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• الشيخ طالل احملمد يتوسط عددا ً من قيادات البولينغ

• «أزرق البولينغ» يتوسطه الشيخ طالل احملمد ونادر املنصور وعدد من قيادات البولينغ

أشاد بالتنظيم ...ووعد العبي «األزرق» بمكافآت مجزية

المحمد افتتح بطولة العالم للبولينغ في هونغ كونغ
انطالق الدور التمهيدي ...ومنافسات حامية على الخطوط

انطلقت مناف�سات بطولة العامل
للبولينغ التي تنظمها هونغ كونغ
خالل الفرتة من � 11/23إلى 12/5
وي�شارك فيها  54دولة ميثلها 324
العب ًا ،وذلك بح�ضور ال�شيخ طالل
املحمد رئي�س االحتادين الدويل
والآ�سيوي.
وقد انطلقت فعاليات البطولة يوم
ال�سبت املا�ضي بحفل االفتتاح
الذي ا�شتمل على فقرات فنية عدة،
ثم طابور العر�ض للمنتخبات
امل�شاركة يف البطولة.
وقد �ألقى ال�شيخ طالل املحمد كلمة
االفتتاح �أ�شار فيها �إلى التطور
الكبري ال���ذي حققه البولينغ
العاملي ب�صفة عامة والآ�سيوي
ب�صفة خا�صة .و�أكد �أن البولينغ
الآ�سيوي احتل مكانة متقدمة على
اخلريطة العاملية و�أ�صبح �أبطاله
يناف�سون على الألقاب العاملية

بعد التطور الكبري الذي �شهدته
القارة الآ�سيوية خالل ال�سنوات
املا�ضية.
و�أ�ضاف ب�أن ا�ست�ضافة هونغ كونغ
لبطولة العامل اليوم خري دليل
على ما ت�شهده القارة من تطور
فني واداري.
واختتم ال�شيخ طالل املحمد مهنئ ًا
احت���اد ه��ون��غ ك��ون��غ للبولينغ
واللجنة املنظمة على هذا التنظيم
الرائع.
ه���ذا وق���د ان��ط��ل��ق��ت مناف�سات
ال��دور التمهيدي �أول من �أم�س
و�شارك فيه جميع الالعبني الذي
ميثلون املنتخبات امل�شاركة يف
البطولة،ويقوم العبو منتخبنا
الوطني ببذل جهود كبرية على
اخلطوط من �أجل الت�أهل �إلى الدور
الثاين و�سط مناف�سات �ساخنة
وحما�سية بني اجلميع.

• الشيخ طالل احملمد
أثناء إلقاء كلمته

لقطات

• عقد ال�شيخ طالل املحمد عدد ًا من االجتماعات
الثنائية مع بع�ض القيادات التي حت�رض البطولة
مع منتخباتها ،بحث خاللها م�ستقبل اللعبة وما
يجب ان يتخذه االحتاد الدويل خالل املرحلة
املقبلة.
• كما عقد ال�شيخ طالل املحمد اجتماع ًا مع جميع
�أع�ضاء وفد منتخبنا الوطني قام خاللها بتوجيه
الالعبني وزودهم بار�شاداته ون�صائحه ووعدهم
مبكاف�آت مالية جمزية �إذا ف��ازوا ب�أحد املراكز
الثالثة االول��ى ،كما ا�شار �إليهم ب�أنهم ميثلون
الكويت ويجب ان يكونوا خري �سفراء يف هذه
البطولة العاملية ،ومتنى لهم التوفيق والنجاح.
• ويف �سياق مت�صل تدرب العبو منتخبنا الوطني
على ال�صالة التي �ستقام عليها املناف�سات ،وهذا
يعترب التدريب الثاين لهم بعد التدريب الر�سمي
الذي و�ضعته اللجنة املنظمة جلميع املنتخبات
امل�شاركة يف البطولة من خالل برنامج زمني

حمدد لكل منتخب.
• قام املدرب الوطني فا�ضل املو�سوي بح�ضور
اجتماع اللجنة الفنية قبل انطالق مناف�سات الدور
التمهيدي ومت خالله حتديد �ألوان الفانالت التي
�سريتديها كل منتخب واي�ضا اللون البديل ،كما
مت تو�ضيح الئحة البطولة و�إج��راءات التحكيم
على اخلطوط.
• ن��ادر املن�صور مدير املنتخبات الوطنية
للبولينغ ورئي�س الوفد يبذل جهود ًا كبرية
يف ال�سهر على راح��ة الالعبني وتوفري كل
احتياجاتهم كما ق��ام بتحديد �ساعات
التوجه �إلى النوم و�أي�ض ًا اال�ستيقاظ حتى
ي�ضمن اكرب قدر من الراحة لالعبني و�أي�ضا
مواعيد تناول الوجبات الغذائية الثالث
بحيث يحافظ الالعبون على لياقتهم
البدنية والرتكيز على اخلطوط اثناء
املناف�سات.

