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250 ذلواًل تتنافس على سيارة 
أبناء الشهيد في الهجن

شركة كويتية تطور المدينة 
الرياضية في بيروت

برعاية ورثة الشهيد فهد االحمد، يقام في الثانية من بعد 
ظهر الي����وم مبضمار النادي الكويتي للهجن مبنطقة جويهل 
بكبد مهرجان س����باق الهجن ال� 28 لهذا املوسم الذي قيد فيه 
250 ذلوال من اصناف الفحول وحقايق قعدان وحقايق ابكار 
ولقيان قعدان على مسافات مختلفة منهم 50 ذلوال من لقيان 
قعدان تتنافس على السيارة املقدمة من ابناء الشهيد، وقد اشاد 
رئيس النادي الكويتي للهجن ورئيس االحتاد العربي حسني 
الدواس ببادرة ابناء الشهيد بدعم رياضة اآلباء واالجداد وتقدمي 
س����يارة كل عام، واضاف ان احلديث عن الشهيد فهد االحمد 
يتطلب الكثير، فهو صاحب قرار دعم رياضة التراث واستمر 
في دعم رياضة الهجن حتى استشهاده، واحلمد هلل ان ابناءه 
يسيرون على دربه وال يقصرون مع رياضة اآلباء واالجداد، 
واننا ال ننسى مواقف الشيخ احمد الفهد وبصماته الرائدة في 
النادي في ش����تى املجاالت وحضوره الدائم لبطوالت الكويت 
الكبرى التي تقام برعاية صاحب السمو االمير ويشارك فيها 
قيادات رياضة التراث بدول مجلس التعاون والدول العربية 
الشقيقة والدول االجنبية الصديقة الساعية الى نقل رياضة 
الهجن الى بلدانها والتعرف على س����فينة الصحراء ودورها 

في بالدنا.
ومتنى الدواس التوفيق لكل املشاركني في مهرجان اليوم 

وجناح سباق ابناء الشهيد.
من جهة اخرى، اعل����ن االمني العام للنادي وعضو اللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون ومدير بطولة الكويت العاشرة 
ربيح العجمي ان س����باقات النادي س����تتوقف عقب مهرجان 
اليوم الكمال االستعدادات الحتضان بطولة الكويت التي تقام 
برعاية صاحب السمو االمير ويشارك فيها دول املجلس والدول 
العربية والدول الصديقة،واضاف ان الدعوات ارسلت للجميع 
وكل شيء يسير على ما يرام، واشاد العجمي بالدعم الالمحدود 
الذي تقدمه الهيئة العامة للش����باب والرياضة بقيادة مديرها 

العام فيصل اجلزاف من اجل اجناح هذا احلدث الكبير.

بيروت ـ ناجي شربل
يستضيف لبنان يومي الثالثاء واألربعاء 6 و7 اجلاري، اجتماعات 
املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية ملؤمتر وزراء الشباب والرياضة 
الع����رب، والتي يتخللها انتخابات جدي����دة للمكتب التنفيذي، للمرة 

األولى منذ ست سنوات.
وجت����رى اللقاءات في فندق »احلبتور« بس����ن الفيل على املدخل 
الش����مالي لبيروت، وتنطلق باجتماعات الصندوق العربي للتنمية 
الش����بابية، ويليها في اليوم التالي االفتتاح الرسمي للمؤمتر برعاية 
رئيس اجلمهورية العماد ميش����ال سليمان، ثم حفل العشاء اخلتامي 
مساء. وأعلن مستشار وزير الشباب والرياضة الزميل حسن شرارة 
مشاركة 18 وزيرا ومسؤوال رياضيا عربيا بينهم رئيس الهيئة العامة 

للشباب والرياضة فيصل اجلزاف.
فيما كش����ف املدير العام لوزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ل� 
»األنباء«، ان اجللسة االفتتاحية للمؤمتر، سيتخللها تكرمي للمرحوم 
انطوان ش����ويري ببث فيلم قصير عن����ه مدته ثالث دقائق مت اعداده 
بالتش����اور مع عائلته، وستتس����لم زوجته درعا تقديرية من رئاسة 
املؤمتر. وكان وزير الش����باب والرياضة د.عل����ي عبداهلل، التقى في 
جلستني منفصلتني رؤساء االقسام الرياضية في وسائل االعالم املكتوبة 
واملرئية. وعرض لشراكة بني الوزارة وقطاع االعالم الرياضي، محددا 

