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فيصل الحمود يشيد بدعم سموه لرياضة اآلباء واألجداد

الجواد الصمان للشرق اقتنص كأس األمير برقم قياسي
برعاية �صاحب ال�سمو امري البالد
ال���ذي �أن���اب ع��ن �سموه حمافظ
الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود
وبح�ضور جماهري غفرية يتقدمهم
علي م��روي نائبا عن مدير عام
الهيئة العامة للريا�ضة الدكتور
حمود فليطح و�سعيد الكعبي ممثل
�سفارة دول��ة االم���ارات العربية
امل��ت��ح��دة وق��ي��ادات الفرو�سية
ال�سابقني رج��ا حجيالن وحممد
ابو �شيبة وحممد الف�ضوي امني
ال�رس العام لفرو�سية االحمدي
يف الع�رص الذهبي ايام املرحوم
حممد ه���ادي العتيبي ونا�رص
اخلالدي امني �صندوق فرو�سية
اجلهراء ،ويف مهرجان اكرث من
رائع جنح اجلواد ال�صمان ال�سطبل
ال�رشق بقيادة �رساطو يف حتقيق
املفاجاة واقتنا�ص كا�س االمري
برقم قيا�سي مل�سافة ال�سباق
2400م للجروب  1بزمن قيا�سي
ق��دره 90/37/2ق بعد مناف�سة
مثرية مع اجلواد �سياف لل�سيحان

بقيادة علي واجلواد البطل حامد
للعوي�ض بقيادة من�صور وغزاي
للدابان .وقام ممثل �صاحب ال�سمو
ال�شيخ في�صل احلمود وعلي مروي
بت�سليم الكا�س الى ا�سطبل ال�رشق
وتهنئته بالفوز واعرب الفي�صل عن
ت�رشفه باالنابة عن �صاحب ال�سمو
بت�سليم الكا�س وا�شاد بال�سباق
الذي �شارك فيه  20جوادا وفر�سا
من اقوى اجلياد واكد حر�ص �سموه
على دعم ريا�ضة االباء واالجداد
وتقدمي جوائز قيمة للفائزين يف
كل االن��دي��ة ،وا���ض��اف ان �سموه
من م�ؤ�س�سي ريا�ضة الفرو�سية
وي��ح��ر���ص ع��ل��ى ت��ق��دمي ال��دع��م
للمحافظة على ريا�ضة الرتاث
وا�شاد باقامة �سباقات على كا�سي
املغفور له ال�شيخ زايد �آل نهيان
وكا�س ال�سلطان قابو�س بن �سعيد
حاكم �سلطنة عمان باال�ضافة
الى الكا�س املقدمة من حمافظة
الفروانية يف املهرجان التاريخي
الذي حتول الى مهرجان خليجي

و�شكر ال�شيخ في�صل ا�رسة فرو�سية
الفروانية بقيادة مبارك الديحاين
على املهرجان الناجح والتنظيم
املميز واملتطور.
كما �أعرب علي مروي عن �سعادته
بح�ضور مهرجان امري البالد نائبا
ع��ن م��دي��ر ع��ام الهيئة العامة
للريا�ضة د .حمود فليطح وا�شاد
بالتنظيم وحتويل املهرجان الى
عر�س خليجي مميز وناجح وا�شاد
باحل�ضور اجل��م��اه�يري الكبري
والتناف�س املثري يف كل الأ�شواط
وهن�أ ا��سرة فرو�سية الفروانية
ب��ق��ي��ادة م��ب��ارك ال��دي��ح��اين على
النجاح والتنظيم.
و�أ�سفرت بقية اال�شواط عن فوز
اجل���واد جمر للر�شيدي بقيادة
�سي�سيليو بكا�س امل��غ��ف��ور له
ال�شيخ زاي��د ال نهيان لل�شوط
االول املخ�ص�ص لكل الكال�سات
على م�سافة 1200م وجاء اجلواد
�ساحوق للخ�رض بقيادة �سامل يف
املركز الثاين واجل��واد الطارق

