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محاولة لالنطالق بالكرة في مباراة الشباب واليرموك

قائد املنتخب الوطني عبداهلل القطان يتسلم كأس البطولة

فريق القادسية حامال درع دوري حتت 19 سنة لإلسكواش

العبو منتخب ألعاب القوى يحملون كأس بطولة اخلليج

جانب من سباق التتابع 4 × 400 متر

 الكويت بطلة الخليج لـ »قوى« الشباب بعد 21 عامًا عجافًا
الفهد يرعى مهرجان اعتزال فهاد أبطالها طوقوا أعناقهم بـ 7 ذهبيات و9 فضيات و5 برونزيات

القادسية والكويت لـ »ذهبي« البصري

وافق نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية 
ووزير االسكان ورئيس اللجنة االوملبية الشيخ احمد الفهد على 
رعاي���ة مهرجان اعتزال العب نادي القادس���ية محمد فهاد والذي 
سيقام على هامش لقاء القادسية مع الكويت ضمن اجلولة ال� 20 
للدوري املمتاز في 24 اجلاري على ستاد نادي الكويت، واثنى الفهد 
على الدور الكبير الذي قام به فهاد خلدمة ناديه واملس���اهمة في 
حصد العديد من االلقاب والوصول به الى منصات التتويج، ومن 
جانبه ثمن فهاد الدور الكبير الذي يقوم به الفهد خلدمة الرياضة 

والرياضيني وقدم درعا تذكارية للفهد بهذه املناسبة.

أسفرت نتائج الدور األول من بطولة البصري الثانية للبراعم 
لك���رة القدم املقام���ة حتت رعاية م.مصطف���ى البصري عن تأهل 
القادسية والكويت والفحيحيل والشباب للمربع الذهبي وذلك بعد 
فوز الكويت على الصليبخات 1-0، والفحيحيل على خيطان 0-1 

والشباب على اليرموك 2-1 والقادسية على الساحل 0-1.
وشهدت املباريات اقباال كبيرا على ملعب نادي القادسية الذي 

أقيمت عليه املباريات.
وأعرب رئيس اللجنة الفنية فيصل بوحمد عن سعادته بظهور 
البراعم مبس���توى جيد في املباريات واصرارهم على التأهل الى 

املربع الذهبي.
من جهة، قال راعي البطولة مصطفى البصري ان اللجنة املنظمة 
قررت استمرار البطولة سنويا في املوعد ذاته، بعد جناح البطولة 
في نس���ختيها األولى والثانية، مش���يدا بكل من ساهم في اجناح 
البطولة من املسؤولني باللجنة االنتقالية في احتاد الكرة، ورئيسها 
الشيخ احمد اليوسف ومبارك النزال عضو اللجنة وجهود اللجان 

املختلفة بحسن التنظيم واإلعداد.

الشيخ احمد الفهد يتسلم درعا تذكارية من محمد فهاد

السالمية »سالم« وعلى اليرموك »فايز«
أحرز بطولة دوري اإلسكواش بعد لقاء فاصل

في جنوب السرة، متمنيا من 
محبي اللعبة احلضور لتشجيع 
البراعم، مؤكدا انه توجد قاعدة 
في االندية تبشر باخلير، وهذا 
ما يطمئن االحتاد لوجود قاعدة 
قادرة على مواصلة االجنازات 
الدولية مس���تقبال لالسكواش 

الكويتي.

