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)أحمد باكير(املخلد وبوشهري وعبد الصمد في صورة جماعية مع الالعبني املكرمني

محلية متفرقات

أعرب أسد تقي نائب رئيس اللجنة االنتقالية باسمه 
ونيابة عن اخوانه رئيس واعضاء اللجنة عن شكره لنادي 
اليرموك على استجابته لطلب االحتاد باستخدام صالة 
الن���ادي إلقامة مباريات دوري كرة القدم للصاالت الذي 

سيقام خالل الفترة من 1 مارس الى 15 مايو املقبلني.
فاز اليرموك والساحل على الصليبخات والفحيحيل ضمن 
مباريات االسبوع اخلامس للمجموعة االولى لبطولة الدوري 
العام للكرة الطائرة. وجاء ف��وز اليرموك على الصليبخات 
3 - 2 وجاءت نتائج االش��واط 25 - 22 و21 - 25 و22 - 25 
و27 - 25 و15 - 11، فيما جاء فوز الس��احل على الفحيحيل 
3 - 0 وجاءت نتائج االشواط 25 - 16 و25 - 16 و25 - 16.

يقام في الثامنة من مس���اء الي���وم ختام املهرجان 
الرياضي املشترك الثاني للموهوبني بني الكويت ومصر، 
وذلك بإقامة حفل عشاء مبطعم الصنوبر )الدانة سابقا( 
مبنطقة البدع على ش���رف الوفد املصري، حيث سيتم 
تس���ليم وتبادل الدروع التذكارية بني املس���ؤولني عن 

الوفود الرياضية.
تنظم الهيئة العامة للتعلي��م التطبيقي والتدريب يوما 
رياضيا اعالميا السبت املقبل مبشاركة مجموعة من االعالميني 
العاملني بوس��ائل االعالم املختلفة، حيث س��يتضمن اليوم 
الرياضي مباريات في كرة القدم والكرة الطائرة ومسابقات 

اجتماعية )بلياردو وبيبي فوت وتنس طاولة(.

الطريجي يتفقد معسكر »قوى« السالميةمعسكر لـ »يد« الصليبخات في دبي

مؤتمر صحافي لبطولة الخيول
»طائرة وتنس« الوزارات في مارس

قرر مجلس إدارة ن���ادي الصليبخات في اجتماعه اول من أمس 
اقامة معسكر خارجي للفريق األول لكرة اليد في مدينة دبي باإلمارات 
استعدادا الس���تئناف الدوري في مارس املقبل، بعد إيقاف النشاط 
الرياض���ي الكويتي دوليا، وحرمان األزرق من املش���اركة في كاس 

آسيا في لبنان.
وتغادر بعثة الصليبخات يوم 19 اجلاري ويستمر املعسكر حتى 
28 من���ه، ويلعب الفريق مباريات ودية مع فرق املقدمة في الدوري 

اإلماراتي.
ويترأس الوفد املدير اإلداري جلهاز كرة اليد س���لمان السلطان، 
ويضم محمد غامن إداريا، املدرب الوطني خالد طالب، مساعد املدرب 
الوطني عباس طه، باإلضافة إلى 18 العبا ميثلون الفريق األول مطعما 

ببعض العبي حتت 18 سنة.
من جانبه، قال املدير الفني للصليبخات خالد الصقر: إن املعسكر 
يأتي في وقت توقف نش���اط كرة اليد وعدم خوض األزرق البطولة 
اآلسيوية، ووجود العبي املنتخب مع األندية فرصة لتوفير االنسجام بني 
الالعبني الن العبي املنتخب غابوا عن أنديتهم ما يقارب الشهرين.

واضاف: نس���عى من خالل هذا املعسكر ايجاد فريق جديد ميزج 
بني اخلبرة والشباب، الن نتائج الصليبخات في البطولة التنشيطية 
ليس مطمئنا، رغم غياب األساسيني عن هذه البطولة، وشكر الصقر 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي على إتاحتهم الفرصة لالعبني 
من خالل اقامة املعس���كر لتطوير املستوى، والبقاء في الفورمة من 

ناحية اللياقة واالنسجام، وتطبيق بعض التكتيكات.

