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غامن اخلالدي

النائب عسكر العنزي وخالد اجلاراهلل يقدمان الدرع والكؤوس

وعدنان السيد عضو اللجنة 
التنفيذية لالحتاد اآلسيوي 
للصحاف���ة الرياضية وعبد 
الرئيس  احملسن احلسيني 
الفخري لالحتاد اآلس���يوي 

للصحافة الرياضية.

الصليبخات يشكر صاحب السمو األمير

مغادرة وفد الكويت الجتماعات
 »الدولي للصحافة الرياضية«

يتقدم رئيس واعضاء مجل����س ادارة نادي 
الصليبخات بخالص الش����كر وعظيم االمتنان 
لصاحب الس����مو األمير الش����يخ صباح األحمد 
على مبادرته الكرمية واالبوية بسؤاله عن صحة 
رئيس مجلس االدارة علي شعبان بعد عودته من 
رحلة العالج في لندن.وقال رئيس مجلس ادارة 
نادي الصليبخات: باالصالة عن نفسي وبالنيابة 
عن اعضاء مجلس ادارة النادي واملنطقة، أتقدم 
بالشكر لصاحب السمو األمير لسؤاله عن صحتي 
بعد العارض الصحي الذي ألم بي وهذا االمر ان 
دل على ش����يء فإمنا يدل على انه والد اجلميع 
وأبو الرياضيني واهتمام س����موه بأبنائه يثلج 
صدورنا.ونعاهده ان نكون اوفياء ألميرنا وولي 

عهده األمني واالسرة احلاكمة، كما اشكر جميع 
من سأل عني من شيوخ ووزراء وأعضاء مجلس 
االمة والرياضيني.من جانبه قال أمير السر العام 
سعد عناد ان صاحب السمو األمير عودنا دائما 
على اهتمامه الكبير بأبنائه الرياضيني والسؤال 
عنهم ورسم لنا خريطة اإلخاء واحملبة بني افراد 
الشعب دون تفرقة، واضاف ان صاحب السمو 
األمير هو االب الروحي للرياضة الكويتية التي 
ارتفع شأنها في عهد سموه وتقدمت الى االمام، 
وسؤاله عن رئيس مجلس االدارة يأتي من منطلق 
اهتمام االب بأبنائه وجميع الرياضيني في منطقة 
الصليبخات، يتقدمون الى سموه بجزيل الشكر 

وعظيم االمتنان.

يغادر اليوم وفد الكويت 
املش���ارك ف���ي اجتماع���ات 
املؤمتر ال� 74 لالحتاد الدولي 
للصحاف���ة الرياضية الذي 
س���يعقد في مدينة سيئول 
الكورية خالل الفترة من 21 

حتى 26 اجلاري.
ويتكون الوفد من الزمالء 
فيصل القناعي أمني السر العام 
جلمعية الصحافيني الكويتية 
بصفته نائب رئيس االحتاد 
فيصل القناعيالدولي للصحافة الرياضية 

»الدولي« يرعى سباق اخليل

أعل���ن بنك الكوي���ت الدولي أكث���ر البنوك 
االسالمية منوا في الكويت عن رعايته لسباق 
اخليل والفروس���ية في اجلهراء، وهو السباق 
الذي جرت منافس���اته عل���ى مضمار املرحوم 
الشيخ صباح الناصر.وذكر »الدولي« ان رعايته 
ألنشطة هذه املنافسات جاءت في اطار حرصه 
على التواصل مع جميع ش���رائح عمالء البنك، 
باالضافة الى دعم االنشطة الرياضية التي تقام 

في الكويت سواء كانت محلية او دولية، مبينا 
انه كثف من مشاركاته في االحداث الرياضية 
خالل الفترة االخيرة ملا تلقاه من متابعة واهتمام 
كبير لدى فئة عريضة من الش���باب.واوضح 
البنك انه خصص مس���احة كبيرة من برامجه 
االجتماعية املوجهة للمجاالت الرياضية وشريحة 
الشباب ، والتي يراعي فيها تقدمي قيمة مضافة 

الى املجتمع.

