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استقبال حافل لفليطح
عقب عودته من رحلة العالج

ع���اد �إل����ى ال���ب�ل�اد د .حمود
فليطح مدير عام الهيئة العامة
للريا�ضة بعد �إج���راء عملية
جراحية تكللت بالنجاح.
وك��ان يف ا�ستقبال د .فليطح
مب��ط��ار ال��ك��وي��ت ال����دويل عدد
م���ن ال�����ش��خ�����ص��ي��ات ال��ع��ام��ة
وم�����س���ؤويل ال��ه��ي��ئ��ة العامة
ل���ل���ري���ا����ض���ة واالحت���������ادات

• حمود فليطح يتو�سط جمموعة من م�ستقبليه

والأندية والريا�ضيني والأهل
والأ�صدقاء.
و�أع��رب د .فليطح عن �سعادته
وجزيل �شكره مل�ستقبليه ولكل
امل�شاعر الطيبة التي غمره بها
�أهل الكويت الطيبني ،والأ�شقاء
م��ن دول اخلليج خ�لال فرتة
عالجه ،ورفع ا�سمى �آيات ال�شكر
واالم��ت��ن��ان ال��ى م��ق��ام �صاحب

ال�سمو �أم�ير البالد و�سمو ويل
العهد ورئ��ي�����س جمل�س الأم��ة
و�سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء
وكل الأخ��وة والأ�صدقاء الذين
�شملوه بدفء م�شاعرهم و�صادق
دعائهم والتي كان لها اكرب الأثر
يف تعافيه والعودة �إلى ار�ض
ال��وط��ن ال�ستئناف مهامه يف
خدمة الريا�ضة الكويتية.

الفضلي يعد بالمزيد من اإلنجازات
بعد التتويج بذهبية العالم للمبارزة
�أكد العب منتخب الكويت للمبارزة للنا�شئني حممد الف�ضلي ،ان فوزه
بامليدالية الذهبية يف مناف�سات بطولة ك�أ�س العامل للنا�شئني للعبة
والتي اختتمت مناف�ساتها يف العا�صمة االيرانية طهران اخريا� ،سيمثل
دافعا كبريا لتحقيق املزيد من الإجنازات الريا�ضية.
وقال الف�ضلي يف ت�رصيح له عقب عودة وفد منتخب الكويت امل�شارك
�إلى البالد انه يتطلع �إلى ت�سجيل م�شاركات مميزة �أخرى يف البطوالت
املقبلة �سواء الإقليمية �أو القارية او الدولية معربا عن اعتزازه وفخره
بهذا الفوز الكبري.
واو�ضح ان هذا االجناز جاء بعد تدريبات م�ضنية قبل انطالق البطولة
ب�إ�رشاف مدربني �أكفاء ،مثمنا دعم القائمني على اللجنة امل�رشفة على
ريا�ضة املبارزة الكويتية له ولكل الالعبني الذي ا�سهم بتحقيق هذا
اللقب.
ومن جانبه قال نائب املدير العام ل�ش�ؤون الريا�ضة يف الهيئة العامة
للريا�ضة الكويتية د� .صقر املال يف ت�رصيح مماثل« :ان هذا االجناز
العاملي وغري امل�سبوق لريا�ضة املبارزة الكويتية ،جاء ثمرة
لتعاون الهيئة مع القائمني على هذه اللعبة يف تنفيذ اخلطة الفنية
لإعداد االبطال واملقدمة من الإدارة الفنية للعبة».
وا�ضاف �أن عدة اجتماعات جمعته مع املدير الفني للجنة عبدالكرمي
ال�شمالن اثمرت الو�صول �إلى هذه اخلطة التي تعتمد على توفري اف�ضل
املع�سكرات لالعبني ال�صغار املميزين وا�رشاكهم يف البطوالت الكربى،
مهنئا �أ�رسة املبارزة الكويتية والالعب الف�ضلي بهذا الفوز.
و�أكد حر�ص الهيئة بقيادة مديرها العام د .حمود فليطح على دعم
ورعاية جميع ابطال الكويت يف خمتلف الألعاب الريا�ضية لتحقيق
املزيد من الإجنازات للريا�ضة الكويتية.