منصات التتويج.
واش���ار اش���كناني الى ان 
مسابقات الكأس انطلقت اجلمعة 
املاضي مبسابقة حتت 11 سنة، 
وستنطلق باقي املسابقات خالل 
االيام القليلة املقبلة، مشيرا الى 
ان نهائي حتت 11 سنة سيكون 
االثنني املقبل في مالعب االحتاد 

عبداهلل السبيعي.
فيما قدم درع الدوري حتت 15 
سنة يوسف اشكناني لقائد فريق 

الكويت علي عبداجلادر.
اكد يوس���ف  م���ن جانبه، 
اش���كناني ان بطوالت الدوري 
في املوس���م احلالي كانت قمة 
االث���ارة واحتكمت بعض  في 

املباريات ال���ى اللقاء الفاصل، 
وهذا يدل على ارتفاع مستوى 
الف���رق، متمنيا م���ن االندية 
التي ل���م يحالفها التوفيق في 
احراز مراكز متقدمة ان تدرس 
السلبيات وتعمل على تالفيها 
في البطوالت املقبلة حتى يكون 
لها نصيب ف���ي الوقوف على 

البطولة العربية مبصر.

المطيري: االتحاد كان موفقًا

من ناحيته، اكد مدرب منتخبنا 
الوطني للعبة العشاري ماضي 
املطيري ان مجلس ادارة احتاد 
الع���اب الق���وى كان موفقا في 
اختي���اره للمدرب���ني الوطنيني 
والذين حقق���وا هذا االجناز مع 
الالعبني وكان لهم الس���بق بني 
دول مجلس التعاون اخلليجي، 
مش���يرا الى ان املدرب الوطني 
تفوق على االجنبي في املنتخبات 
اخلليجية االخرى، والدليل على 
ذلك حتقيق هذا الكم الهائل من 
امليداليات وبفارق كبير منذ اليوم 
االول للبطولة، وشكر احتاد العاب 
القوى على ثقته الكبيرة باملدرب 
الوطني، كما اثنى على الالعبني 
الذين لم يدخروا جهدا من اجل 

منتخب بلدهم.

الباتل يشكر الالعبين
شكر رئيس مجلس ادارة احتاد العاب القوى صالح 
الباتل الالعبني واجلهازين الفني واالداري للمنتخب 
على املجهود الكبير الذي بذلوه وحتقيقهم هذا االجناز. 
وأهدى هذا االجناز الى صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وراعي البطولة الش���يخ احمد الفهد الذي 
يدع���م الرياضيني في احملاف���ل اخلليجية والع�ربية 

والقارية.

الناصر يبارك
بارك رئيس مجلس ادارة احتاد العاب القوى السابق 
الش���يخ حمد الناصر ألبطال اخللي���ج حتقيقهم هذا 
االجناز الكبير، وش���كر مجلس ادارة االحتاد احلالي 
على اجلهود اجلبارة التي يبذلونها من اجل االرتقاء ب� 
»أم األلعاب« وايصالها الى منصات التتويج اخلليجية 

والعربية والقارية.

االداري والفني للمنتخب، ومتابعة 
حثيثة من اعضاء مجلس االدارة 
الت���ي وفرت االجواء املناس���بة 
إلعداد العبينا لظهورهم بشكل 
مشرف فاجأ املتابعني للبطولة. 
وقال: كنا نتوقع احلصول على 
3 ميداليات ذهبية فقط، لكن كما 
عودنا العبونا انهم رجال وقت 
الشدايد، وان تكون لهم كلمة في 
هذه البطول���ة خاصة انها تقام 
على ارضهم، وكان لهم ما أرادوا 
محقق���ني املرك���ز االول بجدارة 
واستحقاق امام منتخبات قوية 
البحرين  هي السعودية، قطر، 
وهي منتخبات غنية عن التعريف 
ولها ثقلها دائما في بطولة اخلليج 

للشباب.

الدوسري: إنجاز تاريخي

بدوره، اعتبر رئيس اللجنة 
الفنية في البطولة سيف الدوسري 

ان ما حققه ابطال الكويت ميثل 
اجنازا تاريخيا فقد تسيد ابطالنا 
معظم الس���باقات، وق���ال: هذا 
االجناز حملنا مسؤولية كبيرة 
من اجل احملافظة عليه، وحتقيق 
االنتصارات في البطوالت املقبلة، 
واك���د ان ما حتقق م���ن اجناز 
ميثل تكريسا للوضع التنافسي 
الفني الذي وصل اليه الالعبون 
والعداءون بفضل اجلهود االدارية 
التي بذلت في الفترة الس���ابقة، 
آم���ال ان تتواصل من اجل مزيد 

