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اللواء فهد الفهد متحدثا خالل احلفل

الشيخ احمد الفهد

الفهد مكرما أحد املشاركني في رحلة الغوص

أعضاء مجلس إدارة النادي البحري خالل حفل التكرمي

خالل حفل النادي البحري بالمكرمة األميرية السامية

الفهد: دعم األمير يحافظ على تراث الكويت ويخّلد ذكرى األجداد
وزع رئي����س النادي البحري 
اللواء فهد الفهد وأعضاء مجلس 
ادارة الن����ادي املكرم����ة األميرية 
الس����امية على نواخذة وشباب 
ف����ي رحلة  الغوص املش����اركني 
احي����اء ذكرى الغوص ال� 21 التي 
نظمته����ا جلنة الت����راث البحري 
في النادي خ����ال الفترة من 23 
يوليو إلى 8 أغسطس املاضيني، 
حتت رعاية صاحب السمو األمير 
الشيخ صباح األحمد، كما مت تكرمي 
سباحي النادي والعبي التجديف 
والكاياك والشراع احلاصلني على 
املراكز املتقدمة في البطوالت التي 

شارك فيها النادي.
واشتمل احلفل الذي أقيم مساء 
أول من أمس ف����ي صالة املغفور 
له الش����يخ عب����داهلل املبارك في 
مقر النادي بالساملية، على إلقاء 
كلمات الشكر واالعتزاز بتواصل 
االجيال واحملافظة على التراث من 
خال هؤالء الش����باب، إلى جانب 
توزيع املكرمة األميرية لش����باب 
الغوص وتك����رمي اللجان العاملة 

في النادي.
وأعرب الفهد عن اعتزاز مجلس 
ادارة النادي ونواخذة وشباب رحلة 
احياء ذكرى الغوص ال� 21، باللقاء 
الكبير الذي جمعهم وصاحب السمو 
األمير الشيخ صباح األحمد الثاثاء 
املاضي، مشيرا الى ان اللقاء هو 
تتويج كبير لنجاح رحلة الغوص، 
وتعبير ص����ادق عن مدى اهتمام 
سموه باحياء التراث وابراز صور 
املاض����ي، وتخليد ذك����رى اآلباء 
واالج����داد، وتعزيز ارتباط ابناء 
اجليل احلاضر والشباب بتراث هذا 
الوطن العزيز ومباضيه واستلهام 
العبر واملعاني من تضحيات اآلباء 

واالجداد.
واضاف الفهد ان رحلة الغوص 
النادي سنويا، هي  التي ينظمها 
وسام ش����رف للنادي ولنواخذة 
وشباب الغوص واملجدمي والغيص 
البالغ عددهم حوالي 260 ش����ابا، 
وان النادي س����يبقى يستمد من 
هذا الدعم وهذه الرعاية واملكارم 
والتوجيهات السامية القوة والعزم 
ملزيد من العمل وبذل قصارى اجلهد 

في تنظيم رحات الغوص بشكل 
متميز والس����تكمال هذه املسيرة 
املباركة وه����ذا النهج االصيل في 
احي����اء تراثنا البح����ري وغرس 
معانيه وعبره في نفوس شبابنا 
وفي تخلي����د ذكرى الرعيل االول 

من اآلباء واالجداد.
 وكان صاحب السمو األمير قد 
استقبل في قصر السيف أول من 
امس وزير الشؤون االجتماعية 
والعمل د.محمد العفاسي ومدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
الل����واء متقاعد فيص����ل اجلزاف 
البحري  النادي  يرافقهما رئيس 
فهد الفهد واعضاء مجلس االدارة، 
وعدد من رجال البحر والنواخذة 
وشباب الغوص املنتسبني للنادي 
من املش����اركني ف����ي رحلة احياء 

الغوص ال� 21.
 وقد أكد سموه أهمية احلفاظ 
على احياء هذا التراث االصيل الذي 
يعد مفخرة للكويت وأبنائها ويعزز 
روح الوفاء وال����والء في نفوس 
الش����باب عبر ارتباط هذا اجليل 
مباضي الوطن العزيز وتراث اآلباء 

واألجداد.

