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تحت رعاية وبحضور سلمان الحمود

ختام ناجح لبطولة الطيران المدني الرياضية الثانية 2019

• ال�شيخ �سلمان احلمود يتابع املبارة النهائية

كتب �أمين الدرديري:
حتت رعاية وبح�ضور ال�شيخ �سلمان احلمود رئي�س هيئة الطريان
املدين اختتمت فعاليات البطولة الريا�ضية الثانية  2019التي
انطلقت اخلمي�س املا�ضي وا�ستمرت ملدة ثالثة �أيام على ملعب
الطريان املدين،و�شهدت العديد من الفعاليات واملناف�سات
الريا�ضية املتنوعة ما بني م�سابقات كرة القدم وكرة الطائرة
وتن�س الطاولة ولعبة «البيبي فوت».
وق��ام ال�شيخ �سلمان احلمود بتكرمي الفرق الفائزة واللجان
العاملة يف البطولة و�شكر القائمني على هذا العمل الريا�ضي

• تكرمي الفريق الفائز باملركز الأول

الكبري الذي قام على �سواعد �أبناء هيئة الطريان املدين مب�شاركة
اجلهات العاملة يف مطار الكويت الدويل،كما �شكر رعاة هذا
العمل الريا�ضي الذي يخدم ال�شباب وينمي عالقتهم مبجتمعهم
ويعرفهم �أكرث على �أن�شطة هيئة الطريان املدين.
وكرم رئي�س هيئة الطريان املدين الفرق الفائزة يف البطولة حيث
قام بت�سليم جوائز املركز الأول يف لعبة كرة القدم �إلى فريق
�رشكة «�أمرين» التي فازت باملركز الأول بعد �أن تغلب فريقها على
الإدارة العامة للإطفاء بهدفني نظيفني �سجلهما حممد امل�شعان
وعبدالرحمن �سعد.
كما قلد فريق الإدارة العامة للإطفاء جوائز املركز الثاين ومنح

فريق وزارة الداخلية ميداليات املركز الثالث.
وفاز الالعب حممد امل�شعان «فريق �رشكة �أمرين» بجائزة �أف�ضل
العب يف البطولة ،وفايز املطريي «فريق الإدارة العامة للإطفاء»
بلقب الهداف ومبارك ال�سهيل «فريق وزارة الداخلية» بجائزة
�أف�ضل حار�س مرمى يف البطولة.
كما كرم احلمود فريق الإدارة العامة للإطفاء الفائز بامليداليات
الذهبية يف لعبة كرة الطائرة،و�سلم جوائز املركز الثاين �إلى
الإدارة املالية للطريان املدين.
ويف لعبة تن�س الطاولة فاز الالعب فهد العتيبي بجائزة املركز
الأول،و�أخ�يرا يف لعبة «البيبي فوت» فاز باملركز الأول فريق

فرحة قدساوية بعد الفوز بكأس االتحاد  ...والفهد يثمن دعم الجمهور
كتب �سامح فريد:

عرب ع��دد كبري من جن��وم الفريق
الأول لكرة القدم بنادي القاد�سية
و�أع�ضاء جمل�س الإدارة عن فرحتهم
بالفوز بلقب كا�س االحتاد ك�أولى
بطوالت املو�سم احلايل بالن�سبة
للأ�صفر حيث اعتربوا ان الفوز
حقق العديد من املكا�سب املعنوية
و�إع������ادة ال��ث��ق��ة ب�ين اجلمهور
والالعبني �إ�ضافة �إلى اكت�ساب �أكرث
من عن�رص �شاب يف ظل اللعب بنق�ص
حاد يف ال�صفوف بعد ان�ضمام عدد
كبري من الالعبني �إلى املنتخبات
الوطنية.
وب��دوره قال ال�شيخ خالد الفهد
رئ��ي�����س ن�����ادي ال��ق��اد���س��ي��ة يف
ت�رصيحات ما بعد امل��ب��اراة �إنه
يهنىء اجلمهور على الفوز مثمنا
الدعم الكبري الذي لقيه الفريق من
قبل �أن�صار اال�صفر الذين حر�صوا
على م�ؤازرة الالعبني.
و�أ�ضاف ان الفريق تغلب على عدد
من الظروف ال�صعبة ابرزها نق�ص
الالعبني وتالحم املباريات ب�شكل
كبري معتربا ان هذا التتويج قد
يكون فاحتة خري على الفريق يف
املناف�سات املقبلة.
وتابع الفهد ان العبي القاد�سية
ع��ودوا جمهورهم على اللعب من
اجل الفوز باي بطولة ايا كانت
م�شريا �إلى �أن القاد�سية �سيلعب من
اجل الفوز بلقب كا�س �سمو االمري
ا�ضافة �إلى البطولة الآ�سيوية.
وك�شف الفهد ان جمل�س االدارة
م�ستعد للمو�سم املقبل من خالل
ت�شكيل جل��ان الختيار املدربني

(ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

ق�سم املفقودات من �إدارة العمليات يف الطريان املدين املكون من
الالعبني حممد الغامن وح�سن احلمر.
وك��رم ال�شيخ �سلمان احلمود �أي�ضا طاقم احلكام ال��ذي �أدار
املناف�سات،وكذلك كرم �أع�ضاء اللجنة املنظمة للبطولة التي
تر�أ�سها فوزان النا�رص الذي قام ب�إهداء درع البطولة �إلى رئي�س
هيئة الطريان امل��دين مقدما ال�شكر له على رعايته الكرمية
وح�ضوره خلتام الفعاليات الريا�ضية وتكرميه للفائزين واللجنة
املنظمة .و�شهدت البطولة عدد من الفعاليات الفنية التي قام
بها �أ�شبال الك�شافة مبديرتي الأحمدي والفروانية التعليمية نالت
�إعجاب رئي�س هيئة الطريان املدين.

«األزرق» لتصحيح المسار
أمام نيبال ودي ًا اليوم
كتب �سامح فريد:

• تتويج نادي القاد�سية باللقب

فيما االدارة مل ت�ستقر على موقف
وم�ستقبل اجلهاز الفني واالداري
للفريق الأول ب�����ش��ان املو�سم
املقبل.
وب��دوره هن�أ املدير الفني ايوان
مارين العبيه على الفوز م�شريا
�إلى �أن الفريق لعب ب�شكل جيد يف
ظل مباراة �صعبة وبظروف �صعبة
بعد �أن جاءت البداية غري مثالية
عقب احت�ساب احلكم ركلة جزاء يف
البداية ،م�شريا �إلى انه ال يعرف
�إن كانت ركلة اجلزاء �صحيحة او
ال.
و�أ�ضاف« :ولكن يف النهاية فريقي

 41جواداً وفرس ًا في مهرجان

األمير الوالد ومحافظ العاصمة
برعاية ورثة املغفور له االمري الوالد ال�شيخ �سعدالعبد الله
وحمافظ العا�صمة اجلديد ال�شيخ طالل اخلالد االحمد ال�صباح
ي�شهد م�ضمار �سباق اخليل بنادي ال�صيد والفرو�سية يف الثالثة من
بعد ظهر اليوم االجتماع الـ  18ملهرجان �سباق اخليل الذي قيد فيه
 41جوادا وفر�سا من خمتلف الدرجات تتناف�س على كا�س املغفور
له االمري الوالد ال�شيخ �سعد العبد الله املخ�ص�صة للجياد املبتدئة
يف ال�شوط اخلام�س وكا�س ال�شيخ طالل اخلالد حمافظ العا�صمة
املخ�ص�ص للنتاج املحلي يف ال�شوط الرابع.
اما بقية اال�شواط فقد خ�ص�ص ال�شوط االول لالفرا�س على م�سافة
1800م وقيد فيه �ستة جياد وال�شوط الثاين خ�ص�ص للجياد التي مل
حتقق اي ربح هذا املو�سم على م�سافة 1600م وقيد فيه اربعة جياد
وال�شوط الثالث خ�ص�ص جلياد الدرجة الثالثة على م�سافة 1600م
وقيد فيه ت�سعة جياد.
وقد اعرب ال�شيخ �صباح الفهد امني ال�رس العام عن �سعادته القامة
مهرجان اليوم على ك�أ�س املغفور له االمري الوالد ال�شيخ �سعد
العبدالله وكا�س حمافظ العا�صمة ال�شيخ طالل اخلالد االحمد
ال�صباح يف اول دعم له لريا�ضة االباء واالجداد وتقدم بالنيابة
عن نف�سه وعن رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة وا�رسة نادي ال�صيد
والفرو�سية بخال�ص ال�شكر والتقدير لورثة املغفور له االمري
الوالد والى حمافظ العا�صمة ال�شيخ طالل اخلالد واكد جهود
�أع�ضاء جمل�س االدارة بقيادة ال�شيخ �ضاري الفهد لالرتقاء بريا�ضة
الآباء واالجداد و�شكر ا�صحاب اال�سطبالت ومالك اخليل على تعاونهم
والتن�سيق لالرتقاء بال�سباقات .والنهو�ض بها.