من االلقاب واالجنازات.
وأبدى العب منتخبنا الوطني 
عبداحلميد دش���تي احلائز على 
ذهبية اطاحة املطرقة عن رضاه 
التام ألدائه في البطولة، وقال: ان 
سعادتي زادت بتحقيق منتخبنا 
هذا االجن���از التاريخي الذي لم 
يحقق منذ زمن طويل، مش���يرا 
الى ان امامه استحقاقا كبيرا في 

حامد العمران
الساملية حقه في  استرجع 
بطولة الدوري لالسكواش بعد 
لقاء فاصل مع اليرموك استطاع 
خالل���ه الفوز في���ه 2 - 1 بعد 
لقاء مثير جمع البطل عبداهلل 
املزين مع عمار التميمي، حيث 
متكن املزين م���ن قلب تأخره 
0 - 2 الى فوز عريض 3 - 2 
ليعطي زميله سالم فايز الثقة 
في لعب املب���اراة الفاصلة مع 
ناصر الرام���زي ليتغلب فايز 
بجدارة 3 - 1 ليهدي درع دوري 
العمومي الى نادي الساملية الذي 
سيشارك في البطولة العربية 
اليرموك  املقبلة، فيما احت���ل 
املركز الثاني وجاء كاظمة في 

املركز الثالث.
وفي مسابقة حتت 17 سنة، 
ف���وزا عريضا  اليرموك  حقق 
عل���ى الكوي���ت 3 - 0 ليتوج 
بطال للدوري، فيما جاء الكويت 
ثاني���ا واحتل كاظم���ة املركز 

الث����الث.
وفي مسابقة حتت 19 سنة، 
املركز االول  القادس���ية  احرز 
بجدارة، وجاء اليرموك ثانيا، 
واحرز كاظم���ة املركز الثالث، 
فيما توج فريق حتت 15 سنة 
بنادي الكوي���ت بطال للدوري 
الثاني  املركز  اليرموك  واحتل 
بعد لقاء فاصل مع العربي انتهى 
لليرامك���ة 3 - 0 ليترك املركز 

الثالث لالخضر.
وعق���ب اللق���اء اخلتام���ي 
ق���دم نائب رئيس  للعمومي، 
االحت���اد عبدالعزيز العوضي 
درع البطولة العمومي الى قائد 
الساملية، فيما وزع امليداليات 
امللونة امني السر العام يوسف 
اشكناني وامني الصندوق وليد 
الصميع���ي وعض���و االحتاد 

أحرزت الكويت لقب البطولة 
ال���� 12 لدول مجل���س التعاون 
اخلليجي أللعاب القوى للشباب 
التي أس���دل الستار عليها امس 
األول على مضمار وميدان املرحوم 
احمد الرشدان في منطقة كيفان 
بحضور حاش���د تقدمه رئيس 
التنظيمية ورؤس���اء  اللجن���ة 
الوف���ود اخلليجية  وأعض���اء 
ادارة  ورئيس وأعضاء مجلس 
احتاد العاب القوى والذين قاموا 

بتتويج األبطال الفائزين.
وجاء إح���راز الكويت للقب 
الغالي بعد مرور 21 عاما عجافا 
على املنتخب���ات الوطنية. وقد 
حصد أبطالنا في هذه البطولة 
21 ميدالي���ة منها 7 ذهبيات و9 
فضيات و5 برونزيات، ليحتلوا 
الصدارة بجدارة وثقة، ووضعوا 
اسم الكويت على لوحة الشرف 

للبطولة.
واكتفت قطر بلقب الوصافة 
بعد ان نالت 5 ميداليات ذهبية 
ومثلها فضي���ة و3 برونزيات، 
وحلت البحرين باملركز الثالث ب� 
5 ذهبيات وفضيتني، والسعودية 
في املركز الرابع برصيد 4 ذهبيات، 
و6 فضي���ات و10 برونزي���ات، 
واخلامس االمارات ببرونزيتني، 
والسادس عمان التي خرجت من 

البطولة خالية الوفاض.

