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رياضة

األحد  19محرم 1437هـ

خالل مؤتمر صحافي حضره  150مشاركًا

«النجم الثالثي» يعلن عن انطالقة موسم الدراجات

موؤ�س�س نادي النجم الثالثي جعفر بهبهاين مكرما ً خالل املوؤمتر
كتب عمرو محمود

أع�ل��ن ن ��ادي ال�ن�ج��م ال�ث��الث��ي ل �ه��واة ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة
عن بدء موسمه الجديد الذي يمتد حتى مايو املقبل
وذلك خالل املؤتمر الصحافي الذي عقده بفندق «نيو
ب ��ارك» بحضور  150م�ش��ارك��ا يمثلون ف��رق الرحالة
ودراجونز والفراعنة وكويت كابل وفينيكس وكويت
سبايدر وطقطاقي وصانز اوف كويت وفينيشيانز
 ،علما ان النادي يضم في عضويته ثالثة اندية هي
دراجات بي ام دبليو ودوكاتي والسيدات.
واس �ت �ه��ل م��ؤس��س ال�ن�ج��م ال �ث��الث��ي ج�ع�ف��ر بهبهاني،
امل��ؤت �م��ر ال �ص �ح��اف��ي ب�ك�ل�م��ة رح ��ب ف�ي�ه��ا ب��ال�ح�ض��ور،
مشيدا بالدعم الكبير من مجموعة شركات الكاظمي
ال �ت��ي ت �س �ع��ى دائ� �م ��ا ل�ت�ح�ف�ي��ز م �ث��ل ه� ��ذه ال��ري��اض��ات
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ن �ش��ره��ا ،م �ش �ي��را ف ��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه ال��ى
االنجازات التي حققها املشاركون في املوسم املاضي.
وقال  »:نتمنى موسما متميزا جديدا للجميع مليئا
ب��االن �ج��ازات س� ��واء ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال �خ��اص باللعبة
او ال�ج��وان��ب االن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي ندعمها م��ن خ��الل هذه
الرياضة  ،واطالب الجميع في بداية املوسم بضرورة
توخي الحذر ونأمل لهم السالمة».
م��ن ج��ان�ب��ه ،اف ��اد امل�م�ث��ل ال�ق��ان��ون��ي ملجموعة ش��رك��ات
ال �ك��اظ �م��ي ع �ب��دال �ل��ه دش� �ت ��ي ان ال� �ش ��رك ��ة س �ت��واص��ل
دعمها ملثل ه��ذه الرياضات التي تحتاج للمزيد من
االنتشار فضال عن مساهمتها الفعلية في التوعيه

امل�ساركون يف انطالقة املو�سم اجلديد

ب��ال �ط��ري��ق واالم � � ��ن وال� �س ��الم ��ة  ،وق� � ��ال  »:ن �ع �م��ل ف��ي
امل �ج��ال ال�ت�ج��اري م�ن��ذ  62ع��ام��ا ت�ح��ت ق �ي��ادة الرئيس
التنفيذي د .ط��ارق الكاظمي  ،نسهم بخدماتنا في
ان �م��اء امل�ج�ت�م��ع ف��ي ش�ت��ى م�ج��االت��ه س ��واء ت�ج��اري��ا او
ان �س��ان �ي��ا  ،ل ��ذا ف ��ان ال �ش��رك��ة وان �ط��الق��ا م ��ن ح��رص�ه��ا
على املساعدة في بناء املجتمع وتطوير الرياضات
املختلفة تحرص دوم��ا على التواجد ودع��م مثل هذه
االلعاب ملساعدة الرياضيني في االرتقاء والنهوض،
وح��رص��ت م�ج�م��وع��ة ال�ك��اظ�م��ي ع�ل��ى ت��أس�ي��س ش��راك��ه
متينة مع ن��وادي ال��دراج��ات املختلفة كجزء من خطة
املسؤولية االجتماعية املعتمدة ال�ت��ي تشمل تعزيز
مفهوم ه��ذه ال��ري��اض��ة وس��الم��ة ال�ق�ي��ادة ،فالكل يعمل
داخل منظمومة اجتماعية واحدة  ،واتمنى التوفيق
للجميع».
م��ن ناحيته ،ق��ال أم��ني س��ر الجمعية الكويتية لهواة
ال��الس �ل �ك��ي ول �ي��د أب � ��ل« :ق ��ررن ��ا اق ��ام ��ة دورة مبسطة
ل�ل�م�ش��ارك��ني ح ��ول ط��ري�ق��ة ت��رك�ي��ب اج �ه��زة ال��الس�ل�ك��ي
ال�خ��اص��ة ب��ال��دراج��ات وكيفية ال�ت�ع��ام��ل معها  ،االم��ر
ال ��ذي ي�س�ه��ل ال �ت��واص��ل ب��ني ال�ج�م�ي��ع دون وج ��ود اي��ة
صعوبات  ،خصوصا في الرحالت الطويلة بني الدول
وال�ت��ي تتطلب تضافر الجهد ف��ي العمل والالسلكي
من االجهزة املساعدة في ذلك  ،لذا نرجو من الجميع
الحضور  ،ونتمنى لكم موسما ناجحا».
وفي سياق متصل ،طالب د  .عادل بوطيبان مؤسس
امل��وق��ع ال�ت�ط��وع��ي «ط��ري��ج  .ك ��وم» ل�ل�ت��وع�ي��ة امل��روري��ة

