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أعرب الشيخ سلمان احلمود 
رئيس النادي العربي األسبق عن 
حزنه العميق في فقيد الرياضة 
بشكل عام وأسرة القلعة اخلضراء 
بشكل خاص املرحوم علي ناصر 
بهبهاني، مشيرا الى أن الفقيد كان  
املتميزين  الرياضيني  أبرز  أحد 
ممن حف���ل تاريخه���م بالكثير 
الرياضية على  من االجن���ازات 
املستويني احمللي واخلارجي وقد 
رحل بعد أن ترك وراءه س���يرة 
رياضية وطني���ة عطرة، وترك 
في نفوس زمالئه ومن عاصروه 

وعرفوه عن قرب أثرا عميقا.
وأشار احلمود الى أن الفقيد كان قدوة في األخالق الرياضية داخل 
امللعب وخارجه وان سجله احلافل البد أن يكون مثاال يحتذى لألجيال 
املتعاقبة والناشئني خاصة أن الراحل متيز بعطائه الرياضي في أكثر 
من لعبة وقد سخر كل امكاناته وقدراته ومهاراته من أجل ممارسة 
األلعاب الرياضية التي أحبها بالشكل املميز ومن أجل رفع اسم ناديه 

وعلم وطنه الكويت في احملافل والبطوالت الرياضية املختلفة.
وطالب الشيخ س���لمان احلمود القائمني على احلركة الرياضية 
وأس���رة النادي العربي بتخليد ذك���رى الفقيد تقديرا لعطاءاته وما 

قدمه للرياضة.

أب���دى عضو جلن���ة هوكي 
اجلليد ومدير املنتخب محسن 
املعصب قلقه جراء اصابة »كابنت« 
املنتخب الوطني محمد العجمي 
بخلع في الكتف األيس���ر وذلك 
جراء مشاركته في املباراة الودية 
ام���ام فريق كندي في معس���كر 
التشيك، ومت نقله الى املستشفى 
إلجراء الالزم، ونصحه األطباء 
بالراحة وخاض املنتخب مباراته 
األخيرة وفاز بها على احد الفرق 
التشيكية احمللية واعرب املعصب 
عن سعادته بنجاح املعسكر من 
حيث رفع مستوى اللياقة البدنية 

من خالل التدريبات اليومية على فترتني صباحية ومسائية واشاد 
املعصب برئيس اللجنة ورئيس الوفد فهيد العجمي لتسهيله جميع 

االمور استعدادا لآلسياد الشتوي بكازاخستان.

»مارلين���ز وانديان���ز وريدز 
ورايز وجيانتس وريد سوكس 

وغيرها من االسماء العاملية.
وبعد ذل���ك، رفعت اعالم 
الكويت واميركا ونادي الصيد 
والدوري وجرى عزف السالم 
الوطن���ي للكويت واميركا ثم 
اقس���م مجموعة من الالعبني 
والالعب���ات باللغات العربية 
واالجنليزي���ة واالس���بانية 
واالملانية والهندية امام الفهد 
وجونز عل���ى اللعب النظيف 

وتقبل اخلسارة.
وقب���ل انط���الق املباريات 
جرى تقدمي الدروع التذكارية 
للرعاة وللسفيرة االميركية ثم 
اعلنت جونز والفهد عن انطالق 
املباريات بضرب الكرة الى العب 

القاعدة كل على حدة.
وكان الم���ني س���ر اللجنة 
عبدالعزيز بوجروة دور فاعل 
في التنظي���م واالدارة وكذلك 
اللجنة سعود االيوب  لعضو 
ال���دوري فرصة  الذي اعتبر 
مهمة لالعبني بدعم نادي الصيد 

والفروسية.

