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)أحمد باكير(الشيخ جابر بندر جابر األحمد مع د.حمود فليطح في املنصة الرئيسية

حسني املسلم في حديث مع آدم سولييت ويوكا كاجيكا أحمد العجمي يسدد القرص املطاطي بقوة مسجال في مرمى البحرين

الشيخ نواف الصباح مع ممثلي االحتاد الدولي آدم سولييت ويوكا كاجيكا

لقطة للذكرى لالعبي املنتخب الوطني الكويتي ومنتخب البحرين

قائد املنتخب الوطني محمد العجمي أرهق مدافعي البحرين

انتصار مهم لهوكي الجليد على البحرين بحضور ممثلين من االتحاد الدولي

سمير بوسعد
الوطني  املنتخ���ب  جن���ح 
لهوكي اجلليد بحضور ممثلني 
ع���ن االحتاد الدول���ي لهوكي 
اجلليد آدم س���ولييت ويوكا 
كاجيكا ف���ي حتقيق فوز مهم 
وكبير على املنتخب البحريني 
)10 � 3( اول م���ن ام���س في 
التزلج، بحضور نائب  صالة 
مدير الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة لش���ؤون الرياضة 
د.حمود فليط���ح ومدير عام 
املجل���س االوملبي اآلس���يوي 
حسني املس���لم ونائب مدير 
عام اللجنة االوملبية يوس���ف 
الفخري  بوسكندر والرئيس 
لهوكي اجلليد الش���يخ جابر 
بندر جابر األحمد ورئيس احتاد 
الهوكي فهيد العجمي وسكرتير 
ع���ام االحتاد الش���يخ نواف 
الصباح وعدد من اعضاء جلنة 
الهوكي وجمهور من العائالت 

واجلاليات االجنبية.

شوط أول عادي

وبدأت املباراة في الش���وط 
االول قوية من اجلانب البحريني 

فليطح والمسلم تابعا 
المباراة للنهاية

البندر هنأ الالعبين لظهورهم المشرف

سولييت ويوكا مندهشان
العجمي: حققنا األهم بالفوز أمام االتحاد الدولي

نواف الصباح: مباراة رائعة

تابع نائب مدير ع����ام الهيئة د.حمود فليطح
ومدير عام املجلس االوملبي اآلس����يوي حسني 
املس����لم املباراة بأش����واطها الثالثة حتى نهايتها 
وحرصا على تش����جيع الالعبني وصافحاهم بعد 
انتهاء املباراة واشادا باالداء واملستوى الذي ظهر 
ب����ه ازرق الهوكي، ومتني����ا التوفيق لهم وتقدمي 
افضل ما عندهم في املس����تقبل القريب وهنآهم 
على الفوز الكبير والعريض الذي جاء في محله 

وامام ممثلي االحتاد الدولي.

هنأ الرئيس الفخري لهوكي اجلليد الشيخ جابر
بندر جابر األحمد الالعبني عقب املباراة وقال ان 
النتيجة تعكس حرص العبي الكويت على الظهور 
مبظهر مش����رف السيما ان املباراة كانت تقام حتت 
انظار االحتاد الدولي للعبة في الكويت في زيارته 
االولى مما كان له الوقع االيجابي على العمل لتطوير 

اللعبة في املستقبل من اصحاب الشأن.
واضاف البندر ان ما رأيته في املباراة كان مهما 

ويستحق الالعبون عليه كلمة الف مبروك من القلب 
حيث جاءت املباراة اكثر من رائعة، معتبرا ان االنتصار 
حتت انظار االحتاد الدولي للعبة مهم الس����يما انها 

غير منتشرة كثيرا في املنطقة اخلليجية.
وصافح البندر الالعبني بعد انتهاء املباراة ومتنى 
لهم التوفيق والعمل بقوة لتطوير مستواهم وادائهم 
للوصول ال املطلوب والدخول في املنافسات اخلليجية 

والعربية والدولية املقبلة.

ابدى ممثال االحتاد الدولي للعبة السويسري
ادم سولييت مسؤول العالقات الدولية ويوكا 
كاجي����كا مدير التطوي����ر اندهاش����هما من االداء 
واحلضور اجلماهيري والتغطية االعالمية للمباراة 
السيما النقل املباشر من القناة الثالثة لتلفزيون 

الكويت.
وبدا عليهما التفاعل واالهتمام والتصفيق لرؤية 
اللعبة في الكويت الس����يما انهما يعدان تقريرا 
مفصال عن اللعبة في الكويت لتقدمي املساعدة في 
املستقبل من تامني مدربني وعمل دورات تدريبية 
وتأهيلية لالعبني واملسؤولني بغية التوصل الى 
مستوى مقنع ومطمئن للعبة في الكويت قبل ان 
يبدأ االحتاد الدولي في وضع الكويت بني الدول 

التي تستحق املشاركات الدولية.

