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قائد فريق احلرس يتسلم كأس البطولة

الشيخ جابر البندر اجلابر

قائد فريق القادسية نهير الشمري يقدم درع الدوري إلى سعود البابطني

البابطني يرحب مبدرب القادسية محمد ابراهيم

)هاني الشمري(سعود البابطني يكرم العب القادسية حمد العنزي 

الشيخ خالد الفهد يرحب باإلعالمي خالد احلربان

الشيخ طالل الفهد يحتضن كأس األمير

صورة جماعية للبابطني والفهد مع املكرمني

الفهد: رغم الظروف الصعبة أثبت القادسية أنه فريق إنجازات
عبدالعزيز جاسم

أق����ام رج����ل االعمال س����عود 
عبدالعزيز البابطني حفال لتكرمي 
فري����ق القادس����ية اول من امس 
مبناس����بة فوزه بثنائية الدوري 
املمتاز وكأس سمو االمير بحضور 
السابق  القادس����ية  رئيس نادي 
الفهد واجلهازين  الش����يخ طالل 

االداري والفني والعبي الفريق.
انه تش����رف قبل  الفهد  وقال 
أيام م����ع االصفر باحلصول على 
لقب كأس سمو األمير ومصافحة 
نائب األمير وولي العهد الش����يخ 
نواف األحمد، مضيفا انه استكماال 
لهذه الفرحة متت تلبية دعوة األخ 
س����عود عبدالعزيز البابطني في 

ديوانه والتي تعتبر عادة سنوية 
ويجب أن نشكره عليها باسم جميع 
القدساوية، متمنيا عدم انقطاعها 

في املواسم املقبلة.
واضاف الفهد ممازحا الالعبني 
ان كأس السوبر الذي سيقام بداية 
املوسم املقبل سيكون بني القادسية 
واألصفر حلصول األول على لقب 

ال����دوري والثاني على لقب كأس 
سمو األمير.

وبني أن القادسية مر في هذا 
املوس����م بظروف صعبة تعتبر 
هي األصعب ل����ه منذ فترة اال ان 
الالعبني أثبتوا أنهم رجال داخل 
امللعب وحققوا البطوالت مبساندة 
اجلهازي����ن اإلداري والفني وهو 

اجن����از ليس بغري����ب على أبناء 
القلعة الصفراء الذين عودونا دائما 

على البطوالت في كل موسم.
 من جهته قال سعود عبدالعزيز 
القادسية تفوق هذا  ان  البابطني 
املوس����م بفضل من اهلل وتالحم 
الالعبني مع اجلهازي����ن اإلداري 
والفني بالرغ����م من كل الظروف 

التي م����ر بها وكان الرد من خالل 
حتقيق األلقاب، مش����يرا إلى أنه 
الثاني  القادس����ية بيت����ه  يعتبر 
وشهادته فيه مجروحة لقربه من 
الفريق لكنهم في النهاية يستحقون 

هذا التكرمي.
وأشار البابطني الى أن األصفر 
فقد هذا املوسم بطولة عزيزة على 

قلبه وهي بطولة سمو ولي العهد 
التي يتوق����ع أن يعوضها ابطال 
القادسية في املوس����م املقبل مع 
باقي البط����والت األخرى، متمنيا 
التوفيق لكل الالعبني وبذل املزيد 
من اجله����د للقلعة الصفراء التي 
تستحق كل هذا التعب.مؤكدا أن 
اجلميع يستحق هذا التكرمي والدعم 

سواء الالعبون أو اجلهازان الفني 
واالداري نظرا للجهد الكبير الذي 
بذلوه هذا املوسم، كما أن وسائل 
اإلعالم تستحق اإلشادة والتقدير 
أيضا حيث اعطت نكهة للمسابقات 
الرياضية من خالل االهتمام بجميع 
األلعاب الرياضية، متمنيا مواصلة 

العمل بنفس هذا العطاء.

