملبياد اخلاص.
وأوضحــت الزواوي ان املنتخب  
يتكــون من  ٧ فرســان من اإلعاقات 
الفكرية والنمائية املختلفة ( متالزمة 
الداون والتوحد وبطء التعلم والتأخر 
العقلــي) اضافة الى الفريق االداري 
والفريق الفني والطبي، مشيرة الى 
ان املعسكر حقق االهداف املرجوة منه 
حيث ان الالعبني يتدربون يوميًا في 
نادي الشارقة للفروسية اضافة الى 
تدريبات اللياقة البدنية مما ساهم في 

رفع مستوى ادائهم  وتطوير قدراتهم.  
ومتنــت الــزواوي كل التوفيــق 
لفريق الفروسية الكويتي في بطولة 

برلني الصيفية ٢٠٢٢.
وأكــدت الــزواوي علــى أهميــة 
الرياضة في تأهيل االشخاص ذوي 
االعاقة بشكل عام واالعاقة الفكرية 
الفروسية  بشــكل خاص، ورياضة 
تعتبر مــن الرياضات اخلطرة كون 
الالعب يتعامل مع اخليل مما يتطلب 
معرفــة ودرايــة في معرفــة كيفية 

التفاعل معه. 
من جانبها، أكدت مدربة الفروسية 
ملنتخب االوملبياد اخلاص الكويتي مي 
بورسلي ان فريق الفروسية هو فريق 
حديث التشكيل ويتكون من ٧ العبني 
يتم تدريبهم وجتهيزهم للمشاركة 
فــي دورة االلعــاب الصيفية برلني 
٢٠٢٢. وقالت ان مســتوى الالعبني 
يشهد تطورا ملحوظا في االداء اثناء 
تدريباتهم اليومية وذلك بفضل تعاون 
كل مــن االوملبياد اخلــاص الكويتي 

واالوملبياد اخلــاص االماراتي وبذل 
اجلهــود املتبادلة واخلبرات املقدمة 
لالعبني لترقى مستوياتهم للمشاركة 
في دورة االلعاب الصيفية في برلني 
٢٠٢٢. وقالت بورسلي انه مت التعاون 
مع نادي الشارقة للفروسية لتوفير 
املــكان املالئــم واخليول املناســبة 
للتعامل مــع ذوي االعاقات الذهنية 
انــه خالل  والنمائيــة. وأوضحــت 
التدريبات مت تصنيف الالعبني الى 
مستويني A وB  وحققوا مستويات 
عاليــة، متمنيــة لهــم التوفيــق في 
البطولة لرفع اســم الكويــت عاليا  

في احملافل الدولية.
وذكرت ان التدريــب لم يقتصر 
على ركوب اخليل في املضمار فقط 
بل كانت هناك ورشة عملية في اعداد 
وجتهيز اخليل تخللها ركوب للخيل 

على شواطئ امارة عجمان. 
من جانبه، قال مدرب الفروسية 
في االوملبياد اخلاص االماراتي  محمد 
مبارك انه على مدى ثالثة أســابيع 

مت تدريب فرســان الكويت من ذوي 
االعاقــات الذهنيــة والنمائيــة على 
الفروسية وجتهيزهم للمشاركة في 

بطولة برلني ٢٠٢٢ .
وأشاد مبارك مبستوى الالعبني 
الكويتيني، مشيرا إلى انهم تطوروا 
خالل التدريبات، حيث مت  تدريبهم 
حول كيفية السيطرة والتحكم بشكل 
اكبر في اخليل وتثبيته، مشيرا الى 
انهم جاهزون للبطولة، متمنيا لهم 
كل التوفيق فــي مختلف البطوالت 

التي يشاركون فيها.
اما الفارس عبد العزيز النصراهللا 
وهو احــد اعضاء الفريــق فأكد انه 
حريص على التدريبات للمشاركة في 
بطولة برلني واملنافسة على امليدالية 
الذهبية.  في حني ذكر الفارس فوزان 
القصــار أنه يعشــق اخليل ويحب 
التعامل معه، لذلك اختار هذه الرياضة 
علــى الرغم مــن خطورتها وينتظر 
املشاركة بدورة االلعاب الصيفية في 

برلني ٢٠٢٢ بفارغ الصبر.

«األوملبياد اخلاص»: جتهيز ٧ فرسان  من ذوي اإلعاقات 
املختلفة مبعسكر الشارقة استعداداً لبطولة برلني ٢٠٢٢

إلى «السماوي» مقابل انتقال حارس مرمى 
األخير حسن صفر إلى صفوف «األبيض».
وضمن إطار استعدادات فريقا النصر 
وبرقان للمنافســات احملليــة والتي تبدأ 
ببطولة الدوري العــام بدرجتيه املمتاز 
واألولــى في أواخر الشــهر اجلاري، فاز 

النصر على برقان بنتيجة ٣١-٢٨.

ملشاهدة الڤيديو
مي بورسلي ومصطفى حسونة وهشام مطر وطبيب الوفد محمد اخلواجة 
واملدرب االماراتي محمد مبارك مع الالعبني                                  (فريال حماد)

«األبيض» يغادر إلى الرياض ملواجهة الهالل

العربي استأنف تدريباته بغياب احملترفني

يستعد الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الكويت للسفر إلى الرياض ملواجهة فريق 
الهالل السعودي السبت املقبل على ستاد 
امللك فهد الدولي في لقاء ودي دولي ضمن 
استعدادات «األبيض» خلوض استحقاقات 

املوسم اجلديد.
وكان املوقع الرســمي لنادي الهالل قد 
اكــد موعد اقامة املباراة عبر بيان رســمي 
أوضح فيه حتضيراتــه خلوض اللقاء إذ 

من املقرر ان يغيــب عن املباراة العناصر 
الدولية للكويت واملتواجدين مع املنتخب 
فــي رحلته إلى البوســنة وهم فهد حمود 
وعبدالرحمن كميل وفواز الصعب ويوسف 

الرشيدي وعبدالعزيز ناجي لإلصابة.
وكان «األبيض» قــد تغلب امس األول 
على فريق التضامن ٢-١ في مباراة ودية 
هي األولى للفريق بعد عودته من معسكره 

في تركيا.

مبارك اخلالدي

استأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي تدريباته املعتادة مســاء على ستاد 
صباح الســالم بقيادة املدرب الكرواتي انتي 
ميشــا، حيث غاب عن التدريبــات الالعبان 
احملترفان السنوسي الهادي وعالء الدين الدالي 
اللتحاقهما مبنتخبي بلديهما املشــاركة في 

التصفيات القارية كما تخلف عن التدريبات 
احملترفــان اجلدد التونســي أميــن محمود 
والكرواتي جوسيب كنيزيفيتش لعدم اكتمال 
أوراقهما الرسمية لدخول البالد، فيما غاب عن 
التدريب العناصر احمللية امللتحقة بصفوف 
منتخبنا الوطني األول وأيضا منتخب الشباب 
وهم بندر السالمة وحسني أشكناني وحسني 
دشتي وعبدالرحمن اخلضر وعبدالرضا شهاب.


