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فيصل اجلزاف والشيخ حمد السالم وجاسم يعقوب وحشد إداري في استقبال أبطال اخلليج

العميد سند الرومي مع فريق احتاد الشرطة

اللجنة المنظمة للدورة كرّمت اإلعالميين

ز التغطية الصحافية أنجح دورة المشاري الرومي: تميُّ
كرمت اللجنة املنظمة لبطولة 
الشهيد يوسف ثنيان املشاري 
الرمضاني���ة األولى لكرة القدم 
داخ���ل الص���االت اإلعالمي���ن 
والصحافين الذين قاموا بتغطية 
انشطة البطولة تقديرا لهم على 
الذي ساهم في  املتميز  دورهم 

جناحها.
وقام بتكرمي اإلعالمين العميد 
س���ند الرومي رئي���س اللجنة 
املنظمة والعقي���د عبدالرحمن 
احلقان رئيس جلنة املراس���يم 
واملقدم عبداحملس���ن املشاري 
رئيس اللجنة الفنية واملقدم وليد 
الغامن رئيس اللجنة اإلعالمية 
وذلك خالل فترات التوقف في 
مباريات الدور نصف النهائي.

من جانبه، وجه العميد سند 
الرومي خالص الشكر والتقدير 
جلميع رجال اإلعالم والصحف 
اليومية والقناة الثالثة الرياضية 
وقناة الوطن على اجلهود التي 
قاموا بها في نقل وقائع الدورة 

وإبراز إجنازاتها.
وأشار إلى أن بطولة الشهيد 
يوسف املشاري حظيت بتغطية 
إعالمية مميزة وأكدت جناحها 
اإلعالمي واإلداري والفني وثمن 
العميد الرومي الدور الذي قام به 
رئيس وأعضاء نادي القادسية 
وتوفير الصالة التي أقيمت عليها 
املباريات، والشكر موصول إلى 

كل الشركات الراعية.
وأكد أن قيادات وزارة الداخلية 
وعلى رأس���ها وزي���ر الداخلية 
الفريق الركن م.الش���يخ جابر 
الفريق  الوزارة  اخلالد ووكيل 
أحمد الرجيب تسعى دائما إلحياء 
ذكرى شهداء الكويت األبرار الذين 
ضحوا من أجل الوطن وأش���ار 
إلى أن رعاية وزي���ر الداخلية 
لدورة الش���هيد املشاري جاءت 
لتجسيد توجهات وزارة الداخلية 
في تكرمي الشهداء بصفة عامة 
والشهيد املش���اري على وجه 

اخلصوص. 

ونش���ر أحداثها في الصحف، 
وثم���ن دور الصحافة وأجهزة 
اإلع���الم املقروءة واملس���موعة 
واملرئية، مش���يرا إلى أن احتاد 

الواصل  الشرطة حريص على 
مع اإلعالم إميانا بالدور احليوي 
الذي تقوم ب���ه، وأكد مواصلة 
التعاون والتواصل مع اجلميع، 

موضحا أن ه���ذا التكرمي ميثل 
شيئا متواضعا وبسيطا مقابل 
ما يقدمه رجال الصحافة واإلعالم 
من أجل نشر الرياضة الشرطية 

بطولة السفارات األولى تنطلق اليوم

»األولمبية« تطلب من »الصحة« اإلرشادات 
للوقاية من »إنفلونزا الخنازير«

خسارة أزرق الناشئين أمام عمان

العربي قدم محترفيه الـ 5
حرصا من اللجنة االوملبية على سالمة ابنائنا 
الرياضين ولغ���رض حمايتهم وجتنيبهم خطر 
االصابة بانفلونزا اخلنازير، قامت اللجنة مبخاطبة 
اجلهات املختصة في وزارة الصحة العامة ملوافاتها 
باالجراءات االحترازية واالرشادات الصحية الواجب 
اتخاذها واتباعها وتزويدها بالتوجيهات االساسية 
للوقاية م���ن االصابة مبرض انفلونزا اخلنازير، 

خصوص���ا ان االحتادات الرياضي���ة مقبلة على 
موسم رياضي جديد، وسيشهد بطوالت ودورات 
عديدة مما يقتضي توفير اقصى درجات احلماية 
لالعبن واالدارين والفنين وجتنيبهم االصابة 
بهذا املرض وخطره. ويأتي هذا االجراء مشاركة 
من اللجنة االوملبية في دعم اجلهود املبذولة من 

قبل مؤسسات املجتمع املدني.