 تفقد رئيس نادي الس����املية د.عبداهلل الطريجي املعسكر التدريبي 
لفري����ق العاب القوى والذي يقيمه ف����ي فندق »حياة كويت« في ميدان 
حولي، استعدادا ملا تبقى من منافسات املوسم التي تستأنف 14 اجلاري 

ببطولة كأس االحتاد لفئة االشبال.
 ورافق الطريجي اثناء زيارته كل من امني الصندوق سامي اجلدعان، 
وامني الس���ر املساعد عثمان الدوسري، ومس���وؤل العالقات العامة علي 
النجدي، ومدير ستاد ثامر عبدالعزيز علي. وحث الطريجي الالعبني من 
خالل زيارته على االلتزام بالتدريبات اليومية وحتقيق املزيد من النتائج 
االيجابية التي تليق بسمعة وعراقة الساملية، وطالبهم باعادة امجاد القلعة 
الس���ماوية كما كانت في »ام االلعاب«.  وعبر عن ارتياحه ملا حققه فريق 
العاب القوى من نتائج ايجابية في بداية املوسم احلالي، وحصولهم على 
املركز الثاني في بطولة اختراق الضاحية، وخطف اول نقطتني في كأس 
التفوق العام بعد غياب طويل عن ميدان العاب القوى، كما حقق الفريق 
املركز الثاني في البطولة التمهيدية للميدان واملضمار الشهر املاضي.  وشكر 
الطريجي اجلهازين الفني واالداري بقيادة املدير الفني حسني احمليطيب، 
ورئيس هيئة التدريب علي البحيري، واملدربني واملشرفني على اجلهود 
اجلبارة التي يبذلونها للنهوض باللعبة من جديد.   يذكر ان الفريق دخل 
معسكره التدريبي يوم 28 يناير املاضي، ويضم 30 العبا من فئات البراعم 
واالش���بال والناشئني، ويجري الفريق تدريباته الصباحية على مضمار 

كيفان في احتاد العاب القوى، واملسائية على ستاد ثامر.

يعقد »بيت العرب« مربط الكويت الرسمي للخيول العربية مؤمترا 
صحافيا في ال� 10:30 صباح اليوم للحديث عن بطولة الكويت الوطنية 
االولى جلمال اخليول العربية والتي تهدف الى اختيار بطل االبطال 
لفئات االفحال واالفرس واملهرات واملهور، ويتحدث في املؤمتر رئيس 

اللجنة املنظمة العليا محمد جاسم املرزوق.

عق����دت اللجنة الفنية للتنس اخلاصة ب����دوري الوزارات والهيئات 
احلكومية اجتماعا بحضور رئيس اللجنة عماد بهبهاني وجميع االعضاء 
من ممثلي الوزارات املختلفة، حيث مت االتفاق على ان ينطلق نش����اط 
اللعبة خالل الفترة من 22 � 29 مارس املقبل على مالعب احتاد التنس 
ومركز بس����ام املطوع بنادي اليرموك، على ان تقام املباريات في الفترة 
املسائية، حيث ستجري القرعة في 15 مارس لتقدمي اسماء الالعبني في 
بطولتي الفردي والزوجي. وشدد بهبهاني على تقدمي كل وزارة وهيئة 
كشفا معتمدا بأسماء الالعبني وحصول كل العب على بطاقة الهيئة العامة 

للشباب والرياضة وابرازها للجنة الفنية قبل بداية املباريات.
كم����ا عقدت اللجنة الفنية للكرة الطائ����رة للوزارات اجتماعا مماثال 
حض����ره رئيس اللجنة عماد بهبهاني واملقرر علي ابل واعضاء اللجنة، 
حي����ث تقرر اقامة بطولة الدوري العام من دور واحد لينطلق 2 مارس 
املقب����ل، على ان تبدأ بطولة الكأس بعد نهاية الدوري بأس����بوع بنظام 
خروج املغلوب، ومت رفع توصية للجنة العليا مبخاطبة ناديي القادسية 

وكاظمة حول امكانية اقامة املباريات بصاالت هذه األندية.

العربي يكرّم العبي الكراتيه

يحيى حميدان
كرم مجلس ادارة النادي العربي أمس 
االول في حفل كبير جمي���ع فرق املراحل 
الس���نية للعبة الكراتيه ف���ي النادي بعد 
االجن���ازات التي حققتها اللعبة في الفترة 
املاضي���ة وحصولها عل���ى مراكز متقدمة 
في جميع املراحل الس���نية. بحضور امني 
الصندوق صالح بوشهري وأمني السر العام 

املساعد خالد عبد الصمد.
وبارك نائب رئيس النادي بدر املخلد خالل 
احلفل لالعبني حتقيق هذه االجنازات التي 

ترفع من شأن النادي، سواء في املشاركات 
احمللية او اخلارجية بعد فوز عدد من الالعبني 

