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الموسوي :الفريق جاهز فني ًا ...ومعسكر تدريبي قبل انطالق المنافسات

وفد «أزرق البولينغ» يغادر إلى هونغ كونغ للمشاركة في بطولة العالم

الشطي :نسعى لتحقيق إنجاز كبير يتناسب مع ما يقدمه لنا المحمد من دعم
كتب فتحي ال�سواح:
ي��غ��ادر ال��ب�لاد ال��ي��وم وف��د منتخبنا
الوطني للبولينغ متوجها الى هونغ
كونغ للم�شاركة يف بطولة العامل التي
ينظمها احتاد اللعبة يف هونغ كونغ
حت��ت ا��ش�راف االحت���اد ال���دويل خالل
الفرتة من  24نوفمرب احل��ايل الى 5
دي�سمرب املقبل.
الوفد برئا�سة نادر املن�صور ع�ضو
جمل�س ادارة ن���ادي البولينغ
ال��ك��وي��ت��ي وم��دي��ر املنتخبات
ال��وط��ن��ي��ة وع�����ض��وي��ة امل���درب
ال��وط��ن��ي ف��ا���ض��ل امل��و���س��وي و6
العبني ميثلون الكويت يف هذه
البطولة العاملية املهمة
وه���م :يعقوب ال�شطي،
ع��ب��دال��وه��اب ال�شطي،
�ضاري العمريي ،ابراهيم
اجل��دي ،علي القطان،
ا�صيل الرومي.
ويغادر منتخبنا الوطني
للبولينغ ال��ب�لاد قبل
انطالق مناف�سات البطولة
ب�أ�سبوع ليقيم خالله مع�سكر ًا
تدريبيا ي�ضع فيه مل�ساته
االخ�يرة على خطة التدريب
التي بد�أها هنا يف الكويت
منذ �شهر تقريبا ...فقد كانت
ا�ستعدادات الفريق تختلف
ه��ذه امل��رة عن ا�ستعداداته
للبطوالت االخرى.
وقد ا�شتملت التدريبات على
ا�ساليب ج��دي��دة يف كيفية
التعامل مع تزييت اخلطوط
ال��ت��ي تختلف مت��ام��ا ع��ن اي
بطولة اخرى ..وكان من ابرز
ما مت التدريب عليه هو اللعبة
الثانية التي ميكن من خاللها
تعوي�ض النقاط ع��ن اللعبة

االولى وم�ضاعفة النقاط.
وق��د ��صرح امل���درب الوطني فا�ضل
امل��و���س��وي قبل م��غ��ادرة ال��وف��د ب�أن
الفريق نفذ برناجم ًا تدريبي ًا و�ضعه
اجلهاز الفني وا��شرف عليه ال�شيخ
طالل املحمد يتنا�سب مع مناف�سات هذه
البطولة العاملية وقد بد�أنا تنفيذه
منذ �شهر تقريبا من خالل تدريبات
يومية يف ال�صالة راعينا فيها ان

تتماثل مع ما ي�صادفنا يف
مناف�سات بطولة العامل
بقدر االمكان حيث قمنا
بتزييت اخلطوط طبق ًا ملا
�ستكون عليه ال�صالة يف
هونغ كونغ ،ا�ضافة الى
ان جميع العبي الفريق
االول ���ش��ارك��وا يف
ه���ذه التدريبات

رغ��م علمهم مب��ن وق��ع االختيار
عليهم لتمثيل الكويت لكن اجلميع
ك��ان ي��رغ��ب يف اع���داد زمالئهم
مبا يتنا�سب مع ه��ذه البطولة
املهمة.
وع��ن اب��رز ما مت الرتكيز
عليه يف التدريب قال
امل��و���س��وي اللعبة
الثانية ك��ان لها

اهتمام خا�ص يف التدريب حتى ميكن
اال�ستفادة منها يف البطولة العاملية
وفيها تعوي�ض عن النقاط التي ت�سقط من
الالعب يف اللعبة االولى .وعن توقعاته
قال فا�ضل املو�سوي ان الفريق ا�صبح
جاهزا ليخو�ض هذه املناف�سات القوية
والتي ي�شارك فيها ابطال عامل وم�صنفون
اوائ��ل والتوقع هنا �صعب للغاية الن
البولينغ لي�س له كبري حتى ه�ؤالء

• �أ�صيل
الرومي

• فا�ضل
املو�سوي

• يعقوب ال�شطي

• �ضاري
العمريي

• �إبراهيم
اجلدي

• علي
القطان
• عبدالوهاب
ال�شطي

لتعارضها مع مباراة األصفر في الدوري اليوم

رئيس المرخية أعلن دعمه

القادسية اعتذر عن عدم المشاركة
في سوبر السلة
كتب يحيى �سيف:

