العدد ( )3434الجمعة  13يوليو 2018

• حامد الهزمي ووليد السلطان وتهاني املاجد مع فريق سلوى الصباح
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• عدد من الفائزات مع حامد الهزمي وتهاني املاجد ووليد السلطان

(تصوير :حمدي شوقي)

«الشاهد» أحرزت درع المساهمة الفعالة في إنجاح النشاط الرياضي

هيئة الرياضة كرمت الفرق الفائزة في بطوالت السيدات للموسم 2018 /2017
الهزيم :دعم الرياضة النسائية سيستمر وأصبح لدينا بطالت على المستوى الدولي
الماجد :الجوائز التي خصصت حافز ودافع لمن سيشارك في األنشطة مستقب ً
ال
برعاية الهيئة العامة للريا�ضة
نظمت �إدارة الريا�ضة للجميع
حفل تكرمي للفائزات يف بطوالت
ال�����س��ي��دات ال��ت��ي مت تنظيمها
بالتعاون مع نادي �سلوى ال�صباح
مبقر مركز اعداد القادة م�ساء �أول
�أم�س بح�ضور حامد الهزمي مدير
ادارة الريا�ضة للجميع ونائبه
ول��ي��د �سلطان وت��ه��اين املاجد
نائبة عن رئي�سة ن��ادي �سلوى
ال�صباح.
ومت خ�لال احلفل تقليد العبات
الفرق الفائزة باملراكز االولى
ال��ث�لاث امل��ي��دال��ي��ات املتنوعة
و�أي�ض ًا ت�سليمهن ك�ؤو�س البطوالت
اجلماعية والفردية.
وحظت جريدة «ال�شاهد» بدرع
تذكاري للم�ساهمة الفعالة يف
اجناح البطوالت اعالميا ،حيث
خ�ص�صت «ال�شاهد» �صفحة كاملة
للن�شاط الريا�ضي لل�سيدات خالل
املو�سم  2018/2017بتوجيهات
من ال�شيخ �صباح املحمد رئي�س

حترير جريدة «ال�شاهد» الذي
يولى اهتماما خا�صا بالريا�ضة
الن�سائية و�أن�شطتها املختلفة.
وقد قام حامد الهزمي ووليد �سلطان
وتهاين املاجد بتقليد العبات
 12فريق ًا جماعي ًا فزن باملراكز
االولى الثالث يف كرة اليد  -كرة
ال�سلة  -الكرة الطائرة  -كرة قدم
ال�صاالت والتن�س االر�ضي وتن�س
الطاولة والبولينغ ...وا�رشف
على تنظيم احلفل بدور العو�ضي
ومعها فريق عمل ادى دورا متميزا
يف التنظيم.
وعقب انتهاء مرا�سم التكرمي
��صرح حامد ال��ه��زمي ب���أن هيئة
ال��ري��ا���ض��ة �ست�ستمر يف دعم
الريا�ضة الن�سائية التي ت�ضم
ال��ك��ث�ير م���ن ف��ت��ي��ات��ن��ا ال�لات��ي
يحر�صن ع��ل��ى م��زاول��ة جميع
االن�شطة الريا�ضية واحلمد لله
ا�صبح لدينا االن قاعدة كبرية
منهن ميثلن الكويت يف املحافل
الدولية ولدينا بطالت يف الكثري

من االلعاب وعلى �سبيل املثال
ال احل�رص يف الرماية والعاب
ال��ق��وى وامل���ب���ارزة و�أي�����ض��ا يف
االلعاب ،اجلماعية يف كرة القدم
وقدم ال�صاالت والطائرة وال�سلة
حققن املراكز االولى يف عدد من
البطوالت الدولية والعربية.
وا�ضاف الهزمي اننا نفخر مبا
حتقق حتى االن يف الريا�ضة
العامة
والهيئة
الن�سائية،
للريا�ضة �ستعمل دائما من اجل
ت��ق��دمي ال��دع��م ال���ذي يكفل لهن
التطور ورفع امل�ستوى واحلفاظ
على املكا�سب التي حتققت حتى
االن ولتحقيق امل��زي��د ولدينا
توجيهات من د .حمود فليطح
امل���دي���ر ال���ع���ام للهيئة بهذا
ال�ش�أن.
وق��ال :يف اخلتام �أ�شكر كل من
�ساهم يف تنظيم واجن���اح هذه
البطوالت وال�شكر مو�صول لنادي
�سلوى ال�صباح الذي تعاون معنا
الب���راز دور فتياتنا الريا�ضي

