العبو «األوملبي» يشاركون في مؤجالت الدوري
منح االحت��اد الكويتي لكرة القدم العبي
املنتخب األوملبي ،الضوء األخضر للمشاركة
مع أنديتهم في مؤجالت الدوري؛ حيث يلتقي
القادسية مع الفحيحيل غدا السبت ،والكويت
مع النصر بعد غدا األحد.
ج��اءت موافقة االحت���اد ،م��ن أج��ل تكافؤ
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اجتمع وفد الكرة النسائية باالحتاد الدولي لكرة
القدم  FIFAأمس اخلميس مع جلنة كرة القدم النسائية
ب��االحت��اد الكويتي لكرة ال��ق��دم مبقر االحت���اد ،وذل��ك
بحضور األمني العام لالحتاد د .محمد خليل العلي.
ورحب د .محمد خليل خالل االجتماع بوفد “الفيفا”،
مشيدا باجلهود التي تبذلها جلنة كرة القدم النسائية
باالحتاد الكويتي برئاسة عضو مجلس إجارة االحتاد
فاطمة حيات.
وشهد االج��ت��م��اع اس��ت��ع��راض عضو مجلس إدارة
االحت��اد األردن��ي��ب لكرة القدم واملستشارة باالحتاد
يالدولي لكرة القدم فيفا سمر أودي��ت جنيب نصار،
جتربة كرة القدم النسائية باألردن وأسباب جناحها.
وأشادت بالدعم الذي يقدمه االحتاد الكويتي للعبة
ك��رة القدم النسائية ،مؤكدة أن اللعبة تشهد تطورا
ملحوظا في الفترة األخيرة.

انطالق املبادرة العاملية للدراجات الهوائية
في الكويت تعزيز ًا للمسؤولية االجتماعية

انطلقت ف��ي ال��ك��وي��ت أم��س اخلميس
املبادرة العاملية للدراجات الهوائية بهدف
تعزيز املسؤولية االجتماعية باستخدام
ال��دراج��ة الهوائية مبشاركة  85دراج��ا
ميثلون فرقا من ثماني دول وتستمر ثالثة
أيام.
وقالت ممثلة املبادرة في الكويت سارة
احلبيل ف��ي م��ؤمت��ر صحفي ف��ي (فندق
موفنبيك) نقطة ان��ط�لاق ال��دراج�ين إن
املبادرة ومقرها أملانيا أسست عام 2008
لتحقيق أهداف عاملية ذات عائد اجتماعي
ووسيلة لنشر الوعي ومساندة جهات
إنسانية.وأوضحت احلبيل أن الكويت
تعد أول دولة خليجية حتتضن هذا احلدث
بتنظيم كويتي بعد أن أقيمت في أكثر من
 16دولة حول العالم.
وذك��رت ان املبادرة التي حتمل شعار
(نحن نقود الدراجات الهوائية لسبب)..
تشهد مشاركة فرق من السعودية وقطر
وعمان واالردن ومصر وبريطانيا والهند

إضافة إلى الكويت وسوف جتوب البالد
شماال وجنوبا لقطع مسافة تصل إلى
 350كيلومترا .ونوهت بجهود الفرق
املتطوعة ومساهمتها ف��ي تنظيم هذا
احلدث الرياضي معربة عن شكرها للفرق
امل��ش��ارك��ة وللشركات ال��راع��ي��ة الداعمة
لهذا احل���دث .وم��ن جانبها قالت مديرة
العمليات وامل��ش��اري��ع للمبادرة شريفة
الفقعان ان املنظمني عملوا على ضمان
إج���راءات األم��ن والسالمة جلميع الفرق
مثمنة جهود كل جهات الدولة ذات العالقة
باجناح هذه الفعالية.
ولفتت الفقعان ال��ى ان تعاون جلنة
الدراجات الهوائية التابعة للجنة األوملبية
الكويتية بقيادة الشيخ فهد خالد الصباح
ك��ان ل��ه دور مهم ب��اجن��اح انطالقة هذا
احلدث الرياضي االجتماعي.
ودعت اجلميع الى حضور حفل ختام
هذه الفعالية الذي سيقام السبت املقبل في
منتزه سيشيل مبنطقة جليعة.