كما توقعنا يف جريدة «ال�شاهد» لن تقام مباراة
�سوبر ال�سلة بني القاد�سية والكويت التي كان مقررا
اقامتها م�ساء �أم�س على �صالة نادي الن�رص وذلك
بعد اعتذارالقاد�سية عن عدم امل�شاركة يف البطولة
وجاءت ا�سباب االعتذار لوجود مباراة لال�صفر يف

العنزي يكمل عالجه

بين ألمانيا وإسبانيا

جدول الدور التمهيدي لبطولة الدوري اليوم وهو
�أمر غري مقبول ان ي�شارك الفريق يف مباراتني خالل
� 24ساعة ما ي�ؤثر على اداء الالعبني حيث مل يعدل
االحتاد مواعيد انطالق بطولة الدوري على الرغم من
تاجيل لقاء ال�سوبر عدة مرات ب�سبب الظروف اجلوية
التي واجهتها البالد يف الفرتة االخرية وجاء اعتذار
اال�صفر من خالل بيان ر�سمي وجهه �إلى االحتاد.

حسين :سأخوض انتخابات العربي
ضد قائمة جمال الكاظمي
كتب �سامح فريد:
قال الالعب يف نادي العربي ا�سامة ح�سني انه قرر وب�شكل نهائي خو�ض انتخابات
النادي العربي يف الفرتة املقبلة وذلك عقب حتديد مواعيد انتخابات االندية من
قبل هيئة الريا�ضة.
وا�ضاف ح�سني ان االو�ضاع التي مير بها العربي هي ما
دفعته للتفكري يف �رضورة التغيري ودخول املناف�سة
االنتخابية �ضد جمل�س االدارة احلايل على امل تعديل
االو�ضاع.
واكمل انه �سيخو�ض انتخابات النادي وفق ال�رشوط
واملعايري التي حددتها اللوائح والقوانني ومبا
يتما�شى مع النظم التي حددتها الهيئة وبالفعل بدا
التخطيط للمرحلة من االن.
وتابع ا�سامة ح�سني قائال انه مع نظام القائمتني يف
االنتخابات على ان تختار اجلمعية العمومية
القائمة التي تراها منا�سبة ولكنه يف الوقت
نف�سه �ضد نظام الثالث قوائم.
وحول موقفه �شدد على انه �سيكون �ضد
قائمة جمال الكاظمي يف االنتخابات
وه��و ام��ر ا�ستقر عليه وج���ار االن
التن�سيق مع جمموعة العمل اخلا�صة
به يف ال�سباق االنتخابي.
وح��ول املن�صب ال��ذي �سيخو�ض
االنتخابات عليه قال انه مل ي�ستقر
حتى االن ب�شكل نهائي ولكنه
�سيخو�ض االنتخابات على من�صب
الرئي�س او ن��ائ��ب الرئي�س.
واخ��ي�را اك���د ا���س��ام��ة ح�سني
على ان التزكية بال�شك هي
االف�ضل بالن�سبة لالندية من
االنتخابات والقوائم كونها
ت�ضيف الكثري من اال�ستقرار
وال��ه��دوء خ�لال املرحلة
االنتخابية.

االبطال ال ي�ستطيع احد منهم ان يتوقع
فوزه من عدمه لكن كل منهم �سي�ؤدي دوره
من اجل الفوز وانا على ثقة ب�أن العبينا
ال ينق�صهم اجلانب الفني لكن التوفيق
عامل مهم من اج��ل ال��ف��وز ،امتنى من
الله ان يكون التوفيق حليفهم ويعودن
للكويت باجناز كبري ي�ضاف الى اجنازات
البولينغ الكويتي الكثرية .وقال يعقوب
ال�شطي جنم البولينغ الكويتي
واحد ابطاله املخ�رضمني ان
اع��داد الفريق كان متكامال
واحلمدلله ويف املع�سكر
بهونغ ك��ون��غ �سن�ستكمل
باقي التدريبات لنكون
جاهزين اثناء انطالق
ال���ب���ط���ول���ة وان
كنا جاهزين من
االن وان��ن��ي بهذه
املنا�سبة اتوجه
بخال�ص ال�شكر
والتقدير لل�شيخ
ط��ل�ال امل��ح��م��د
رئ���ي�������س ن����ادي
البولينغ الكويتي
ورئي�س االحتادين
ال���دويل واال�سيوي
لكل م��ا يقدمه من
دعم متوا�صل لنا يف
كل املنا�سبات وحتى
يف االي���ام العادية
ول��ذل��ك ف���إن الفريق
يف ح��ال��ة ا�ستعداد
دائم ونعده ب�أن نبذل
ق�صارى جهدنا يف هذه
ال��ب��ط��ول��ة العاملية
�آملني من الله عز وجل
ان ي��وف��ق��ن��ا ونحقق
اجن���ازا كبريا يليق
مب��ا يقدمه لنا من
دعم كبري.