والنهو�ض به من خ�لال املزيد
من تنظيم البطوالت ومب�شيئة
الله ن�صل الى االف�ضل ،كما ا�شكر
الفريق الذي ا�رشف على تنظيم
هذا احلفل والله ويل التوفيق.
من جهتها قالت تهاين املاجد ان
هذا احلفل ي�أتي تقديرا للفتيات
الالتي �شاركن يف هذه البطوالت
خالل املو�سم الريا�ضي ،وتقليدنا
لهن اليوم امليداليات الذهبية
والف�ضية والربونزية باال�ضافة
ال��ى اجل��وائ��ز ال��ت��ي خ�ص�صتها
لهن الهيئة م�شكورة ،ي�أتي يف
اطار اعطاء املثل والقدوة ملن
�سي�شارك م�ستقبال يف هذا الن�شاط
والذي من خالله ا�صبحت لدينا
ق��اع��دة ع��ري�����ض��ة م��ن الفتيات
تغذي منتخباتنا الن�سائية يف
ال��ب��ط��والت ،ويف اخل��ت��ام ا�شكر
الهيئة العامة للريا�ضة ممثلة
يف ادارة ال��ري��ا���ض��ة للجميع
على دعمها الكامل لنا وال�شكر
مو�صول لفريق العمل الذي قام

بتنظيم هذا احلفل.

الفرق التي مت تكرميها
• قدم ال�صاالت :الأول :نادي �سلوى
ال�صباح �أ  -ال��ث��اين :الأ���س��ود -
الثالث :نادي �سلوى ال�صباح ب.
• كرة ال�سلة :الأول الفريق التون�سي
 الثاين فريق اجلامعة اخلا�صة -الثالث :فريق �سلوى ال�صباح �أ.
• كرة اليد :الأول :الفريق التون�سي
 الثاين :فريق الكويت  -الثالث:فريق نيفي.
• الكرة الطائرة :الأول :فريق
�شيل وام�����ش��ي  -ال��ث��اين :ن��ادي
�سلوى ال�صباح �أ  -الثالث :فريق
ريجين�سي.
• التن�س الأر�ضي :الأول��ى� :سارة
بهبهاين  -الثاين� :أ�سيل الكندري
 الثالث :ب�شاير �سامل.كما مت تكرمي االلعاب الفردية
البولينغ وتن�س الطاولة لل�سن
العام واملراحل ال�سنية � 15سنة
و� 18سنة.

• درع املساهمة الفعالة لـ «الشاهد»

توقيع اتفاقية مع هيئة الرياضة وشركة إيطالية

اتحاد القدم يجري قرعة مسابقات
السن العام  26الحالي
• الالعبان مشاري سرور وإبراهيم الفضلي عقب تتويجهما في مسابقة دفع اجللة