• �صقر املال خالل ا�ستقباله للبطل الف�ضلي

الشباب بط ً
ال لكأس االتحاد للكراتيه

حربي :كاظمة حقق المهم
وخرج بالنقاط الثالث
كتب �سامح فريد:

اعرتف العب و�سط الفريق الأول
لكرة القدم بنادي كاظمة حمد
حربي ب ��أن فريقه عانى كثريا
خالل مباراة اجلهراء التي انتهت
ب��ف��وز ال�سفري بهدفني مقابل
هدف.
وق��ال حربي يف ت�رصيحات ما
بعد املباراة« :ان اجلهراء باغت
وفاج�أ كاظمة بهدف مبكر واربك
كل احل�سابات وحاولنا التعديل

واهدرنا العديد من الفر�ص يف
ال�شوط الأول».
وق���ال« :ان الع��ب��ي الربتقايل
ت��ع��اه��دوا ب�ين ال�شوطني على
اللعب الخر دقيقية يف املباراة
والقتال من اجل الفوز بالنقاط
الثالث مهما كانت امل�صاعب
وبالفعل �صححنا بع�ض االخطاء
وجت��اوزن��ا امل�صاعب وجنحنا
يف ت�سجيل هدفني خرجنا بهما
بالنقاط الثالث».
واعترب حربي ان الفوز هو اهم

ما حتقق يف املباراة مع �رضورة
ت�صحيح بع�ض االخ��ط��اء يف
الفرتة املقبلة فيما ا�شاد بالروح
القتالية العالية التي لعب بها
جميع العبي كاظمة من بداية
املباراة وحتى الثانية االخرية.
ويف �سياق مت�صل من املقرر �أن
يعود الفريق الربتقايل �إلى
التدريبات اجلماعية �رسيعا من
اجل اال�ستعداد للجولة املقبلة
يف مناف�سات دوري فيفا لكرة
القدم.

• بهبهاين يتوج كراتيه ال�شباب بك�أ�س البطولة

حقق نادي ال�شباب ،لقب ك�أ�س
بطولة االحتاد الثانية للنا�شئني
وال�شباب بعد ان احتل املركز
االول بر�صيد  20نقطة فيما جاء
الريموك باملركز الثاين بـ 15
نقطة واحتل الت�ضامن وال�ساملية
املركز الثالث بـ  11نقطة.
وح�رض حفل اخلتام ال��ذي اقيم
على �صالة االحتاد يف ال�ساملية
رئ��ي�����س جم��ل�����س ادارة احت���اد
الكراتيه عماد بهبهاين وامني
ال�رس من�صور ال�سبيعي وع�ضو
جمل�س االدارة احمد اخلالدي.
و���ش��ه��دت ال��ب��ط��ول��ة م�شاركة
275العب ًا ميثلون  13نادي ًا.
وعقب تتويج كراتيه ال�شباب
• كاظمة حقق فوز ًا ثمين ًا

بمشاركة الجاليات العربية والفلبينية وأندية الفتيات

العوضي :بطولة الهيئة للسلة النسائية
تنطلق اليوم
كتب يحيى �سيف:

�أ�شارت م�س�ؤولة الأن�شطة يف �إدارة الريا�ضة للجميع بدور العو�ضي الى
م�شاركة  15فريقا يف بطولة كرة ال�سلة الن�سائية التي تنظمها الإدارة
حتت �إ�رشاف الهيئة العامة للريا�ضة �ضمن فعاليات مهرجان البطوالت
الن�سائية والتي تنطلق يف الرابعة والن�صف م�ساء اليوم على �صالة مركز
�شباب الق�صور ،وتوقعت العو�ضي مناف�سة قوية وم�ستوى فني ًا مرتفع ًا،
خا�صة بعد م�شاركة فتيات من اجلالية امل�رصية والفلبينية والتون�سية
واجلامعات ووزارة الرتبية والهواة ،ما ي�ضفي على املباريات طابع
االثارة والندية ال�سيما وانها تقام بنظام خروج املغلوب.
وقالت ان الفرق امل�شاركة ت�ضم كوكبة من الالعبات ا�صحاب اخلربة
واملهارات الفردية واالمكانات البدنية والفنية ،مبينة ان ادارة الريا�ضة
للجميع تنظم هذه البطوالت لت�شجيع ممار�سة العنا�رص الن�سائية للريا�ضة
واتاحة الفر�صة للفتاة الكويتية لالحتكاك واكت�ساب اخلربات ورفع
م�ستوى اللياقة البدنية وتطوير اجلوانب الفنية ا�ستعداد ًا لال�ستحقاقات
املقبلة.
ووجهت العو�ضي خال�ص ال�شكر ووافر التقدير الى وزارة الداخلية على
توفري رجال االمن حلفظ النظام ومتابعة املباريات ف�ضال عن تعاون
احتاد ال�سلة بتوفري احلكام،وثمنت الدور الذي يقوم به رئي�س واع�ضاء
اللجنة املنظمة وم�ساهمتهم يف جناح املهرجان كما �شكرت ادارة الطوارئ
الطبية على التواجد ملواجهة �أي حاالت طارئة.