لل�صالح والعوي�ض بقيادة مكارثي
يف املركز الثالث.
وفاز اجلواد فراج لل�سيحان بقيادة
لوان بكا�س ال�سلطان قابو�س حاكم
�سلطنة عمان واملخ�ص�صة للجياد
املختلطة على م�سافة 2000م
بزمن 50/10/2ق وج��اء اجلواد
رهاوي للبتال بقيادة توفيق يف
املركز الثاين واجل��واد ذي قار
للقني بقيادة نا�رص يف املركز
الثالث.
وف���از اجل����واد ع��ك��ا���ش ال�سطبل
احلمود بقيادة �سامل بكا�س حمافظ
الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود
املخ�ص�صة لكل الكال�سات على
م�سافة 1600م بزمن 93/40/1ق
وجاء اجلواد ال جتامل للراجحي
بقيادة توفيق باملركز الثاين
واجل��واد �سفاح للم�شعان بقيادة
�رساطو يف املركز الثالث.
وقام ال�شيخ في�صل احلمود وعلي
م��روي بت�سليم الك�ؤو�س وتكرمي
القيادات وا�صحاب اال�سطبالت.

• حمافظ الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود �أثناء عزف ال�سالم الوطني

العصيمي« :منظمة» البطولة اآلسيوية لليد استجابت
لكافة شروط االتحاد اآلسيوي
�أمت��ت اللجنة املنظمة العليا لبطولة الأندية
الآ�سيوية احلادية والع�رشين لكرة اليد التي
�ستقام مناف�ساتها على �صالة نادي الكويت خالل
الفرتة من  20ال�شهر احلايل �إلى الأول من ابريل
املقبل،ا�ستعداداتها ال�ست�ضافة احلدث الآ�سيوي
البارز وباتت ال�صالة الرئي�سية يف نادي الكويت
جاهزة ب�صورة كاملة ال�ست�ضافة مناف�سات البطولة
بعد �أن مت جتديدها ب�شكل تام لتنا�سب مقايي�س
االحتاد الآ�سيوي لكرة اليد.
ويف هذا ال�سياق �أعرب نائب رئي�س اللجنة املنظمة
العليا بدر الع�صيمي عن بالغ �شكره مل�س�ؤويل
الهيئة العامة للريا�ضة الذين مل يدخروا جهد ًا يف
تلبية جميع احتياجات البطولة من خالل �رسعة
اال�ستجابة يف توفري جميع الإمكانيات ل�ضمان
جناحها يف ظل ا�ست�ضافة الكويت بعد غياب �أكرث من
� 3أعوام عن امل�شاركات اخلارجية ب�سبب الإيقاف.

• جانب من لقاء �سابق بني الكويت والن�رص

العميد يواجه النصر
في «مؤجلة» دوري فيفا اليوم
يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة
ال��ق��دم ب��ن��ادي ال��ك��وي��ت نظريه
بنادي الن�رص يف لقاء م�ؤجل �ضمن
مناف�سات دوري فيفا،و�سيجمع
اللقاء العنابي ال�ساد�س بـ18
نقطة ،واالبي�ض املت�صدر بـ33
نقطة .وي�ستعيد العميد قوته
ال�ضاربة يف مباراة الفريق �أمام
العنابي م��ع ق��رب تعافيهم من
الإ�صابات،وبات الثالثي ،فهد
ال��ه��اج��ري وال�برازي��ل��ي لوكا�س
�سيلفا والعب الو�سط طالل جازع
قريبني بقوة من العودة لت�شكيلة
الأبي�ض يف لقاء الن�رص.
واكتملت جاهزية الثالثي ب�شكل
كبري ،عقب خ�ضوعهم لفرتة ت�أهيل
مكثفة خ�لال الأي���ام املا�ضية،
حيث يعد الهاجري وجازع الأكرث
جاهزية للم�شاركة �أ�سا�سيني يف
امل��ب��اراة .بينما من املنتظر �أن
يظهر الربازيلي لوكا�س يف ت�شكيلة

 6:30مسا ًء
العميد على مقاعد البدالء ،مع
م�شاركته كبديل ،خوف ًا عليه من
جتدد الإ�صابة.
و�رضبت الإ�صابات �صفوف الكويت
يف الفرتة الأخرية ،وهو ما �أجرب
الفريق على خو�ض مباراة اجلزيرة
الأردين بخم�س العبني على دكة
البدالء فقط.
من جانبه قال مدرب الن�رص ظاهر
العدواين �إن فريقه جاهز ملواجهة
املت�صدر اليوم ،م�شريا �إل��ى �أن
العنابي ي�سعى من خاللها لتحقيق

