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الفودري واجلهازان اإلداري والفني وأبطال املنتخب أبطال املنتخب األوبتمست بعد حصدهم املراكز األولى

والثالث في فئة األوبتمست، 
وحقق علي جاس���م بوحمد 
كأس املرك���ز الثاني في فئة 

الليزر ريديال.
وأش���اد رئي���س جلنة 
الشراع والتجديف والكاياك 
في النادي البحري الرياضي 
الفودري  الكويت���ي خال���د 
بالنتائج املتقدمة للمنتخب 
ومب���ا حقق���ه الالعبون من 
مراك���ز متقدمة واكتس���اح 
كامل للمراكز الثالثة األولى 
لفئة األوبتمست، كما أشاد 
بجهود اجلهازي���ن اإلداري 
والفن���ي للمنتخب واملدرب 

التونسي زين العابدين.
وذكر أن ما حققه املنتخب 

من نتائج متميزة إلى جانب 
مشاركة احلكم الكويتي املتألق 
عبداهلل جوهر ضمن جلنة 
الدوليني املشاركني  احلكام 
في البطولة، فإن ذلك يؤكد 
ما تتمتع به رياضة الشراع 
الكويتية من متيز ومن تطور 
متواصل، مشيدا في الوقت 
نفس���ه بدور الهيئة العامة 
للشباب والرياضة وبجهود 
اجلهازين اإلداري والتدريبي 
للمنتخب وفرق الشراع، كما 
أعرب عن تقديره للتنظيم 
املتمي���ز للبطولة وحس���ن 
االس���تقبال والضيافة وما 
حظيت به من مشاركة واسعة 

ومنافسات ساخنة.

امللك فهد البحرية وباكستان 
وتون���س  وكازاخس���تان 

ومصر.
املنتخ���ب  واس���تطاع 
استكمال مش���وار تألقه في 
البطولة من خ���الل حصد 
املراكز  العديد م���ن  العبيه 
املتقدم���ة، حيث حقق كأس 
الثاني لس���باقات  املرك���ز 
الفرق، وهي املشاركة األولى 
السابقات، فيما  له في هذه 
اس���تطاعت العبة املنتخب 
أمين���ة ش���اه حتقيق كأس 
املركز الثالث في فئة الليزر 
4.7، واس���تطاع عب���داهلل 
الفيلكاوي ويوسف العبكل 
حتقيق كأسي املركزين الثاني 

حق���ق الع���ب املنتخب 
الوطني للش���راع عبداهلل 
القصار كأس املركز األول لفئة 
األوبتمست عام وزميله علي 
الفيلكاوي املركز األول لفئة 
األوبتمست صغار في بطولة 
البارح الدولية ال� 22 للقوارب 
الشراعية التي نظمها االحتاد 
البحريني للرياضات البحرية 
برعاي���ة رئي���س االحت���اد 
البحريني والعربي للشراع 
الشيخ خليفة بن عبداهلل آل 
خليفة ومبشاركة 50 العبا 
والعبة مثلوا البحرين البلد 
املضيف وقط���ر والكويت 
وعمان والسعودية ونادي 
احلمري���ة اإلماراتي وكلية 

الفودري يشيد 
بالنتائج املتقدمة 

للمنتخب

اكتساح ونتائج متقدمة للمنتخب الوطني للشراع
في بطولة البارح الدولية الـ 22 بالبحرين

راحة الدوري 7 أيام.. والزمالك يواجه سراييڤو في اإلمارات

وأوضح أن أحمد فتحي 
وصال���ح جمع���ة غابا عن 
التدريبات نظرا الستكمالهما 
العالجي. ورغم  البرنام���ج 
قصة ايفون���ا مع االصابات 
فقد احتفل زمالؤه بحضور 
اجلهاز الفن���ي بعيد ميالده 

داخل فندق اإلقامة بدبي.
تدخل مس���ابقة الدوري 

املصري في راحة ملدة سبعة 
ايام، حيث تستأنف يوم 6 
ديس���مبر املقبل وذلك بعد 
السادسة  انتهت اجلولة  ان 
في ظل غياب لقاءات األهلي 

