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مجلس إدارة احتاد املالكمة خالل االجتماع برئاسة محمد منسى العنزى 

ع��ق��د مجلس إدارة احت���اد املالكمة 
اجتماعا برئاسة محمد منسى العنزى 
مت خالله مناقشة عددا من املوضوعات 
املدرجة على جدول األعمال وفى مقدمتها 
استضافة الكويت لبطولة آسيا للمالكمة 
خالل الفترة من األول وحتى التاسع من 
أغسطس املقبل. وكانت الكويت قد دخلت 
ف��ى منافسة ق��وي��ة م��ع ع��دد م��ن ال��دول 
فى مقدمتها اليابان التى سعت بقوة 
الستضافة البطولة إال ان الكويت جنحت 
فى توقيع عقد اإلستضافة مع االحتاد 

االسيوى للعبة 
وأع��رب رئيس مجلس إدارة االحتاد 
محمد منسى العنزى عن سعادته بعودة 
الكويت مجددا للمشاركة فى احملافل 

القارية والدولية بعدما غابت كثيرا عن 
التواجد ألسباب مختلفة. 

وت��وج��ه منسى بالشكر والتقدير 
للهيئة العامة للرياضة برئاسة الدكتور 
حمود فليطح، ونائبه الدكتور صقر املال 
على الدعم الالمحدود واجلهود الكبيرة 
التى ك��ان لها بالغ األث��ر فى استضافة 
الكويت لهذا احلدث واع��دا بعودة قوية 
للعبة املالكمة خالل املرحلة املقبلة فى 
ظل اإلقبال اجلماهيرى املنتظر حلضور 

منافسات بطولة آسيا. 
وأوض���ح ان مجلس إدارة االحت��اد 
يعمل على مدار الساعة من أجل اإلنتهاء 
من الترتيبات اخلاصة بالبطولة فى 
اس��رع وق��ت ممكن لكى تظهر بالشكل 

الذى يليق بإسم الكويت مثمنا التواجد 
الدائم ألعضاء مجلس اإلدارة من أجل 

توزيع املهام وتقدمي العون واملساعدة.
وأوض��ح  ان عدد ال��دول املشاركة فى 
البطولة رمبا يتخطى 20 دول��ة كونها 
تعد احدى اكبر خمس بطوالت فى آسيا 
وحت��رص جميع ال��دول على املشاركة 
فيها.  وأملح إلى أن اجلهاز الفنى ملنتخب 
الكويت وض��ع خطة اإلع���داد الداخلية 
واخلارجية لتأهيل الالعبني للمنافسة 
بقوة خالل البطولة وسوف يتم اإلعالن 

عن تلك االستعدادات فى اقرب وقت
معربا عن أمله ان تكون تلك البطولة 
مبثابة ان��ط��الق��ة وع���ودة ق��وي��ة للعبة 

املالكمة فى الكويت.

نهضة بركان املغربي يخطف فوزًا قاتاًل من الزمالك في الكونفدرالية

alwasat.com.kw

استعادة املعارين على 
قائمة أولويات القادسية

وضعت إدارة الكرة في القادسية الكويتي، 
استعادة الالعبني املعارين على رأس أولوياتها، 
ال سيما بعد تألقهم مع فرقهم، التي شاركوا معها 

خالل الفترة املاضية ضمن الدوري املمتاز.
ويبرز في هذا الصدد، الثالثي منور املطيري، 
محمد زنيفر، وأحمد الزنكي، الذين دافعوا في 
املوسم املنقضي عن ألوان الشباب، وجنحوا في 

إبقاء الفريق بالدوري املمتاز.
وينطبق احلال على محمد خالد مدافع النصر، 
ال��ذي تألق ف��ي امل��واس��م املاضية م��ع العنابي، 
وجن��ح في االنضمام لكتيبة منتخب الكويت، 
وكذلك محمد القبندي وفيصل سعيد، اللذين 

شاركا التضامن رحلة البقاء بني الكبار.
وت��أت��ي حت��رك��ات جل��ن��ة ال��ك��رة الس��ت��ع��ادة 
امل��ع��اري��ن، م��ن أج��ل وض��ع كافة أوراق الفريق 
أمام اجلهاز الفني القادم، وضمن سياسة إدارة 
الكرة للهبوط باملعدل العمري، عبر االستعانة 
بالالعبني الشباب، على حساب عدد من أصحاب 

اخلبرة.
وذل���ك ف��ي ت��ك��رار لتجربة ع��ب��د ال��ل��ه م��اوي 
الناجحة، بعد إعارته للفحيحيل ملوسمني، ومن 
ث��م ع��ودت��ه ل��أص��ف��ر،  ليصبح واح���دا م��ن أب��رز 

عناصر الفريق.