(ت�سوير علي املو�سى)

والسالمة جميع املشاركني بعدم االعتقاد بان التمكن
في القيادة يمنح صاحبها السالمة من الحوادث.
وقال« :نقطتان مهمتان يجب االخذ بهما هما الوعي
واالم��ن النهما الطريق ال��ى السالمة امل��روري��ة ،الوعي
ب��أن تجعل حواسك منتبهة للطريق خ��الل تحركاتك
وان تكون على معرفة بعالمات امل��رور ،اما االم��ن فان
تتأكد من ان دراجتك جاهزة تماما ،وان تكون برفقة
هواة جيدين يراعون متطلبات السالمة».
كما القى ادريس بومرزوق عضو فريق جي اس كلمة
ش�ك��ر ف�ي�ه��ا ج�ع�ف��ر ب�ه�ب�ه��ان��ي ع�ل��ى دع �م��ه ال��الم�ح��دود
ل�ل�ف��رق وح��رص��ه ع�ل��ى ال �ت��واج��د ال��دائ��م م��ع امل�ش��ارك��ني
وقال« :سنذهب اليوم في رحلة ملدة أسبوعني  ،ننطلق
من الكويت الى السعودية ثم قطر واالمارات وعمان ،
ونأمل منكم دعمكم الكامل لنا في هذه الرحلة».
ووج�ه��ت عضو ف��ري��ق ال�س�ي��دات رزان ي��اس��ني ال��دع��وة
ل�ل�ع�ن��اص��ر ال �ن �س��ائ �ي��ة ب��االن �ض �م��ام ل� �ن ��ادي ال �س �ي��دات
وق ��ال ��ت« :ه � ��ذه ال� �ه ��واي ��ة ت �ح��رر م ��ن روت � ��ني ال �ح �ي��اة ،
وت��دف�ع��ك ال��ى االم ��ام ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي م�ج��االت انسانية
مختلفة  ،وانا اتطلع لتحقيق املزيد واناشد من يرغنب
في تجربة هذه الهواية باالنضمام للفريق ،والتجربة
ستفتح ال�ب��اب لتكون السيدات ع�ض��وات ف��اع��الت في
ه��ذا ال �ن��ادي ،وات�م�ن��ى ان ي�ت��زاي��د ع��دد امل �ش��ارك��ات من
موسم الخ��ر» .وفي الختام تم تكريم جميع الحضور
ال��ى جانب رؤس��اء الفرق املشاركة وع��دد من ال�ه��واة ،
هاو في اللعبة علي العلي.
كما تم تكريم أصغر ٍ