والزمالك. 
وفي اجلولة االخيرة خطف 
فريق س���موحة السكندري 
تعادال صعبا من أنياب نظيره 
املصري البورسعيدي بهدف 
لكل منهما ف���ي اللقاء الذي 
أقيم باس���تاد اإلسماعيلية. 
ورفع املصري بقيادة مدربه 
حسام حس���ن إلى 11 نقطة 
ارتفع  الثال���ث كما  باملركز 
رصيد سموحة إلى 8 نقاط 

باملركز التاسع.
فيما حقق فريق اإلنتاج 
احلربي، تعادال سلبيا دون 
أهداف مع ضيفه بتروجيت 
أقيم بستاد  الذي  اللقاء  في 
السالم في اجلولة ذاتها. ورفع 
اإلنتاج رصيده إلى 10 نقاط 
في املركز العاشر كما ارتفع 
رصيد بتروجيت إلى 5 نقاط 

باملركز الثالث عشر.

الكرة أنه سيتم إجراء أشعة 
لثالثة العبني لتحديد مدى 
اصابتهم ووقت مشاركتهم 
ف���ي التدريب���ات اجلماعية 
وهم حسام حسن بشد في 
عضلة السمانة، وشعر ايفونا 
باآلم في أنكل القدم، وتعرض 
احمد الشيخ لكدمة في اجلزء 

اخللفي للركبة. 

القاهرة سامي عبدالفتاح

الزمالك  ن���ادي  حص���ل 
مؤخرا على موافقة رسمية من 
نادي سراييڤو بطل البوسنة 
من أج���ل خوض مباراة في 
العاشر من ديسمبر املقبل في 
اإلمارات. وكان نادي الزمالك 
قد طلب عبر خطاب رسمي 
من النادي البوسني مبوافقته 
على خوض املباراة الودية من 
املوافقة  أجل اعتمادها قبل 

على املعسكر. 
وقدمت الشركة املنظمة 
املقرر له خالل  للمعس���كر 
الفترة من 4 حتى 12 ديسمبر 
خطاب من النادي البوسني، 
الزمالك بأن  ولكن متس���ك 
تكون املخاطبة رسمية من 
الن���ادي املنافس وهو ما مت 

بالفعل.
وفي معسكر األهلي احلالي 
املقام في دبي اصبح املهاجم 
ايفونا عالمة استفهام كبيرة 
في الفريق لتكرار اصاباته فقد 
أكد سيد عبد احلفيظ مدير 

األهالوية احتفوا مبيالد ايفونا

أعلنت شركة صناعات 
الغامن، إحدى أكبر الشركات 
ف���ي املنطقة، عن  اخلاصة 
مش���اركة 235 شخصا من 
موظفيه���ا ف���ي ماراث���ون 
RunQ8 ال���ذي انطل���ق من 
مارينا كريسنت صباح اول 
من امس، لتكون بذلك أكبر 
جهة مشاركة من حيث عدد 
املتسابقني، حيث كان العدد 

اإلجمالي 2200 متسابق.
ويشارك موظفو صناعات 
الغامن، من مختلف أقسامها 
 RunQ8 التجارية في سباق
س���نويا، حي���ث تتكف���ل 
الشركة بتغطية مصاريف 
تسجيلهم، تش���جيعا منها 
للنشاط الرياضي والترفيهي 
للموظف���ني، ودعما للهدف 
اخلي���ري الذي يس���عى له 
منظم���و املاراث���ون، حيث 
يحول���ون جميع رس���وم 
تسجيل املشاركني إلى مركز 
إعادة تأهيل األطفال، والذي 
يه���دف إلى ع���الج األطفال 
املصابني بإعاقات أو حتديات 

جسدية أو ذهنية تؤثر ماليا 
ومعنويا على أسرهم.