حقق  7ميداليات ذهبية وفضيتين وبرونزيتين

«أزرق» ألعاب القوى يفوز بالمركز الثاني
في بطولة غرب آسيا الثالثة
حقق منتخب الكويت لألعاب القوى
امل��رك��ز ال��ث��اين �ضمن مناف�سات
فئة الرجال يف بطولة غرب �آ�سيا
الثالثة التي ا�ست�ضافتها العا�صمة
االردن��ي��ة ب���إح��راز العبيه �سبع
ميداليات ذهبية.
وا�شاد امني ال�صندوق يف احتاد
�ألعاب القوى رئي�س الوفد الكويتي
حم�سن ال��ع��ج��م��ي ب��ع��د اختتام
البطولة التي جرت مناف�ساتها
على «�ستاد عمان الدويل» على مدى
�أربعة �أيام بالأداء «الطيب» لالعبي
املنتخب ال��ذي��ن احتلوا مركزا
متقدما يف مناف�سات البطولة
االقليمية.
ولفت العجمي الى ان امل�ستوى
العام للبطولة ك��ان «متو�سطا»
بعد غياب منتخبات ال�سعودية
وقطر وال��ع��راق عن امل�شاركة،
مو�ضحا ان املناف�سة يف البطولة
التي �شاركت بها منتخبات ع�رش
دول انح�رصت ب�شكل رئي�سي بني
الكويت واالردن والبحرين.
و�أكد اهمية امل�شاركة يف البطوالت
االقليمية والقارية واملناف�سة فيها
با�ستمرار ملا لها من دور كبري
الع��داد الالعبني وت�أهيلهم لأي
ا�ستحقاق م�ستقبلي.
وعن م�ستوى ريا�ضة �ألعاب القوى
يف الكويت �أع���رب العجمي عن

ارتياحه بامل�ستوى العام لريا�ضة
�ألعاب القوى نظرا ملا حتقق من
قبل العبي املنتخب على �صعيد
م�شاركاتهم العربية واالقليمية
والقارية االخ�يرة ،مثمنا الدعم
«ال�لا حم��دود» من الهيئة العامة
للريا�ضة الكويتية الحتاد �ألعاب
القوى.
وا�شار يف هذا االطار الى ان رئي�س
واع�����ض��اء احت���اد �أل��ع��اب القوى
و�ضعوا خططا م�ستقبلية لتحقيق
مزيد من التطوير مب�ستوى ريا�ضة
�ألعاب القوى واالرتقاء بها عرب
ت��ق��دمي ال��دع��م ال��ل�ازم لالعبني
وتوفري املناخ الريا�ضي املالئم
لهم للمناف�سة يف ميادين �ألعاب
القوى.
من جهته ا�شاد مدير منتخبات
�ألعاب القوى اداري الوفد الكويتي
خالد اخلليفة لـ «كونا» مب�ستوى
العبي منتخب الكويت «املميز» يف
خمتلف مناف�سات وم�سابقات بطولة
غرب �آ�سيا ،معربا عن ر�ضاه عما
حتقق مع ختام املناف�سات.
وذهب املركز االول يف مناف�سات
الرجال للمنتخب البحريني الذي
تقدم على املنتخب الكويتي بفارق
ميدالية واح��دة فقط فيما احتل
االردن املركز الثالث.
ويف ت��رت��ي��ب امل��ج��م��وع العام

«مناف�سات الرجال وال�سيدات»
احتل املنتخب الكويتي املركز
الثالث بعد كل من البحرين التي
ت�صدرت الرتتيب اي�ضا واالردن
الو�صيف.
وح�صل على امليداليات الذهبية
كل من العبي املنتخب الكويتي
يعقوب اليوحة يف �سباق � 110أمتار
حواجز وخالد ال�سبيعي يف �سباق
الوثب الثالثي وم�شاري �رسور يف
م�سابقة دفع اجللة وحممد اجلوهر
يف م�سابقة �إطاحة املطرقة وحامد
ال�سليم يف م�سابقة  400حواجز
وماجد الزيد يف م�سابقة الع�شاري
وعبدالله الطرقي يف م�سابقة القفز
بالزانة.
وحقق الالعبان الكويتيان �إبراهيم
ال��ظ��ف�يري وع��ب��دال��ل��ه املر�شد
امليدالية الف�ضية يف م�سابقتي 800
مرت والوثب الطويل على الرتتيب،
فيما ح�صل الالعب �إبراهيم الف�ضلي
على برونزية م�سابقة دفع اجللة
وخالد ال�سبيعي على برونزية
م�سابقة الوثب العايل.
و�شارك يف مناف�سات البطولة 300
العب والعبة مثلوا ع�رش دول من
غرب �آ�سيا هي الكويت والبحرين
وقطر واليمن والعراق واالمارات
وفل�سطني وعمان ولبنان والبلد
امل�ست�ضيف االردن.