رفع رئيس اللجنة االوملبية ورئيس املجلس االوملبي اآلسيوي 
الشيخ احمد الفهد باسمه وباسم اعضاء مجلس ادارة اللجنة االوملبية 
ومنسوبي احلركة الرياضية الكويتية برقية تهنئة مبناسبة حلول 
عيد االضحى املبارك الى صاحب السمو االمير الشيخ صباح االحمد 
وفيما يلي نصها: حضرة صاحب الس���مو الش���يخ صباح االحمد 

اجلابر الصباح امير الكويت حفظكم اهلل ورعاكم،
يش���رفني ان ارفع الى مقامكم الس���امي، باسمي واسم اعضاء 
مجلس ادارة اللجنة االوملبية ومنسوبي احلركة الرياضية الكويتية، 
اصدق التهاني واخلص التبريكات مبناسبة حلول عيد االضحى 
املبارك، س���ائا املولى العلي القدير ان يعيده على سموكم وعلى 
وطننا الغالي وعلى االمتني العربية واالس���امية باخلير واليمن 
والبركات، وان يدمي على دولتن���ا احلبيبة الكويت واهلها الكرام 
االوفياء نعمة االمن واالستقرار والرخاء، والعزة والرفعة في ظل 

قيادتكم احلكيمة ورعايتكم السامية.
واننا لنود ان نغتنم هذه املناسبة الكرمية لنعبر لسموكم مع 
الش���باب الرياضي الكويتي عن عميق اعتزازنا مبا حتقق لبلدنا 
العزيز من اجنازات تنموية ومكاسب حضارية هي موضع االعجاب 
والتقدير وهي با شك مصدر فخر واعتزاز شعب الكويت الوفي، 
معاهدين سموكم على البقاء على العهد اوفياء للوطن، ساعني الى 

حتقيق املزيد من االجنازات في كل موقع.
ونسأل اهلل سبحانه ان يحفظكم ويوفقكم في كل ما تسعون اليه 
من نهضة وتقدم ومناء للوطن الغالي والمتنا العربية واالسامية، 
متمنني لسموكم موفور الصحة ومتام العافية وان يسدد سبحانه 
على طريق اخلير خطاكم. ودمتم بحفظ اهلل ورعايته والس���ام 
عليكم ورحمة اهلل وبركاته. كما بعث الشيخ احمد الفهد ببرقيات 
مماثلة الى س���مو ولي العهد الش���يخ نواف االحمد وسمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد والى رئيس واعضاء مجلس 

االمة والسادة الوزراء، واحملافظني وكبار املسؤولني في الدولة.

الفهد يهنئ القيادة السياسية بالعيد

رفض إعارة المشعان والشمالي للسالمية
عبدالعزيز جاسم

اكد مدير الفريق االول في نادي الساملية علي عبدالرضا ان نادي 
القادسية ارسل كتابا الى الساملية يرفض فيه اعارة عبدالعزيز 
املشعان وعلي الشمالي الى صفوف السماوي ملدة موسمني، وقال 
ان هذا الرفض لن يؤثر على العاقات بني الناديني، حيث سبق 

ان اعار القادسية العبه نواف املطيري الى الساملية.
واضاف انه كان يريد ان يدعم صفوف الفريق باعبني مميزين 
مثل املشعان والشمالي، مما يعزز من حظوظ الساملية في املنافسة 
على جميع البطوالت، مشيرا الى ان هذا الرفض لن يثني ادارة 

الفريق عن البحث عن بدالء اكفاء يليقون باسم النادي.