خالل تكريم سعود عبدالعزيز البابطين لألصفر

الحرس يحافظ على لقب »كرة الوزارات« الجابر: خليجي هوكي الجليد
سيكون لها دور في انتشار اللعبة

الوفد العراقي يغادر البالد
غادر البالد وزير الشباب العراقي جاسم جعفر 
والوفد املرافق بعد زيارة استمرت 3 أيام جرى خاللها 
بحث العديد من املوضوعات الرياضية والشبابية 

التي تهم اجلانبني.
وكان في وداعه رئي����س مجلس االدارة واملدير 
العام للهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
والقائم بأعمال السفارة العراقية في الكويت د.أجود 
العزاوي ومس����ؤولون من الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة. من جهته، أفاد مدير ادارة شؤون اإلعالم 
والنشر للهيئة توفيق العيد بأنه انطالقا من رغبة 
البلدين الشقيقني في تعزيز عالقات اإلخاء والتضامن 
وتوثيق العالقات بينهما من شأنه اإلسهام في دعم 
أواصر األخوة بني شباب البلدين ورغبة منهما في 
توثيق عالقات التعاون في مجال الشباب والرياضة 
فإن اجلانبني اتفقا على دعم التعاون بينهما في مجال 

الشباب والرياضة وتشجيعه بني الهيئات واألجهزة 
املعنية عن طريق تبادل زيارات املسؤولني عن العمل 
الشبابي والرياضي والوفود الشبابية والرياضية 
واقامة أس����ابيع اإلخاء وتبادل األبحاث والدراسات 
والنشرات واملش����اركة في املعسكرات واملؤمترات 
والندوات ودعم تشجيع التعاون في بيوت الشباب 
ومعسكرات العمل واخلدمة العامة ومراكز الشباب 
وتنظيم برامج مشتركة في البيئة. وكشف العيد عن 
تش����كيل جلنة مشتركة بني اجلانبني قريبا جتتمع 
س����نويا في البلدين لوضع البرامج التنفيذية في 
املجاالت الشبابية والرياضية والتدريبية والتأهيلية 
السيما ان الكويت عضو باملكتب التنفيذي ملجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب كما تترأس حاليا 
مكتب وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون 

اخلليجي في دورته احلالية.

أشاد الرئيس الفخري للجنة 
هوكي اجلليد الشيخ جابر البندر 
اجلابر باستضافة الكويت لبطولة 
اخللي����ج االولى لهوك����ي اجلليد 
الثالثاء  التي ستقام  للمنتخبات 
املقبل وتستمر 6 أيام. وقال البندر 
ان البطولة سيكون لها دور كبير 
في زيادة انتشار اللعبة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي والتي 
شهدت قفزة كبيرة في السنوات 
االخيرة، بدليل املشاركة املستمرة 
للمنتخبات اخلليجية في البطوالت 
العربية واالقليمي����ة وحتقيقها 
نتائج طيبة فيها، خاصة املنتخب 
االماراتي. وأضاف ان البطولة التي 
يشارك فيها منتخبات: السعودية 
واالمارات وعمان اضافة للكويت 
تعد فرصة طيبة لالعبي املنتخبات 
املش����اركة الكتس����اب اخلب����رة 
واالحتكاك من خالل اللقاءات التي 

جتمع املنتخبات.
وثمن البندر الدعم الكبير الذي 
قدمه رئيس اللجنة االوملبية الشيخ 
أحمد الفهد ورئيس الهيئة العامة 
للش����باب والرياضة املدير العام 
فيصل اجل����زاف للبطولة والتي 
من شأنها النهوض بهذه الرياضة 
وحتقيق املزيد من االجنازات. من 

جانبه، اعلن املنسق العام للبطولة 
وليد الصقعبي ان اللجنة املنظمة 
تسلمت اسماء الوفود املشاركة في 
الى  البطولة ومواعيد وصولهم 
الكوي����ت، مؤكدا ان اللجنة تبذل 
جهودا مضاعف����ة لتجهيز صالة 
التزلج التابعة لشركة املشروعات 
الس����ياحية التي س����تقام عليها 
البطول����ة. وق����ال الصقعبي انه 

مت تخصي����ص غرف خاصة لكل 
املنتخبات املشاركة داخل صالة 
التزلج، اضافة الى اعداد املنصة 
الرئيس����ية واملدرجات الستقبال 
القي����ادات الدولي����ة ف����ي اللعبة 
واجلماهير احملبة لهذه الرياضة. 
مضيفا ان دخول املباريات سيكون 
باملجان لتشجيع الالعبني والعمل 

على إجناح البطولة.