قررت جلنة امل�سابقات يف احتاد كرة القدم
اقامة قرعة م�سابقات ال�سن العام «ك�أ�س �سمو
االمري وك�أ�س �سمو ويل العهد وك�أ�س االحتاد
وال��دوري املمتاز ودوري الدرجة االولى» يف
اخلام�سة من م�ساء يوم الثالثاء  24يوليو
احلايل وذلك يف قاعة االجتماعات مبقر االحتاد
بالعديلية .ويف �سياق مت�صل بد�أ احتاد الكرة
بالتعاون مع الهيئة العامة للريا�ضة تطبيق
نظام الرتا�سل االلكرتوين  G2Gوذلك يف مقر
هيئة الريا�ضة.
وقام املدير العام للهيئة العامة للريا�ضة د.
حمود فليطح باقامة جتربة فعلية خالل حفل
تد�شني الرتا�سل االلكرتوين مع االمني العام
الحت��اد الكرة د .حممد خليل ال��ذي ا�ستقبل
الربيد االلكرتوين وقام بالرد بنف�س الوقت.
وي��ع��ت�بر احت���اد ك���رة ال��ق��دم ه��و اول جهة
تقوم بتطبيق نظام الرتا�سل االلكرتوين مع
الهيئة،ويعمل نظام الرتا�سل امل�شار اليه
بالق�ضاء على البريوقراطية والدورة امل�ستندية
التي كانت ت�ستغرقها املعامالت الجنازها ومن
ثم توفري الوقت واجلهد.
ويف �سياق �آخ���ر ��صرح ن��ائ��ب رئي�س جلنة
الت�سويق والتلفزيون باحتاد القدم نايف جابر
انه مت توقيع عقد رعاية للمالب�س اخلا�صة
باملنتخبات الوطنية مع �إح��دى ال�رشكات
االيطالية وذل��ك ع�بر وكيلها احل����صري يف
الكويت بعقد مدته � 4سنوات.
ومثل احتاد القدم ال�شيخ احمد اليو�سف يف
التوقيع على العقود،ومن ط��رف ال�رشكة
االيطالية عدي التمار،و�أكد جابر انه �سيتم

• محمد خليل متوسطا ً حمود فليطح وحسام الصالح

طرح م�سابقة للجماهري الريا�ضية لت�صميم
الفانلة اخلا�صة مبنتخب الكويت الوطني الأول
واختيار الت�صاميم الثالثة االولى للت�صويت
عليها عرب املوقع الر�سمي االلكرتوين الر�سمي
الحتاد القدم ،مبينا انه �سيتم تخ�صي�ص جوائز
مالية قيمة للفائزين على �أن يتم االعالن عن

امل�سابقة و�رشوطها خالل االيام املقبلة.
وا�شار جابر �إلى �أن ال�رشكة االيطالية هي التي
�صممت قم�صان منتخب اي�سلندا يف ك�أ�س العامل
احلايل يف رو�سيا وكذلك اندية بارما وبي�سكارا
وغرناطة وكوينزبارك رينجرز ومنتخبات
فرن�سا وايطاليا وبلجيكا لكرة الطائرة.

مدير عام الهيئة ينعى فقيد الرياضة
سعود الرباح

نعى د .حمود فليطح فقيد الريا�ضة الكويتية العب ومدرب كرة ال�سلة
�سعود الرباح الذي انتقل �إلى رحمة الله ،يوم االربعاء.
وعرب فليطح عن بالغ حزنه على فقد �أحد �أهم الالعبني على م�ستوى
الكويت واخلليج؛ حيث لعب لفريق ال�سلة يف نادي القاد�سية وحقق
جميع الألقاب املحلية واخلليجية بالإ�ضافة �إلى متثيله للمنتخب
الوطني وتدريبه العديد من الأندية ،ونادي الفتاة الكويتي ما �ساهم

يف انت�شار اللعبة واب��راز العديد من املواهب الكويتية يف جمال
ال�سلة.
وتقدم بخال�ص التعازي لأ�رسة الفقيد وزمالئه الريا�ضيني ،داعي ًا
املولى عز وجل ان يتغمده بوا�سع رحمته ويلهمهم عظيم ال�صرب
وال�سلوان.
� َّإنا لله و�إنا �إليه راجعون.