االتحاد ...قوة
عرقل االتحاد انطاقة الهال وانتزع منه فوزا
غاليا  3-4أول من أم��س في املرحلة الخامسة
م��ن ال ��دوري ال�س�ع��ودي ليطيح ب��ه م��ن ص��دارة
ج ��دول امل�س��اب�ق��ة وال �ت��ي ذه�ب��ت ل��أه�ل��ي .وق��دم
الفريقان عرضا قويا يليق بمكانتهما ولكن
االت�ح��اد ك��ان األف�ض��ل استغال للفرص التي
سنحت له في املباراة ليحسم كاسيكو الدوري
ال�س�ع��ودي لصالحه ويلحق ب��ال�ه��ال الهزيمة
األولى له في املسابقة هذا املوسم.
ورفع االتحاد رصيده إلى  12نقطة ليقفز إلى
املركز الثاني بفارق األهداف املسجلة فقط أمام
الهال الذي مني بالهزيمة األولى له بعد أربعة
ان �ت �ص��ارات متتالية .وك ��ان أه�ل��ي ج��دة األك�ث��ر
اس�ت�ف��ادة م��ن ه��ذه النتيجة حيث ح��اف��ظ على
ال �ص ��دارة ب��رص�ي��د  13نقطة ب�ع��دم��ا انتزعها
ف ��ي وق ��ت س��اب��ق أول م ��ن ام ��س ب��ال �ف��وز 0-1
على ن�ج��ران .وتغلب االت�ح��اد على العديد من
اإلحصائيات السلبية التي حاصرته قبل هذه
امل�ب��اراة حيث حقق الفوز األول له على الهال
ف��ي آخ��ر  11م��واج�ه��ة ب��ن ال�ف��ري�ق��ن ب��ال��دوري
ال�س�ع��ودي كما ك��ان ال�ف��وز ه��و األول لاتحاد
ع�ل��ى ال �ه��ال ف��ي خ�م��س م�ب��اري��ات بينهما في
ستاد مدينة امللك عبد الله الرياضية (الجوهرة
امل �ش �ع��ة) .ك��ذل��ك ،ح�ق��ق االت �ح��اد ال �ف��وز األول
ل��ه ع�ل��ى ال �ه��ال ف��ي م �ب��اري��ات ال��ذه��اب بينهما
بالدوري السعودي منذ موسم 2000 /1999
.وفجر االت�ح��اد مفاجأة كبيرة بإنهاء الشوط
األول لصالحه بثاثية نظيفة أح��رزه��ا أحمد
شراحيلي مدافع الهال عن طريق الخطأ في
م��رم��ى ف��ري�ق��ه وغ�ي�ل�م��ن ري �ف��اس وف�ه��د امل��ول��د
ف��ي ال��دق��ائ��ق ال�ث��ان�ي��ة و 27و. 32وف ��ي ال�ش��وط
الثاني ،انتفض الهال وسجل هدفن متتالين