حافظ احلرس الوطني على 
الوزارات  لقب بطول���ة كأس 
والهيئات احلكومية لكرة القدم 
بعد فوزه على فريق الداخلية 
2 � 0 في املباراة النهائية التي 
ج���رت عل���ى ملع���ب النصر 
الهيئة  بحضور نائ���ب مدير 
العام���ة للش���باب والرياضة 
للش���ؤون الرياضية د.حمود 
فليطح وعدد من املس���ؤولني 
ب���وزارة الداخلي���ة واحلرس 
الوطني، حيث مت تسليم كأس 
البطولة للفريق الفائز، فيما نال 
فريق التربية املركز الثالث إثر 

تغلبه على املالية 3 � 1.
وجاءت املب���اراة اخلتامية 
متوس���طة املستوى كان فيها 
احلرس األفضل وسجل هدفي 
الفوز في الشوط الثاني، فقد 
جنح العب���ه جمال راضي في 
تس���ديد كرة ثابتة س���كنت 
ميني حارس الداخلية سلمان 
املطيري، وأضاف أسامة احلجار 
الهدف الثاني في الوقت القاتل 
من املباراة عندما أسقط الكرة 

»ل���وب« بش���كل جميل فوق 
احلارس املتقدم ليحسم املباراة 
لصالح احلرس ليحافظ على 
ال���ذي أحرزه املوس���م  لقبه 

املاضي.
الفنية  اللجن���ة  واختارت 
املدرب محمد املطيري كأفضل 
مدرب في البطولة وهو مدرب 
احلرس الوطني، فيما مت اختيار 
ظاهر عوض من الدفاع كأفضل 
الفريق  املالية  إداري، وفريق 
املثالي، ومحم���د فهاد أفضل 
العب من فريق الداخلية، وماجد 
الرش���يدي أفضل حارس من 

فريق احلرس الوطني.
وق���د أدار املباراة النهائية 
احلكم هاشم الرفاعي، ساعده 
على اخلطوط عبدالعزيز جاسم 
وعلي شعبان، وعبدالعزيز أمان 

حكما رابعا.
الهيئة  وهنأ نائب مدي���ر 
للش���ؤون الرياضية د.حمود 
فليطح فريق احلرس متمنيا 
حظ���ا أوف���ر لبقي���ة الفرق، 
مش���يرا ال���ى ان الهيئة تدعم 

أنشطة الوزارات املختلفة التي 
تساهم في إبراز العبني بشكل 
جيد من خ���الل هذه اللقاءات 
الكروية وغيرها من األلعاب، 
كما أشاد بدور اللجان العاملة 
البطولة، متمنيا للجميع  في 

النجاح.
ومن جهته، فقد أعرب العقيد 
ركن حميد دحل رئيس اللجنة 
ارتياحه لنجاح  الفنية ع���ن 
املوس���م الكروي لل���وزارات، 
مشيدا باجلهود الكبيرة التي 
بذلت من الهيئة وإدارة نادي 
النص���ر، والفرق املش���اركة 
ووسائل اإلعالم، واحتاد القدم 
وأعضاء اللجنة الفنية إلجناح 
البطولة الثاني���ة لكرة القدم 
للوزارات وهنأ احلرس على 

فوزه باللقب.
وأكد ان اللجنة س���تدرس 
جميع املقترحات التي قدمتها 
الفرق استعدادا لتطبيق األفضل 
خالل املوس���م املقبل، متمنيا 
اس���تمرار دعم الهيئة املتميز 

لبطوالت الوزارات.

