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هادي العنزي

فاز اجلواد «األصوك» إلسطبل 
اخلثية بكأس جريدة «األنباء»، 
بعد حصوله على املركز األول في 
سباق الشوط اخلامس ١٢٠٠ متر 
مختلط، الذي أقيم على مضمار 
نادي الصيد والفروسية مساء 
أمس األول، وشــهد املنافســات 
املثيرة للشــوط اخلامس أمني 
السر العام ورئيس الهيئة العليا 
لســباق اخليل بنــادي الصيد 
والفروسية الشيخ صباح فهد 
الناصر، والشيخ محمد ضاري 
الفهد، واملستشار كامل العوضي، 
ومسؤول السباقات بنادي الصيد 
والفروســية يعقوب الكندري، 
وعدد غفير مــن محبي رياضة 

اآلباء واألجداد. 
وذهب املركز الثاني للجواد 
«صبــر» الســطبل غليفــص 
الدوسري، فيما حصل على املركز 
الثالث اجلواد ابابيل الســطبل 
ثامر الدابان، وجاء اجلواد «زين 
فالش» السطبل السفير باملركز 

الرابع.
وقــد أهــدى الشــيخ صباح 

فهد الناصر درعا تذكارية ملمثل 
«األنباء» الزميل هادي العنزي، 
والذي سلم كأس «األنباء» للفائز 

باملركز األول.
من جانبه، أشاد رئيس الهيئة 
العليا بنادي الصيد والفروسية 
الشيخ صباح فهد الناصر بالدعم 

ومآثرها الطيبة، ونسعد دائما 
بهذا احلضور الذي يضفي على 
ســباقات الفروســية مزيدا من 
التألق، آملني التوفيق والسداد 
لكل ما من شــأنه رفعة وطننا 

الغالي الكويت».
من جانبــه، أبــدى الفارس 

احلالي». وذكر الرزحان أن املدرب 
حمد اخلثية اتخذ نهجا تكتيكيا 
في سباق كأس «األنباء»، مضيفا: 
«إننا شاركنا بجوادين، بحيث 
قــام األول باالنطالق بســرعة 
عاليــة في بداية الســباق لدفع 
اخليــول ألقصى ســرعة، ومن 

الكبير الذي تلقاه رياضة اآلباء 
واألجــداد من جريدة «األنباء»، 
وقــال: «نقدر عاليا دعم جريدة 
«األنبــاء» إحــدى أهــم منارات 
اإلعــالم فــي الكويــت والوطن 
العربي، وهذا األمر ليس بغريب 
على أســرة املــرزوق الكرمية، 

الفائز عبداهللا الرزحان سعادته 
الغامرة بالفوز بكأس «األنباء»، 
وقال: «جاء السباق مثيرا منذ 
بدايته، وقد كان «األصوك» على 
املوعد في سباق الشوط الرابع، 
ونأمل مواصلــة حصد املراكز 
األولى في بقية سباقات املوسم 

ثم يأتــي دور «األصــوك» في 
األمتار األخيرة للســباق ألخذ 
زمام املبادرة، وهو ما مت بالفعل 
املركــز األول»،  وحصلنا على 
الفتا إلى أنه ضمن فوزه باملركز 
األول أو الثاني في آخر ٤٠٠ متر 

من السباق.

(قاسم باشا) جانب من سباق الشوط اخلامس على كأس «األنباء» جلميع درجات اجليادالزميل هادي العنزي يسلم كأس «األنباء» إلى إسطبل اخلثية الفائز باملركز األول في الشوط اخلامس 

ج بكأس «األنباء» بفروسية نادي الصيد ج بكأس «األنباء» بفروسية نادي الصيد«األصوك» يتوَّ «األصوك» يتوَّ
الناصر: نقدر عالياً دعم «األنباء» الدائم لرياضة اآلباء واألجداد

مصر وبلجيكا يواصالن تدريباتهما استعدادًا ملواجهة اجلمعة
تضع شركة إيدو واللجنة 
املنبثقة عنها، املنظمة ملباراة 
مصر وبلجيكا الدولية الودية 
لكرة القدم، واملقررة في الـ ٦:٠٠

مساء اجلمعة املقبل، على ستاد 
جابر األحمد الدولي، ملساتها 
األخيرة على األمور التنظيمية 

للقاء.
وحتول مقر الشــركة إلى 
خليــة نحل ال تهدأ، وورشــة 
عمــل ال تتوقــف عــن العمل، 
وكذلك األمر في ســتاد جابر 
األحمــد الدولــي، الذي شــهد 
إجــراء «بروڤــات» لدخــول 
وخــروج اجلماهير، والعديد 
من األمور التنظيمية األخرى، 
إلى جانب اللعبات الترفيهية 

