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22 ألف دينار لكل العب »كويتاوي«
 كتب نادي الكويت فصال جديدا لتاريخه احلافل بالبطوالت ولكن هذه املرة خارج 
املستطيل األخضر، فأحسن مجلس ادارة النادي بتكرمي العبيه مساء أول من امس 
األحد، حيث قامت اإلدارة بتوزيع مكافآت مالية غير مسبوقة بلغت ٢٢ ألف دينار لكل 
العب نظير جهودهم املميزة في احتكار بطوالت املوسم املنتهي األربع وهي كأس السوبر 
وكأس ولي العهد وكأس االمير وبطولة دوري viva. من جانبه، شكر قائد الفريق حسني 
حاكم الرئيس الفخري للنادي ومجلس إدارة األبيض على هذا التكرمي االستثنائي.
مبارك الخالدي

بدر العنزي إلى سلوڤاكيا محترفاً

»اليد«: منتخبا الشباب والناشئني 
يشاركان في الدوري

العمومية اعتمدت التقريرين اإلداري واملالي

14 محالً للمزايدة واملوافقة على 5 عقود

الظفيري »ثالث« رالي قبرص

األهلي يواجه الوداد في »األبطال«

ناصر العنزي 

يخوض العب النصر بدر العنزي جتربة 
احترافيــة في ســلوڤاكيا بعــد أن ظهر في 
مســتوى جيد مع فريقه ثالــث الدوري في 
املوسم املاضي، والعنزي هو الشقيق األصغر 

لنجم الكويت واألزرق فهد العنزي.
من جانب آخر، يستعد النصر إلقامة 

معســكر تدريبي خارجي في أغسطس 
املقبل مــا بني تركيا أو مصر يعد أن مت 
التجديد للمــدرب ظاهر العدواني الذي 
سيحدد العدد املرافق للفريق من الالعبني، 
حيث من احملتمل ضم عناصر من فريق 
الشــباب إلى جانب العبي الفريق الذي 
حققوا نتائج الفتة في مسابقة الدوري 

مكنتهم من املركز الثالث.

يعقوب العوضي

اعتمــد احتاد اليــد التقريرين اإلداري 
واملالي عن الســنة املنتهية في ٣١ مارس 
٢٠١٧ كمــا مت اعتمــاد امليزانيــة املقترحة 
للسنة اجلديدة من ١ ابريل ٢٠١٧ وحتى ٣١ 
مارس ٢٠١٨ وجاء ذلك في اجتماع اجلمعية 
العمومية التي عقدت في مقر االحتاد مساء 
امس األول.  كما خولت اجلمعية العمومية 
احتاد اليد لوضع خطة عمل للدورة املقبلة 
ومت تعيني مراقب حسابات قانوني.  ومتت 

املوافقة على مشاركة املنتخب الوطني حتت 
)١٩ سنة( في الدوري العام كما سيشارك 
منتخبنا الوطني )حتت ١٧ سنة( في دوري 
الشــباب، ويبقى قرار مشاركة املنتخبني 
األول والناشئني حتت ١٥ سنة قيد النقاش. 
وشهد اجتماع العمومية حضور كل األندية 
فيما تغيب ٤ منها هي القادسية، القرين، 
الصليبخات والنصر فيما حضر من االحتاد 
كل من رئيس االحتاد الفريق املتقاعد ناصر 
صالح بومرزوق واالعضاء: نصيب الرندي، 

خالد عبدالقدوس، عبيد املياس.

صرح حســام الصالح نائب املدير العام 
للتخطيط والتطوير بالهيئة العامة للرياضة 
بــأن الهيئــة وافقت على طــرح ١٤ محال في 
مزايدة عامة خلدمة النادي الكويتي لسباق 
الهجــن فــي منطقة جواخير كبــد واملوافقة 
على ٥ عقود اســتثمارية بأنديــة التضامن 
والصليبخــات واليرمــوك بعد اســتكمالها 
اإلجراءات وجتديدها بحسب االشتراطات التي 
نصت عليها الالئحة االستثمارية، ملنح الفرصة 

لتدفق عوائد االستثمار وإزالة أي عراقيل تعيق 
استمرارية جتربة االستثمار الرياضي بالكويت 
في اطاللتها اجلديدة والطموحة التي يجسدها 
قانــون والئحة االســتثمار الرياضي.  وقال 
الصالح: إن النشاط االستثماري في محالت 
نادي الهجن تشتمل على بيع مستلزمات الهجن 
وأعالف الهجن وسوبر ماركت ومطاعم، فيما 
اشتملت العقود باألندية الرياضية على عقد 

لبنك محلي ومعهد صحي وسوق مركزي.