وحول هذه املشاركة قال 
التنفيذي لقس���م  الرئيس 
املوارد البشرية لدى شركة 
الغ���امن جورج  صناع���ات 
المب���روس: »يس���عدنا أن 

نشارك مجددا في ماراثون 
RunQ8 كأكبر شركة من حيث 
املتس���ابقني.  عدد املوظفني 
فنحن حريصون على تشجيع 
موظفين���ا لتبن���ي العادات 
الصحية، وننظم العديد من 
الفعاليات املعنية بالصحة 

العام���ة وأس���لوب احلياة 
الصحي خالل السنة. كما أننا 
سعداء بأن نساهم في الهدف 
اخليري وهو دعم مركز إعادة 

تأهيل األطفال«.
وقال���ت كوثر البدر، من 
كوس���تا كوفي - الكويت، 
إح���دى ش���ركات صناعات 
الغامن: »استمتعت باملشاركة 
في ماراثون RunQ8 مع بقية 
الزمالء من مختلف قطاعات 
الغامن،  ش���ركة صناع���ات 
وبالركض م���ن أجل هدف 
سام مثل تأهيل األطفال. كان 
هذا أول ماراثون أشارك فيه، 

ولكنه لن يكون األخير«.
م���ن اجلدي���ر بالذكر أن 
الغامن  ش���ركة صناع���ات 
حترص على اجلانب الصحي 
والترفيهي ملوظفيها، حيث 
تنظم حمالت طبية توعوية 
الثدي سنويا،  عن سرطان 
كما تنظم حم���الت للتبرع 
بال���دم بالتع���اون مع بنك 
الدم املركزي الكويتي بشكل 

منتظم.

صورة جماعية ملوظفي صناعات الغامن

مدير إدارة االتصاالت عبداللطيف الشارخ متسلما الدرع بالنيابة عن »صناعات الغامن«

RunQ8 موظفو »صناعات الغامن« يشاركون في ماراثون
الشركة حتصل على جائزة »أكبر عدد مشاركني« عن موظفيها الذين تكفلت مبصاريف تسجيلهم 63 جواداً وفرساً في املهرجان اخلامس للصيد

برعاية الوكيل املساعد في الديوان األميري 
ملركز اجلواد العربي الشيخة سارة الصباح 
يشهد مضمار سباق اخليل بنادي الفروسية 
في الثالثة إال ربع من بعد عصر اليوم املهرجان 
اخلامس لسباقات اخليل لهذا املوسم الذي قيد 
فيه 63 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منها 
11 جوادا وفرسا من النتاج العربي تتنافس 
على الكأس املقدمة من بيت العرب على مسافة 
1400م واجلياد املشاركة هي كحيل السديراوي 
وفوزان املشعل وبحر جبلة وسلمان وشقران 
اجلزيرة والريحان بوطيبان وميسون النامي 
ومجدي النامي وعراب السهيل وظافر الرويشد 

وسما جنم.
إل����ى ذلك، تتنافس 5 جي����اد من الدرجة 
الثاني����ة على مس����افة 1800م من أجل الفوز 
بالكأس املقدمة من حمد نايف الدبوس نائب 

رئيس النادي وعميد اسطبل الدبوس واجلياد 
املشاركة هي ش����عالني واحملضار للنشاما 
وغطفان للسيحان وابتسم لالبرق ومليونير 
للعصيمي، كما تتنافس 11 جوادا وفرسا على 
مسافة 2000م من أجل الفوز بكأس الشيخ 
خالد احلمد الصباح واجلياد املش����اركة هي 
حصويل للمال وبالتيني للرجيبة والعراب 
للسيحان ويسر للعنزي واالعز للنشاما وغال 
اوضاح لس����عدون العتيبي وكيان للزعبي 
وعني ثامر وواسم لألبرق وزماني للجحيل 

وهولندي للعصيمي.
بدوره، ش����كر الش����يخ عبداهلل السلمان 
بالنيابة عن عمداء االسطبالت وكيل الديوان 
األميري لشؤون مركز اجلواد العربي )بيت 
العرب( الشيخة سارة الصباح على دعمها 

لرياضة اآلباء واألجداد.

