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«زين» رعت بطولة العثمان لـ «الكيرم»

اختتمت «زين» املزود الرائد للخدمات 
الرقميــة فــي الكويت رعايتها الرئيســية 
لبطولة املرحوم عبداهللا عبداللطيف العثمان 
األولى لـــ «الكيرم» (لعبة البليارد)، التي 
اســتضافها ونظمها متحف بيت العثمان 
على مدار ٣ أيام حتت إشراف تنظيمي من 
الهيئة العامة للرياضة مبشاركة ١٦٥ فريقا 

وما يفوق ٤٠٠ العب.
وذكــرت الشــركة فــي بيــان صحافي 
أنهــا تواجــدت في حفل اختتــام البطولة 
وتكــرمي الفائزيــن الذي أقيــم في متحف 
بيت العثمان مبنطقــة حولي، والذي قام 
خالله الرئيس الفخري ملتحف بيت العثمان 
عدنان العثمان بتكرمي الرئيس التنفيذي 
للعالقات واالتصاالت بشركة زين الكويت 
وليد اخلشتي تقديرا لرعاية زين للبطولة.
وعبرت زيــن عن فخرهــا برعاية هذا 
احلدث احمللي املميز بالتعاون مع متحف 
بيت العثمــان التابع ملركز الكويت للعمل 
التطوعي، حيث أتى دعمها للبطولة ضمن 
اســتراتيجيتها لتطوير قطاعات الشباب 
والرياضة والثقافة في الكويت، فالشركة 
تؤمن بأهمية الدور الفعال ملؤسسات القطاع 

اخلاص في دعم وتطوير األنشطة التي تعنى 
بتعزيز الثقافة احمللية، وخاصة تلك التي 
تساهم في احلفاظ على املوروث الشعبي 

وترتكز حول التراث الكويتي األصيل.
وأقام متحف بيت العثمان بطولة املرحوم 
عبــداهللا عبداللطيــف العثمــان األولى لـ 
«الكيرم» (لعبة البليارد)، وهي من األلعاب 
الشــعبية القدمية التي تلقى رواجا كبيرا 
لــدى الشــباب الكويتي منــذ القدم، حيث 
شــهدت البطولة مشــاركة ١٦٥ فريقا وما 
يفوق ٤٠٠ العب، وأشــرفت عليها الهيئة 
العامة للرياضة تنظيميا وحتكيميا، ومت 
تقدمي جوائز نقدية قيمة للفائزين باملراكز 
األولى، كما مت تنظيم العديد من املفاجآت 
والفعاليات املميزة للحضور خالل البطولة.

وأكدت الشركة أن رعايتها لهذه البطولة 
أتت متاشيا مع استراتيجيتها االجتماعية 
التــي تنتهجها جتــاه قطاعــات الرياضة 
والشباب والثقافة، فهي تفخر برعاية ودعم 
العديد من األنشطة التي تهدف إلى تعريف 
األجيال القادمة على التراث الكويتي األصيل 
واملساهمة في احلفاظ على املوروث الشعبي 

واألنشطة الثقافية احمللية بأنواعها.

الشركة تواجدت في حفل اختتام البطولة بالتعاون مع متحف بيت العثمان

عدنان العثمان مُكرِّماً وليد اخلشتي تقديراً لرعاية «زين» للبطولة

فليطح واملطيري ينعيان فالح غامن
نعى مدير عام الهيئة العامة للرياضة 
حمــود فليطح فقيد الرياضــة الكويتية 
فالح غامن عضو مجلس إدارة نادي النصر 
بعد مشــوار طويل من العطاء في املجال 
الرياضــي منــذ ان كان العبــا ثــم إداريًا 
بعد اعتزاله كرة القدم وبعدها تدرج في 
املناصب اإلدارية حتى تولى منصب رئيس 
النادي منذ عام ٢٠٠٠ الى ٢٠١٩ واســتمر 
بعدها عضوا مبجلس اإلدارة. وأضاف انه 
برحيل فالح غامن فقدت الرياضة الكويتية 
قامة كبيرة ساهم في حتقيق العديد من 
اإلجنازات على مستوى نادي النصر خالل 
فترة توليه منصب الرئيس وعلى صعيد 
الرياضة الكويتية بتقدمي الدعم اإلداري 
والفني لالحتــادات واملنتخبات الوطنية 

املختلفة خالل الفترات السابقة باإلضافة 
الى ارتباطه بالعديد من القضايا الرياضية 

التي ساهم في إجنازها.
من جانبه، قال رئيس جمعية املنسقني 
اإلعالميني مناور املطيري إن أسرة نادي 
النصر فقدت شخصا محبوبا من اجلميع، 
ســواء مــن النــادي أو األنديــة احملليــة 
واالحتادات الرياضية، وأيضا من الدول 
اخلليجية والعربية، حيث متتع الراحل 

بأخالقه العالية وتعامله الراقي.
كما كانت ابتسامته وضحكته تدل على 
نواياه احلسنة، فأحبه اجلميع واحترمه 
الصغيــر والكبيــر. وندعو لــه باملغفرة 
والرحمة، وأن يسكنه فسيح جناته ويرزق 

أهله الصبر والسلوان.