العجمي يهدي اإلنجاز

من جهته، أهدى امني الصندوق 
في احتاد ألع���اب القوى ومدير 
البطولة محسن العجمي االجناز 
الكبير الذي حققه »ازرق الشباب« 
الى صاحب السمو األمير وسمو 
ولي العهد وراعي البطولة الشيخ 
احمد الفهد وللش���عب الكويتي 

وللجماهير الرياضية.
وأكد ان ما حققه ابطال الكويت 
لم يأت من فراغ، بل كان وراءه 
جهد كبير وجبار من اجلهازين 

محمد الرجيب مع فريق الوطنية لالتصاالت الفائز بلقب البطولة

»الوطنية لالتصاالت« يتّوج بطاًل ألبطال الدورات

توج فريق الشركة الوطنية لالتصاالت بطال 
التاس���عة  الرمضانية  ال���دورات  أبطال  لبطولة 
خلماسيات كرة القدم وذلك بعد فوزه الكبير على 
فريق النظاراتي حسن بأربعة أهداف نظيفة في 
اللقاء النهائي للبطولة التي أقيمت منافساتها خالل 
الفترة من الرابع وحتى الثامن من الشهر اجلاري 

على مالعب مركز حسن ابل مبنطقة الدسمة.
وبهذا الفوز حصل »الوطنية« صاحب املركز 
األول على مبل���غ 3 آالف دينار هي قيمة جائزة 
الفري���ق املتوج باللقب، بينما حصل »النظاراتي 
حس���ن« صاحب املركز الثاني على جائزة مالية 

قدرها ألفا دينار.
وكان احلفل اخلتامي للبطولة قد شهد العديد 
من الفعاليات التي مت تنظيمها من قبل مسؤولي 
اللجن���ة املنظمة العليا للبطولة برئاس���ة محمد 
الرجي���ب ونائبه فيصل العم���ار حيث مت تكرمي 
العديد من الشخصيات التي حضرت احلفل وجاء 
في مقدمتهم اإلعالمي املميز محمد املس���ند الذي 
حرص على حضور اللقاء اخلتامي باإلضافة إلى 

العديد من الشخصيات الرياضية العامة.
من جانبه هنأ الرجيب رئيس اللجنة املنظمة 
لبطولة أبطال الدورات الرمضانية فريق الوطنية 

لالتصاالت بحصوله على لقب البطولة بعدما ظهر 
مبستوى فني مميز.

وب���ني أن بطولة أبطال ال���دورات الرمضانية 
بنسختها التاسعة شهدت منافسات قوية ومثيرة 
بني جميع الفريق واكبر دليل على ذلك أن الفريقني 
الل���ذان تأهال إلى املباراة النهائي���ة من البطولة 
املاضي���ة خرجا من األدوار األولى مما يؤكد على 
جناح البطولة بكل املقاييس س���واء كانت فنية 

أو تنظيمية.
كما أش���ار إلى أن الهدف الرئيس���ي من إقامة 
مثل هذه البطولة يبقى جتميع الش���باب في جو 
رياضي تنافسي مبينا في الوقت نفسه أن اللجنة 
حرصت على توفير كل سبل الدعم املادي واملعنوي 
بهدف زيادة حماس الالعبني لتقدمي وبذل قصارى 

جهدهم.
بدوره، أهدى مدير فريق الوطنية لالتصاالت 
محمد العجمي لقب البطولة إلى مسؤولي الشركة 
الوطنية لالتصاالت، مشيرا إلى الدعم الكبير الذي 
يحظى به الفريق من جميع مسؤولي الشركة خاصة 
عبدالعزيز البالول مدير العالقات العامة واإلعالم 
بالشركة الذي يبقى على اتصال دائم مبسؤولي 

الفريق ويحرص على تلبية جميع متطلباته.