التي مت إعدادها للجماهير.
إلى ذلك، تقرر إقامة املؤمتر 
الصحافــي للقــاء، فــي قاعة 
املؤمترات بستاد جابر األحمد 
الدولي غدا في الـ ٤:١٥ ملدرب 
املنتخب املصــري البرتغالي 
روي فيتوريا بحضــور أحد 
الالعبيـــــن أيضـــا، وفــــــي 

اســتعدادا للقاء في الســاعة 
٥:٠٠ مساء غد على ستاد جابر 
األحمد الدولي، وكذلك املنتخب 
البلجيكي على امللعب ذاته في 
الساعة ٦:٣٠، بحضور وسائل 

اإلعالم في التدريبني.
ويجري املنتخب املصري 
تدريبه األخير على ستاد نادي 
الكويت في الساعة ٥:٠٠، فيما 

دقيقة. من جانبه، أكد رئيس 
مجلــس إدارة شــركة إيدو - 
رئيس اللجنــة املنظمة للقاء 
مؤيد الشهاب أنه سيتم تنظيم 
مبــاراة تليق بتاريخ الكويت 
الزاخر باستضافة العديد من 
القارية  الرياضيــة  األحــداث 

والعاملية.
نطمــح  اننــا  وأضــاف 
إلــى التميــز فــي التنظيــم، 
وليــس حتقيق النجاح فقط، 
خصوصــا أن املباراة حتظى 
مبتابعة املسؤولني في الكويت 
ويحرص وزير اإلعالم والثقافة 
وزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمــن املطيــري علــى 
الوقوف على آخر االستعدادات، 
كما ستبثها العديد من القنوات 

الفضائية.
وأشــار الشــهاب إلــى أنه 
مت االنتهاء من االســتعدادات 
ملغادرة املنتخب البلجيكي عقب 
اللقاء مباشــرة إلى العاصمة 
القطرية الدوحة، للمشــاركة 

في املونديال.

البلجيكي  املنتخــب  يجــري 
تدريبــه األول واألخيــر على 
ستاد عبداهللا اخلليفة بنادي 
اليرموك في الساعة ٦:٠٠ مساء، 
بعد وصــول الوفد إلى البالد 

مساء أمس.
وقرر مسؤولو املنتخبني 
حضور وســائل اإلعالم قبل 
انطالق تدريبي اليوم ملدة ١٥

الشهاب: التنظيم سيليق بتاريخ الكويت الزاخر باستضافة العديد من األحداث الرياضية

منتخب بلجيكا على منت الطائرة في طريقه الى الكويت

الـ ٥:٤٥ بعد عصر الغد ملدرب 
املنتخب البلجيكي، اإلسباني 
روبيرتــو مارتينيز بحضور 

أحد الالعبني.
كما سيقام مؤمتر صحافي 
للمدربني عقــب انتهاء اللقاء 
مباشرة، بستاد جابر األحمد 
الدولي، وتقرر أيضا أن يختتم 
املنتخــب املصــري تدريباته 

«برقان» يرعى ثاني جوالت دوري الفروسية
اختتــم بنــك برقــان 
رعايتــه للجولــة الثانية 
من دوري االحتاد الكويتي 
للفروسية (KEF) للموسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي أقيم 
في مضمار مركز الكويت 
للفروســية. وجاءت هذه 
الرعايــة ضمــن برنامــج 
البنك الشامل للمسؤولية 
االجتماعيــة الــذي يركز 
على دعــم وتعزيز ثقافة 

الرياضية في الكويت.
وحــاز في اليوم األول 
من اجلولة الثانية للدوري 
الفارس عبدالرحمن الفزيع 
على املركز األول، تاله علي 
اخلرافي ولطيفة الهاجري 

في املركزين الثانــي والثالث على التوالي. 
أمــا في اليوم الثاني فقــد حل الفارس علي 
اخلرافــي في املركــز األول، تبعه أنطونيو 
موروز في املركز الثاني، وعبدالرحمن الفزيع 

باملركز الثالث.
وفي معرض حديثها عن رعاية بنك برقان 
لدوري احتاد الفروسية، قالت رئيس دائرة 
التســويق واالتصاالت للمجموعة في بنك 
برقان خلــود الفيلي: «بدايــة أود أن أهنئ 
جميع الفرســان الفائزين في هذه اجلولة، 
الذين يواصلون تقدمي أفضل قدوة حتتذي 
بها أجيالنا الشابة، وبصفتنا في برقان إحدى 