انطالق بطولة الكراتيه لـ«العمومي»

عيادة يشيد ببطولة الكويت للزوارق السريعة

انطلقـــــت بطولـــــة 
الكراتيــه األولــى  احتــاد 
العمومــي، والتــي  لفئــة 
تســتمر حتــى األربعــاء 
املقبــل على صالة االحتاد 
بنادي الســاملية، للموسم 
 ٢٠٢١-٢٠٢٢ الرياضــي 
الكاتا  املنافسات:  وتشمل 
الفــردي والكاتا اجلماعي 
والقتــال الفردي مبختلف 
القتال  األوزان إضافة الى 
الفردي للعمومي. وشهدت 
األول  اليــوم  منافســات 
للبطولة فوز سيد املوسوي 
من اليرموك باملركز األول 

لكاتا الفردي، فيما حل ثانيا ناصر بورشيد من 
الكويت وجاء ثالثا شادي احللبي من الشباب 
ومحمد بدر من القادسية. وفي كاتا جماعي، 
حل اليرموك في املركز األول والشباب ثانيا، 
فيما جاء الكويت والقادسية في املركز الثالث. 
من جانبه، قال رئيس جلنة املسابقات فيصل 
العتيبــي إن تأخر انطالق البطولة يأتي في 
ظل األوضاع الراهنة لتفشي ڤيروس كورونا 

أسامة املنصور

حقــق املتســابق خالد 
علــي  ومالحــة  عيــادة 
عيادة املركز الثاني ضمن 
منافســات اجلولة الثانية 
مــن عمر بطولــة الكويت 
للزوارق السريعة موسم 
التــي نظمها   ٢٠٢١-٢٠٢٢
النــادي البحــري، حيــث 
شــهدت اجلولــة الثانيــة 
مشاركة واسعة ضمن فئة 
البــروكالس وفئة زوارق 
النزهة، علما انه حقق املركز 
األول فــي اجلولة األولى.\ 

وبهذه املناسبة، أكد خالد عيادة أن اجلولتني 
األولي والثانية من البطولة قد أفرزت جنوما 
كويتية قادرة على املنافسة بشراسة ناهيك 
عن اخلبرة التي يتمتع بها كل املشاركني مما 
أسهم بصورة الفتة على املستوى الفني الذي 
ظهرت فيه أحداث اجلولة الثانية فكان هناك 
تنافس قوي بني املشــاركني ونحن بالتأكيد 
كنا في ذلك املناخ واستطعنا التقدم للمركز 
األول ولكن عطل فني أثناء مجريات السباق 

وحلرص مجلس إدارة االحتاد على ســالمة 
اجلميع مــن العبني وأجهزة فنيــة وإدارية، 
وكذلــك اجلمهــور إلى جانــب احلرص على 
توافر كافة االشتراطات واالحترازات الصحية. 
وأشار الى املستوى العالي الذي تقدمه األندية 
في مسابقات االحتاد في كل موسم، متوقعا 
أن تكون البطولة احلالية بذات املستوى إن 

لم تكن أفضل.

أرغمنا على قبول املركــز الثاني وهو مركز 
جيد قياسا حلجم املشاركة واملنافسة ومازال 
هناك متسع من الوقت على اعتبار أن اجلولة 
الثالثة ســتكون مبنزلة جولة احلســم على 
الصعيد الشــخصي فكل اإلمكانات متوافرة 
للفريــق، خاصة اننا نتمتــع بوجود محرك 
من نوع ٢٥٠ - efi Mercury وزرق بحجم ٢٨ 
قدما إلى جانب املالح علي عيادة الذي يتمتع 

بخبرة كبيرة في هذا النوع من السباقات.