أحرز املتســابق مشاري الظفيري املركز 
الثالث عن الفئة )ان( في بطولة الرالي التي 
اختتمت منافساتها في العاصمة القبرصية 
الرنكا وســط مشاركة نخبة من املتسابقني 

من جميع انحاء العالم.
وجاء فــي املركــز االول بالترتيب العام 

للرالي الذي يعتبر إحدى مراحل بطولة الشرق 
األوسط للراليات السائق القبرصي سافاس 
ومالحه املساعد القبرصي انرياس فيما جاء 
املتسابق الكويتي مشاري الظفيري ومالحه 
املساعد القبرصي نيكوالس في املركز الثالث 
بفئة )ان( وهي فئة السيارات غير املعدلة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

يدخــل الليلــة فريق النــادي األهلي 
فــي اختبار قوة ثقيل أمام فريق الوداد 
البيضاوي املغربي الساعة ١ صباح يوم 
األربعاء بتوقيت الكويت، ضمن اجلولة 

الرابعة لدوري دور الـ ١6 لبطولة األندية 
األفريقية لألبطال. ورغم فوز األهلي ٢-٠، 
في مباراة الذهاب بني الفريقني في برج 
العرب وتصدره للمجموعة الرابعة، إال 
أن بطــل الدوري املصري يواجه حتديا 

صعبا الليلة.

زبن يعود إلى صفوف العنابي

عبدالعزيز جاسم 

عــاد قائــد الفريق األول لكــرة النصر 
زبــن العنزي إلى ناديه مرة أخرى، وذلك 
خــالل اجتماعه مع مديــر الفريق فيصل 

العدواني واملدرب ظاهر العدواني بحضور 
علــي الديحاني، وســيدخل زبن في أولى 

تدريبات املقرر لها أواخر يوليو املقبل.
وكان زبن قد غاب عن صفوف العنابي 

منذ منتصف املوسم املاضي.

زبن العنزي مع ظاهر العدواني وفيصل العدواني وعلي الديحاني

سالمات يا بوفيصل
يعقوب العوضي

عــاد الى البــالد قادما من 
رحلة عالجية طويلة في لندن 
جنم فريق القدم في القادسية 
سابقا عبداهلل العوضي حيث 
غادر الى بريطانيا بعد تعرضه 
لوعكة صحية اقتضت العالج 

في اخلارج. 
طهور يا بوفيصل وحمدا 

وكيل وزارة التخطيط السابق عبدالهادي العوضي باستقبال العوضيهلل عالسالمة. أبا اخليل يثمّن الدعم لبطولة سلوى للصاالت
رفع املشــرف العــام على 
الصبــاح  ســلوى  بطولــة 
الثانية عشــرة  الرمضانيــة 
لكرة الصــاالت العقيد خالد 
أبا اخليل أسمى معاني الشكر 
إلــى صاحــب الســمو األمير 
الشــيخ صبــاح األحمد على 
تفضله بتقدمي الدعم والرعاية 
الكرمية بشكل مستمر لبطولة 
سلوى الصباح التي اختتمت 
نســختها الثانية عشــرة في 
وقت سابق، مشيرا الى النجاح 
البطولة  املتواصل ملنافسات 
من عام آلخر بفضل االهتمام 
والرعاية السامية، اضافة إلى 
املتابعــة املتواصلــة من قبل 
وكيل وزارة الداخلية الفريق 
الدوســري واللواء  محمــود 
شــكري النجــار اللذين قدما 
كل االمكانيات لنجاح البطولة.

كما توجه أبا اخليل بالشكر 
الى جميع من أسهم في خروج 
البطولة بالشكل املطلوب بداية 
من اللجنة املنظمة العليا برئاسة 

املقدم عبــداهلل البحر ورئيس 
اللجنة اإلعالمية خالد اجلريد 
وجميع أعضاء اللجان العاملة 
علــى اجلهــود الكبيــرة التــي 
يبذلها اجلميع لرفعة البطولة 

وخروجها بالشكل املطلوب.
كمــا ثمن التعــاون املثمر 
من قبل وزارة اإلعالم ممثلة 

فــي وكيــل الــوزارة طــارق 
املزرم ومسؤولي قناة كويت 
ســبورت والصحف احمللية 
على حرص اجلميع لتغطية 
فعاليات البطولة بشكل مميز 

ومتواصل.
وكانت منافسات البطولة 
قد اختتمــت بإقامــة املباراة 

النهائيــة بــني فريقــي األمن 
والسيطرة ودروع األمن والتي 
انتهت بفوز األول وتتويجه 
بلقب النسخة الثانية عشرة 
للبطولة التي حتمل اسما غاليا 