ض���اري الفهد في تأمني املالعب 
الرائعة ودعمه املتواصل للعبة 
والالعبني وحسن التنظيم للدوري 
احلالي، مؤكدة ان ذلك يساهم في 
زيادة وتوسع اللعبة في شرائح 
املجتم���ع وينعكس ايجابا على 

الرياضة الكويتية.
وكان الدوري قد انطلق امس 
بقص شريط االفتتاح والكشف 
عن اللوحة التذكارية في مالعب 
الشهيد في نادي الصيد برعاية 
الش���يخ ضاري الفهد وحضور 
السفيرة االميركية، ثم جرى دخول 
طوابير الفرق املشاركة الى امللعب 
مبشاركة 26 فريقا ميثلون فئات 
»تي بول وميجورز وميجورز تو 
وجونيورز وماينورز وسوفت 
بول وتش���النجر باالضافة الى 
فئة لالعب���ني ذوي االحتياجات 
اخلاصة«، ثم جال الشيخ ضاري 
وجونز على مرافق املالعب حيث 
اشادت السفيرة بها ثم بدأ دخول 
الفرق املشاركة وسط تصفيق 
االهالي واحلض���ور باملدرجات 
وعلى وقع اغاني اجنبية معروفة 
وحماسية، ومن الفرق املشاركة 

ومهمة لتنمي���ة املجتمع املدني 
وبث روح التنافس واالنضباط 
اللعبة من  وتقبل اخلسارة في 
الالعبني حي���ث دأبت منذ  قبل 
قدومها الى الكويت على نش���ر 
ودعم اللعبة التي تعتبر االولى 
في اميركا ملا لها من فوائد على 
الالعبني، مش���يدة بدور الشيخ 

اليوم الرياضي واملهرجان الكبير 
بحضور ومشاركة 26 فريقا في 
اللعبة تنافسوا للحصول على 
املراكز االولى في جو من الروح 
الرياضية والتنظيم املميز الذي 
يضمن افضل مشاركة للجميع.

واشاد الش���يخ ضاري بدور 
البيس���بول واعضائها  جلن���ة 

وتعاونهم الجناح الدوري املصغر 
للعبة بهدف ايصال اللعبة الى 
اكبر شريحة من املجتمع وجلميع 
الفئات العمرية لالعبني املهتمني 

مبمارستها من اجلنسني.
بدورها، قالت السفيرة جونز 
بعد االفتتاح انها تعتبر اللعبة 
وتنظي���م الدوري فرصة كبيرة 

»أسباع« يظفر بكأس الدعيج
في فروسية األحمدي

احرز اجلواد اسباع السطبل فهد الدبوس بقيادة اخليال روميل 
كأس الشيخ ابراهيم الدعيج عندما تفوق على جياد الدرجة الثالثة 
منذ انطالقة الصناديق حتى خط النهاية رغم محاوالت بيرق التحرير 
لكن دون جدوى، كما قلب اجلواد البطل مذكر السطبل الطيار بقيادة 
اخليال كوت التوقعات رأسا على عقب ليحقق فوزا مستحقا مسجال 
رقما قياس���يا في الش���وط الثالث املخصص جلياد الدرجة االولى 
وذلك في االجتماع الرابع عش���ر لسباق اخليل الذي اقيم عصر اول 
من امس على مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل اجلابر في فروسية 

االحمدي.
حض���ر االجتماع جماهي���ر غفيرة من محب���ي ومتابعي رياضة 

السباقات وفي مقدمتهم الشيخ عبداهلل ابراهيم الدعيج.
من جانبه، اش���اد هايف احلويلة رئيس مجلس ادارة فروس���ية 
االحمدي باملس���تويات الفنية لسباقات االجتماع الرابع عشر، وقال 
ان رياضة السباقات تسير بخطوات واثقة نحو االفضل على الرغم 
من الصعوبات واملعوقات التي تواجه رياضة الفروسية بوجه عام، 
السيما فروس���يات املناطق الثالث االحمدي والفروانية واجلهراء، 

ابرزها قلة املوارد املالية.
وتابع: ان اصحاب ومالك اخليل حتملوا الكثير في الفترات السابقة 

من اجل االستمرار في رياضة اآلباء واالجداد.
وفي ختام حديثه، تقدم بجزيل الشكر واالمتنان للشيخ ابراهيم 

الدعيج محافظ االحمدي على تبرعه السخي.

ف���از فريق بن���ك الكويت 
الوطني لكرة القدم على فريق 
بن���ك الصناع���ي 51 في أولى 
مباريات���ه ف���ي بطولة دوري 
املصارف لك���رة القدم املقامة 

على ملعب وزارة اإلعالم.
وكانت املباراة متكافئة بني 
الفريقني وانتهى الشوط األول 
بأربعة أهداف لفريق الوطني 
سجلها كل من ناصر بوعباس 
وراشد الشعالن ومهدي العجمي 
وهدف واحد للبنك الصناعي. 
الوطني أن يفرض  واستطاع 
كلمته في الشوط الثاني بهدف 
خامس س���جله الالعب عقيل 

عمر.