تسليم الكأس للفائز بسباق فروسية اجلهراء

 الشمري يتصدر سباق االستعراض احلر

إجناز كويتي في »دراغ ريس« مرسى ياس
اختتم����ت اجلولة الثالثة من بطولة اإلمارات 
للدراغ ريس والتي أقيم����ت على مضمار حلبة 
مرسى ياس مشاركة واسعة من متسابقني اخلليج 
فكانت املش����اركة الكويتية لها نصيب األسد من 
حيث حجم املش����اركة وكذلك النتائج االيجابية 
التي متيز به أبطالنا.وحقق املتس����ابق س����عود 
الزبن املركز األول ضمن منافسات فئة 10.5 ويليه 
املتسابق تركي احلميدي اما املركز الثالث فذهب 
للمتسابق جمال اجلابر، اما فئة سوبر ستريت 8 
سلندرات فكانت الهيمنه كويتية 100% فقد حصل 
املتسابق محمد السليمان على املركز األول وجاء 

املتسابق جاس����م املقهوي باملركز الثاني ويليه 
املتسابق عبداهلل الشطي وفي فئة البرمود حصل 
املتسابق بدر خورشيد على املركز الرابع وفيما 
يخص فئة 4.8 فجاء املتسابق قاسم العجمي في 
املركز الرابع وفي فئة الدراجات النارية فقد حصل 
املتسابق محمد بوراشد على املركز األول ضمن 
منافسات فئة برومود مايك ويليه املتسابق مشعل 
الصبر اما املركز الثالث فكان من نصيب املتسابق 
محمد الياقوت وفي فئة سوبر ستريت بايك فجاء 
املتسابق بدر بن عيدان باملركز الثالث اما املتسابق 

يعقوب العلي فحل رابعا في هذه الفئة.

بحضور ما يقارب 4000 متفرج انطلقت على 
مضمار االستعراض احلر بحلبة جابر األحمد 
الدولية التابعة لنادي الس���يارات والدراجات 
اآللية اجلولة احلاس���مة والنهائية للموس���م 
احلالي لالستعراض احلر حيث تتميز بطولة 
االس���تعراض دوما بحضور جماهيري كبير 

ومبشاركة كبيرة من املتسابقني.

ثم انطلقت منافسات اجلولة بحماس قوي 
بني املتسابقني خصوصا اصحاب املراكز املتقدمة 
ضاري الش���مري وهاش���م العنزي وعارض 
العارضي وعياف الفضلي وجراح الفضلي وطالل 
العازمي.واس���تحق املتسابق ضاري الشمري 
املركز األول تاله باملركز الثاني جراح الفضلي 

واحتل العارضي املركز الثالث. 

قدم مستوى الفتاً في دوري دمج اليد

»يد« القادسية قوية بوجود احلساوي وتالحم الالعبني 
الالفت للقادسية  املس���توى 
دفعنا ال���ى الكتابة عن األصفر 
الذي طبق مقولة »أعود متأخرا 
خير من أال أعود«، وبالفعل خالل 
آخر مبارات���ني في دوري الدمج 
لكرة اليد ع���اد األصفر لبريقه 
الذهبي من خالل مستواه الفني 
واالهم ال���روح العالية التي لم 
نشاهدها منذ بداية املوسم إال في 
آخر مباراتني وهذا قد يعطي درسا 
إلدارات األندية األخرى التي علمت 
ان حض���ور رئيس النادي فواز 
احلس���اوي آخر مباراتني أعطى 
الالعبني روحا معنوية جديدة 
بل لم يكتف احلساوي باحلضور 
فقط بل حرص على حث الالعبني 
على بذل املزيد من اجلهد والعطاء 
مباش���رة قبل انط���الق صافرة 
البداية، ما كان له األثر االيجابي 
واالهم ان العبي القادسية لعبوا 
لنفس���هم ولناديهم ولم يلعبوا 
لفواز احلساوي وهذا ما الحظناه 
في امللعب عندما ركز الالعبون 
على امللعب وعلى اجلهاز الفني 
ولم ينظروا الى املقصورة عندما 