بونياك يعود للدوري 
الكويتي من بوابة كاظمة

توصلت إدارة الكرة في نادي كاظمة بقيادة فواز 
بخيت التفاق مع امل��درب الصربي بريس بونياك 
م��درب اجل��ه��راء والعربي السابق لقيادة قلعة 
السفير في املوسم املقبل، خلفا للوطني عبد احلميد 
العسعوسي الذي تولى املهمة بعد إقالة البرتغالي 

توني أوليفيرا.
وميتلك الصربي بونياك سيرة ذاتية جيدة في 
املالعب الكويتية، سواء مع اجلهراء محطته األولى 
بالكويت مروًرا بالعربي إلى جانب فترة مؤقتة مع 
منتخب الكويت خالل توليه مهمة اجلهراء للمرة 

الثانية.
ويساعد بونياك مواطنه ألكسندر، فيما لم يتم 
االستقرار على بقية أعضاء اجلهاز الفني بعد رفض 
الوطني العسعوسي االستمرار مع الفريق األول 

وتفضيله العودة لقيادة فريق الشباب بالنادي.
ومن املنتظر أن يتم اإلعالن عن التعاقد مع املدرب 

بشكل رسمي عقب استكمال أعضاء اجلهاز الفني.

كافو وفالكاو يبهران جمهور »الروضان«
قدم جنما الكرة البرازيلية أسطورة 
ال��دف��اع كافو وأيقونة ك��رة الصاالت 
فالكاو، لوحة فنية من اإلبداع والسحر 
الكروي خ��الل مباراة حت��دي األبطال 
التي جمعتهما ضمن منافسات اليوم 
الرابع عشر ب��دورة املرحوم عبدالله 
مشاري ال��روض��ان الرمضانية لكرة 

القدم.
وك��ان جمهور ال���دورة على موعد 
استثنائي لالستمتاع مبهارات فالكاو 
أح��د أفضل العبي “الصاالت” الذين 
مروا على البرازيل، وأحد أمهر العبي 
اللعبة على اإلطالق، وصاحب الشعبية 

الطاغية في شتى أنحاء العالم.
لم يترك كافو الساحة أم��ام فالكاو 
لينثر إبداعاته مب��ف��رده، حيث بادله 
أس��ط��ورة دف���اع السيليساو بتقدمي 
حمل��ات فنية رائ��ع��ة نالت استحسان 
اجلمهور، وكشفت عن شغفه بلعبه 

“الصاالت”. وشهدت املباراة فاصال من 
املهارات واللمسات في واحدة من أجمل 
وأمتع املباريات االستعراضية التي 
شهدتها الدورة بالسنوات املاضية، كما 
شارك أيضا مجموعة من العبي الدورة 
في إمتاع اجلماهير، لتنتهي املباراة 
بفوز فريق فالكاو بعشرة اهداف مقابل 

تسعة.
وتكون فريق فالكاو )جن��وم زين( 
كل من: سالم الصميعي، معاذ عسيري، 
كرمي مراد، سعد توفيق، أجنلو، ادونيز، 

فامبيتا، واملدرب ايدر.
وضم فريق كافو )جنوم الروضان( 
ك��ل م���ن: ه��م��الن ال��ه��م��الن، ج��ي��ف��ارا، 
استرينغاري، حمزة أشكناني، أحمد 
العجارمة، محمد الشافعي، دودو، 

واملدرب ريكو.
وأك��د البرازيلي فالكاو جن��م كرة 
الصاالت أن ما يلمسه من تطور دائم 

مع كل نسخة للروضان يجعلها دائما 
الدورة األفضل.

وبني أنه مع بلوغ ال��دورة عامها ال� 
40 إال أن رحلة تطورها لم تتوقف، 
وت��ق��دم دائ��م��ا ك��ل م��ا ه��و ج��دي��د فنيا 

وتنظيميا.
وب���ني أن النسخة احل��ال��ي��ة تبدو 
أكثر إثارة مبا تضمه الفرق املتنافسة 
م��ن الع��ب��ني على مستوى ع��ال س��واء 
احملترفني وحتى احملليني الذين تطور 
مستواهم كثيرا، معتبرا أن للدورة أثرا 

كبيرا في حتقيق ذلك.
وع��ن تطبيق تقنية اآلر الشبيه 
بالفار أكد أن إدخ��ال التكنولوجيا في 
ال����دورة ف��ي سابقة أول���ى دل��ي��ل على 
تطورها بشكل مستمر، الفتا إل��ى أن 
األم��ر يبدو إيجابيا إذا لم يفقد اللعبة 
متعتها خ��اص��ة وأن لعبة ال��ص��االت 

تتميز بالسرعة. جنم الكرة البرازيلية كافو

سجل نهضة بركان املغربي هدفاً في نهاية الوقت 
احملتسب ب��دل الضائع ليفوز 1-0 على الزمالك 
املصري في ذهاب نهائي كأس االحتاد األفريقي لكرة 
القدم ويحصل على أفضلية مهمة قبل لقاء اإلياب 

خارج ملعبه األسبوع املقبل.
وأضاع نهضة بركان العديد من الفرص اخلطيرة 
قبل أن يسجل له كودجو فو-دوه البا مهاجم منتخب 
توجو الهدف الوحيد في الدقيقة الرابعة من الوقت 

احملتسب بدل الضائع من هجمة مرتدة.
ويلتقي الفريقان، اللذان لم يسبق لهما إحراز لقب 
كأس االحتاد األفريقي من قبل، في اإلياب بإستاد برج 

العرب في مدينة اإلسكندرية الساحلية األحد املقبل.
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إحتاد املالكمة وقع عقد 
استضافة البطولة اآلسيوية