عمل الوزارة ومتطرقا الى نظرته الى القطاع الرياضي.
وكشف عن مشروع مع شركة كويتية كبرى يتضمن تلزميها القيام 
بأشغال في املدينة الرياضية، بينها موقف للسيارات حتت ملعب كرة 
القدم في املدينة الرياضية، الى انشاء مجمع جتاري ومطاعم، وجعل 

املدينة مفتوحة وقابلة لالستثمار التجاري في مرافقها.
وقال ان الشركة الكويتية ستقوم بالتنفيذ واالستثمار لفترة على 
طريقة ال� »بي او تي«، مشيرا »الى ان ذلك يخرجنا من الرتابة االدارية، 

ويساعدنا على تطوير منشآتنا الرياضية وتأمني صيانتها«.
وذكر عبداهلل ان الش����ركة الكويتية عرضت ايضا تشييد منشآت 
رياضية بينها قاعات مقفلة في املناطق الرياضية على طريقة ال� »بي 

او تي« ايضا.

»شانزليزيه« يظفر بكأس الحويلة باألحمدي

قاد اخليال املتألق جيفري الفرس »شانزليزيه« السطبل احلذران للفوز 
بكأس النائب محمد هادي احلويلة عضو مجلس األمة بعد منافس���ة قوية 
مع أبطال املبتدئات على مسافة 2000 متر خصوصا »راعي الطوالت« الذي 

دخل معها بصراع شديد رمية برمية حتى خط النهاية.
كما فاز اجلواد »مطارد« باخليال روميل الس���طبل فهد الدبوس بكأس 
ش���ركة مجموعة احلويلة انترناش���يونال للخدمات البترولية واملخصص 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 1600 متر، وذلك في سباق االجتماع ال� 24 

الذي أقيم عصر أمس األول على مضمار املغفور له الش���يخ عبداهلل اجلابر 
بفروس���ية األحمدي. وحضر الس���باق جمهور غفير وفي مقدمتهم النائب 
د.محمد هادي احلويلة عضو مجلس األمة وناصر محمد احلويلة مدير عام 
شركة إنترناشيونال للخدمات البترولية. من جانبه، قال احلويلة: ان سباق 
االجتماع ال� 24 رائع من جميع النواحي الفنية والتنظيمية وتابع يقول ان 
رياضة السباقات تشهد تطورا ملموسا خالل السنوات االخيرة، خصوصا 

املوسم اجلاري، وذلك بفضل احلماس.

النائب د. محمد احلويلة يسلّم الكأس للفائز

الفهد: سنواصل العمل الستعادة حقوق كل الرياضيين بوجود القضاء النزيه
عبداهلل العنزي 

وسط حشد كبير من أبناء 
منطقة اجله���راء أقامت عائلة 
الف���راج العنزي حفل عش���اء 
على شرف الشيخ طالل الفهد 
مبناسبة صدور حكم احملكمة 
الدستورية لصاحله وقد حضر 
احلفل العديد من وجهاء املنطقة 
باإلضافة الى جمع من الرياضيني 
يتقدمهم رئيس نادي الشباب 
يعقوب رمضان ورئيس نادي 
النص���ر الس���ابق ف���الح غامن 
ورئيس نادي اليرموك السابق 
فهد غامن ورئيس نادي اجلهراء 
السابق خالد اجلاراهلل ونائب 
رئيس ن���ادي الفحيحيل خالد 
سريع وأمني سر نادي خيطان 
الس���ابق ناصر العجمي وأمني 
سر نادي الصليبخات السابق 

سعد عناد. 
وشكر الفهد آل الفراج على 
هذا احلفل اجلميل، مؤكدا لهم انه 
سيواصل العمل على استعادة 
حقوق كل الرياضيني ما دام هناك 
قضاء نزيه ينصف كل مظلوم 
في البالد، مشيدا بأهالي اجلهراء 
السباقني دائما بكرمهم املعروف 
منذ القدم فلهم منا كل الش���كر 