عيدكم مبارك
يتقدم القسم الرياضي إلى األمتني اإلسامية والعربية بأخلص 
التهاني مبناسبة عيد األضحى املبارك أعاده اهلل علينا جميعا 
باليمن والبركات وقد تلقى القسم عددا من برقيات التهاني من: 
مدير إدارة اإلعام والنش���ر بالهيئة العامة للشباب والرياضة 
توفيق العيد، مجلس إدارة نادي التضامن، رئيس مجلس إدارة 
نادي الشباب حمود الفضلي، مجلس إدارة احتاد التنس، مجلس 
إدارة النادي البحري، رئيس مجلس إدارة نقابة العاملني بالهيئة 
العامة للشباب والرياضة وليد االنصاري، رئيس مجلس إدارة 
فروسية األحمدي د.هايف احلويلة، رئيس نادي الساحل بدر 

املجروب سكرتير اللجنة االنتقالية ناصر الطاهر.

أشواق املضف تتسلم درعا تذكارية من فهد دابس

المضف أثنت على مشوار دابس 
اثنت عضو املجلس البلدي اشواق املضف على مشوار العب 
الفريق االول لكرة القدم في نادي التضامن فهد دابس، وما قدمه 
لناديه طوال الفترة السابقة، وخصت املضف جتربتة الناجحة 

مع النادي العربي.
 جاء ذلك خال اس���تقبال دابس في مكتبها باملجلس، وقدم 
لها دعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام في 10 ديسمبر 
املقبل على هامش مباراة التضامن مع القادسية في بطولة الدوري 

املمتاز. كما قدم لها درعا تذكارية في املناسبة.

»سوالف إف إم« يستضيف خلف وعلي
تستضيف محطة »إف إم« االذاعية عبر برنامج »سوالف العيد« 
الاعبني خالد خلف ووليد علي والزميل مشعل العبكل في السابعة 
من مساء اليوم. البرنامج من تقدمي محمد جنم ووليد الدلح واعداد 
اميرة جنم وخديجة دشتي واخراج جابر اجلاسر، ويدور البرنامج 
عن االحداث الرياضية، وذكريات العيد، ويس���تضيف البرنامج 

ايضا بعض الصحافيني والفنانني خال فترة العيد.

يحيى حميدان
حقق العربي فوزا كبيرا على 
الشباب 77-39 في املباراة التي 
جمعت بينهما اول من امس في 
صالة عبدالعزيز اخلطيب بالنادي 
العربي ضم���ن اجلولة الرابعة 

لدوري كرة السلة.
وكان العربي الطرف املتقدم 
بالنتيجة طوال املباراة )7-19(، 
)42-16(، )61-30(، ليرتف���ع 
رصيده الى 4 نقاط من مباراتني، 
فيما مني الش���باب بخس���ارته 
التوالي ليصبح  الرابعة عل���ى 

رصيده 4 نقاط.
ولم يجد العربي صعوبة كبيرة 
في احلصول على نقطتي املباراة 
بعد املستوى الثابت الذي ظهر 
عليه العبوه، فيما ظهر الشباب 
الذي  مبس���توى ضعيف االمر 
اتاح الفرصة ملدرب العربي فهمي 
اخلضرا ليدفع بجميع العناصر 

املوجودة في التشكيلة.
وعاب العبي الشباب كثيرا 
اعتمادهم املباشر على محترفهم 
النيجيري ساينسيوس بونيفاس 
هجوما ودفاعا ولم يجد بونيفاس 

املساعدة املطلوبة من زمائه.
وسجل للعربي خالد الصانع 
17 نقطة وخلف���ه كل من محمد 
مح���زم وطال الطبيخ 13 نقطة 

وعبداحملسن خليفة 10 نقاط.
ق���اد اللقاء طاق���م حتكيمي 
مك���ون من س���عود اليوس���ف 
ومحمد عبداللطيف وعبدالعزيز 

العجيمان.
وف���ي صالة فجح���ان هال 
املطيري بنادي القادسية، حقق 
القادس���ية ف���وزا عريضا على 
الصليبخات 107- 55. وبفوزه 
رفع االصفر رصيده الى 4 نقاط 
من مباراتني، بينما اصبح رصيد 
الصليبخ���ات 3 نقاط من ثاث 

مباريات.
وتسابق العبو القادسية خال 
املباراة في تسجيل النقاط بسلة 
الصليبخات االمر الذي اتاح لهم 
الفارق بشكل كبير في  توسيع 
انتهى 6-28،  الذي  الربع االول 
وجنحوا في توسيع الفارق اكثر 
في الربع الثاني الذي انتهى 57-
21، وحافظ���وا على تقدمهم في 