ببطولة اخلليج في الفترة املاضية.
وطالب املخلد الالعبني مبضاعفة املجهود 
ف���ي الفترة املقبلة لتقدمي ما هو افضل في 
املشاركات القادمة التي تنتظر اللعبة، مشددا 
على ان مجلس ادارة الن���ادي يتطلع الى 
املزيد من العمل واجلهد من الالعبني ليتسيد 

العربي هذه اللعبة محليا.
من جهته ش���كر مدير لعب���ة الكراتيه 
بش���ار جمال رئيس واعضاء مجلس ادارة 

النادي على االهتمام الكبير الذي يولونه 
للعب���ة الكراتيه كما هو احلال مع األلعاب 
االخرى التي تهتم بها االدارة وتدعمها وتذلل 
له���ا جميع العراقيل لك���ي ترتقي وحتقق 

االجنازات.
وأكد جم���ال ان هذا التكرمي يعتبر امرا 
ايجابي���ا ودافعا كبيرا لالعبني لبذل املزيد 
في الفترة املقبلة خاصة اننا رأينا السعادة 
عل���ى وجوه الالعبني باقام���ة هذا التكرمي 
الذي حترص علي���ه االدارة بصفة دورية 

لدعم الالعبني.

أكد نائب رئيس اللجنة املنظمة 
الدولية  العليا لبطولة الشرطة 
األولى للرماية اللواء الشيخ أحمد 
النواف اهمية البطولة الدولية وما 
تتمتع ب���ه من مكانة خاصة في 
نفوس اجلميع وخاصة منظمي 
البطولة باعتبارها حتظى برعاية 
سامية من سمو ولي العهد الشيخ 
نواف األحمد وكذل���ك لتزامنها 
الوطنية ما  الكوي���ت  أعياد  مع 
يضفي عليها ألقا خاصا ويزيدها 

متيزا.
جاء ذلك خالل املؤمتر الصحافي 
الذي عقد أمس في مجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد مقر البطولة، 
مثمنا مبادرة وكيل وزارة الداخلية 
الفريق أحم���د الرجيب الى أخذ 
موافقة وزير الداخلية الش���يخ 
جابر اخلالد على ترشحه لرئاسة 
االحتاد الدولي للشرطة، مضيفا 
ان مب���ادرة الفريق الرجيب كان 
لها أثر طيب وكبير في نفسي ملا 
تعني من ثقة كبيرة خاصة بعد 
ذكره ان علينا أن نبقي منصب 
الدولي للشرطة  رئاسة االحتاد 

كويتيا.

تكريم الحجي

وفي معرض رده على سؤال 
حول تكرمي رئيس االحتاد الدولي 
الفريق عبداحلميد احلجي الذي 
تنتهي فترة رئاسته اثناء اجتماع 
اجلمعي����ة العمومية املقبلة أكد 
اللواء النواف أنه سيقام تكرمي 
خاص للحجي من احتاد الشرطة 
وكذل����ك االحت����اد الدولي نظرا 
جله����وده املتمي����زة على مدى 

سنوات طويلة.
وع����ن حفل االفتتاح اش����ار 
النواف الى أنه سيكون متميزا 
ومتنى أن يحظى باعجاب ضيوف 

الكويت ويعكس الصورة املشرفة 
للكوي����ت والرياضة الكويتية، 
اننا جميعا س����نتعاون  مؤكدا 
الجناح هذه البطولة بالصورة 
التي تليق باسم الكويت، الفتا 
من جانب آخر الى أن العنصر 
الكويتي س����يحظى  النس����ائي 
باهتمام خاص حيث ستشارك 
الكويتية جنبا الى جنب اخوانها 
في البط����والت الدولية القادمة 
وهو أمر يح����دث للمرة األولى 
موضحا انه من الصعوبة على 
املرأة املشاركة في بطولة الشرطة 
الدولية األولى للرماية نظرا النها 

تضم نخب����ة متميزة من أبطال 
العالم.

وتق����دم اللواء الن����واف في 
نهاية حديثه بالش����كر اجلزيل 
لسمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد على رعايته الكرمية لهذه 
البطولة وكذلك لس����مو رئيس 
مجلس الوزراء على موافقته على 
امليزاينة العامة للبطولة وجلميع 
التي س����اهمت  الدولة  وزارات 

وتساهم في جناح البطولة.