والتقدير على هذا احلفل.
من جهته، أكد سالم الفراج 
الذي ناب عن إخوانه في كلمته 
الت���ي ألقاها على احلضور في 
هذه املناسبة ان حكم احملكمة 
الدس���تورية لم ينصف الفهد 
وحده ب���ل أنصف جميع أبناء 
الرياضي وهو دليل  الوس���ط 
على نزاهة القض���اء الكويتي 
فهنيئا لكل الرياضيني هذا احلكم 
الذي أعاد هيبة الرياضة بعد ان 

افتقدناها سابقا.
وبني الفراج ان هذا االحتفال 
هو تعبير عن الفرحة في هذا 
احلكم املنصف فالفهد قدم وما 
زال يقدم الكثير للرياضيني من 
اهتمام ورعاية ومؤازرة وهذا 
األمر ليس بالغريب عليه فهو 

ابن الشهيد فهد األحمد.
من جهت���ه قال عياد الفراج 
انه لم يكن يتوقع هذا احلضور 
الكبير ألبناء اجلهراء وان دل هذا 
األمر على شيء فانه يدل على 
حبهم الكبير للفهد الذي دخل 
الكويتيني ملا يقدمه  قلوب كل 

للوسط الرياضي بشكل خاص 
وللمجتمع بشكل عام.

وأش���ار الفراج إلى ان حكم 
احملكم���ة الدس���تورية أثل���ج 

صدورنا فنح���ن كنا وما زلنا 
نؤمن بأهمية القضية التي يدافع 
عنها الفه���د ورفاقه متمنيا ان 
تستمر األفراح بني الرياضيني 

وان تعود لهم إدارة الش���ؤون 
الرياضية في األندية واالحتادات 
بعد ان افتق���دوا هذا األمر منذ 

فترة طويلة.