قد فاز ورك�لات اجل��زاء تبقى من
اخت�صا�ص احل��ك��م» ،و�أ���ض��اف
بان هناك فرتة راحة حالية قبل
املوقعة املقبلة .وحول م�ستقبله
مع الفريق اال�صفر قال مارين �إنه
�شخ�صيا ال يعرف �إلى �أين �ستتجه
الأمور بدون �أن يعلق على هذا الأمر
من قريب او بعيد.
وكان قد توج القاد�سية بلقب ك�أ�س
االحتاد الكويتي ،للمرة اخلام�سة
يف ت��اري��خ��ه ،ب��ع��د تغلبه على
ال�شباب « »4-5بركالت الرتجيح،
ع��ق��ب ان��ت��ه��اء ال��وق��ت الأ�صلي
والإ�ضايف بالتعادل «.»1-1

(ت�صوير  :حمدي �شوقي)

وت�سلم ���ص��ال��ح ال�����ش��ي��خ ،قائد
القاد�سية ،ك�أ�س البطولة من �أحمد
عقلة ،نائب رئي�س احتاد الكرة،
كما ت�سلم مكاف�أة املركز الأول،
وق��دره��ا � 15أل��ف دي��ن��ار ،بينما
ت�سلم عمر بوحمد ،قائد ال�شباب،
مكاف�أة الو�صيف وقدرها � 10آالف
دينار.
وتقدم ال�شباب �أوال بهدف �سوما
ن��اب��ي ،يف الدقيقة  2م��ن ركلة
ج��زاء ،لكن �سعود املجمد �أدرك
التعادل للقاد�سية ،بالدقيقة ،54
قبل االحتكام لركالت اجلزاء ،التي
منحت اللقب للأ�صفر.

وب��ادر ال�شباب بالهجوم مبكرا،
حيث توغل حممد زنيفر ليتح�صل
ع��ل��ى رك��ل��ة ج����زاء ،ان�ب�رى لها
الغيني �سوما م�سجال هدف ال�سبق،
بالدقيقة الثانية.
وت���ب���ادل ال��ف��ري��ق��ان ال�سيطرة
والهجمات ،على م��دار ال�شوط
الأول.
ويف ال�شوط الثاين ،بحث القاد�سية
بقوة عن معادلة النتيجة ،لكن على
عك�س �سري اللقاء كاد �أوليفريا،
العب ال�شباب� ،أن ي�سجل الهدف
الثاين بت�سديدة قوية ،ت�ألق حمد
اخلالدي يف �إبعادها.