جانب من تتويج الفائزين

الزورق بقيادة خالد عيادة ومالحه محمد عيادة

املوسى واملقصيد استعرضا خطة االحتاد املدرسي
هادي العنزي

اســتقبل وزير األشــغال 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
م.علي املوسى رئيس االحتاد 
الرياضي املدرسي والتعليم 
املقصيــد  العالــي فيصــل 
واألمني العام لالحتاد د.أحمد 
احلمدان، حيث مت استعراض 
استراتيجية االحتاد ٢٠٢١ - 
٢٠٢٥، وخطــة عمل االحتاد 
خالل الفترة املاضية وما مت 
تنفيذه باإلضافة الى مناقشة 
آخر اســتعدادات االحتاد في 
تنظيم دورة األلعاب الرياضية 
للتعليم العالي األولى واملقرر 
إقامتها خالل الفترة من ٨ الى 
٣١ مارس املقبل مبشاركة ١١ 
مؤسســة تعليمية جامعية 
وتتضمــن ٧ ألعاب رياضية 

للبنني والبنات.
من جانبه، أكد املقصيد أن 
الوزير املوسى أبدى دعمه لكل 
أنشطة االحتاد خالل الفترة 
املقبلة ملا فيه صالح ابنائنا 
الطالب والطالبات والشباب 

الرياضي لتنمية مواهبهم.
وقال انه مت خالل االجتماع 
استعراض الرؤية املستقبلية 
لكل أنشــطة لالحتاد املقرر 

لدعم وتنمية الطلبة املوهوبني 
رياضيــا فــي كل األلعــاب 
كخطوة أولى لدعم الرياضة 

الكويتية.
إلــى ذلــك، حافــظ فريق 
االحتــاد الرياضي املدرســي 
على صدارة دوري الشابات 
األول لكرة القدم، بعد التعادل 
الســلبي مــع فريق شــابات 
أكادمييــة اخلليــج ٠-٠ في 
التــي جمعتهمــا  املواجهــة 

تغلبه على فريق نادي سلوى 
الصباح ٢ - ١، ليبقى األخير 
على رصيده السابق بـ ٣ نقاط 
رابعا، كما حصد التضامن أول 
نقطة بعد التعادل اإليجابي 
١-١ مع أكادميية يوڤننتوس 
خامس الترتيــب بـ ٣ نقاط 
وبفارق األهــداف عن فريق 

سلوى الصباح.
من جانبه، أشــاد مدرب 
منتخبنا الوطني للشــابات 
والســيدات محمــد كمبــال 
باملستوى املتقدم الذي يشهده 
دوري الشابات. وقال: «جاءت 
البداية ناجحة ومتميزة ألول 
دوري نســائي على املالعب 
العشبية في تاريخ الرياضة 
الكويتية، وتعد مشــاركة ٦ 
فرق مختلفة مشجعة للعديد 
مــن األندية لالنضمــام إلى 

الدوري املوسم املقبل».
البطولــة فــي  أن  وأكــد 
نسختها األولى قدمت العديد 
من املواهب، التي سيكون لها 
حضور مؤثر في املســتقبل 
القريب، رغــم العقبات التي 
تواجهها العديد من األندية، 
وفــي مقدمتهــا عــدم توافر 
مالعــب إلقامــة التدريبــات 

اليومية عليها.

علــى ملعــب عبدالرحمــن 
البكــر باحتاد الكرة مســاء 
أمس األول، ضمن منافسات 
اجلولة الثالثة للدوري، ليرفع 
االحتاد املدرسي رصيده إلى ٧ 
نقاط في قمة الترتيب، فيما 
تقدم أكادمييــة اخلليج إلى 
املركز الثاني برصيد ٥ نقاط.
وفي مباراة ثانية، ارتقى 
فريق نادي فتيات العيون إلى 
املركز الثالث بـ ٤ نقاط، بعد 

«اخلليج» يوقف انتصارات سيدات «االحتاد املدرسي»

الوزير علي املوسى متوسطاً فيصل املقصيد ود.أحمد احلمدان

تنفيذها خالل الفترة املقبلة، 
وأطلعنا الوزيــر على ما مت 
تنفيذه في مراكــز التدريب 
واألكادمييات التي مت تفعيلها 
باحملافظات الســت لأللعاب 
اجلماعية والفردية للفئتني 

البنني والبنات.
وبني املقصيد أن املوسى 
طالــب بزيادة األلعاب خالل 
الفترة املقبلــة لفتح املجال 
أمام الطلبة وتوسيع القاعدة 

املطيري: املعسكر التدريبي حقق النتائج املرجوة

األهلي يتفق مع موسيماني على التجديد

القاهرة - سامي عبدالفتاح

تقاربت كثيرا املسافات بني األهلي واجلنوب 
أفريقي بيتســو موسيماني على جتديد عقد 
تدريبه للفريق، بعد أن حقق «املارد األحمر» 
برونزية مونديال األندية بالفوز على الهالل 
السعودي ٤-٠، حيث تواردت معلومات من 
إدارة األهلي أن محمود اخلطيب سيوقع قريبا 
عقد التجديد ملوسيماني ملدة موسمني جديدين.