40 دولة في البطولة

العام  الفني  املدير  وكش����ف 

للبطول����ة دعي����ج العتيبي ان 
437 راميا ورامية من 40 دولة 
سيشاركون في منافسات البطولة 
التي تشمل 17 مسابقة منها 10 
للرج����ال و7 للس����يدات اضافة 
للعدي����د م����ن االجه����زة الفنية 
واالدارية املرافقة ما يرفع العدد 
الى اكثر من 1200 ش����خص من 
بني منظمني ورماة واجهزة فنية 

وادارية.
وقال العتيبي الذي يش����غل 
منصب نائب رئيس نادي الرماية 
ان 42 حكما دوليا سيش����رفون 
البطولة اضافة  على منافسات 

ال����ى 36 حكما محليا للس����الح 
واخلرط����وش و48 للمس����دس 
والبندقية، مشيرا الى ان نائبة 
الدولي للرماية  رئيس االحتاد 
الپولندي����ة اوني نيوكاليس����ن 
البطولة من  ستش����رف عل����ى 
الناحية الفنية باعتبارها املندوب 

الفني للبطولة.
واض����اف ان معظ����م ابطال 
الكوي����ت م����ن الرم����اة هم من 
املنتمني الى قطاعات الش����رطة 
مثل عبداهلل الطرقي ومش����في 
املط���ي����ري وغيرهما مبينا ان 
الرماة والرامي����ات الك���ويتيني 

الى 46  الذين يص����ل عدده����م 
يش����اركون حت����ت مظلة احتاد 

الشرطة.
واكد العتيبي ان رئيس نادي 
الرماية الشيخ سلمان احلمود 
يتابع شخصيا البطولة ويدعمها 
بشكل مباشر ملا حتمله البطولة 
م����ن رعاي����ة كرمية من س����مو 
الرياضيني  العهد على كل  ولي 
الكويتيني، مشيرا الى ان مجمع 
الشيخ صباح بات جاهزا إلقامة 

منافسات البطولة.

نتائج متميزة

من جانبه عبر مدير البطولة 
الل���واء محمود الدوس���ري عن 
سعادته في تزامن البطولة مع 
االعياد الوطنية والذكرى الرابعة 
لتولي س���مو امير البالد مقاليد 
احلكم اضاف���ة الى اقامتها على 
الش���يخ صباح  مجمع ميادين 
هذا الصرح الكبير الذي يعتبر 
من افضل ميادي���ن الرماية في 

العالم.
وعن حظوظ الرماة والراميات 
الكويتي���ني ف���ي البطول���ة اكد 
الدوسري انه من املؤكد ان حتقق 
الكويتية نتائج مميزة  الرماية 
في البطولة ملا عودنا عليه ابطال 
الرماية مقدما شكره لنادي الرماية 
الذي وفر كل االمكانيات لتدريب 
الرماة والراميات املشاركني في 

البطولة.
ش���ارك ف���ي املؤمت���ر مدير 
البطولة اللواء محمود الدوسري 
ورئيس اللجنة االمنية العقيد فهد 
الشويع ورئيس املكتب الرئاسي 
املقدم  الدولي للشرطة  لالحتاد 
ادارة  نبيل الشطي، فيما تولى 
املؤمتر رئيس اللجنة االعالمية 

العقيد وليد الغامن.

النواف: نتعاون جميعاً إلنجاح بطولة الشرطة الدولية األولى للرماية 
في مؤتمر صحافي بمجمع ميادين الشيخ صباح األحمد

»كل الوفا« و»كورنيش« يفوزان بكأسي المبارك في »الصيد«
جنح اجلواد »كل الوفا« السطبل االبرق بقيادة 
جوفندر في اقتناص كأس املغفور له الشيخ عبداهلل 
املبارك املخصص لكل الدرجات على مسافة 2600 
متر بزمن 2.48.07ق وبفارق طول ونصف الطول 
عن اجلواد »بدراني وبس« للنصف بقيادة كليمنس 
الذي احتل املركز الثاني في االجتماع ال� 16 بنادي 
الصيد برعاية ورثة املغفور له الش����يخ عبداهلل 
املبارك وبحضور جماهير غفيرة يتقدمهم الشيخ 
مبارك العبداهلل والشيخ ضاري الفهد رئيس نادي 
الصيد والفروسية والشيخ علي احلمود والشيخ 
عبداهلل احلمود والش����يخ مشعل احملمد والشيخ 

خالد العبداهلل.