كانوا يسجلون.
وكان العن���وان أمس ملباراة 
القادس���ية مع العرب���ي »ثورة 
الشباب متنح التعادل للقادسية 

اجليماز وه���ي ان جميع العبي 
القادسية هم اصدقاؤك ليس فقط 
باقر خريبط وناصر بوخضرا 
وعبدالرحمن املزين وش���قيقه 
عبدالوهاب ومت���ى ما لعبت يا 
صالح بش���كل صال���ح للجميع 
فان اداءك سيكون أفضل وأيضا 
أداء القادسية سيرتقي لألفضل 
وسنذكر احلقيقة للجميع بأنك 
العب موهوب واداؤك في امللعب 
راق لذلك يجب عليك ان حتتضن 
اجلميع يا صالح ليكون القادسية 

صاحلا للعب.
في النهاية ال يعني ما كتبناه 
ان القادس���ية وص���ل الى ذروة 
الفريق  ان  أو  الفني  املس���توى 
سيس���ير على هذا احلال طويال 
ولكن لضمان اس���تمرار الهوية 
الالعبني االلتزام  الصفراء على 
بتعليمات اجله���از الفني وعدم 
إيص���ال الثقة ال���ى الغرور ألن 
الفاصل بينهما خيط رفيع ورفيع 
جدا لذلك على الالعبني اإلنصات 
لنصيح���ة الكبار وإذا اس���تمر 
حال الفريق على ذلك فبالتأكيد 
القادسية س���يكون من فرسان 
املقدمة عل���ى األقل في اخلمس 

سنوات املقبلة.
حامد العمران  ٭

ليعطينا خيوط���ا ذهبية الفتة 
متمثلة بالالعبني لتتداخل هذه 
اخليوط ببعضه���ا لتصبح يدا 
واحدة في امللعب ش���كلت قوة 
بإمكانها ان تقبض وتخنق من 
يحاول سحبها للخلف لذلك كتبنا 

»ثورة الشباب«.
الدرس الذي يجب ان يستفيد 
منه كل مهتم بلعبه اليد بشكل 
خاص والرياضة بشكل عام ان 
النادي في  الذي يضع مصلحة 
املقام األول سيصل إلى مبتغاه 
الالعبني  القادسية بنفس  وهذا 
كان باهتا في بداية املوسم واليوم 
بعد التفاف اإلدارة على الفريق 
الالعبني على بعضهم  والتفاف 
مع اجله���از الفني رأينا األصفر 
بصورته احلقيقية والتي نتمنى 
أن تستمر حتى النهاية الن تأهل 
القادس���ية بالوضع احلالي الى 
الدوري املمتاز شيء طبيعي وهذا 
يعطي املمت���از حالوة من طعم 
آخر السيما ان القلعة الصفراء 
معروفة بوفاء جماهيرها ووجود 
القدساوية في صالة  اجلماهير 
الش���هيد فهد األحمد في الدعية 

يجعل املمتاز يتفوق بامتياز.
الرس���الة األخي���رة البد من 
إيصالها الى صانع األلعاب صالح 

مع العربي« فالقصد ثورة الشباب 
عند القادسية الذي أجاد مديره 
الفن���ي غامن اخلال���دي واملدرب 
املص���ري حازم ع���وض قراءة 
الفريق بشكل جيد وعمال على 
مللمة الالعبني بش���كل جيد مع 
التركيز على الالعبني الش���باب 
والزج بالعبني من املراحل السنية 
مع اإلبقاء على الالعبني الشباب 
وهذا ما عمل توليفة جيدة ولوحة 
ش���بابية جميلة زاده���ا جماال 
اخلطوط الفني���ة العريضة من 
اجلهاز الفن���ي والقراءة اجليدة 
التي زادت من بريق اللون األصفر 