جيي العب غوانغجو ايفرغراند 
الصيني.

ونال املرحوم عبداهلل الدبل 
ماسة االحتاد اآلسيوي وهي 
أرفع جائزة مينحها االحتاد 
القاري للشخصيات التي قدمت 
خدمات جليلة للعبة كرة القدم 
في آسيا، وقام رئيس االحتاد 
القاري للعبة الشيخ سلمان 
بن ابراهيم بتس���ليم املاسة 
إلى جنل الراحل فهد عبداهلل 

الدبل.
وفيما يلي الفائزون بجوائز 

االحتاد اآلسيوي:
- جائ���زة أفض���ل احتاد 

وطني متطور: اليابان.
- جائ���زة افض���ل احتاد 

وطني صاعد: هونغ كونغ.
- جائ���زة أفض���ل احتاد 

وطني طامح: البنغالي.
- جائزة احللم اآلسيوي: 

الياباني.
- جائ���زة أفضل منتخب 
للرجال: أستراليا بطل كأس 

آسيا 2015.
- جائ���زة أفضل منتخب 
للسيدات: اليابان وصيف بطل 

خليل أفضل »آسيوي«
كأس العالم في كندا.

- جائزة أفضل مدرب لفئة 
الرجال: اجن بوس���تيكوغلو 

)أستراليا(.
- جائزة افضل مدرب لفئة 
السيدات: اس���اكو تاكاكورا 

)اليابان(.
- جائزة اللعب النظيف: 

االحتاد الياباني.
- جائزة أفض���ل فريق: 
ايفرغران���د  غوانغزه���و 

)الصني(.
- جائزة أفضل العب لكرة 
الصاالت: وحيد شمس���ائي 

)إيران(.
- جائزة أفضل فريق لكرة 
الصاالت: تأسيسات دريائي 

)إيران(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
شاب: دوستونبيك حمدوف 

)أوزبكستان(.
-جائزة أفضل العبة شابة: 
ريكاكو كوباياشي )اليابان(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
أجنب���ي في آس���يا: ريكاردو 

غوالرت )البرازيل(.
- جائ���زة أفض���ل العب 
الق���ارة:  آس���يوي خ���ارج 
س���ون هيونغ-مني )كوريا 

اجلنوبية(.
التحكيم  كما نال طاق���م 
املكون من احلكم السعودي فهد 
املرداسي واملساعدين السعودي 
عبداهلل السهالوي، والعماني 
أبوبكر العمري جائزة احلكام 
اخلاصة في االحتاد اآلسيوي 
لك���رة القدم 2015، وذلك بعد 
النهائية في  قيادته للمباراة 
كأس العالم للشباب حتت 20 

عاما في نيوزلندا.

ت���وج مهاج���م االهل���ي 
اإلماراتي أحمد خليل بجائزة 
أفضل العب كرة قدم في آسيا 
لع���ام 2015 أمس في احلفل 
اقيم في  ال���ذي  الس���نوي 
العاصمة الهندية نيودلهي.
وخلف خليل السعودي 
ناصر الشمراني الذي احرز 
العام املاضي على  اجلائزة 
حساب االماراتي اسماعيل 
احم���د والقط���ري خلفان 

ابراهيم.
وبات خليل ثالث العب 
يفوز بجائزتي أفضل العب 
في آس���يا وأفض���ل العب 
شاب في القارة بعدما توج 

باالخيرة عام 2008.
وتنافس خليل مع مواطنه 
عمر عبدالرحمن العب العني 
اإلمارات���ي، والصيني جينغ 

أح���رز النجم الس���احلي 
التونسي لقب بطل مسابقة 
كأس االحتاد االفريقي لكرة 
الق���دم بتغلبه عل���ى ضيفه 
اورالندو بايريتس اجلنوب 
افريقي 1-0 أمس على امللعب 
االوملبي في سوسة في اياب 

الدور النهائي.
وسجل املدافع عمار اجلمل 
ه���دف املب���اراة الوحيد في 

الدقيقة 23.
وكان الفريق���ان تع���ادال 
1-1 ذهابا السبت املاضي في 

سويتو.