شمايل احلربي تتوسط الفائزين

«يد» القادسية 
يجتاز الفحيحيل

يعقوب العوضي

فــاز فريق كــرة اليد 
بنــادي القادســية علــى 
الفحيحيــل ٢٧-٢٤ فــي 
الــذي جمعهمــا  اللقــاء 
مساء أول من أمس ضمن 
منافسات الدوري املمتاز 
لكرة اليد على صالة مجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
بضاحية صباح الســالم 
في إطار اجلولة الثالثة، 
وبذلــك رفــع «امللكــي» 
رصيده إلى ٦ نقاط، بينما 
بقي األحمر على رصيده 

السابقة بنقطة واحدة.
وفــي لقاء آخــر، فاز 
الساملية على الصليبخات 
بصعوبة وبنتيجة ٣١-٣٠، 
ورفع الســماوي رصيده 
إلــى ٤ نقــاط، بينما ظل 
رصيـــــد الصليبخــات 

نقطتني.
آخــر،  جانــب  مــن 
أجرى العــب فريق كرة 
العربــي  بالنــادي  اليــد 
البالــول  عبدالرحمــن 
عمليــة جراحية ناجحة 
بعد إصابته في الغضروف 
أمــس،  مســاء أول مــن 
وسيخضع الالعب للعالج 
الطبيعــي لفترة ال تزيد 

على ٦٠ يوما.

«اخلليج» يطلق مسابقة «فانتسي» لكأس العالم
فــي إطــار حرصــه على 
مشــاركة العمالء واجلمهور 
اهتماماتهم، أطلق بنك اخلليج 
مسابقة «فانتسي» مبناسبة 
تنظيــم دولة قطر الشــقيقة 
بطولة كأس العالم بعد أيام، 
إذ تعــد «فانتســي» اللعبــة 
األكثر رواجا بني عشاق ألعاب 
احملــاكاة في مختلــف أنحاء 

العالم.
وبهده املناسبة، قال مساعد 
مدير االتصاالت املؤسســية 
حمزة التيلجي «نحرص في 

بنك اخلليج على التفاعل مع العمالء واجلمهور، 
ضمن برامجنا املتنوعة للمسؤولية املجتمعية 
على مدار العام، وكعادتنا يسعدنا مشاركتهم 
اهتماماتهم خالل بطولة كأس العام املقبلة». 
ودعا التيلجي اجلمهور من متابعي حسابات 
بنك اخلليج على وسائل التواصل االجتماعي 
املختلفة من داخل الكويت، إلى تشكيل فرقهم 

والتسجيل بأسرع وقت، قبل 
انطــالق مباريــات البطولة. 
وأشار إلى أن إجمالي جوائز 
املســابقة يصل إلــى ٥ آالف 
دينــار، يتــم توزيعهــا على 
مراحل البطولة املختلفة، من 
الدور األول وصوال إلى املباراة 
النهائية، على أن تكون جائزة 

الدور النهائي ٢٠٠٠ دينار.
بإمــكان  أنــه  وأوضــح 
اجلمهور من اليوم تشــكيل 
فريقه املفضل من بني العبي 
املنتخبات املشاركة في بطولة 
كأس العالم املقبل، إذ سيتم منح مدير الفريق 
مبلغا افتراضيا بقيمة ١٠٠ مليون دوالر، لشراء 
الالعبني، على أن يضم كل فريق ١٥ العبا، منهم 
١١ ضمن التشكيلة األساسية و٤ احتياطيني، 
كمــا يجب مراعاة أن تضم كل تشــكيلة عدد 
اثنني حراس مرمــى، و٥ مدافعني، و٥ العبي 

خط وسط وثالثة مهاجمني.

بجوائز نقدية تصل قيمتها اإلجمالية إلى ٥ آالف دينار

حمزة التيلجي

يحيى حميدان 

تعتــزم إدارة فريق الكرة بنادي برقان إجراء 
تغييرات كبيرة في تشكيلة «الذهبي» خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية في يناير املقبل عبر مغادرة 

نصف الالعبني وجلب آخرين عوضا عنهم. 
وتــدرس اإلدارة البرقانيــة تغييــر ٤ إلى ٥
محترفني أجانب، أي احملترفني بالكامل، في حال 
توافرت الظروف املالئمة، إذ لم يقدم احملترفون 
احلاليون العروض املنتظرة منهم، وكانوا خالل 
مباريات الفريق األخيرة نقطة ضعف واضحة، 

األمر الذي كبد «الذهبي» هزائم متتالية. 
وعلى صعيد العناصر احمللية، وضع اجلهاز 
الفنــي بقيادة املدرب محمد العزب قائمة مكونة 
من ٨ العبني ســيتم التعاقد معهم في االنتقاالت 
الشــتوية، واملفاوضات حاليــا جارية بني إدارة 
النــادي والالعبني احملليــني للوصول معهم إلى 
صيغة تفاهم قبل التوقيع معهم بصفة رسمية. 
ويرتبــط مصيــر التغييــرات مبا ســتفرزه 
انتخابات نادي برقان يوم ١٢ يناير املقبل، وبالتالي 