برعاية وحضور نائب مجلس األمة عسكر العنزي 
ورئيس مجلس إدارة نادي اجلهراء خالد اجلاراهلل 

ومدير أمن محافظة اجلهراء العميد محمد طنا 
أقيمت املباراة اخلتامية لدوري اجلهراء للمالعب 

الترابية لكرة القدم بني فريقي ميالن والسالم 
حيث استطاع ميالن من حتقيق اللقب في موسمه 

الثاني بفوزه بضربات اجلزاء الترجيحية 5-6 
بعد تعادل الفريقني سلبيا في الوقت األصلي 
واإلضافي.وقام النائب عسكر العنزي وخالد 

اجلاراهلل بتسليم كأس البطولة لكابنت فريق ميالن 
وتوزيع امليداليات واجلوائز على الفرق التي حققت 

املراكز األولى، وأقيم اخلتام على امللعب الفرعي 
لنادي اجلهراء.

من جانبه قال العنزي إن دعمه ملثل هذه األنشطة 

يأتي من منطلق الوطنية في مساعدة الشباب 
الرياضي ودعمهم ماديا ومعنويا ملا حتمله 

الرياضة من رسالة صادقة وأمينة في انتشال 
الشباب من طرق الهالك ورفاء السوء إلى االهتمام 
باللياقة البدنية والذهنية مما يخلق لدينا جيل واع 

رياضي يخدم الوطن في جميع املجاالت.
من ناحيته وصف رئيس مجلس إدارة نادي 

اجلهراء خالد اجلاراهلل إقامة مثل هذه البطوالت 
باملساعدة الوطنية التي يجب على كل أفراد 

املجتمع املساهمة بها، وتابع إن نادي اجلهراء 
يسعده استضافة مثل هذه البطوالت التي تساهم 

في إبعاد الشباب الكويتي عن رفقاء السوء وقضاء 
وقت الفراغ القاتل الذي يجر إلى اخلطأ في شيء 

مفيد لهم صحيا وبدنيا.

ميالن بطل دوري اجلهراء 

بلسم: الرياضة النسائية تفتقد اإلدارة اجليدة واالستمرارية
قالت بطلة املبارزة بلس����م 
االيوب ان الرياضة النس����ائية 
الكويتية تفتقد اإلدارة اجليدة 
واالستمرارية في متابعة املواهب 

النسائية.
وأضافت االيوب في تصريح 
ل� »كونا« على هامش مشاركتها 
في مؤمتر الرياضة واملسؤولية 
الذي تس����تضيفه  االجتماعية 
البريطانية لندن ان  العاصمة 
استمرار عطاء املواهب النسائية 
في الرياضة يتطلب وجود إدارة 
رياضية جيدة تقوم بوضع خطة 
زمنية تهدف لتطوير مستوى 
الالعبات والوص����ول بهن الى 
املنافس����ات الرياضية س����واء 

االقليمية او الدولية.
الفتيات  وقالت ان ممارسة 
للرياض����ة قائمة ف����ي األماكن 
املخصصة لها ووفقا ملا ينظمه 
القانون واالعراف االجتماعية 
سواء في نادي الفتاة او األندية 
الصحية بيد انها ش����ددت على 
ضرورة ان تكون ممارس����تها 
للرياضة في األندية كون ذلك 
يشكل حجر أساس في وصولها 

الى املنافسات الدولية.
وذكرت ان ممارسة الفتيات 
في الكويت للرياضة اقتصرت 

مشيرة إلى ان الوعي واالهتمام 
بهذا املوضوع يعكس����ان واقع 
الدولة ورجال األعمال  اهتمام 