«أنوك» ّكرم أفضل الرياضيني

الفهد يقدم جائزة تقديرية لرئي�س اللجنة الأوملبية الدولية توما�س باخ
قدم اتحاد اللجان االوملبية الوطنية (انوك) في ختام
جمعيته العمومية العشرين في العاصمة االميركية
واش �ن �ط��ن ج ��وائ ��زه ألف �ض��ل ال��ري��اض �ي��ني ف��ي دورات
االل�ع��اب الرياضية لجميع ال�ق��ارات ف��ي عامي 2014
و .2015وحذت جميع القارات حذو القارة االسيوية
ب�ت�ن�ظ�ي��م دورة ل��الل �ع��اب ال��ري��اض �ي��ة ،ف��اس�ت�ض��اف��ت
اذربيجان هذا العام دورة االلعاب االوروبية االولى
على سبيل املثال.
وتنظم ال�ق��ارة االسيوية ب��اش��راف املجلس االوملبي
االس �ي��وي دورة ل��الل�ع��اب ال��ري��اض�ي��ة ب��ان�ت�ظ��ام منذ
منتصف القرن املاضي ،وشارك في كل من النسخات
االخ �ي��رة ق��راب��ة  10آالف ري��اض��ي وري��اض�ي��ة ،لتكون
ال � � ��دورة االس �ي ��وي ��ة ث��ان��ي اك �ب��ر ح� ��دث ري ��اض ��ي في
العالم من حيث الحجم بعد دورة االلعاب االوملبية
ال�ص�ي�ف�ي��ة .وك ��ان ات �ح��اد ال�ل�ج��ان االومل �ب �ي��ة الوطنية
برئاسة الشيخ احمد الفهد استحدث في جمعيته
العمومية العام املاضي بتايالند جوائز انوك الفضل
الرياضيني واللجان االوملبية ،وخصص جوائز هذا
ال�ع��ام الف�ض��ل ال��ري��اض�ي��ني ف��ي دورات االل �ع��اب التي
اقيمت في قاراتهم.
وفاز القطري فيمي جون اوغوندي بطل سباقي 100
و 200م ف��ي اس�ي��اد اينشيون ال�ع��ام امل��اض��ي بجائزة
اف �ض��ل ري��اض��ي اس �ي��وي ،وح�ص�ل��ت ب�ط�ل��ة الجمباز
الصينية ي��او ج�ي�ن��ان ف��ي اس �ي��اد  2014اي�ض��ا على
جائزة افضل رياضية اسيوية.
وذه�ب��ت ج��ائ��زة افضل ري��اض��ي وري��اض�ي��ة ف��ي دورة
االلعاب االفريقية التي اقيمت صيف  2015الى العداء
الكونغولي فرانك اليمبا وال�ع��داءة العاجية م��اري-
جوزي تا لو .واختير املصارع االذربيجاني توغرول
اسغاروف واملالكمة االيرلندية كايتي تايلور افضل
رياضي ورياضية في دورة االلعاب االوروبية االولى
التي اقيمت مطلع الصيف املاضي في باكو.
وحصل السباح البرازيلي تياغو بيريرا والرامية
االم�ي��رك�ي��ة ك�ي��م رودي ع�ل��ى ج��ائ��زة اف �ض��ل ري��اض��ي

وري��اض�ي��ة ف��ي دورة االل�ع��اب االميركية لعام ،2015
والسباح راي��ن بيني من بابوا نيو غينيا واملالكمة
جنيفر تشيينغ من ميكرونيزيا على جائزة افضل
رياضي ورياضية في دورة العاب املحيط الهادىء.
كما منحت انوك جوائز تقديرية الى رئيس اللجنة
االوملبية الدولية االملاني توماس ب��اخ ،وال��ى رئيس
االت� �ح ��اد ال ��دول ��ي ل�ل�ت�ن��س االي �ط ��ال ��ي ف��ران�ش�ي�س�ك��و
ريتشي (سينهي مهمته بعد نحو  14عاما على رأس
االتحاد) ،والى العداء االميركي السابق بوب بيمون.
واختتمت الجمعية العمومية الن��وك اول م��ن أمس
وال�ت��ي شهدت ح�ض��ورا قياسيا وص��ل ال��ى اكثر من
ال��ف شخصية رياضية من جميع دول العالم ،وقد
حضر نائب الرئيس االميركي جو بايدن جلستها
الختامية .وقال الفهد رئيس انوك واملجلس االوملبي
االسيوي في ختام االجتماعات« :تابعنا في االشهر
ال� 14املاضية خمس دورات العاب قارية رائعة بفضل
ت��أل��ق ال��ري��اض�ي��ني امل��دع��وم��ني م��ن لجانهم االومل�ب�ي��ة
الوطنية وال��ذي��ن ق��دم��وا مستويات مرتفعة ،فكانت
بالتالي الفرصة سانحة امامنا لتكريمهم» ،وتابع:
«ان اللجان االوملبية الوطنية والرياضيني هم قلب
ال�ح��رك��ة االومل �ب �ي��ة» .وك ��ان ات �ح��اد ال�ل�ج��ان االومل�ب�ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة ق ��رر م �ن��ح ال ��دوح ��ة اس �ت �ض��اف��ة ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية املقبلة النوك عوضا عن ريو دي جانيرو
البرازيلية بسبب انشغال االخ �ي��رة ب��االس�ت�ع��دادات
لتنظيم دورة االلعاب االوملبية الصيف املقبل .وكان
من املقرر ان تقام االجتماعات بريو دي جانيرو في
اب��ري��ل امل�ق�ب��ل ،ل�ك��ن االج�ت�م��اع��ات ف��ي ال��دوح��ة اخ��رت
ال��ى م��ا بعد االل �ع��اب االومل�ب�ي��ة وت�ح��دي��دا ال��ى اواخ��ر
اكتوبر واوائل وفمبر  .2016كما منحت انوك مدينة
سان دييغو االميركية حق استضافة دورة االلعاب
ال�ش��اط�ئ�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة االول � ��ى م��ن  29سبتمبر حتى
 10اك �ت��وب��ر  2017ب�م�ش��ارك��ة ن�ح��و  6االف ري��اض��ي
ورياضية سيتنافسون في اكثر من  20لعبة ابرزها
كرة القدم الشاطئية.

