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أبل: حلول لتراجع مستوى أرضيات املالعب

الفاضل و بوربيع بطال العالم للدراجات املائية

أكــد مديــر عــام الهيئة 
العامة للرياضة بالتكليف 
قطــاع  أن  أبــل  محمــود 
اإلنشاءات واملرافق والصيانة 
بالهيئة باشر متابعة املنشآت 
واملالعب الرياضية منذ فترة 
بناء علــى توجيهات وزير 
االعالم والثقافة وزير الدولة 
لشؤون الشباب عبدالرحمن 
املطيري بضرورة رفع كفاءة 
املالعــب وحتســني وبــذل 
اجلهود لصيانة االرضيات 

وطريقة معاجلتها.
وبني أبل أن هناك عددا من االجتماعات مت 
عقدها خالل الفترة املاضية وأخرى ستعقد 
للتنســيق والتعاون مع احتاد كــرة القدم 
واألندية الستعراض تقارير جلان املتابعة 
التي قامت بزيارة االندية واملالعب على مدار 
األيام املاضية لتشخيص الوضع والوقوف 
علــى االحتياجــات الالزمة مــن اجل وضع 

البرنامــج الزمني وحتديد 
االولويات لالنتهاء من عملية 
صيانــة أرضيــات املالعب 

لظهورها بالشكل الالئق.
وأشــار إلــى أن هنــاك 
مــع  أخــرى  اجتماعــات 
شركات الصيانة ومبتابعه 
قطاع االنشاءات والصيانة 
بالهيئــة ملعاجلــة تراجــع 
مســتوى أرضيات املالعب 
وإيحــاد حلــول ســريعة 
للمعاجلة والصيانة وتفعيل 
التعاقدات والشروط  بنود 
اجلزائية ليتحمل كل جانب مقصر مسؤوليته 
طبقا للعقود املبرمة مبا في ذلك استاد جابر 

الدولي.
وناشــد أبــل اجلميع ضــرورة التعاون 
والوقــوف أمــام مســؤوليته واملتابعة مع 
الشركات املعنية وتقييم عملها، وعلى اجلميع 

حتمل مسؤوليته.

حقق املتسابق عبداهللا الفاضل لقب 
بطــل أبطال العالم (التاج الثالثي) بفئة 
ســتوك لكبــار احملترفــني PRO ضمــن 
منافسات بطولة تايلند الدولية للدراجات 
املائية ثالث مراحل البطولة التي تشرف 
عليها املنظمة الدولية (I.J.S.B.A). وأعرب 
الفاضــل في تصريح عن بالغ ســعادته 
لتحقيق أكبر لقب في مسيرته الرياضية 
والذي حققه من خالل املشــاركة في كل 
مــن بطولة أوروبا فــي پولندا وبطولة 
العالــم فــي واليــة اريزونــا االميركية 
واخلتامية في مملكة تايلند التي انطلقت 
١٤ ديسمبر اجلاري وتختتم منافساتها 
اليــوم. وأضاف أن املنافســة التي حقق 

فيها أيضا كأس املركز الرابع مما حســم 
حصوله على اللقب كانت قوية، مشيرا 
إلى أن بطولة تايلند تتميز بوجود عدد 
كبير من املتسابقني السيما من قارة آسيا، 
إذ بلغ عدد املتسابقني قرابة ٣٠٠ متسابق 

موزعني على ٢٠ فئة.
كما حقــق فيصل بوربيــع لقب فئة 
«ســتوك» للمبتدئــني ضمن منافســات 
البطولة نفســها، حيث قال رئيس وفد 
النادي البحري عبداهللا بوربيع إن ما حققه 
الواعد فيصل يأتي استكماال لالجنازات 
الكبيرة التي يحققها أبطال الكويت على 
مســتوى أعلى محفل دولي في سباقات 

الدراجات املائية.

أكد تفعيل بنود التعاقدات والشروط اجلزائية

محمود أبل

٢٥ ميدالية لـ «بروميناد» في بطولة بانكوك

«األبيض» ينفرد بقمة «السلة»

فاز فريق بروميناد آيس للتزلج على اجلليد 
من الكويت بـ٢٥ ميدالية في الفئات واملستويات 
املختلفة لبطولة بانكوك الدولية للتزلج على 
اجلليــد التي أقيمت فــي الفترة من ٩ حتى ١١

اجلاري، حيث جتاوز عدد املشاركني املتنافسني 
٤٠٠ العب من مختلف بلدان العالم وخصوصا 
البلدان اآلسيوية، إضافة إلى دولتي الكويت 

واإلمارات.
وفــي هذا الصدد، أعربت عضوات الفريق 

الفائزات عن ســعادتهن بالفــوز في البطولة 
مبستوياتها املختلفة بعد استعدادهن لها من 
خالل برنامج تدريبي مكثف امتد ألشهر، ولفنت 
إلى أن فريقهم هو الوحيد املمثل للكويت في 
املسابقات. وكشف املتباريات وهن تاليا البدر، 
ليلى رشدي، كنزي العدلي، وليلى املوسوي 
عن فوز فريقهن بـ٨ ذهبيات من اجمالي الـ٢٥

ميداليــة حصدهــا الفريق فــي البطولة التي 
متيزت بأجوائها احلماسية.