وقام الش����يخ مبارك العبداهلل بتسليم الكأس 
الى عميد اسطبل االبرق وهنأه بالفوز واعرب عن 
س����عادته للجهود املبذولة من اسرة نادي الصيد 
والفروسية من اجل اجناح املهرجان الكبير لتخليد 
ذكرى الشيخ مبارك العبداهلل، واضاف ان السباق 

كان قويا ولم يعرف الفائز حتى خط النهاية.
وعلى الكأس الثانية املقدمة من ورثة املغفور 
له الشيخ عبداهلل املبارك املخصصة للمبتدئات 
على مسافة 1200 متر، جاء السباق ممتعا ومثيرا، 
وعلى الرغم من تقدم حشر وابن خلدون ومهلى 
في البداية اال ان اجلواد كورنيش للنشاما بقيادة 
مايك خطف الكأس في االمتار االخيرة بفارق رأس 

عن بيرق الفه����د لالبرق وبزمن 1.14.03ق واحتل 
الفهد املركز الثاني.

وقام الش����يخ مبارك العبداهلل بتسليم الكأس 
الى عمداء اسطبل االبرق وهنأهم بالفوز، كما قام 
الشيخ ضاري الفهد بتقدمي درع تذكارية الى الشيخ 

مبارك العبداهلل.
وكان اجلواد وثاب املس����ايل السطبل املسايل 
بقيادة مورغن قد جنح في الفوز بكأس الشيخ احمد 
الفهد املخصص للنتاج احمللي على مسافة 2400 
متر. وفي بقية االشواط، فاز اجلواد مبارك لالبرق 
بقيادة كرمي بالشوط االول املخصص للخيل العربية 
االصيلة على مس����افة 1800 متر بزمن 2.07.08ق 

وبفارق طول عن العميد لالنصاري بقيادة كليمنس، 
وجاء ابن امللوك لالبرق في املركز الثالث.

وفي الشوط الثاني املخصص للدرجة الثالثة 
على مسافة 1600 متر، قاد الفارس املخضرم حمود 
املطيري اجلواد عزيز الروح لهشام جحيل الى الفوز 
بزمن 1.41.03ق وبفارق طول عن املرش����ح القوي 

»العقاد وبس« للنصف بقيادة كليمنس.
وفي الشوط الثالث املخصص للمبتدئات على 
مسافة 1200 متر، فاز الهنوف وبس للنصف بقيادة 
كليمنس بزمن 1.13.04ق وبفارق رأس عن اجلواد 
»لعيون دعيج« لالبرق بقيادة جوفندر وجاء مسيو 

للنشاما بقيادة علي في املركز الثالث.

منافسة قوية 
ومثيرة في أحد 

السباقات

)سعود سالم(الشيخ أحمد النواف واللواء محمود الدوسري ودعيج العتيبي يتحدثون في املؤمتر الصحافي

فتحي كميل في مناسبة سابقة له مع االزرق

الفارس األسمر في »العسكري«

أصي��ب جنم األزرق ونادي التضامن الس��ابق فتحي كميل أثناء 
صالت��ه فجر أمس بجلطة ف��ي الدماغ أدخل على اثرها مستش��فى 
الفروانية قبل ان يتم نقله الى املستشفى العسكري في ساعة متقدمة 
من مساء أمس، وعلى الفور منع األطباء الزيارة عن كميل وذلك حلني 
استقرار حالته، وقد أبلغ األطباء أهل كميل بضرورة اإلبقاء عليه ملدة 
48 س��اعة قبل تقرير مصيره. وكميل امللقب ب� »الفارس األس��مر« 
هو أحد أعمدة كرة القدم الكويتية، حيث حقق كل ش��يء مع األزرق 
ب��دءا من الفوز بكأس اخلليج ووصوال الى حتقيق لقب كأس آس��يا 
ع��ام 1980 بالكويت ثم الوصول الى كأس العالم 1982، هذا باإلضافة 
الى مشاركاته العديدة سواء في بطولة األلعاب اآلسيوية أو احلصول 
على كأس العالم العسكرية مرتني، باإلضافة الى مساهمته الفعالة في 
وصول الكويت الى أوملبياد موس��كو 1980. وتدعو »األنباء« الباري 
ع��ز وجل بأن ميّن بالصحة والعافية على النجم األس��مر حتى يعود 
خلدمة الرياضة ويبقى صرحا كرويا ش��امخا يشار اليه بالبنان كلما 

أعيد شريط ذكرى الزمن اجلميل للكرة الكويتية.
سالمات وما تشوف شر يا بوفيصل.

أصيب بجلطة دماغية أدخل على أثرها المستشفى