باخ يطالب االتحادات باملزيد من الجدية
ط��ال��ب األمل ��ان ��ي ت ��وم ��اس ب� ��اخ رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
األوملبية الدولية االتحادات الرياضية الدولية
بمزيد من الجدية ،في ظل الفضائح املتتالية
ال �ت ��ي ض ��رب ��ت االت � �ح ��اد ال ��دول ��ي ل �ك ��رة ال �ق��دم
(فيفا) في الشهور القليلة املاضية .وق��ال باخ
م��ن ال �ع��اص �م��ة األم��ري �ك �ي��ة واش �ن �ط��ن“ :ع�ن��دم��ا
ت �ف �ق��د امل �ن �ظ �م��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة م �ص��داق �ي �ت �ه��ا ،
ت��واج��ه ال��ري��اض��ة أي�ض��ا مشكلة ف��ي املصداقية
إن ع ��اج ��ال أو آج � � ��ال» ،م �ش �ي �رًا ب �ش �ك��ل خ��اص
إل��ى فيفا رغ��م ع��دم ذك��ر االس��م بشكل مباشر.

وأض ��اف”ال� �ش� �ه ��ور ال �ق �ل �ي �ل��ة امل��اض �ي��ة أظ �ه��رت
مل� ��اذا ت �ح �ت��اج االت � �ح ��ادات ال��ري��اض �ي��ة ال��دول �ي��ة
إل ��ى امل �ص��داق �ي��ة» .وواج � ��ه ف�ي�ف��ا  ،م �ن��ذ أواخ ��ر
م��اي��و امل��اض��ي أس ��وأ أزم ��ة ف��ي ت��اري�خ��ه بسبب
فضائح ال�ف�س��اد ال�ت��ي ح��اص��رت��ه وط��ال��ت ع��ددا
من مسؤوليه السابقني والحاليني .وأدت هذه
الفضائح إلي�ق��اف السويسري ج��وزي��ف بالتر
رئيس فيفا  90يوما لالشتباه في تورطه في
فضيحة ف�س��اد رغ��م إع ��ادة انتخابه ف��ي مايو
املاضي لرئاسة فيفا ألربع سنوات أخرى.

جولة ترويجية لـ «األلعاب العربية للسيدات»
فهد املولد حمتفالً بهدفه وحمرتف الهالل الكوري اجلنوبي كواك تاي هي متذمراً
ع��ن طريق الاعبن ك��ارل��وس إدواردو وياسر
الشهراني في الدقيقتن  51و 66ولكن االتحاد
رد ب��ال�ه��دف ال��راب��ع ع��ن ط��ري��ق ال��اع��ب البديل
محمد بوسبعان في الدقيقة  73قبل أن يختتم
ال�ب��رازي�ل��ي إيلتون أمل�ي��دا التسجيل ف��ي امل�ب��اراة
بالهدف الثالث للهال في الدقيقة . 84
من جانب آخر ،أبدى ناصر الشمراني مهاجم

ال �ه��ال ،اس�ت�غ��راب��ه ال�ش��دي��د م��ن اس�ت�ب�ع��اده من
تشكيلة فريقه ام��ام االت�ح��اد ،مؤكدا جاهزيته
الكبيرة للتواجد مع الهال في املباريات املقبلة
.وق ��ال ال�ش�م��ران��ي ف��ي ت�ص��ري�ح��ات تلفزيونية
« :حقيقة  ،ال أدري مل��اذا ل��م أت��واج��د بتشكيل
الهال في مباراة الكاسيكو ضد االتحاد؟! ،
وأك��رر أنا جاهز بنسبة  100في املئة لخوض