آل الفراج احتفوا بقرار المحكمة الدستورية في حفل عشاء جمع المهنئين

الفهد يتلقى التهاني من أهالي اجلهراء

الشاعر مبارك ابوظهير يلقي قصيدته للفهد

الشيخ طالل الفهد مع عدد من وجهاء اجلهراء 

باس��م ربي الواحد الف��رد الصمد
أبت��دي باس��مه إله��ي ذو اجلالل

في��ك أرحب ي��ا طالل اب��ن الفهد
عند اعيال الفح��ل وافي اخلصال

ه��و م��ع اخوان��ه لهم كل ش��هد
عي��ال ف��راج الكرمي��ن الس��بال

ي��ا ه��ال ب��ك عد م��ن ع��د العدد
ي��ا بن فه��د األحمد الن��ادر طالل

وي��ا ه��ال بك ع��د ما ي��رزم رعد
وي��ا ه��ال بك ع��د ما ه��ل الهالل

مرحب��ا جي��ت ي��ا واف��ي الوعد
عن��د ربع��ك ف��ي مق��ر االحتفال

احلف��ل تأيي��د لك وأوض��ح مرد
واالجاب��ة واضح��ة عند الس��ؤال

أش��هد انك ش��بل من ذاك األسد
راعي احلرش��ا فهد لي��ث الرجال

الش��هد اللي رخص روح وجسد
ي��وم س��طر بالف��دا أروع مث��ال

 البت��ك يا ش��يخ لك نعم الس��ند
ال حتات��ي واعرف ان خلفك رجال

س��يدي ال صقت أبش��ر بالسعد
كلن��ا اجله��را مع��اك ب��كل حال

ي��ا ش��يخ مع��ك ولألب��د كلن��ا 
محتوينك من جنوب ومن ش��مال

رد في��ه  بنص��ر  رب��ك  أي��دك 
واضح ألهل الف��ن وأهل الضالل

خابري��ن احل��ق يظه��ر ل��و بعد
لي��ال طال��ت  او  األي��ام  طال��ت 

ان��ت راعي ح��ق ال تس��مع ألحد
م��ا علي��ك م��ن املهب��ل والهبال

وانت سهمك بالفخر شوفه صعد
ي��وم غيرك م��ن هيال ف��ي هيال

والقض��اء الع��ادل الل��ي ما جحد
والنزال في��ه  ونش��يد  نش��كره 

انص��ف املظلوم من ظلم وحس��د
واجلدال املعان��د  بيب��ان  وص��ك 

معتم��د ش��عار  ل��ه  النزاه��ة 
م��ن ق��دمي الوقت يحك��م بالعدال

ويحفظ اهلل ش��يخنا ش��يخ البلد
الثق��ال ش��يال  الش��هم  األمي��ر 

ويحف��ظ اهلل كويتنا ط��ول األمد
ومن نواها بس��وء جعل��ه للزوال

شبل األسد
أهدى شاعر املليون مبارك ابوظهير هذه القصيدة للشيخ طالل الفهد:

)سعود سالم(

اإلسماعيلي »المترنح« يواجه تامبونيز في أبطال أفريقيا
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اليوم االسماعيلي  يخوض 
امام  مواجهة مرتقبة وصعبة 
فريق تامبوني����ز بطل جزيرة 
الرينيون، وه����ي املباراة التي 
تقام على ملعب األخير ضمن 
منافس����ات االياب لدور ال� 32 
لدوري ابطال أفريقيا وقد يعتقد 
البعض ان املباراة ستكون سهلة 
نسبيا بالنس����بة للدراويش، 
بعدما جنح في انه����اء مباراة 
الذهاب التي أقيمت قبل أسبوعني 
على ملعب����ه باالس����ماعيلية 
لصاحله بف����وز عريض 1-3. 
اال ان احلقيقة امللموس����ة تكاد 
تكون عكس ذلك متاما، حيث ان 
الفريق الرينيوني سيقاتل من 

اجل التواجد بني االندية األبطال 
بالبطولة القارية االولى.

من ناحي����ة اخ����رى أعلن 
االحت����اد املصري لك����رة القدم 
رس����ميا إقالة عض����و مجلس 
االدارة مج����دي عبدالغني من 
جلنة ش����ؤون الالعبني ووجه 
االحتاد الشكر لعبدالغني على 
الفترة  رئاس����ته للجنة خالل 
املاضية، وكانت جلنة شؤون 
الالعب����ني باجلبالية قد ربطت 
ف����ي قراراتها الت����ي أصدرتها 
باجتماعها األخير بني منع نادي 
الزمالك من إبرام تعاقدات جديدة 
في فت����رة االنتقاالت الصيفية 
وسداد مستحقات العب الفريق 
السابق محمد عبداهلل البالغة 

150 ألف جني����ه، وكان محمد 
عبداهلل العب الزمالك السابق 
وبترول أسيوط احلالي، تقدم 
بشكوى الحتاد الكرة طالب فيها 
احتاد الك����رة بالتدخل لصرف 
مستحقاته لدى النادي األبيض، 
وهو نفس القرار الذي طبقته 
ن����ادي بتروجت  اللجنة على 
حلني سداد مستحقات الالعب 
عالء مرسي، كما أقرت اللجنة 
أيضا بأحقية سمير السيد وكيل 
الالعبني في احلصول على مبلغ 
56.560 ألف ي����ورو من العب 
أبومسلم،  اإلس����ماعيلي أحمد 
وكذل����ك من����ع نادي أس����منت 
السويس من إبرام أي تعاقدات 
في فت����رة االنتقاالت الصيفية 

املقبل����ة بس����بب مس����تحقات 
الالعبني سعيد عبدالعزيز وأحمد 
بكري وأحمد رش����دي، وايضا 
منع ن����ادي األملنيوم من إبرام 
أي تعاقدات ف����ي نفس الفترة 
بسبب مستحقات الالعبني أمين 
عبدالرحمن وهشام علي وجمال 
محمد عبداهلل وتامر مصطفى 
درويش وصبري س����مير، كما 
اتخذت اللجنة ف����ي اجتماعها 
األخير الذي عقدته اول من امس 
عدة قرارات أخرى منها: أحقية 
الالعب املغربي توفيق أجموحي 
في احلصول على مبلغ 90 ألف 
جنيه من نادي أسمنت السويس، 
كما قررت حفظ شكوى نادي 
بترول أسيوط ضد نادي االحتاد 