نتيجة �إيجابية وك��ذل��ك �إع��داد
الفريق ب�صورة جيدة ملواجهة
القاد�سية يف ال���دور التمهيدي
لك�أ�س �سمو الأم�ي�ر  28ال�شهر
احلايل.
و�أ�شار العدواين الى �أن الفريق
�سيخو�ض امل��ب��اري��ات الثالث
املتبقية م��ن ال���دوري م��ن دون
���ض��غ��وط��ات ب��ع��دم��ا �ضمن عدم
الهبوط لكنه ي�سعى بنف�س الوقت
�إلى ح�صد النقاط وحت�سني مركزه
�إن متكن من ذلك.
وذكر �أن مواجهة الأبي�ض �ست�شهد
غياب �أكرث من العب منهم املدافع
ال��ع��اج��ي �أدو روب���ن وعبدالله
عبدالعزيز لوفاة عمه ،فيما �سرنى
�إمكانية م�شاركة الثالثي املتواجد
حاليا مع الأزرق الأوملبي وهم
م�شعل فواز وحمود عاي�ض ويو�سف
الر�شيدي ،وم��ن املتوقع عودة
خالد �شامان من ال�سفر.

وقال الع�صيمي �أن اللجنة املنظمة واجهت الكثري
من التحديات والعراقيل لكنها متكنت من جتاوزها
بف�ضل الإ�رصار والتعاون بني جميع امل�س�ؤولني
عن البطولة.
وقال :من �أ�صعب العراقيل التي واجهتنا �رشوط
اللجنة الآ�سيوية التي زارت النادي قبل �شهرين
وا�شرتطت تبديل ال�ساعة الإلكرتونية وتوفري
�ساعتني جديدتني يف كل جانب من ال�صالة،
بالإ�ضافة �إلى و�ضع �أر�ضية خا�صة لل�صالة غري
متوافرة �سوى لدى �رشكة واحدة يف العامل.
وا�ستطرد :بذلنا جمهود ًا كبري ًا يف توفري متطلبات
االحت��اد الآ�سيوي وقمنا بتغيري كامل لل�صالة
ب��الإ���ض��اف��ة �إل���ى ت��وف�يرغ��رف خا�صة لالعبني
واحلكام و�صاالت ا�ستقبال لكبار ال�ضيوف وهي
�أم��ور مل تتحقق �إال بتعاون جميع امل�س�ؤولني
عن البطولة.

الفزيع وجميلة المطوع والتنان أبطال قفز نادي الكويت
�شهدت بطولة ن��ادي الكويت
لقفز احلواجز �إقبا ً
ال كبريا من
الفر�سان والفار�سات وقام جا�سم
اخل��رايف رئي�س النادي وخليل
التميمي بتكرمي النجم علي
اخل��رايف بعد اختياره كاف�ضل
ريا�ضي يف مهرجان املبدعني
ال���ذي ج��رى ب��رع��اي��ة �صاحب
ال�سمو ام�ير ال��ب�لاد كما كرما
الفر�سان والفار�سات الفائزين
يف خمتلف امل�سابقات وقام
بتهنئة اجلميع.
و�أقام والد الفار�سة يارا الهنيدي
حفل ع�شاء مبنا�سبة فوز يارا
بكا�س امري البالد لهذا املو�سم
وتلقى تهنئة و�شكر اجلميع .اما
عن امل�سابقات فقد اعاد الفار�س
عبد الرحمن الفزيع ت�ألقه وفاز
بالفئة املتقدمة و�أكدت الفار�سة
جميلة امل��ط��وع ق��درات��ه��ا على
ح�صاد البطوالت وفازت بارتفاع
�125سم وفاز الفار�س ال�صاعد
�سلمان التنان بارتفاع �115سم،
ويف ما يلي النتائج كاملة:
يف م�سابقة الفئة املتقدمة على
ارتفاع �134سم فاز باملركز االول

