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• جانب من ال�صالة العاملية والتي حتتوي على  58خط ًا

• ال�شيخ طالل املحمد يف حديث با�سم مع �صقر املال

( ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

صقر المال :ندعم جميع األلعاب وفي مقدمتها البولينغ المرشح لألولمبياد

بداية نارية وحماسية للدوري بالمركز العالمي في المقر الجديد
المنصور« :أزرق الناشئين» يشارك في بطولة العالم ...حبيب :المحمد يستضيف بطولتي العالم وآسيا
كتب فتحي ال�سواح:
�شهدت �صالة املركز العاملي للبولينغ مبقر
نادي البولينغ الكويتي اجلديد بال�ساملية
بداية نارية وحما�سية للدوري الذي ينظمه
النادي لالعبي املنتخبات الوطنية والالعبني
املنتمني الى منظومة البولينغ الكويتي يف
اول ت�شغيل حقيقي لهذه ال�صالة التي ت�ضاهي
ومتاثل اكرب ال�صاالت العاملية للبولينغ
حيث ت�ضم  58خط ًا ميكن ان يتناف�س عليها
جميعا الالعبون يف اي بطولة من البطوالت
القارية او العاملية.
ح�رض انطالق مناف�سات الدوري جمهور حمبي
البولينغ من عائالت الالعبني وع��دد من
بع�ض املتابعني للعبة يتقدمهم ال�شيخ طالل
املحمد رئي�س االحتادين العاملي واال�سيوي
ورئي�س نادي البولينغ الكويتي ود� .صقر
املال نائب مدير عام الهيئة ل�ش�ؤون الريا�ضة
ال��ذي حر�ص على التواجد يف اول ت�شغيل
فعلى لهذه ال�صالة التي يحت�ضنها مبنى
فريد من نوعه وال يوجد مثيل له يف ال�رشق
االو�سط.
وقد اعرب د� .صقر املال عن �سعادته بح�ضور
اول دوري يتم تنظيمه على هذه ال�صالة قائال

«لقد ان�شئت من اجل دعم ال�شباب الريا�ضي
ب�صفه عامة والبولينغ ب�صفة خا�صة وهذا
املبنى مفخرة ونعتز بامتالك الكويت ملن�ش�أة
ريا�ضية بهذا احلجم وهذه االمكانات وهو من
اكرب املن�ش�آت العاملية».
وا�ضاف بقوله« :نحن نقدم الدعم جلميع
االلعاب الريا�ضية دون ا�ستثناء والبولينغ
الكويتي ي�ستحق الدعم ملا قدمه ومازال
يقدمه على ال�ساحتني القارية والدولية،
حيث �إن البولينغ من ابرز االلعاب املر�شحة
الدراجها �ضمن برامج الدورات االوملبية».
واختتم د� .صقر امل�لا ت�رصيحه متمنيا
التوفيق والنجاح لنادي البولينغ بقيادة
ال�شيخ طالل املحمد يف مهمته ورف��ع علم
الكويت عاليا مب�شيئة الله.
�أزرق النا�شئني �إلى فرن�سا
ق��ال ن���ادر املن�صور ع�ضو جمل�س ادارة
نادي البولينغ الكويتي ومدير املنتخبات
الوطنية« :نفخر ونعتز ب�أنه ا�صبح لدينا
من�ش�أة عاملية بهذا القدر من االمكانات
املتعددة التي تخدم ال�شباب الكويتي وا�رسة
البولينغ وال�شك انها �ستلعب دورا كبريا يف
اعداد منتخباتنا ب�صورة مل حتدث من قبل

واحلمدلله ان الله وفق جهود ال�شيخ طالل
املحمد فهو �صاحب الف�ضل االول المتالكنا
مثل هذا املركز العاملي وبالنيابة عن جميع
العبي املنتخبات الوطنية ن�شكر له هذه
اجلهود وال�شكر مو�صول الى الهيئة العامة
للريا�ضة وعلى ر�أ�سها د .حمود فليطح ود.
�صقر املال نائبه ل�ش�ؤون الريا�ضة واركان
الهيئة الذين �ساهموا جميعا لكي يرى هذا
املبنى العاملي النور».
وعن م�شاركات منتخباتنا الوطنية املقبلة
ق��ال املن�صور�« :سيغادر وف��د منتخبنا
للنا�شئني الكويت ي��وم اخلمي�س املقبل
متوجها الى باري�س للم�شاركة يف بطولة
العامل االولى للنا�شئني حتت � 18سنة التي
تنظمها فرن�سا خالل الفرتة من  17الى 23
مار�س احلايل وميثل الكويت الالعب عبدالله
الدبيان والالعبتان جنى الرقم وح��وراء
�صادق وي�ضم الوفد امل��درب تي جي ادم
واملدربه هيلم �شون والوفد برئا�ستي».
بطولتا العامل و�آ�سيا يف الكويت
قال خالد حبيب« :احلمدلله انه اخريا وجدت
من�ش�أة البولينغ التي كنا ننتظرها واحلقيقة
التي ال يختلف عليها اثنان ان اجلهود الكبرية

التي بذلها ال�شيخ طالل املحمد كانت وراء
هذا احلدث العظيم وبدعم كبري من الهيئة
العامة للريا�ضة وال�شك يف ان هذه ال�صالة
�ستقدم خدمات كبرية ملنتخباتنا الوطنية».
وا�ضاف حبيب ان ال�شيخ طالل املحمد �سوف
ي�ست�ضيف بطولة العامل مب�شيئة الله خالل
عام  2020كما ي�ست�ضيف بطولة ا�سيا يف
اكتوبر من العامل احلايل  2019وما ن�شاهده
االن هو ثمار ملا زرعه ال�شيخ طالل املحمد
طوال ال�سنوات املا�ضية والله املوفق.