الربع الثالث 36-74.
وتألق العب القادسية عبداهلل 
الصراف في تسجيل النقاط لفريقه 
بعد ان سجل 26 نقطة، فيما جاء 
خلفه االميركي نيكوالس زاكري 
ب� 20 نقطة وعبدالعزيز احلميدي 
10 نقاط وكل من فهاد السبيعي 

واحمد سعود ب� 9 نقاط.
اما على اجلانب االخر فكان 

االميرك���ي يوس���ف عبدالعزيز 
الاعب االكثر تس���جيا لفريقه 
ب� 12 نقطة، تبعه زميله فهد عايد 

10 نقاط.
اللقاء احل���كام عبداهلل  ادار 
احللب���ي  وحاف���ظ  الس���بتي 

وعبدالرحمن الشمري.
وفي بقية اللقاءات، فاز الكويت 
على التضامن بسهولة 49-109، 
ليرفع االبيض رصيده الى 6 نقاط 

من 3 مباريات واصبحت للتضامن 
نقطتان من مباراتني.

وتغلب كاظمة على الساملية 
76-28، وبفوزه اضاف البرتقالي 
نقطتي املباراة الى رصيده الذي 
اصبح 6 نقاط من ثاث مباريات، 
في حني اضاف الساملية النقطة 
الرابعة له بخسارته في جميع 
التي خاضها  مبارياته االرب���ع 

حتى االن.

عدم استيفاء الشروط حرم األبيض من دوري األبطالالكويت وكاظمة يتخطيان التضامن والسالمية في الدوري

الكويت والقادسية وكاظمةاألصفر التهم سلة الصليبخات وفوز كبير للعربي
يشاركون في كأس االتحاد اآلسيوي

السلطان إلى ربع نهائي تنس بروناي

»هجاد« و»مع الناس« يفوزان بكأسي 
السلمان والذايدي في فروسية الجهراء

اعلن االحتاد اآلسيوي لكرة القدم على موقعه 
الرسمي الفرق املشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي 
والت����ي ضمت 3 اندية من الكويت هي: الكويت 
حامل اللقب والقادس����ية بطل الدوري وكاظمة 
الوصيف وسيتم سحب القرعة 7 ديسمبر املقبل 
في مقر االحتاد اآلس����يوي بالعاصمة املاليزية 

كواالملبور.
وجاء قرار مشاركة الكويت في كأس االحتاد 
بدال من دوري االبطال لعدم استيفائه الشروط 
التي اشترطها االحتاد اآلسيوي للمشاركة في 
دوري االبطال بينما سيشارك الكرامة الوصيف 
بدوري االبطال. ويشارك هذا العام ثاثة فرق 
سبق لها التتويج باللقب من قبل وهي: اجليش 
السوري الفائز بلقب النسخة األولى عام 2004 

وش����باب األردن بطل عام 2007 والكويت بطل 
عام 2009، كما تضم املنافسة النجمة اللبناني 
الذي يعود إلى البطولة من جديد. ويغيب عن 
هذه النسخة الفيصلي األردني الذي أحرز اللقب 
مرتني عامي 2005 و2006 وبلغ املباراة النهائية 
2007 قبل أن يخسر أمام مواطنه شباب األردن. 
وتشهد بطولة كأس االحتاد اآلسيوي مشاركة 
32 فريقا، يت����م توزيعها على 8 مجموعات كل 
مجموعة تضم 4 ف����رق، بحيث يكون هنالك 5 
مجموعات عن منطقة غرب آسيا و3 ملنطقة شرق 
آسيا. وفي ختام الدور األول يتأهل أول وثاني 
كل مجموعة للدور الثاني، الذي تقام مبارياته 
من جولة واحدة على أرض الفريق الذي تصدر 

مجموعته بالدور األول.