مبارك الخالدى
 خس���ر منتخبنا للناشئن أمام عمان 1-2 ضمن 
كأس اخللي���ج لكرة القدم الت���ي افتتحت في مدينة 
العن االماراتية مس���اء أمس االول السبت، وشهدت 
فوزا كاسحا لالمارات على منتخب البحرينى برباعية 

ضمن منافسات املجموعة االولى.
وكان املنتخ���ب العماني األفضل خالل الش���وط 

االول، وتقدم بالهدف األول عبر ياسن جمعة )23(، 
وادرك محم���د الفهد التعادل ل���أزرق )33(، بيد ان 
املنتخب العمانى سجل الهدف الثاني بواسطة خميس 

العرميى )39(. 
وفى الش���وط الثانى، حاول األزرق العودة الى 
اللقاء، اال ان محاوالت مهاجميه باءت بالفشل، قبل 

ان يتأثر بطرد عبداهلل الرشيدى )72(.

قدم النادي العربي احملترفن والالعبن اجلدد 
املتعاقد معهم للموس����م احلالي وذلك في املؤمتر 
الصحافي الذي عقده رئيس النادي جمال الكاظمي 
في مقر الن����ادي. وأعلن الكاظم����ي حتمله جميع 
التكالي����ف املادية للتعاقد م����ع احملترفن األجانب 
الثالثة وهم السلوڤيني روك إيلسنر والكرواتيان 

ايغور نوفاكوفيتش وداري����و داباك وحمد حربي 
ونواف العتيبي. 

يذكر ان العربي تنتظره عدة مشاركات خارجية 
خالل الفترة املقبلة حيث سيخوض لقاء مع الكرامة 
السوري في ربع نهائي كأس االحتاد اآلسيوي وايضا 

لديه مشاركة في دوري ابطال اخلليج.

»الهيئة« تكرم الرياضيين المميزين
مبارك الخالدي

تقيم الهيئة العامة للش���باب والرياضة حفال مساء اليوم على 
مسرح صباح السالم بجامعة الكويت باخلالدية تكرم خالله 620 

العبا من أصحاب النتائج املميزة.
ويقام احلفل برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد، وحضور مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 

اجلزاف وعدد من الشخصيات الرياضية.

برعاية وزير الخارجية

السفير الشيخ علي اخلالد متوسطا أعضاء اللجنة املنظمة

تنطلق في ال� 8 مساء اليوم بطولة السفارات 
االولى لكرة القدم والتي تنظمها اللجنة الرياضية 
في وزارة اخلارجية حت���ت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح على صالة فجحان هالل املطيري بنادي 

القادسية.
واك���د رئيس اللجن���ة الرياضية ف���ي وزارة 
اخلارجية الش���يخ علي اخلالد ان حفل االفتتاح 
يبدأ بالسالم الوطني، ثم آيات من الذكر احلكيم ثم 
كلمة لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير اخلارجية، 
بعدها تنطلق املباريات بلقاء فريقي تايلند وكوريا 

الدميوقراطية الشعبية.
وقبل بداية املباراة، يقف اجلميع دقيقة صمت 

حدادا على ارواح شهداء حريق اجلهراء.

ثم يلتقي ڤيتنام ونيجيريا، واميركا واوكرانيا، 
وتختتم مباري���ات اليوم االول مبب���اراة لبنان 
والبرازيل، ويلعب غدا في اليوم الثاني للبطولة 
تونس مع روسيا وماليزيا مع تركيا وسريالنكا 

مع البحرين وايطاليا مع ايران.
واض���اف اخلالد ان اللجنة املنظمة اكتفت في 
حفل االفتتاح باملراسم الرسمية فقط، تعاطفا مع 
شهداء حريق اجلهراء، مشيرا الى حضور عدد من 
الوزراء واعضاء مجلس االمة واحملافظن وسفراء 
الدول املعتمدة لدى البالد حفل االفتتاح، اضافة 

الى جاليات الدول لتشجيع فرقها.
وكان اخلالد قد واكب في االيام القليلة املاضية 
مع اللجنة املنظمة االعداد للبطولة، وقام بزيارة 

صالة فجحان هالل املطيري مرات عدة.

استقبال حاشد ألبطال الخليج لسلة الشباب
يحيى حميدان

حظي منتخب الشباب لكرة 
الس����لة املتوج بلق����ب البطولة 
اخلليجية ال� 12، باستقبال حاشد 
حضره عدد م����ن اعضاء احتاد 
اللعبة، وبعض رؤساء واعضاء 
مجال����س إدارات االندية، خالل 
عودته الى البالد مساء امس االول 
السبت، قادما من مملكة البحرين 
التي احتضنت البطولة، وتوج 

منتخبنا بطال لها بجدارة.
وكان في مقدمة مس����تقبلي 
الهيئة  »ابطال اخلليج« رئيس 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف ورئيس نادي القادسية 
الشيخ طالل الفهد ورئيس احتاد 
كرة السلة الشيخ حمد السالم 
ونائب مدير عام الهيئة جاسم 

يعقوب.
وب���ارك اجل���زاف حصول 
منتخب الش���باب عل���ى اللقب 
اخلليجي، قائال انه حتقق بفضل 
عزمية وروح ابناء الوطن الذين 
ارادوا رفع عل���م الكويت عاليا 
املهم،  في هذا احملفل اخلليجي 
واضاف: ان الهيئة قررت زيادة 
املخصصات املالية لالحتادات في 

الفترة املقبلة وذلك بعد االجنازات 
التي حققها عدد منها.