جتاه املجتمع.
من جانبه، اشاد عميد السلك 
الديبلوماس����ي س����فيرنا لدى 
اململكة املتحدة خالد الدويسان 
بالبطلتني بلسم ولولوة االيوب 
البارزة وذلك من  وبجهودهما 
خالل مشاركاتهما في دعم برامج 
املسؤولية االجتماعية سواء في 
الكويت او اخلليج او الش����رق 

األوسط.
وقال السفير الدويسان عقب 
استقباله للبطلتني في مكتبه 
مبناسبة مشاركتهما في مؤمتر 
الرياضة واملسؤولية االجتماعية 
في لندن ان »بلسم ولولوة اسمان 
المعان ليس فق����ط بتفوقهما 
وحصدهما البطوالت في لعبة 
املبارزة بل على مستوى الرياضة 
النسائية في الكويت حيث حملتا 
راية الرياضة النسائية في كثير 

من احملافل الدولية«.
وأضاف »انه شيء رائع ان 
يكون لألبط����ال دور في تنمية 
مجتمعاتهم« مشيدا باجلهد املميز 
الذي تقوم به البطلتان في دعم 

األفكار التنموية في املجتمع.

تستمر فيها لتحقيق بطوالت 
واجنازات.

وحول مشاركتها في املؤمتر 
الذي تق����ام فعالياته في لندن 
قالت ان هذا املؤمتر يهدف الى 
مناقشة الدور املهم الذي تضطلع 
به احلكومات والشركات فيما 
يتصل باملسؤوليات االجتماعية، 

الفتاة لالس����تمتاع  على نادي 
ولقضاء وقت الفراغ، مش����يرة 
إلى انها حتاول تغيير هذا املفهوم 
وجذب الفتيات للبيئة الطبيعية 
ملمارس����ة الرياضة وهي داخل 
أندية رياضي����ة ليكون للفتاة 
احلق ف����ي اختيار وممارس����ة 
الت����ي تريدها وان  الرياض����ة 

بلسم ولولوة األيوب مع مشاركني في مؤمتر لندن

 كميل يهدي كتابه  للغامن

الهاجري يثني على مشوار خضير

اس���تقبل خالد الغامن عضو مجلس إدارة 
الهيئة العامة للشباب والرياضة احلكم الدولي 
السابق سعد كميل الذي أهدى الغامن نسخة من 
كتاب مسيرته الرياضية حتت عنوان »سعد 

كميل.. 25 عاما مع الكرة«.
وأشاد الغامن مبسيرة سعد كميل التحكيمية 

التي مثل من خاللها الكويت خير متثيل وكان 
خير سفير لرياضتها في كل املجاالت متمنيا 
له كل التوفيق في مش���واره احلالي كمراقب 
ومقيم للحكام.وشكر كميل الغامن على استقباله 
له ونوه بدعمه للرياضة والرياضيني في كل 

األوقات واملجاالت.

اثنى محم����د الهاجري نائ����ب رئيس نادي 
الصليبيخ����ات على مش����وار العب القادس����ية 
والصليبيخات واملنتخب الوطني السابق صقر 
خضير وما قدمه لنادية واملنتخب خالل الفترة 
التي قضاها باملالعب وحتقيق العديد من األلقاب 
لنادي القادسية، جاء ذلك خالل استقبال الهاجري 

خلضير مبناسبة تنظيم مهرجان اعتزاله والذي 
س����يقام خالل مباراة القادسية والصليبيخات 
الودية واحملدد لها 4 ابريل املقبل على ستاد محمد 
احلمد بنادي القادسية حتت رعاية النائب خلف 
دميثير.وقدم خضير الدعوة للهاجري حلضور 

مباراة اعتزاله .

القادسية »يد« واحدة في امللعب 

اخلالدي وعوض أجادا 
في قيادة األصفر 

وقراءة قوته 