في البرازيل ارض قدوته الراحل 
ايرتون سينا، ثم حسم السباق 
االخير أمس في ابو ظبي وحرمه 
من انهاء موس����مه بفوز على 
احللب����ة التي ت����وج بها العام 
املاضي بلقب����ه العاملي الثاني 
بعد صراع شرس مع روزبرغ 
الذي تعرض ملشكالت ميكانيكية 

وقتها.
وهو الفوز السادس لروزبرغ 
هذا املوسم بعد اسبانيا وموناكو 
والنمسا واملكسيك والبرازيل 
والرابع عش����ر في مس����يرته 
االحترافي����ة، كما انها الثنائية 
الثانية عش����رة ملرسيدس هذا 
املوسم، وهذا امر لم ينجح اي 

فريق في حتقيقه سابقا.
وقط����ع روزبرغ مس����افة 
البالغة 305.355 كلم  السباق 
)55 لفة( بزم����ن 1.38.30.175 
س����اعة مبعدل سرعة وسطي 
185.998كلم/ساعة بفارق 8.271 
ثوان امام هاميلتون، و19.430 
ثانية امام رايكونن، و43.735 

ثانية امام فيتل.
وع����زز روزبرغ موقعه في 
املركز الثاني في الترتيب العام 
برصيد 322 نقطة نقطة مقابل 
381 نقطة لهاميلتون، و278 نقطة 
لفيتل و150 نقطة لرايكونن الذي 
انتزع املركز الرابع من مواطنه 
س����ائق وليامس مرس����يدس 
فالتيري بوتاس الذي حل في 
املركز الثالث عش����ر في سباق 

األمس.

الثالث  الفوز  املعنوية، فحقق 
عل����ى التوالي بع����د االول في 
املكس����يك قبل 3 اسابيع وبعد 
ش����هر عل����ى تتوي����ج زميله 
هاميلتون باللقب العاملي، وقد 
عبر وقتها ع����ن امتعاضه من 
تخط����ي زميله ل����ه مرتني في 
الوالي����ات املتح����دة، علما بان 
روزبرغ ساهم في التتويج املبكر 
لهاميلتون باللقب كونه صمد 
امام فيتل بطل العالم 4 مرات 
وح����رم االخير من احللول في 
املركز الثاني الذي كان سيؤجل 

تتويج البريطاني باللقب.
وبعدما حرم روزبرغ زميله 
هاميلت����ون في املكس����يك من 
معادلة الرقم القياسي في عدد 
االنتصارات في موسم واحد، 
بخر االملاني امال البريطاني في 
حتقيق حلم طفولته بالتتويج 

أنهى سائق مرسيدس االملاني 
نيكو روزبرغ املوسم بفوز ثالث 
على التوالي عندما احرز املركز 
االول في جائزة ابوظبي الكبرى، 
اجلولة االخيرة من بطولة العالم 
لسباقات فورموال واحد، أمس 

على حلبة ياس مارينا.
وتقدم روزبرغ وصيف بطل 
العالم في املوسم احلالي على 
البريطاني  الفريق،  زميله في 
لويس هاميلتون بطل العالم، 
وس����ائقي في����راري الفنلندي 
كيمي رايكونن واالملاني االخر 

سيباستيان فيتل.
وتابع روزبرغ انتصاراته 

االماراتي أحمد خليل يتسلم جائزته من الشيخ سلمان بن ابراهيم

العبو النجم الساحلي يحتفلون باحلصول على لقب كأس االحتاد األفريقي      )أ.ف.پ(

االملاني نيكو روزبرغ يحتفل مع أعضاء فريقه مرسيدس                    )أ.پ(

النجم بطل »االحتاد األفريقي«

روزبرغ يخطف لقب »فورموال أبوظبي«