على اجلميع.
بــدوره، أشــاد اجلريــد 
مبستويات الفرق املنافسة على 
لقب البطولة كافة، مشيرا الى 
ان اجلميع يبقى فائزا من خالل 
املشاركة مبنافسات البطولة 
التي حتمل اســما غاليا على 
اجلميع وحتظى برعاية سامية 

من صاحب السمو األمير.
الــى ان  وأشــار اجلريــد 
النجاح احلالي للبطولة امنا 
يأتي مبنزلة مسؤولية كبيرة 
على جميع اللجان العاملة في 
التنظيم، وذلك لتقدمي املزيد 
من اجلهود في النسخ املقبلة، 
مؤكــدا ان الســنوات املقبلة 
ستشــهد املزيد مــن النجاح 
والتطويــر علــى مســتوى 

املشاركات.

ابا اخليل والبحر يقدمان درعاً تذكارية للفريق الدوسري في حضور اللواء شكري النجار

بنك اخلليج يهنئ القائمني على بطولة كرة القدم النسائية والفائزات بها
هدفت نحو التشجيع على ممارسة الرياضة واتباع منط حياة صحي

اختتم بنك اخلليج رعايته 
لبطولة كرة القدم النســائية، 
التي شاركت فيها العبات من 
الكويت ودول مجلس التعاون 
املبــاراة  اخلليجــي. وخــالل 
النهائيــة، التــي أقيمــت يوم 
األربعاء املوافق ١٤ يونيو ٢٠١٧، 
وغيرها من مباريات البطولة، 
الالعبــات مهاراتهن  أظهــرت 
الفريدة.  الرياضية  وقدراتهن 
وكانــت البطولة مــن تنظيم 
Eighty Percent وهي مؤسسة 
ذات طابــع اجتماعي وأهداف 
رياضية تأسســت على أيدي 
ثالث شابات كويتيات لتعنى 

بشؤون اللياقة البدنية.
وضمــت بطولة كرة القدم 
النســائية، التي عقــدت على 
مدار أسبوعني، ١٢٠ العبة من 
الكويت ودول مجلس التعاون 
اخلليجــي، تنافســن فــي ٢٠ 
مبــاراة وســجلن ١٤٠ هدفــا. 
أقيمــت املباريات على اســتاد 
جابــر األحمــد الدولي وســط 
حضور جماهيري كثيف. وقد 
توج فريــق »جاكوارز« بلقب 
البطولــة، بينمــا فــاز فريــق 
»فاموس« باملركز الثاني وفريق 
»ويست وينغ« باملركز الثالث. 

Eighty Percent. وتعليقا على 
ختام البطولــة صرحت ليلى 
القطامي، مســاعد املدير العام 
إلدارة االتصال املؤسسي لدى 
بنك اخلليج: »يسر بنك اخلليج 
تقدمي الرعاية والدعم لبطولة 
كرة القــدم النســائية، والتي 
تنبع من إميانه العميق بأهمية 
العمــل على دعم مشــروعات 
الكويتيــني  األعمــال  رواد 
وكذلك إلقاء املزيد من الضوء 
على أهمية الرياضة واللياقة 
البدنية واحلــث على تطبيق 
منــط حياة صحي، إلى جانب 
متكني املرأة وتعزيز دورها في 

بينمــا حصــد نــادي العيون 
الرياضي جائزة »أفضل فريق 

في البطولة«.
وبعد البطولة، أقيم احلفل 
اخلتامي للبطولة، مبشــاركة 
معالي الشيخة زين الصباح، 
وكيلة وزارة الدولة لشــؤون 
الشباب، وخالد ناصر الروضان، 
وزير التجارة والصناعة، اللذين 
ألقى كل منهما كلمة كمشاركة 
في االحتفال. كما حتدث خالل 
االحتفــال د.حمــود فليطــح، 
نائب مدير عام الهيئة العامة 
الهاجري،  للرياضة، وراويــة 
الشــريك املؤســس لشــركة 

مختلف املجاالت وعلى سائر 
املستويات«.

القطامــي قائلة:  وأضافت 
»يســرني، بالنيابــة عن بنك 
الفريــق  اخلليــج، أن أهنــئ 
الفائز بلقب البطولة، وجميع 
الالعبــات املشــاركات علــى 
مجهودهن وإلتزامهن. كما أود 
اإلشادة بالدور الذي قدمه كل 
من شارك وســاهم في إجناح 
هذه البطولة متمنني للجميع 
كل التوفيق. ونتطلع إلى دعم 
املزيد من املبادرات التي تبرز 
مواهب رواد األعمال الشــباب 
فــي الكويت وكذلــك املواهب 
الرياضية للشباب والشابات 
على حد سواء«. وبدورها قالت 
الهاجري: »سعداء جدا  راوية 
بالنجــاح الــذي حققنــاه هذا 
العــام وبشــراكتنا مــع بنــك 
اخلليــج. نتطلع إلــى تنظيم 
بطوالت جديدة جتمع عشاق 
الرياضة النسائية مرة أخرى 
في املســتقبل القريب، وكذلك 
العمــل علــى زيــادة الوعــي 
بالفرص املتاحــة للمرأة، من 
خالل إبراز مهاراتها ومواهبها 
الرياضية، وتشــجيع النساء 
بشكل عام على اتباع أسلوب 