• بدور العو�ضي

بك�أ�س البطولة ،ب��ارك عماد
بهبهاين رئي�س االحتاد الع�ضاء
جمل�س ادارة ن���ادي ال�شباب
وجماهريه ح�صول فريق الكراتيه
على اللقب ع��ن ج���دارة متمنيا
ال��ت��وف��ي��ق لبقية االن���دي���ة يف
البطوالت املقبلة.
واكد بهبهاين حر�ص جمل�س ادارة
االحتاد وجميع اللجان العاملة
فيه على تنظيم البطوالت املحلية
مبا يتنا�سب وقوة اللعبة حمليا
ما ي�ساهم بتطوير املنتخبات
ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ط��امل��ا مثلت
الريا�ضة الكويتية بال�صورة
التي تليق بها وحققت العديد من
االجنازات قاريا ودوليا.

و�شكر رئي�س احت��اد الكراتيه
االندية التي �ساهمت ب�شكل كبري
يف جن��اح البطولة ع�بر اع��داد
فرقها وجتهيزها للمناف�سات
التي �شهدت ندية واث���ارة ومل
يح�سم ا�سم الفائز اال يف اليوم
اخلتامي.
وب��ال��ع��ودة ال��ى نتائج اليوم
االخري ملناف�سات بطولة االحتاد
الثانية للنا�شئني وال�شباب،
حقق املركز االول يف كاتا فردي
النا�شئني ح�سن كمال «ال�ساملية»
وكاتا فردي �شباب �شادي احللبي
«ال�شباب» وكاتا اجلماعي نادي
ال�شباب.
ويف قتال فردي نا�شئني وزن حتت

 52كغم حممد جمعة «القاد�سية»
ووزن حتت  57كغم عي�سى الدوب
«الت�ضامن» ووزن حتت  63كغم
ع��م��ر عبداملح�سن «خيطان»
ووزن حتت  70كغم حمد احللبي
«الريموك» ووزن فوق  70كغم
بدر احلربي «ال�صليبخات».
ام��ا يف مناف�سات ق��ت��ال فردي
�شباب ،ففي وزن حتت  55كغم
حل اوال يو�سف ال�رصاف «ال�شباب»
ووزن حتت  61كغم فهد العجمي
«خيطان» ووزن حتت  68كغم
ح�سن زغلول «الت�ضامن» ووزن
حت��ت  76كغم ج��اب��ر العجمي
«الريموك» ووزن فوق  76كغم
يو�سف كمال «الريموك».

بطل الراليات مشاري الظفيري يحرز لقب بطولة
الشرق األوسط

توج بطل الراليات الكويتي م�شاري الظفريي
م�ساء اول ام�س الثالثاء بك�أ�س بطولة
ال�رشق االو�سط  2018لرايل ال�سيارات بعد
ان ت�صدر البطولة يف جمموعة «ان» وذلك
يف حفل نظمه النادي اللبناين لل�سيارات
وال�سياحة لتوزيع ك�ؤو�س بطولة لبنان
وال�رشق االو�سط للراليات.
وقال البطل الظفريي يف ت�رصيحات له عقب
تتويجه انه حقق هذا العام رابع اجناز له
يف بطولة ال�رشق الأو�سط بعد الأعوام 2013
و 2014و 2017وهو االجناز الثاين مل�ساعده
القطري نا�رص الكواري.
وا�ضاف ان رئي�س االحتاد الدويل لل�سيارات
جون تود «ويف �سابقة» ح�رض الى لبنان
لتكرمي الفائزين من �أبطال ال�رشق الأو�سط
وذلك بح�ضور نائب رئي�س منطقة ال�رشق
الأو�سط للراليات عماد حلود.
واه��دى الظفريي ه��ذا الفوز ال��ى �صاحب
ال�سمو امري البالد ال�شيخ �صباح االحمد والى
ال�شعب الكويتي.
يذكر ان بطولة ال�رشق االو�سط للراليات
 2018والتي تت�ضمن �ست مراحل قد بد�أت
يف االردن يف ابريل املا�ضي ومن ثم قرب�ص
ولبنان وايران الى الكويت وانتهاء بقطر يف
منت�صف ال�شهر احلايل.

• م�شاري الظفريي