• جنى الرقم

 6فرق ت�شارك بالدوري
ي�شارك يف الدوري احلايل  6فرق كل فريق
منها مكون من  6اع�ضاء و�سيلعب كل فريق
مع االخر  3ا�شواط والفائز يحت�سب له 4
نقاط وم��ن ��شروط ال��دوري ان يلعب 5
العبني وال�ساد�س احتياطي �رشط ان
يكون �ضمن اخلم�سة العبان نا�شيء
وفتاة ...و�سي�ستغرق الدوري 45
يوما تتناف�س خالله الفرق على
اجلوائز املقدمة من ال�شيخ طالل
املحمد رئي�س االحتادين العاملي
واال�سيوي ورئي�س نادي البولينغ
الكويتي.

• عدد من الالعبني والالعبات امل�شاركني بالدوري

الذلول مذخورة فازت بكأس
النادي الكويتي للهجن الـ 22
ف��ازت الذلول مذخورة ل�صالح
ح�سني العجمي بك�أ�س النادي الـ
 22املخ�ص�صة للحيل على م�سافة
�ستة كيلو بعد �سباق قوي وتناف�س
م��ع ال��ذل��ول ال�شايبة العائدة
ل�صالح ح�سني العجمي اي�ضا
وجاءت الذلول التما�س خلمي�س
�شبيب يف املركز الثالث وقام �أمني
ال�رس العام ربيح العجمي بت�سليم
الكا�س الى �صالح ح�سني الدوا�س
وهن�أه بالفوز وا�شاد بال�سباق

واملناف�سة القوية واحل�ضور
اجلماهريي املميز وخا�صة من
اجلاليات االجنبية التي تواظب
على ح�ضور �سباقات ريا�ضة
ال�تراث ،و�شكر اللجان العاملة
ورج��ال ال�صحافة واالع�لام على
وف بقية اال�شواط فاز
جهودها .يِ
الذلول براقه لفهد نا�رص الهاجري
بال�شوط الثاين املخ�ص�ص للثنايا
اب��ك��ار وال��ذل��ول ع���زام لنا�رص
حممد عنيزان بال�شوط الثالث

• ربيح العجمي ي�سلم الك�أ�س �إلى �صالح ح�سني

املخ�ص�ص لل�سودانيات والذلول
�شاهني ل�صالح ح�سني العجمي
ب��ال�����ش��وط ال���راب���ع املخ�ص�ص
للثنايا قعدان وال��ذل��ول �رساب
ملحمد فهد اخل��ال��دي بال�شوط
اخل��ام�����س املخ�ص�ص للفحول
والذلول الطيارة لطالب �سعود
بال�شوط ال�ساد�س املخ�ص�ص
للجذاع ابكار وال��ذل��ول م�شعل
ملحمد جا�رس الهاجري بال�شوط
ال�سابع للجذاع قعدان.

فتيات نادي العيون واصلن صحوتهن بالبطولة

جاغوار استعاد صدارة الدوري النسائي لـ«قدم الصاالت»
كتب يحيى �سيف:

ا�ستعاد فتيات فريق جاغوار
�صدارة ال��دوري الن�سائي لقدم
ال�صاالت اثر فوزهن على العبات
فريق نادي الفتاة بهدفني مقابل
ه��دف واح��د يف امل��ب��اراة التي
جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول
على �صالة نادي �سلوى ال�صباح
يف خ��ت��ام الأ���س��ب��وع ال�ساد�س
للبطولة ،ورفع الفائز ر�صيده
�إل��ى  15نقطة م�سجال العالمة
الكاملة يف خم�سة لقاءات حمتال
امل��رك��ز الأول ودع��م م��ن فر�ص
تتويجه باللقب.
وتوقف ر�صيد اخلا�رس عند 6
نقاط و�ضعفت �آماله يف املناف�سة
على البطولة �أو ارتقاء من�صة
التتويج ويف ذات ال�سياق مل يجد
الت�ضامن �صعوبة يف اخ�تراق
مرمي �أكادميية فور�سبورت بـ
 13هدفا دون رد يف نف�س اجلولة
لريفع الت�ضامن ر�صيده �إلى 6
نقاط وبقي ر�صيد مناف�سه من
دون نقاط يف املركز الأخري من
جدول الرتتيب .
من جانب �آخر وا�صل فريق نادي
العيون �صحوته وحقق فوزا
غاليا على فريق النادي العربي
ب�أربعة �أهداف مقابل هدف واحد
ودخ��ل يف دائ��رة املناف�سة على

الت�أهل للمربع الذهبي مت�ساويا
مع ن��ادي �سلوى ال�صباح الذي
يحتل املركز الرابع ولكل منهما

 9نقاط وجتمد ر�صيد الأخ�رض
عند  4نقاط وابتعد ع��ن فرق
املقدمة .جدير بالذكر �أن نتائج

• جانب من مباراة نادي العيون والعربي

الأ���س��ب��وع ال�����س��اد���س بجولتيه
الأولى والثانية �أ�شعلت املناف�سة
بني الفرق امل�شاركة بالدوري.