حياة صحي ونشط«.
إلى جانب البطولة، شملت 
أنشطة بنك اخلليج الرمضانية 
توزيــع صناديق الطعام على 
األســر احملتاجة بالتعاون مع 
سيفكو وبنك الطعام الكويتي 
ولوياك. باإلضافة إلى االحتفال 
بالقرقيعان مع األطفال املرضى 
في املستشــفيات، مــن خالل 
التعاون مع اجلمعية الكويتية 
لرعاية األطفال في املستشفيات 
)KACCH(، وشملت احتفاالت 
القرقيعان أيضا مدرسة التربية 
النموذجية وقصر نايف ومركز 
الكويت للصحة النفسية. كما 
قام البنك أيضا بإطالق إعالن 
تلفزيونــي خاص مبناســبة 

الشهر الفضيل.
للمزيد من املعلومات حول 
مبادرات بنك اخلليج وأنشطته 
الرمضانية ميكن للعمالء زيارة 
أحد فروع البنك البالغ عددها 
٥6 أو االتصــال مبركز خدمة 
العمالء علــى الرقم ١٨٠٥٨٠٥، 
وكذلك موقع البنك اإللكتروني 
www.e-gulfbank. ثنائي اللغة
com أو االطــالع علــى قنوات 
التواصل االجتماعي اخلاصة 

بالبنك.

 ممثلو بنك اخلليج مع الفريق الفائز »جاكوارز«

 الفائزات باملركز األول فريق »جاكوارز« ممثلة بنك اخلليج تتسلم اجلائزة

املدرب ناصر الشطي 
يترقب اجتماع إدارة 
العربي )األزرق.كوم( 

مبارك الخالدي 

أكد مدرب الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي ناصر الشطي أن اجلهاز 
الفني لألخضــر باق على رأس عمله 

بقيادته وشقيقه ميثم. 
وقال الشــطي لـ »األنبــاء«: نحن 
كجهــاز فني نترقــب اجتماع مجلس 
إدارة النادي لالنتهاء من اقرار الهياكل 
االداريــة والتــي من بينها التشــكيل 
االداري والفنــي للفريــق االول لكرة 
القــدم، الفتا الى انه اليزال وشــقيقه 
ميثم على رأس اجلهاز لقيادة الفريق 

في املوسم املقبل. 
وأضاف: وضعنا برنامجنا لالنطالق 
في التدريبات محليا أواخر الشهر املقبل 
ملدة عشرة أيام ثم املغادرة الى معسكر 
خارجي في احــدى الدول االوروبية، 
مشيرا الى أن پولندا هي االقرب لتوافر 

األدوات الناجحة للمعسكر. 
وقــال: نقــدر شــغف اجلمهــور 
العرباوي للتعرف على شكل الفريق في 

املوسم املقبل، لكننا كجهاز فني ال ميكن 
اإلفصاح عن الصفقات التي نتطلع لها 
دون أن يكون واضحا موقف مجلس 
االدارة من الهيكل االداري والفني وكذلك 
املوقــف من وضع النــادي من اجراء 
تعاقدات علــى خلفية مــا يتردد من 

عقوبات تطول هذا امللف. 
وفي شأن متصل، اعلن نائب 
رئيــس جهــاز الكرة حســني 
عاشــور عزمه تقدمي تقريره 
خالل اليومني املقبلني ليتزامن 

مع اجتماع مجلس االدارة اليوم 
)الثالثاء(، الفتا الى أن التقرير 

سيتضمن املشاكل التي واجهت 
الفريق املوسم املنتهي واالقتراحات 

واألفــكار التي يتبناهــا من واقع 
جتربته مع الفريق لتصحيح أوضاع 

األخضر مستقبال. 
مــن ناحية اخرى، اعلــن الالعب 
محمــد البذالــي عــن تلقيــه عرضني 
محليني، مشيرا الى وجود رغبة منه 
في البقاء مع العربي للموسم املقبل.

الشطى: ما زلت وشقيقي ميثم
على رأس اجلهاز الفني للعربي

أكد ترقبه لما سيسفر عنه اجتماع مجلس اإلدارة