الكويت يستمر في المطاردة ويهزم السالمية بثالثية

 6مباريات في الجولة السادسة من «طائرة االتحاد»

كاظمة يواصل انتصاراته ويعزز
صدارة الدوري العام لقدم الصاالت

العربي للتعويض أمام اليرموك
 ...والكويت مع الجهراء
كتب يحيى �سيف:

ت�شهد ���ص��االت ع��دد م��ن الأندية
 6م��واج��ه��ات يف �إط����ار لقاءات
اجلولة ال�ساد�سة من بطولة االحتاد
لفرق العمومي يف الكرة الطائرة
حيث يلتقي الكويت واجلهراء يف
اخلام�سة م�ساء على �صالة نادي
كاظمة ويلعب الريموك والعربي
يف ال�سابعة على ال�صالة نف�سها.
وت�ستقبل �صالة ن��ادي ال�ساحل
م��ب��ارات�ين ب�ي�ن ال�صليبخات
والت�ضامن يف اخلام�سة والن�صف
والفحيحيل وبرقان يف ال�سابعة
وتقام مباراة ال�شباب والقاد�سية
يف ال�ساد�سة والن�صف على �صالة
الت�ضامن وال�ساحل وكاظمة على
�صالة فجحان هالل املطريي بنادي
القاد�سية بال�ساد�سة والن�صف.
وميثل لقاء العربي والريموك
اهمية خا�صة لالخ�رض الذي مني
بهزمية مفاجئة من الفحيحيل يف
لقائهما ال�سابق وهي الثانية يف
الدور االول بعد خ�سارته االولى
من كاظمة ،وامل��ب��اراة ال�سابق
ذكرها لن تكون �سهلة للفريقني
لتوفر الروح القتالية يف �صفوف
ال�يرم��وك وامل���ه���ارات الفردية
واخلربة لالعبي العربي.
وع��ل��ى اجل��ان��ب االخ����ر ل��ن تقل

• جانب من مباراة العربي وكاظمة

كتب �أمين الدرديري:
وا�صل الفريق الأول لكرة القدم
داخ��ل ال�صاالت ب��ن��ادي كاظمة
انت�صاراته بالدوري العام للعبة
بعد فوزه ال�صعب على النادي
العربي بخم�سة �أه��داف مقابل
ه��دف يف اجلولة ال�سابعة من
امل�سابقة.
وق���دم ال��ف��ري��ق��ان �أداء مميزا
ومل يكن الأخ�رض لقمة �سائغة
ملت�صدر البطولة بل ك��ان ندا
قويا وكان ب�إمكان العبيه الفوز
باللقاء و�إحلاق اخل�سارة الأولى
بالربتقايل هذا املو�سم لكن خربة
ومهارة العبي ال�سفري حالت دون

ذلك وجنحوا يف حتقيق الفوز
ال�ساد�س على التوايل «كاظمة
لعب  6مباريات فقط».
وبهذه النتيجة عزز الربتقايل
�صدارته لرتتيب الفرق بـ 18
نقطة فيما ظل العربي على نقاطه
الأربع يف املركز اخلام�س.
ويف اللقاء الثاين حقق نادي
الكويت فوزا م�ستحقا على نظريه
ال�ساملية بثالثة �أه��داف مقابل
هدف �سجلها للعميد جنمه الدويل
املت�ألق عبدالرحمن الطويل
ه��دف وح��م��د العو�ضي هدفني
وغاب املحرتفون عن الت�سجيل
يف هذه اجلولة.
ورف��ع الأبي�ض ر�صيده بعد هذا

االنت�صار �إلى  15نقطة حمتفظا
ب��و���ص��اف��ة ال��ب��ط��ول��ة راف�ضا
اال�ست�سالم ،موا�صال ال�ضغط
على ح��ام��ل اللقب واملت�صدر
احل����ايل ن����ادي كاظمة،فيما
وا�صل ال�سماوي تراجعه بعد
تعادله الأخري مع العربي وبقي
على نقاطه الأرب���ع يف املركز
ال�ساد�س.
ووا�صل يو�سف اخلليفة �صدارته
ل���ه���دايف ال��ب��ط��ول��ة بر�صيد
 11ه��دف�� ًا وذل���ك ق��ب��ل م��ب��اراة
فريقه �أم��ام ال�يرم��وك يف نف�س
اجلولة ،فيما احتفظ �سرتجنات
حمرتف الكويت باملركز الثاين
بـ � 8أهداف.

م���ب���اراة اجل���ه���راء وال��ك��وي��ت يف
االث��ارة والندية عن لقاء االخ�رض
والريموك وت�سعى الفرق امل�شاركة
ال��ى عبور ال��دور االول والتاهل

• فريق طائرة العربي

ل��ل��دوري املمتاز م��ع اف�ضل �ست
فرق للتناف�س على اللقب او الفوز
باحد املراكز الثالثة االولى على
من�صة التتويج ويت�صدر القاد�سية

والكويت وكاظمة البطولة من
دون هزمية وهي االندية املر�شحة
للتتويج وال��ق��ادرة على انتزاع
االلقاب والبطوالت.

اتحاد القدم يعلن عن تنظيم دوري نسائي
لكرة قدم الصاالت في يناير

�أعلنت ع�ضوة جمل�س �إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم رئي�سة اللجنة
الن�سائية فاطمة حيات �أول �أم�س الأحد عن تنظيم �أول دوري ن�سائي عام
لكرة القدم لل�صاالت يف يناير املقبل.
وقالت حيات ان الهدف من تنظيم الدوري هو النهو�ض بن�شاط كرة
القدم الن�سائية يف البالد ،مو�ضحة �أن الدوري �سيكون جلميع الفئات
العمرية وي�شمل كل القطاعات الريا�ضية الن�سائية العامة واخلا�صة

والأكادمييات والأندية.وذكرت �أن وجود دوري عام خم�ص�ص لل�سيدات
�سي�ساهم يف �صقل مهارات ومواهب الالعبات لإعداد املنتخب وم�شاركته
يف املحافل الدولية والقارية.
ودعت الراغبات يف امل�شاركة بالدوري الى ت�سجيل البيانات عرب
الدخول ملوقع االحتاد الإلكرتوين ،مبينة �أن �آخر موعد للت�سجيل يوم
 10دي�سمرب املقبل.