وعقب التتويج الثاني تواليا له مع الفريق 
ببرونزية مونديال األندية، قال موسيماني: 
«قدمنا بطولة كبيرة على الرغم من الظروف 
الصعبــة التي منــر بها والغيابــات العديدة 
التي واجهناها، لكــن الفريق حتلى بالروح 
القتالية لتحقيق هذا اإلجناز اجلديد». وتابع: 
«كنا نتمنى التتويج مبيدالية (أفضل)، لكن 
ما حققناه يزيد من ثقة الالعبني مستقبال».

هــذا، وقد عــادت أمس بعثــة األهلي من 
اإلمارات، حيث من املقــرر أن يدخل الفريق 
اعتبارا من اليوم في برنامج استعداد مكثف 
ملبــاراة اجلولة األولى فــي دور املجموعات 
لبطولة دوري أبطال أفريقيا املقررة اجلمعة 
املقبلــة أمام الهالل الســوداني في أم درمان 

ضمن منافسات املجموعة األولى التي تضم 
أيضا املريخ السوداني وماميلودي صن داونز 

اجلنوب أفريقي.
من جانبه، اســتهل الزمالك مسيرته في 
املجموعة الرابعة لدوري األبطال، بخســارة 
نقطتني ثمينتني على ملعبه وبني جماهيره، 
بتعادله ٢-٢ مع ضيفه بيترو أتلتيكو األنغولي 
الــذي تقدم أوال بهدفني في الدقيقة (٢٢) عن 
طريق جيلسون ثم بيدرو بينتو في الدقيقة 
(٣٦)، قبل أن ينتزع «الفارس األبيض» التعادل 
في الدقيقة (٩٠+٤) عن طريق محمود الونش 
ومن قبله ســجل يوسف أوباما الهدف األول 

في الدقيقة (٥٧).
وحصد بذلك الفريقان النقطة األولى لهما، 
في مجموعة تصدرها الوداد املغربي بفوزه 

الكبير على ساجرادا األنغولي ٣-٠.
ومحليــا، تدخل اليوم مســابقة الدوري 
املصري جولتها التاسعة، اذ تقام مباراتان، 
فيستضيف االحتاد السكندري فريق ايسترن 
كومباني، فيما ســيكون الطالئع ضيفا على 
مصر للمقاصة، بينما تأجلت مباراة اجلونة 
واألهلــي الرتباط األخيــر مبهمته األفريقية 

وعودته أمس من اإلمارات.

الزمالك يتعثر بالتعادل مع بيترو أتلتيكو األنغولي

م نعيمة األحمد «ملتقى رياضة املرأة العربية» ُيكرِّ
م امللتقى الدولي األول لرياضة  ُيكــرِّ
املرأة العربية املقرر انطالقه في ٢٤ مارس 
مبقر اجلامعة العربية في القاهرة، رئيسة 
نادي سلوى الصباح للفتاة، والرئيسة 
الفخرية للجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
بدول مجلــس التعاون لــدول اخلليج 

العربية الشيخة نعيمة األحمد.
وقد شكرت الشيخة نعيمة في بيان 
لها إدارة امللتقى، مؤكدة تشــرفها بهذا 
التكرمي، ومنوهة بجهود القائمني على 

امللتقى الذي سيشهد عددا من البرامج 
واألنشطة املتعلقة برياضة املرأة، كما 
يكرم نخبة من الشــخصيات الرياضة 
النســائية البارزة مــن مختلف الدول 
العربية. ولفتت إلى أن ما تؤديه من مهام 
في خدمة الرياضة النسائية الكويتية 
واخلليجية والعربية، «هو واجب وطني 
أتشــرف بأدائه، وال أنتظــر من ورائه 
تكرميا وال جوائز»، مضيفة: «اعتزازي 
بتكرميي في هذا احملفل الرياضي الكبير، 

نابع من كونه تكرميا وتقديرا للجهود 
الكبيرة التي قدمتها، والتزال، الكويت 
في سبيل تطوير رياضة املرأة العربية 
ودفعها قدما في احملافل الدولية الكبرى، 
وارتقائها إلى مصاف العاملية». وختمت 
راجية التوفيــق للملتقى في حتقيق 
هدفه األسمى، وهو االرتقاء مبستوى 
الرياضة النسائية العربية في امليادين 
كافــة، والدفــع بها إلى أعلــى املراتب 

القارية والعاملية.