انطالق املبادرة العاملية للدراجات الهوائية
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وفد «الفيفا» اجتمع مع اللجنة النسائية في «احتاد الكرة»

محمد خليل يتوسط وفد الفيفا

الفرص بني األندية ،السيما وأنَّ املباراتني،
تأتيان خ�لال الفترة الفاصلة بني معسكر
املنتخب بالبحرين ال��ذي ينتهي اجلمعة،
واملعسكر الداخلي ،الذي يبدأ يوم األحد.
وت��ض��م قائمة املنتخب األومل��ب��ي ،ال��ذي
يعسكر حاليًا في البحرين عددًا من الالعبني

الذين يشاركون مع أنديتهم ضمن الفرق
األول���ى ،ال سيما النصر ال��ذي يعتمد على
مشعل ف��واز ،ويوسف الرشيدي ،وحمود
عايض.
ويستعد املنتخب األوملبي ،لتصفيات آسيا
املؤهلة لكأس آسيا  2020حتت  23عامًا.

بطولة الكويت الدولية لسباقات
املوتوكروس تنطلق اليوم
مبشاركة محلية وعربية وأجنبية
تنطلق بطولة الكويت الدولية لسباقات
املوتوكروس اليوم اجلمعة على حلبة
املوتوكروس في مدينة الكويت لرياضة
احمل��رك��ات مبنطقة عريفجان مبشاركة
 54متسابقا من الكويت والدول العربية
واألجنبية وتستمر يومني.
وق���ال م��دي��ر جلنة امل��وت��وك��روس في
مدينة الكويت لرياضة احملركات ومدير
البطولة حمد السيف في تصريح صحفي
أمس اخلميس إن هذه البطولة الدولية
التي تنظمها املدينة ستكون بالتعاون
مع ال��ن��ادي ال��دول��ي الكويتي للسيارات
ون��ادي باسل الصباح لسباق السيارات
والدراجات.
وأكد السيف ان هذه البطولة تعد أول
بطولة دولية احترافية تقام في مدينة
ال��ك��وي��ت ل��ري��اض��ة احمل��رك��ات وستكون
مقدمة للمزيد من البطوالت الدولية في

رياضة السيارات وال��دراج��ات النارية
مشيرا إلى أن جتارب البطولة الرسمية
ستقام اليوم استعدادا النطالق السباق.
وتوقع أن تظهر منافسات البطولة
مبستوى فني عال في ظل مشاركة عدد
من أبرز الدراجني في العالم داعيا جميع
عشاق هذه الرياضة إلى حضور منافسات
البطولة واالستمتاع بفقراتها.
وأش����ار إل���ى أن ري��اض��ة احمل��رك��ات
الكويتية باتت تتمتع مبكانة متميزة
ف��ي املنطقة ال سيما ف��ي م��ج��ال رياضة
الدراجات النارية نظرا لشغف الكويتيني
فيها .وأع��رب عن الشكر والتقدير لسمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد اجلابر
الصباح مبكرمته السامية في إنشاء هذه
املدينة التي مكنت الشباب احملبني لهذه
ال��ري��اض��ات ممارستها ف��ي بيئة سليمة
وآمنة.

االحتاد املصري يقلص مشاركة
األندية في البطولة العربية
أعلن االحت��اد املصري لكرة القدم ،أنه
اتخذ ق��رارا ً مبنع أي فريق من اللعب في
بطولتني خارجيتني في املوسم املقبل ،وأنه
سيكون على بعض األندية االختيار بني
اللعب على املستوى األفريقي أو املستوى
العربي بسبب ازدحام جدول املباريات.
وق��ال املتحدث باسم االحت��اد املصري
أحمد مجاهد ،للصحافيني إن “صاحبي
امل��رك��زي��ن األول وال��ث��ان��ي ف��ي ال���دوري
سيشاركان ف��ي دوري أب��ط��ال أفريقيا،
بينما يلعب بطل الكأس في كأس االحتاد
األفريقي كما هو معتاد”.
وأض�����اف“ :سيتم تخيير الفريقني
صاحبي امل��رك��زي��ن ال��ث��ال��ث وال��راب��ع في

ال����دوري ب��امل��ش��ارك��ة ف��ي ك���أس االحت���اد
األفريقي أو كأس العرب”.
“في حال طلب الناديان املشاركة في
بطولة واحدة سيكون صاحب املركز الثالث
هو صاحب احلق في اختيار البطولة التي
يشارك فيها” .وأك��د أن��ه لن يكون بوسع
أي فريق املشاركة في بطولتني خارجيتني
كما ح��دث خ�لال امل��وس��م اجل����اري ،حيث
لعب األهلي واإلسماعيلي والزمالك في
أفريقيا وكأس العرب ،مما تسبب في تأجيل
العديد من املباريات .ول��م يحدد االحت��اد
املصري موعدا ً خلتام املوسم اجل��اري في
ظل االرتباط أيضاً باستضافة كأس األمم
األفريقية الصيف املقبل.