قال رئيس احتاد هوكي اجلليد فهيد العجمي
انن���ا حققنا االهم من خ���الل الفوز العريض 
اوال ومن استضافة ممثلي االحتاد الدولي للعبة 
للمرة االولى في الكويت حيث تابعا املباراة وكانا 
مرتاحني لسيرها وقاما بتصوير عدد من اللقطات 
بكاميرتهما اخلاصة والتركيز على كيفية اللعب 
والتبديالت وااللتزام بالزي دون نواقص مما زاد 

من رصيد الزيارة لكي يؤكدا في التقرير املنتظر 
منهما عن اللعبة في الكويت بأننا نستحق الدعم 
املعنوي واملادي وتقدمي كل املستلزمات للنهوض 
باللعبة بقوة ولكي تكون الس���باقة في اخلليج 
حلصد املزيد من التألق موجها الشكر الى نائب 
مدير الهيئة د.حمود فليطح والى مدير عام املجلس 

االوملبي اآلسيوي حسني املسلم.

قال سكرتير عام االحتاد الشيخ نواف الصباح ان
املب����اراة كانت رائعة وتألق فيها الالعبون كثيرا 
السيما بوجود االحتاد الدولي للمرة االولى في تاريخ 
اللعبة القصير في الكويت مشيد بدور وعطاء واخالقيات 
الالعبني في املباراة موجها الشكر الى احلضور الدولي 

والى نائب مدير الهيئة د.حمود فليطح والى مدير عام 
املجلس االوملبي اآلسيوي حسني املسلم ولكل من ساند 
وتابع املباراة والى اجلمهور الوفي متمنيا التوفيق 
لالعبني في املس����تقبل حلصد املزي����د من البطوالت 

والتمثيل املشرف للكويت محليا وعامليا.

الشوط السيما ان سمعته كانت 
على احملك نظرا لفارق اخلبرة 
واالعداد مع اشقائهم البحرينيني 
وبدا مسلس���ل االهداف يتوالى 
حيث سجل عبداهلل املراغي هدف 
التعادل وس���جل احمد العجمي 
هدفني ومحم���د العجمي هدفني 
وعبدالعزيز الشتيل هدفني ايضا 
البحريني  الالعب  فيما س���جل 
سالم علي هدفا خطأ في مرماه 
ويوسف الكندري هدفا ومشعل 
العجمي هدفا لينتهي الشوط 1-8 

لألزرق.

شوط ثالث مقنع

وفي الشوط الثالث عاد العبو 
التمرير السريع  الى  البحرين 
الهجوم على االطراف  وزيادة 
وعدم االحتفاظ بالقرص املطاطي 
والعمل على الوصول الى منطقة 
اخل���ط االول لالعبين���ا لك���ي 
يحصلوا على فرص للتسجيل 
واحملاولة ف���ي التعويض لكن 
ذلك لم يكتب له النجاح حيث 
سجل العبونا هدفني فيما سجل 
البحرينيون هدف���ني لينتهي 

الشوط 3-10.

مع جس نبض من العبي ازرق 
الهوكي واحتاج البحرينيون الى 
الكثير من الصعوبة في تسجيل 

هدفهم االول )4(.
وس���ط حذر وهدوء تناقل 
الق���رص املطاط���ي العبين���ا 

بقي���ادة الكابنت محمد العجمي 
ومساندة اخلط االول الضارب 
الذي يتكون من مشعل العجمي 

واحمد العجمي وعبداهلل الزيدان 
وفيصل عطاهلل واحلارس املتألق 
جاسم الصراف.ولم يبد العبنا 

أي هجوم مكثف واقتصر اللعب 
على منطقتي الزون والتمرير 
السلس بني الالعبني حيث انتهى 

الشوط االول 1-0 للبحرين.
وفي الشوط الثاني اظهر ازرق 
الهوكي فنونه كلها وصبها في هذا 

فليطح والمسلم والبندر والعجمي أشادوا بالمستوى وطالبوا ببذل المزيد من الجهد والتعاون