• رئي�س املرخية يف زيارة �إلى فهد العنزي

ك�شف مدير املنتخب الكويتي لكرة القدم فهد عو�ض� ،أن �إ�صابة العب
الأزرق وحمرتف املرخية القطري فهد العنزي عبارة عن ك�رس يف عظمة
ال�ساق الي�رسى.
وكان العنزي قد �أ�صيب اخلمي�س املا�ضي يف تدريب املنتخب ،حيث
ي�ستعد الأزرق ملواجهة نظريه ال�سوري الثالثاء املقبل ،يف مباراة ودية
�ضمن فرتة التوقف الدويل.
وقال عو�ض يف ت�رصيح من�سوب له �إن العنزي غادر مبا�رشة من �أر�ض
التدريب �إلى امل�ست�شفى ،حيث خ�ضع لت�شخي�ص حالته من قبل طبيب
املنتخب عبداملجيد البناي.
و�أ�ضاف �أن احتاد الكرة الكويتي عر�ض على العنزي حتديد وجهته املقبلة
ال�ستكمال عالجه خارج الكويت ،م�شريا �إلى �أن اخليارات حم�صورة بني
�إ�سبانيا و�أملانيا.
و�أ�شاد عو�ض مبوقف نائب رئي�س االحتاد الكويتي �أحمد عقلة ،الذي الزم
العنزي داخل امل�ست�شفى حتى وقت مت�أخر من ليلة اول ام�س .
و�أو�ضح عو�ض �أن ا�ستدعاء بديل لقائمة الأزرق غري وارد ،بعد رف�ض
اجلهاز الفني بقيادة الكرواتي روميو هذا الأمر.
ي�شار �إل��ى ان اجلهاز الفني ملنتخب الكويت منح الالعبني راح��ة من
التدريبات اجلمعة ،على �أن يعودوا �إلى التدريبات �أم�س على ا�ستاد نادي
الكويت ،ا�ستعدادا ملواجهة �سورية.
ومن جانبه حر�ص رئي�س نادي املرخية القطري على زيارة فهد العنزي
يف م�ست�شفى مبارك من اجل االطمئنان على حالته ال�صحية وم�ساندته
ودعمه يف تلك املرحلة ال�صعبة.

أمان والظفيري في صدارة ترتيب رالي اإلمارات
• �أ�سامة ح�سني

حقق مت�سابقان كویتیان من نادي با�سل ال�صباح ل�سباق ال�سیارات
والدراجات الناریة �صدارة ترتیب جولة ال�شارقة من بطولة
االمارات للرالیات  2018ويف هذا االطار �أعرب مدیر نادي با�سل
ال�صباح �سیف املطریي عن �سعادته بتحقیق كل من املت�سابق
�سلمان امان املركز االول يف فئة « »S groupواملت�سابق �سامل
الظفریي املركز الثالث يف فئة « »group T1متطلعا الى مزید
من االلقاب واملراكز يف اال�ستحقاقات املقبلة على امل�ستويني
اخلليجي والدويل.
من جانبه قال املت�سابق �سامل الظفریي ان املناف�سة كانت
�شديدة وا�ستطاع ح�سم اللقب للمرة الثانیة على التوايل يف فئة
« »T1قبل اجلولة الأخریة رغم قوة وخربة امل�شاركني ،وا�ضاف
الظفريي انه مل يدخر اي جهد يف البطولة وقام باال�ستعداد ب�شكل
جيد لها قبل انطالقها ،مو�ضحا ان الرتكيز خالل ال�سباق كان من
ا�سباب التتويج باملركز االول يف الفئات املذكورة.

خالص العزاء
إلى دهام الشمري

• الوفد امل�شارك يف رايل الإمارات

يتقدم الق�سم الريا�ضي بخال�ص العزاء الى رئي�س جمل�س ادارة نادي اجلهراء دهام
ال�شمري بوفاة املغفور له باذن الله والده تغمد الله الفقيد بوا�سع رحمته وا�سكنه
ف�سيح جناته ولأهله وذويه ال�صرب وال�سلوان ...و�إنا لله و�إنا �إليه راجعون.