• جا�سم اخلرايف وخليل التميمي يكرمان الفائزين

عبدالرحمن الفزيع باجلواد
جزبراند ويف املركز الثاين يارا
الهنيدي باجلواد كاريفاري ويف

األبيض هزم القرين وواصل الصدارة

مباراة ثأرية بين سلة
الكويت والقادسية
كتب يحيى �سيف :
وا�صل الكويت �صدارته لبطولة الدوري
املمتاز لفرق العمومي لكرة ال�سلة اثر
فوزه على القرين  60-92يف املباراة التي
جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة
نادي اجلهراء يف اجلولة ال�سابعة للدور
الثاين من البطولة وحقق العميد العالمة
الكاملة ورفع ر�صيده �إلى  14نقطة وعزز
من فر�ص ارتقاء املن�صة والتتويج باللقب
.
ويف اللقاء الذي جمع القاد�سية وال�شباب
�سجل الأ�صفر فوزا م�ستحقا على مناف�سه
بنتيجة  57-76ويتطلع القاد�سية �إلى
حتقيق ال��ف��وز يف امل��ب��اري��ات املتبقية
ملطاردة الكويت واللحاق بركب ال�صدارة
و�شهدت مباراة كاظمة واجل��ه��راء ندية
وتكاف�ؤ ًا ومل حت�سم �إال يف الربع الأخري
ل�صالح الربتقايل  66-72ومن الوا�ضح
�أن املناف�سة ان��ح����صرت ب�ين الكويت

والقاد�سية حامل اللقب املو�سم املا�ضي
وكاظمة �إال �أن فر�ص الأبي�ض هي الأقرب
لإق�صاء القاد�سية عن البطولة حيث مل
يتبق �سوى ثالث جوالت بالق�سم الثاين
للممتاز ويحتاج الكويت �إلى فوز واحد.
جدير بالذكر �أن الأبي�ض بد�أ املو�سم ب�شكل
جيد ومتكن من حتقيق بطولة درع االحتاد
التي فاز بها اجلهراء املو�سم املا�ضي
و�صنفت الفرق على �أ�سا�س نتائجها �إلى
ال���دوري املمتاز لل�ستة �أن��دي��ة الأول��ى
ودوري ال��درج��ة الأول���ى لبقية الفرق
و�أقيمت مباريات املمتاز بطريقة الدوري
من دورين «ذهاب و�إي��اب» ومن املتوقع
�أن تنطلق بطولة كا�س االحتاد يف مطلع
ابريل املقبل بنظام خروج املغلوب وتقام
اليوم ثالث مواجهات على �صالة نادي
كاظمة بني اجلهراء وال�شباب يف الرابعة
والن�صف ،والقرين وكاظمة يف ال�ساد�سة
والن�صف ،والقاد�سية والكويت يف الثامنة
والن�صف.

• بدر الع�صيمي

• فريق القاد�سية لكرة ال�سلة

املركز الثالث عبدالله الرو�ضان
باجلواد كا�ستيال.
ويف الفئة املتقدمة اي�ضا على

ارت��ف��اع �125سم ال��ت��ي جاءت
ق��وي��ة وف���ازت باملركز االول
جميلة املطوع باجلواد كوين�سي
ويف املركز الثاين عبدالعزيز
العجيل باجلواد الند لورد ويف
املركز الثالث عبدالله الغربللي
باجلواد كوبو�شكا.
ويف م�سابقة الفئة املتو�سطة
على ارتفاع � 115سم جاء الفار�س
�سلمان التنان يف املركز االول
باجلواد فونت�سني ويف املركز
الثاين نادية املطوع باجلواد
كوا�سي دو جي�سورز ويف املركز
الثالث فهد امل�سعود باجلواد
الندجراف.
ويف م�سابقة الفئة املبتدئة على
ارتفاع �105سم فاز الفار�س علي
اخلرايف باملركز االول وجودي
العيا�ش باملركز الثاين وعلي
ال�صقر باملركز الثالث.
ويف م�سابقة الفئة املبتدئة على
ارت��ف��اع �70/90سم ف��ازت رغد
العي�سى باملركز االول وحممد
امل�رشي باملركز الثاين ودالل
الن�رص الله باملركز الثالث ومت
تكرمي كل الفائزين.