الجهراء يجدد لتوبانغو وويلسون ينتظر

قضية العربي »داخل الملعب« اليوم

»الصيد« يختتم موسمه اليوم

مبارك الخالدي
غادر الب���الد محترفا اجلهراء املغربي���ان ربيع هوبري ويونس 
قاسني، بعد انتهاء تعاقدهما مع الفريق وعدم رغبة اجلهازين الفني 
واالداري في التجديد لهما، فيما جددت االدارة التعاقد مع البرازيلي 
انطوني���و توبانغو، ومت تأجيل البت في التجديد ملواطنه انطونيو 

ويلسون حتى األسبوع املقبل.
وتبح���ث ادارة الفريق مع اللجنة املكلفة ب���ادارة النادي بجمع 
التبرعات واملكافآت، بعد الصعود الى الدوري املمتاز، وحتديد موعد 
إلقامة حفل لتكرمي الالعبني، يحضره عدد كبير من رؤساء مجالس 
ادارات النادي السابقني، وأعضاء اجلمعية العمومية، والشخصيات 

العامة في املنطقة.

يستضيف اليوم برنامج »داخل امللعب« الذي يبث على قناة »الشاهد« 
يومي اجلمعة والسبت في العاشرة والنصف مساء عضوي اجلمعية 
العمومية بالنادي العربي عبدالرضا عباس ورائد الزعابي للحديث عن 
أوضاع القلعة اخلضراء وأس���باب تدهور الفرق الرياضية في النادي 

وخصوصا فريق كرة القدم الذي مازال يغيب عن منصات التتويج.
»داخل امللعب« يلقي الضوء على أهم األحداث والقضايا الرياضية 
التي تطرح بحيادية باالضافة الى انه سيعرض مجموعة من األهداف 
والصور القدمية وبعض الظواهر الس���لبية ف���ي األندية واالحتادات 
الرياضية. البرنام���ج من إعداد وتقدمي د.عبدالهادي العجمي وإخراج 

حسن اخلضري.

يختتم نادي الصيد والفروسية موسمه لبطوالت القفز برعاية 
الشيخ ضاري الفهد باقامة املهرجان اخلتامي لهذا املوسم الذي قيد 
فيه 130 فارسا وفارسة من مركز الكويت للفروسية ونادي املسيلة 

ووزارة الداخلية باالضافة الى فرسان وفارسات نادي الصيد.
واعرب مدير عام النادي عبداهلل فيروز عن سعادته القامة املهرجان 
اخلتامي اليوم الذي يتصادف مع عودة الشيخ ضاري الفهد من رحلة 

العالج بعد ان من اهلل عليه بالصحة والعافية.
واضاف ان الش���يخ ضاري حريص على االرتقاء برياضة اآلباء 
واالجداد ودعم فرسان الكويت في الداخل واخلارج، ومتنى التوفيق 
للجميع كما ش���كر االندية املتخصصة برياضة القفز على جهودها 

الواضحة.
م���ن جهة اخرى، اك���د عضو مجلس ادارة ن���ادي الصيد ومدير 
البطولة خليل اسد مشاركة 130 فارسا وفارسة في مسابقات اليوم 
على ارتفاعات مختلفة هي 100/90 سم و125/115 سم و135/130 سم 
للفئة املتقدمة، وتوقع ان تش���هد بطولة اليوم منافسات مثيرة بعد 

اكتساب الفرسان املزيد من اخلبرات هذا املوسم.
ومتنى اسد لفرسان وفارسات الكويت التوفيق والنجاح واالستعداد 
املبكر لبطوالت العام املقبل وامكانية املنافسة على البطوالت اخلارجية 

ضمن تصفيات كأس العالم بعد العودة الى مظلة االحتاد الدولي.
وش���كر اسد رئيس نادي الصيد الش���يخ ضاري الفهد واالندية 
املتخصصة على اجلهود املبذولة من اجل النهوض برياضة القفز.