فإن األمور ستبقى معلقة إلى ذلك احلني. 
هذا، وألغت إدارة برقان فكرة إقامة معســكر 
خارجي خالل توقف املسابقات حاليا بسبب كأس 
العالم في قطر التي ستنطلق األحد املقبل، وذلك 
بسبب رغبة اجلهاز الفني باالكتفاء باملباريات التي 
سيخوضها الفريق في كأس «زين» التنشيطية، 
على أن تؤجل فكرة املعسكر إلى شهر يناير عند 

انطالق كأس «خليجي ٢٥» في البصرة.

مدرب برقان محمد العزب يسعى إلجراء تغييرات كبيرة

«األخضر» يستأنف تدريباته اليوم
مبارك اخلالدي

يستأنف الفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي تدريباته مساء اليوم في ستاد صباح 
السالم بعد انتهاء فترة الراحة التي منحت 
لالعبني إثر ختام منافسات اجلولة التاسعة 
لــدوري زين املمتاز. ويغيــب عن تدريبات 

اليوم مجموعة كبيرة من الالعبني لالنضمام 
إلى األزرق الذي يقيم معســكرا خارجيا في 
اإلمارات وكذلك العبو املنتخب األوملبي. وفي 
جانب آخر، دعت اللجنة االنتخابية بالنادي 
أعضاء اجلمعية العمومية بالنادي النتحاب 
مجلس إدارة جديد في ١٢ يناير املقبل للدورة 

االنتخابية اجلديدة ٢٠٢٣-٢٠٢٧.

ملشاهدة الڤيديو

مقعد للكويت في «عربي الرياضات اجلوية»
أعلن رئيس االحتاد العربي 
للرياضــات اجلويــة اللــواء 
إســماعيل فــؤاد درويش عن 
حصول عضــو مجلس إدارة 
النــادي الكويتــي للرياضات 
اجلويــة وأمــني الصنــدوق 
أحمــد موهج الشــالحي على 
مقعد في مجلــس اإلدارة في 
العربــي للرياضات  االحتــاد 
اجلويــة ممثال عــن الكويت، 
وأيضا حصوله على عضوية 
التنفيذيــة بالتزكية،  اللجنة 
وذلك خالل اجتماع اجلمعية ٢٨

للعام ٢٠٢٢ لالحتاد في مقره في مصر قبل أيام.
وأعــرب الشــالحي عن ســعادته حلصول 
الكويت على تزكية اجلمعية العمومية لالحتاد 
العربــي للرياضات اجلوية ألول مرة، وأهدى 
هذا اإلجناز إلى صاحب الســمو األمير وسمو 

ولي العهد وحكومة وشــعب 
الكويــت. يذكــر أن اجلمعية 
العموميــة لالحتــاد العربــي 
للرياضات اجلوية قد اعتمدت 
تشكيل مجلس ادارة االحتاد 
للدورة ٢٠٢٢/٢٠٢٥ على النحو 
التالي: اللواء إســماعيل فؤاد 
درويش رئيسا لالحتاد العربي 
للرياضات اجلوية من مصر، 
ونائبا أول لؤي اجلطيلي من 
ليبيا، وبوكفه فؤاد من اجلزائر 
ومحمد الســبت من البحرين 
نوابا للرئيس، واألعضاء اللواء 
عبداحلميــد عثمــان محمد من من الســودان، 
والعميد إياد خالد حسني عباس من فلسطني، 
وم.هشــام اخلياري من تونــس، ولواء حامد 
عبدالكــرمي رعــد مــن العراق، وأحمــد موهج 

السباحي من الكويت. 

أحمد موهج الشالحي

تغييرات كبيرة في برقان

املؤسسات املالية الوطنية املرموقة، نحرص 
دائما على تعزيز الثروة الوطنية التي منتلكها 
في الكويت مــن املواهب الرياضية، خاصة 
فــي رياضة الفروســية، نظــرا لكونها أحد 
أكثر الرياضــات ذات اإلرث الثقافي الكبير 

احملبوبة لدى اجلميع». 
وأضافــت: «لطاملا كانــت الرياضة ركنا 
أساسيا في التزامنا جتاه مجتمعنا من خالل 
استراتيجيتنا للمسؤولية املجتمعية، ولهذا 
السبب نواصل دعمنا للرياضيني الطموحني 
واجلهات الرياضية والهيئات الوطنية املعنية 
بهذا املجال، للمساهمة في رفع مكانة الكويت 

على الصعيد الرياضي محليا وعامليا».