يخو�ض منتخبنا الأول وديته الثانية �أم��ام نظريه النيبايل
اليوم على ا�ستاد ال�شباب باالحمدي يف متام ال�ساد�سة والن�صف
م�ساء يف �إطار فرتة التوقف الدويل حيث ي�سعى املنتخب �إلى
حت�سني ال�صورة التي ظهر عليها يف املباراة الأولى والتي انتهت
بالتعادل ال�سلبي بدون �أهداف وهو ما اثار حالة من الغ�ضب
اجلماهريي يف ظل امل�ستوى ال�ضعيف الذي ظهر عليه املنتخب
يف تلك املباراة.
ومن امل�ؤكد �أن اجلهاز الفني �سيجري بع�ض التعديالت على
�أ�سلوبه الفني ا�ضافة �إلى الت�شكيلة املقرر �أن يدخل بها املباراة
من خالل منح الفر�ص لعدد اكرب من الالعبني الذين مل ي�شاركوا
يف املباراة الأولى بهدف االطمئنان على حالتهم البدنية والفنية
وم�شاهدة مدى �إمكانية ان�سجامهم مع بقية الالعبني.
و�سيبحث الأزرق عن الفوز من بداية املباراة من خالل ال�ضغط
القوي يف كل ارجاء امللعب �سواء من العمق او الطرفني من اجل
الو�صول �إلى ثغرات دفاعية يف املنتخب النيبايل املتوقع �أن
يتكتل دفاعيا كما كان احلال يف املباراة الأولى.
و�سيحاول منتخبنا البحث عن هدف مبكر ي�رضب به معنويات
املنتخب النيبايل ويجربهم على التقدم ومن ثم ظهور امل�ساحات
التي يجيدها عدد من العبينا بف�ضل املهارة العالية والقدرة
الكبرية.
الأزرق �سيدخل املباراة بت�شكيلة ت�ضم كال من �سلمان عبدالغفور
يف حرا�سة املرمى و�أمامه الرباعي خالد ابراهيم وفهد حمود
وحممد فريح وخالد القحطاين ويف الو�سط �سلطان العنزي وفهد
الأن�صاري وفي�صل زايد واحمد الظفريي ويف املقدمة بدر املطوع
وح�سني املو�سوي .
وتبقى هناك �إمكانية الن يعتمد املدرب على ثالثة ر�ؤو�س حربة
من اجل زيادة ال�ضغط على املنتخب النيبايل والو�صول �إلى
الزيادة العددية يف املنطقة الهجومية.
الأزرق �سبق وتعادل �سلبا امام منتخب نيبال م�ساء اخلمي�س
املا�ضي وي�سعى بكل قوة �إلى حمو تلك ال�صورة يف حماولة
ال�ستعادة ثقة اجلمهور مرة �أخرى.

الذلول النايفة اقتنص كأس النادي الكويتي الـ 24للهجن

• ربيح العجمي ي�سلم الك�أ�س �إلى حممد الهاجري

يف �سباقات مثرية للنادي الكويتي للهجن جنح الذلول
النايفة ملحمد �سعود الهاجري يف الفوز بكا�س النادي
الـ  24املخ�ص�صة للثنايا ابكار بعد مناف�سة قوية من
الذلول املتحده والذلول نوفا ل�سلطان �شايف والذلول
انت�صار ل�صالح ح�سني العجمي الذي احتل املركز
الرابع.
وقام امني ال�رس العام ربيح العجمي بت�سليم الكا�س
الى حممد الهاجري وهن�أه بالفوز وا�شاد مبالك الهجن
امل�شاركة والتناف�س القوي طوال ال�سباق و�شكر اللجان
العاملة على جهودها كما �شكر اجلماهري احلري�صة على
ح�ضور �سباقات النادي وخا�صة من اجلاليات االجنبية
التي ت�ستمتع بركوب الهجن املدللة والتعرف على
�سفينة ال�صحراء وتاريخ العرب.
وا�سفرت بقية نتائج الأ�شواط عن فوز الذلول �ضغط
لنادر زباران العجمي بال�شوط االول املخ�ص�ص للحيل
بعد مناف�سة قوية من الذلول مذخورة ل�صالح ح�سني.
وفاز الذلول �شندي لنا�رص �سعود العجمي بال�شوط
الثالث املخ�ص�ص لل�سودانيات بعد مناف�سة مع الذلول
ب�شاير لنا�رص عتيق ال�سمار وفاز الذلول الفهد مل�شعل
مطلق املطريي بال�شوط الرابع املخ�ص�ص للثنيان
قعدان وجاء �رساب ثانيا.
وفاز الذلول املتحد ل�سلطان �شايف العجمي بال�شوط
اخلام�س املخ�ص�ص للفحول بعد مناف�سة �رساب حلمد
املري وبيان ل�صالح ح�سني مانع العجمي.
وفاز الذلول بها حلمد �سامل املري بال�شوط ال�ساد�س
املخ�ص�ص للجذاع ابكار وفاز الذلول دالوب لنواف مطر
عويد بال�شوط ال�سابع املخ�ص�ص للجذاع قعدان.