(موقع الحتاد)

املباريات وتحت أمر املدرب في أي وقت».
وأض ��اف« :ه��ذه ق�ن��اع��ات امل��درب��ن وأح�ت��رم�ه��ا ،
وأن��ا الع��ب محترف وأق��دم ما في وسعي ،وقد
تدربت صباح موقعة الكاسيكو ،وع��دت إلى
جدة ملساندة زمائي الاعبن في مواجهتهم».
ً
وختم الشمراني تصريحاته ،قائا « :مبروك
لاتحاد وحظ أوفر للهال».

يوم في الوطن العربي

أب � � � � � ��دى ال� � �ي � ��ون � ��ان � ��ي
ج��ورج �ي��وس دون�ي��س
م � � � � � � � � � � ��درب ال � � � � �ه � � � ��ال
ال� �س� �ع ��ودي اس �ت �ي��اءه
ال � �ش� ��دي� ��د م � ��ن ب �ع��ض
ال� �ق ��رارات التحكيمية
خ� � � � � � � ��ال م � � ��واج� � � �ه � � ��ة
االت � � � � � �ح� � � � � ��اد وال� � � �ت � � ��ي
خ �س��ره��ا ف��ري �ق��ه 4-3
أول م� ��ن أم� � ��س ع �ل��ى
س �ت ��اد ال� �ج ��وه ��رة ف��ي
امل� ��رح � �ل� ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة
م ��ن ب �ط��ول��ة ال � � ��دوري،
وهنا أع�ض��اء الجهاز
الفني يحاولون تهدئة
دونيس
(موقع الهال).
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ح � � ��رص � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة
املنظمة لدورة االلعاب
ال � � �ث� � ��ال � � �ث� � ��ة ل � ��أن � ��دي � ��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ل �س �ي��دات
ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا
ال�ش��ارق��ة ال�ع��ام املقبل
على الترويج للبطولة
ف��ي امل�غ��رب م��ن خال
ع �ق��د ت�ج�م��ع إع��ام��ي
ف� ��ي ال� � � ��دار ال �ب �ي �ض��اء
وش��ارك��ت فيه مديرة
ال�ب�ط��ول��ة ن��دى النقبي
وض � � � �ي � � � �ف� � � ��ة ش� � � ��رف
ال� �ت� �ج� �م ��ع اإلع � ��ام � ��ي
نزهة بدوان.

عقدت اللجنة املنظمة لدورة األلعاب الثالثة لألندية
العربية للسيدات (الشارقة  ،)2016تجمعًا اعالميًا
في مدينة الدار البيضاء ،التقت من خالله بعدد من
االعالميني الرياضيني ف��ي امل�غ��رب ،وذل��ك ف��ي اط��ار
سلسلة ال �ج��والت الترويجية ال�ت��ي تستهدف بها
ع��ددًا من ال��دول العربية ،والتي من ضمنها مصر،
واالردن.وش� � � ��ارك ف��ي التجمع ال ��ذي ش�ه��د ح�ض��ورا
اعالميا مغربيا كبيرا كل من ن��دى النقبي ،رئيس
اللجنة التنفيذية ل�ل��دورة ،وضيفة ش��رف التجمع
االع��الم��ي البطلة امل�غ��رب�ي��ة األومل�ب�ي��ة ن��زه��ه ب ��دوان،

رئيسة الجامعة امللكية املغربية للرياضة للجميع،
وعدد من أعضاء فريق عمل الدورة.وأكدت النقبي ان
«االعالم العربي هو شريك أساسي وفعال في دعم
رياضة املرأة العربية ،وأننا في الوطن العربي ومن
خالل مختلف وسائل االعالم بحاجة اال حشد الدعم
ال��رس�م��ي واملجتمعي ل�ل��وق��وف ال��ى ج��ان��ب تطوير
رياضة املرأة وتحفيزها لتحقيق االنجازات املحلية
والعاملية في مختلف الرياضات» ،منوهة بأن املرأة
العربية لديها القدرات واملؤهالت التي تمكنها من
تحقيق الكثير في املجال الرياضي.