هادي العنزي

واصل الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الكويت انتصاراته في الدوري العام، محققا 
فوزه الـــ ٧ تواليا، رافعــا رصيده إلى ١٤

نقطــة، في صدارة الترتيب، بعدما جتاوز 
النصــر ١٢٧-٨٩ في املواجهة التي جمعت 
الفريقني مساء أمس األول على صالة االحتاد 
مبجمع الشيخ ســعد العبداهللا للصاالت، 
فيما تكبد النصر خسارته الـ ٥ ليصل إلى 

النقطة التاسعة.
ولم يواجه املدرب األملاني بيتر شومرز 
أي عقبات لتجاوز النصر، فبسط افضلية 
ميدانية على فريــق املدرب أنور الدويلة، 
لينهي الربع األول بفارق ٩ نقاط (٢٥-١٦)، 

وزاد «األبيض» من فاعليته الهجومية في 
الربــع الثاني مســجال ٣٧ نقطة، بينما لم 
يســجل العبو «العنابي» سوى ٢٥ نقطة، 
لينتهي النصف األول من املباراة بفارق ٢١

نقطة للكويت (٦٢-٤١).
وتراجــع أداء العبي النصــر في الربع 
الثالث، وعلى اجلهة األخرى حافظ العبو 
الكويت على نســقهم املرتفــع، ليواصلوا 
بسط أفضليتهم، وتوسيع الفارق إلى ٣٨
نقطــة (٣٥-١٨)، وفي الربــع األخير أتاح 
األملاني شومرز الفرصة لعدد من الالعبني 
الشباب لزيادة خبراتهم التراكمية، ليأتي 
الشــوط متكافئا لعبا ونتيجة (٣٠ نقطة 
لكل منهما)، ولتنتهــي املواجهة بانتصار 

جديد للكويت.

فريق بروميناد آيس للتزلج على اجلليد

هجوم «نصراوي» ودفاع «كويتاوي» متقدم

ختام بطولة سلوى الدولية لليد

تختتم اليوم بطولة نادي سلوى الصباح الدولية األولى 
لكرة اليد للفتيات، والتي تقام على صالة النادي الرئيسية، 
حيث تقام مباراتان، يلتقي في األولى منتخب عمان مع 
نادي البحريــن البحريني في الثانية ظهرا، وفي الثالثة 
والنصف عصرا يلعب فريق اليد بنادي سلوى الصباح 

مع النادي األهلي املصري.
وكانت البطولة قد انطلقت الثالثاء املاضي ويشارك 
فيها أيضا نادي فتاة العيون، وتقام حتت رعاية رئيسة 
مجلس إدارة نادي سلوى الصباح الشيخة نعيمة األحمد.
وشــهدت البطولة مســتويات فنية جيدة من الفرق 
املشــاركة، اذ تهدف الى جتهيز الفرق للموسم اجلديد 
وإكساب الالعبات اخلبرة من خالل االحتكاك مع املدارس 

الكروية في مصر وعمان والبحرين.
ويدرب فريق اليد بنادي ســلوى، البحريني محمد 
ميرزا، الذي أوضح أن الهدف من املشــاركة في البطولة 
اكتساب اخلبرة واالستعداد للموسم اجلديد، والذي يطمح 
من خالله الفريق للمنافسة على لقبي الدوري والكأس، 
وكذلك االستفادة من خبرة الفرق املشاركة من مختلف 

املدارس اخلليجية والعربية.

جانب من منافسات البطولة

العربي يطالب «الكرة» بسرعة الفصل العربي يطالب «الكرة» بسرعة الفصل 
في احتجاجه على مشاركة العجاجيفي احتجاجه على مشاركة العجاجي

مبارك اخلالدي

وجهت إدارة النادي العربي خطابا رسميا الحتاد كرة القدم 
تطلب فيه سرعة الفصل في االحتجاج املقدم منه حول مشاركة 
الالعب جابر العجاجي مع فريق النصر أمام العربي في مباراة 
الفريقني ضمن اجلولة العاشــرة لدوري زيــن املمتاز الثالثاء 

املاضي، والتي انتهت بالتعادل ٢-٢.
وطالب مجلــس ادارة النادي احتاد الكرة بتطبيق اللوائح 
وصحيــح القانون وإعطاء العربي حقه دون مماطلة أو تأخير 
لكون الالئحة اخلاصة باملسابقات واضحة وال اجتهاد فيها مع 
النص امللزم والواجب التطبيق، مشيرا الى أن مشاركة الالعب 
مــع النصر متــت دون توافر عقد احترافــي وعليه فإن اخلطأ 

يستوجب قلب نتيجة املباراة ٣-٠ ملصلحة العربي.
وأكد العربي ان التأخير واملماطلة في حسم القرار ومحاولة 
االلتفاف على النصوص وجتييرها ســتواجه من قبل النادي 
بحزم، وان النادي لن يتنازل عن حقه واستخدام كل الوسائل 
والســبل والطرق القانونية وبكل قــوة. وطالب النادي احتاد 
كرة القدم التزام األســس احليادية والشفافية والوقوف على 
مسافة واحدة من جميع األندية واستكمال تطبيق استراتيجية 
تطوير الكرة الكويتية، وهو أمام اختبار حقيقي، فإما ان يطبق 
اللوائح امللزمة للجميع ويكسب ثقة الشارع الرياضي، وإما أن 

يسقط ويدخلنا في نفق مظلم ال حتمد عقباه.