الشيخة نعيمة األحمد

هادي العنزي

أشاد عضو مجلس إدارة 
احتــاد كــرة الســلة وأمــني 
الصندوق املســاعد محســن 
املطيــري بنجــاح املعســكر 
التدريبي ملنتخب الناشــئني 
(حتت ١٧ ســنة) الــذي أقيم 
في تركيا حتضيرا للمشاركة 
املقبلة في البطولة اآلسيوية 
للناشئني، والذي اختتم أمس 
األول وخاض خالله «األزرق 
الصغير» ٦ مباريات ودية مع 

عدة فرق متميزة فاز في ٣ منها، وخسر مثلها.
وأشار املطيري الذي ترأس وفد املنتخب 
بتركيا الى أن جناح املعسكر جاء عطفا على 
األداء املتميز الذي قدمه شباب الكويت، والروح 
العالية التي اتسموا بها طوال أيام املعسكر، 
مضيفا أن منتخب الناشــئني خاض مباريات 

متكافئــة مع فــرق قوية في 
بنيانهــا اجلســماني، وهــي 
قريبة من البنية اجلسمانية 
ملنتخبــات الصــني وإيــران 
وأستراليا ونيوزيلندا وهي 
من أبرز املرشــحني لتحقيق 

البطولة.
وقــال املطيري إن اجلهاز 
الفني بقيادة املدرب البحريني 
سلمان رمضان أبدى ارتياحه 
مــن املســتوى الــذي قدمــه 
الفريق، الفتا إلى أن املستوى 
العام للمنتخب يتطور كثيرا، 
وذلك بعد املشاركة في دوري الدرجة األولى 
احمللي، وكذلك إقامــة التجمعات املتتالية له 
بصفة دائمة، مبينا أن الهدف من املشاركة في 
البطولة اآلسيوية ليس املنافسة ألنه أمر صعب 
في وجود عمالقة القارة اآلسيوية ولكن تقدمي 
مستوى يعكس تطور كرة السلة الكويتية.

محسن املطيري

املدرب سلمان رمضان يقود تدريباً سابقاً ألزرق الناشئني

الريان يقيل مدربه لوران بالن

الدوحة - فريد عبدالباقي

قرر نــادي الريان إقالة مدربه الفرنســي لوران بالن، 
واالستعانة باملدرب التشيلي ملنتخب قطر األوملبي لكرة القدم 
نيكوالس كوردوفا، وذلك بسبب تدهور نتائج نادي الريان 
في بطولة الدوري القطري واحتالل املركز التاسع برصيد ١٧ 
نقطة، حيث لعب ١٦ مباراة، فاز في ٤ مباريات، وتعادل في 
٥، فيما تلقى اخلسارة في ٧ مواجهات، ولديه مباراة مؤجلة 

مع السد من اجلولة الـ ١٤ والتي ستقام ٨ مارس املقبل.
وكان الريان تعادل إيجابيا ١-١ أمام الســيلية في اجلولة 
الـ ١٨ املاضية في الــدوري القطري، وهو األمر الذي دفع 
اجلماهير «الريانية» لتدشــني حملة على مواقع التواصل 
االجتماعي مطالبة بإنقاذ الريــان وإقالة بالن عقب تدهور 

نتائج الفريق منذ توليه املهمة.
وكتب النادي في تغريده مختصرة: «االستعانة مبدرب 
منتخبنا األوملبي التشيلي نيكوالس كوردوفا لتدريب الريان 
بديال للفرنسي لوران بالن حتى نهاية املوسم بسبب ارتباطه 
باملنتخب القطري األوملبي الذي يســتعد خلوض نهائيات 
كأس آســيا حتت ٢٣ عاما التي ستقام في أوزبكستان في 
يونيو املقبل»، وأحلقها بتغريدة أخرى كتب فيها: «شــكراً 
لوران بــالن». من جهة أخرى، طالب املدرب املغربي لنادي 
قطر القطري يوسف سفري، بعودة مهاجم فريقه املخضرم 
سيباستيان سوريا (٣٨ عاما)، إلى صفوف «العنابي» وذلك 

بعد تألق الالعب مع نادي قطر خالل الفترة املاضية.

الفرنسي لوران بالن

ناشئو «السلة» يفوزون في ٣ مباريات بتركيا