السكندري بخصوص مستحقات 
نادي بترول أس����يوط في بيع 

الالعب محمد ريعو.
من جهة اخرى، أكد طبيب 
املنتخب األوملبي املصري مجدي 
عبدالعزي����ز أن العب وس����ط 
األهلي واملنتخب هشام محمد 
قد تعرض لقط����ع في الرباط 
الداخل����ي للركبة  الصليب����ي 
اليمنى، وان الفريق الطبي تأكد 
من ذلك بع����د خضوع الالعب 
ألشعة رنني مغناطيسي مساء 
االول من امس عقب مشاركته 
مع املنتخب االوملبي في مباراة 
اإلنتاج احلرب����ي الودية، التي 
أقيمت مؤخرا وانتهت بفوز االول 

بهدف نظيف.

اجتماع طارئ
لتنظيمية التعاون

المنامة ـ ناصر محمد
اوض���ح االمني العام للجنة 
التنظيمية لك���رة القدم بدول 
مجلس التعاون احمد النعيمي 
ان اجتماعا طارئا سيعقد غدا 
االح���د في البحرين ملناقش���ة 
االحداث التي صاحبت مباراة 
الوصل والنصر في الدور قبل 
النهائي ملسابقة بطولة االندية 
التقارير  وسيتم االطالع على 
املرفوعة من اللجنة الفنية بناء 
على تقارير مراقب وحكم املباراة 
وذلك التخاذ القرارات املناسبة 
بشأن ما حدث اضافة ملناقشة 
الفت���رة االخيرة  ما حدث في 
باملباريات ومنها مباراة احملرق 

وقطر في البحرين.

لقطات من الحفل
 أصر الفهد على الس���الم 
بنفسه على كل احلضور وقد 
القت مبادرت���ه هذه ترحيبا 

كبيرا من احلاضرين.
ال�ح�ف��ل  ع�ري��ف   
الع�ن���زي  م�اه��ر  الزمي��ل 
أدائ��ه ف��ي  كعادت��ه   متي��ز 
والقى اس�ت�ح�سان اجلميع.

الش���اعران مبارك  ألقى   
الش���اهني  ابوظهير وحزام 
قصيدتني بهذه املناسبة وقد 

تفاعل معهما الفهد.
 لم يخ��ل احلفل من بعض 
النقاشات الرياضية على العديد 
م��ن القضاي��ا وأج��اب العب 
السلة  لكرة  الس��ابق  اجلهراء 
حمد الس��هو عن استفسارات 
احلضور في انس��حاب ناديه 

من الدوري الذهبي للسلة.
 طلب العديد من احلاضرين 
من الفهد قبول دعوتهم الى 
اقام���ة حفل عش���اء له بهذه 
املناس���بة اال ان الفهد اعتذر 
املقبلة  الفترة  النشغاله في 

واعدا اياهم بزيارة قريبة.

 أحرز الروس��ي ليونيد نوڤيتس��كي لق��ب بطل رالي 
اإلم��ارات الصح��راوي، اجلولة األولى م��ن بطولة العالم 

للراليات الصحراوية.
 أنهى الش���باب مسلس���ل هزائمه ونزيفه للنقاط 
عندما حقق فوزا ثمينا على البسيتني 3 � 1 على ستاد 
البحري���ن بالرفاع في افتتاح املرحلة ال� 15 من بطولة 

البحرين لكرة القدم.
 ابتع��د الفيصلي ف��ي الصدارة بعد فوزه املس��تحق 
على البقعة 4 � 2 على س��تاد مدين��ة امللك عبداهلل الثاني 
في عمان، وذل��ك في افتتاح املرحلة ال��� 20 من الدوري 

األردني.
 قلص النجمة الفارق مؤقتا الى نقطتني مع العهد 
املتصدر بفوزه الصعب على مضيفه التضامن صور 
الس���ادس 2 � 1 على ملعب ص���ور البلدي، في افتتاح 

املرحلة ال� 19 من بطولة لبنان.
 حرم العروبة مضيفه السويق من فرصة حسم اللقب 
 بعدما أحلق ب��ه الهزمية الثانية هذا املوس��م بالفوز عليه

1 � 0 في افتتاح املرحلة ال� 8 من الدوري العماني.

عربيةمتفرقات