اجتماع اتحاد غرب 
آسيا للمعاقين اليوم

قال نائب رئيس احتاد غرب 
آسيا لكرة السلة وأمني سر عام 
النادي الرياضي للمعاقني شافي 
الهاجري ان الكويت تستضيف 
الي���وم بفن���دق الهوليدي إن 
اجتماعات احتاد غرب آسيا على 
هامش بطولة السلة للمعاقني 
على الكراسي املتحركة والتي 
من املقرر أن تقام في الكويت 
في أبريل املقبل مبشاركة الفتة 

من املنتخبات.
وأوضح الهاجري ان اجتماع 
اليوم يحضره الرئيس الفخري 
للنادي الشيخة شيخة العبداهلل 
وممثلو أكثر م���ن )15( دولة 
ضمن منظوم���ة احتاد غرب 
آسيا للعبة، وعدد من املسؤولني 
حيث ستتم مناقشة العديد من 
املواضيع على جدول األعمال 
منها تسمية اللجان، واعتماد 
تصنيف احلكام في غرب آسيا 
لرياضة املعاقني ودراسة عدة 

مقترحات من الكويت.

النجمة يلتقي
الصفاء في الكأس

النجمة  اللقاء بني  س���يكون 
والصفاء اليوم على ملعب بيروت 
البلدي في واجهة مباريات الدور 
ربع النهائي ملسابقة كأس لبنان 

لكرة القدم.
ويق���دم الفريقان مس���توى 
متذبذبا في البطولة احمللية وقد 
ينعكس األمر عليهما في مسابقة 

الكأس.
وتأهل النجمة الى هذا الدور 
بف���وزه في ثم���ن النهائي على 
الدرجة  الش���باب طرابلس من 
الثانية 3-0 األس���بوع املاضي، 
فيما عانى الصفاء األمرين لتخطي 
االصالح البرج الشمالي بركالت 
الترجيح���ي 3-2 بعد تعادلهما 
في الوقت���ني األصلي واإلضافي 

.0-0

خالص العزاء 
يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء من عضو اللجنة الرياضية 
بنادي القادسية فيصل الشعالن 
لوفاة جدته، ومن رئيس وأعضاء 
مجل���س إدارة النص���ر لوف���اة 
سكرتير إدارة النادي عباس عز 
الدين، س���ائلني املولى عز وجل 
ان يسكنهما فسيح جناته ويلهم 

ذويهما الصبر والسلوان.

افتتح رئيس ن���ادي الصيد 
والفروسية الشيخ ضاري الفهد 
الدوري املصغر للعبة البيسبول 
والسوفتبول صباح امس على 
مالعب الشهيد في نادي الصيد 
والفروس���ية وللمرة االولى في 
مق���ر اللعبة اجلدي���د ومالعبها 
الس���فيرة  النادي بحضور  في 
االميركية ديبورا جونز واعضاء 
جلنة البيسبول ومدير عام نادي 
الصيد عبداهلل فيروز وجمع من 
الالعبني  كبار الضيوف واهالي 

ووسائل االعالم.
ض���اري،  الش���يخ  وق���ال 
ال���ذي يرأس جلنة البيس���بول 
ان اس���تضافة  والس���وفتبول، 
النادي للعبة والدوري املصغر 
للم���رة االولى جاء لدعم اللعبة 
انتش���ارها ولتحقيق  ولزيادة 
افضل الظروف لها لكي ميارس 
الالعبون الصغار والكبار هوايتهم 
والرياضة التي يحبونها، موجها 
ش���كره الى الرعاة الذين دعموا 
اللعبة والدوري احلالي وكذلك 
الالعبني واهاليهم وشكر ايضا 
حضور السفيرة جونز ألنشطة 

الفهد يفتتح دوري البيسبول في نادي الصيد والفروسية
بحضور السفيرة األميركية على مالعب الشهيد وبمشاركة 26 فريقًا