جنح العب املنتخب الوطني لناش���ئي التنس 
زياد السلطان في التأهل الى الدور ربع النهائي في 
بطولة بروناي الدولية التي تقام بإشراف االحتاد 
الدولي للتنس، مواصا تفوقه في البطوالت الدولية 

للناشئني حتت 18 سنة.
ومتكن السلطان من تخطي السنغافوري شون 
لي في الدور األول مبجموعتني مقابل ال شيء حيث 
أنهى املجموعة االولى 7 - 5، فيما حسم املجموعة 

الثانية بسهولة 6 - 2.
وفي ال���دور ثمن النهائ���ي للبطولة متكن من 
حتقيق نتيجة الفتة بعد فوزه على املصنف الثامن 

في البطولة التايلندي ناتاسيث لسانتالي 6 - 2، 
.4 - 6 ،6 - 0

وفي منافسات الزوجي جنح السلطان مع زميله 
املصري احمد البيطار ف���ي تخطي نظيريهما من 

تايبيه في الدور األول.
من جانبه، أشاد امني سر احتاد التنس عبدالرضا 
الغريب بالنتائج الطيبة التي حققها السلطان في 
البطولة التي يش���ارك فيها باس���م الكويت مقدما 
شكره لوالد الاعب طارق السلطان الذي يتحمل 
نفقات مش���اركة ابنه في احملافل الدولية مساهمة 

منه في دعم التنس الكويتي.

توج اجلواد »مع الناس« السطبل احلريجي 
بكأس املغفور له مبارك الذايدي في االجتماع 
اخلامس لفروسية اجلهراء الذي اقيم اول من 

امس.
وجنح »مع الناس« في قطع مسافة الشوط 
الثالث جلياد الدرج���ة الثانية 2000 متر في 
زمن ق���دره 2.13.17 دقيقة متمكن���ا بقي����ادة 
الف���ارس كرمي م���ن التفوق عل���ى الزاج����ر 
السطبل السعيدي واجلنف���اوي الذي ج����اء 
في املرك����ز الث����اني، ومرجتيني السطب����ل 
املي����دان والسعي����دي الذي حل ثالث���ا، وقد 
ق����ام محمد الذايدي بتسليم الكأس الى عمي����د 

اسطب���ل احلريج��ي.
وفي الش���وط الرابع جلياد املبتدئات على 
مسافة 2000 متر متكن اجلواد »هجاد« السطبل 

الهنداس من الفوز بالكأس املقدمة من الشيخ 
دعيج الس���لمان في زمن قدره 2.13.65 دقيقة 
متقدما على »تندرو« السطبل الهنداس ايضا، 
ورجا خير الس���طبل العضيلة والعرو، وقام 
محمد احلملي بتس���ليم الكأس لعميد اسطبل 

الهنداس. 
وفي بقية االش���واط فاز اجل���واد »جايز« 
الس���طبل العضيلة بقيادة جيفري بالشوط 
االول الذي خصص جلياد الدرجة االولى على 

مسافة 2000 متر. 
وفاز اجلواد »ابو عناز« السطبل ابن هال 
بقيادة مايك بالشوط الثاني الذي خصص جلياد 
الدرجة الثالثة على مسافة 1600 متر في زمن 
قدره 1.44.1 دقيقة متفوقا على »اساطير« البو 

جحوم و»فياضة« للرهيط.

ناشئو السلة في المركز الـ 13 آسيويًا
حل منتخبنا الوطني للناش���ئني في املركز ال� 13 في 
البطولة اآلسيوية االولى للناشئني في كرة السلة التي 
تختتم اليوم في العاصم���ة املاليزية كواالملبور والتي 
شارك فيها 16 منتخبا، بعد فوزه على سنغافورة 60-66 
في مب���اراة حتديد املركزين ال� 13 و14 في البطولة التي 
تختتم اليوم ف���ي ماليزيا. وقدم العبو منتخبنا مباراة 
جيدة واس���تطاعوا هزمية سنغافورة الذي سبق له ان 

فاز على منتخبنا في االدوار التمهيدية.

)عادل يعقوب(العب الشباب جراح اخلواري يحاول منع فهد الرباح من التسجيل