الفهد واحلمود وجونز وعبداهلل فيروز بعد قص شريط افتتاح البطولة

الشيخ سلمان احلمود خالل افتتاح الدورة

الشيخ ضاري الفهد والشيخ علي احلمود شاركا السفيرة األميركية ديبورا جونز في إزاحة الستار عن مالعب الشهيد

جانب من مباريات البيسبول في مالعب الشهيد بنادي الصيد

فريق بنك الكويت الوطني

الشيخ عبداهلل إبراهيم الدعيج يسلم الكأس للفائز

»الوطني« يهزم »الصناعي« في »المصارف«

نايف يواجه اإلبعاد في »الشامية«
تدخل منافس���ات دورة جمعية الشامية والشويخ لكرة القدم 
مرحلة جديدة اليوم عندما تقام منافسات الدور الثاني بعد اكتمال 
عقد الفرق املتأهلة لدور ال� 32 حيث تقام 8 مباريات في املجموعتني 
األولى والثانية بواقع 4 مباري���ات في كل مجموعة. فيلتقي في 
األولى املرحوم خالد عذاب مع جمعية الشامية »أ«، فيما يسعى 
املرعب ملواصلة انتصاراته وتخطي شركة مطاعم كاستيلو، اما 
مشعل نايف فيسعى للهروب من وطأة فريق األبعاد املرشح األقوى 
للمنافس���ة على اللقب بينما ينتظر الغزالن مواجهة صعبة أمام 
النظاراتي حسن  وال تقل مواجهات املجموعة الثانية إثارة وندية 

فيالقي اسبانيا العنيد في أول اللقاءات فيما يأمل عتاوية الفريج 
تقدمي عرض مرض أمام جمعية الشامية »ب« بحثا عن الفوز بينما 
يتطلع حماية الش���خصيات »ب« في املباراة الثالثة الى اصطياد 
حمامة السالم وفي اللقاء األخير يرغب ديوانية محمد صالح في 
جتاوز عقبة مركز شباب الشامية »ب«. وكانت مباريات املجموعة 
االولى امس األول قد شهدت تفوق ديوانية الشرمي على النخبة 4 
� 2 وجنح بو س���ارة في عبور القرين 4 � 0 فيما خطف األرسنال 
فوزا مهما من نواف دش���تي 4 � 2 وخطف مركز شباب الشامية 

»أ« الفوز في املباراة االخيرة من شباب اليوم 3 � 0.

الحمود: بهبهاني كان قدوة في األخالق

دورة لحكام »الخرطوش« بالرماية 

المعصب: إصابة »كابتن« هوكي الجليد 

افتتح الشيخ سلمان احلمود رئيس االحتادين الكويتي واآلسيوي 
نائب رئيس االحتاد الدولي للرماية على مجمع ميادين الشيخ صباح 
األحمد االوملبي للرماية اول من امس، الدورة الدولية حلكام رماية 
أسلحة اخلرطوش )B( والتي تستمر حتى 24 اجلاري ويحاضر 
فيها احملاضر الدولي القبرصي بيتروس كريستيس عضو اللجنة 

الفنية لالحتاد الدولي للرماية.
وحضر مراس����م افتتاح الدورة دعيج العتيبي رئيس االحتاد 
العربي للرماية نائب رئي����س مجلس اإلدارة عضو مجلس ادارة 
االحتاد الدولي للرماية، وعبيد العصيمي أمني عام االحتادين الكويتي 
والعربي، ويأتي تنظيم هذه الدورة في اطار سعي احتاد الرماية 
الى تفعيل هذه الرياضة فنيا وتنظيميا واالس����تفادة من القوانني 
احلديثة التي طرأت على قانون االحتاد الدولي ملس����ابقات رماية 
اخلرطوش، وق����د مت توجيه الدعوة الى احتادات الرماية العربية 
واخلليجية واآلسيوية والدولية واحلرس الوطني والى العديد من 
االحت����ادات الصديقة، وقامت احتادات الرماية في مملكة البحرين 
وسلطنة عمان وتركيا واحلرس الوطني بإرسال اسماء مشاركيها، 

كما سيشارك في الدورة 25 حكما كويتيا من اجلنسني.

الشيخ سلمان احلمود

محسن املعصب