روح عالية

ب����دوره، اثنى الش����يخ حمد 
السالم على االداء والروح القتالية 
العالية لالعبن خالل البطولة، 
خاصة في املباراة االخيرة التي 
امام  كانت حاس����مة ومفصلية 
البطولة املنتخب  مس����تضيف 

البحريني.
واضاف: ان االحتاد بدأ يجني 
ثمار اهتمامه مبنتخبات املراحل 
السنية خالل الفترة املاضية، بعد 
حصول منتخب الش����باب على 
لقب بطولة اخللي����ج، وحلول 
منتخب الناشئن باملركز الثاني 
في بطولة اخلليج التي اقيمت 
في العاصم����ة القطرية الدوحة 
في الشهر املاضي، مشيرا الى ان 
هذين املنتخبن سيكونان رافدا 

للمنتخب االول.
وبن السالم ان خطة االحتاد 
الت���ي اعدها لتجهي���ز منتخب 
الشباب من خالل اقامة معسكرين 
القاه���رة، والزج  خارجين في 
مبنتخب الش���باب في املشاركة 

بالبطول���ة العربي���ة ملنتخبات 
الدرجة االولى ف���ي املغرب في 
يوليو املاضي، كانت مثمرة واتت 
بنتائج اكثر من رائعة بعد حصول 
املنتخب على املركز االول بعد 22 

عاما من اجلفاء مع االلقاب.
من جانبه، اشاد جاسم يعقوب 
باالجناز وانه بداية عودة احتاد 
السلة الى االجنازات من جديد، 
واوض����ح أن الهيئ����ة س����تقوم 
بالرد على كتاب احتاد الس����لة 
بخصوص امكانية الغاء مشاركة 
الالعب اخلليجي خالل االسبوع 
احلالي، مشيرا الى أن التأخر في 
الرد يعود لعدم اكتمال نصاب 

الفترة  الهيئة في  ادارة  مجلس 
املاضية.

واك����د أن الهيئ����ة س����تقوم 
بالتوقي����ع على اعتماد انش����اء 
صالة خاصة باحتاد السلة بعد 

عيد الفطر مباشرة.
من ناحيته، عبر قائد منتخب 
الشباب والعب نادي كاظمة احمد 
الغامرة  البلوشي عن سعادته 
باحلصول على اللقب اخلليجي، 
مؤكدا أن سعادته كانت اكبر النه 
احد املساهمن في احلصول على 

اللقب بعد سنوات عجاف.
وقال البلوشي: ان هذا االجناز 
لم يأت م����ن فراغ، وامنا بفضل 

تعاون اجلميع واصرارهم على 
حتقيق ه����ذا اللقب ال����ذي كنا 
مرش����حن له بقوة قبل انطالق 
البطولة، واحلمدهلل متكنا من 

الظفر به.
اما جنم البطولة والعب نادي 
الساحل صالح يوسف فأكد ان 
ازرق شباب السلة عانى كثيرا 
للصعود ال����ى منصة التتويج، 
اذ كان����ت املنافس����ة صعبة بن 
عدة منتخبات مثل الس����عودية 
واالمارات والبحرين، وراى ان 
حصوله على لقب هداف البطولة 
برصيد 95 نقطة، هو نتاج العمل 

اجلماعي جلميع الالعبن.

الجزاف يعلن عن زيادة المخصصات المالية لالتحادات في الفترة المقبلة

في ختام دورة الجزيرة

الكويت لتحسين الصورة أمام االتفاق
مبارك الخالدي

يلتقى الكويت في ال� 8:30 مساء اليوم االثنن فريق االتفاق 
السعودي في اطار اجلولة الثالثة واألخيرة ملنافسات كأس 

ايبك التي ينظمها نادي اجلزيرة االماراتي، 
ويس���عى األبيض الى حتس���ن صورته يتقدمي عرض 
ونتيجة تطمئن جماهيره قبل االستحقاقات الرسمية املهمة، 
فالفري���ق حقق فوزا يتيما في هذه البطولة على حس���اب 
العروبة العماني بهدفن نظيفن اال انه خسر من اجلزيرة 
بنتيجة مماثلة في مباراة شهدت 3 حاالت طرد من العبيه 
وهم عبداهلل املرزوقى وكاريكا وفهد عوض ولم يقدم فيها 
الفريق ما يبعث على االطمئنان من حيث األداء، وتقطعت 

األوصال بن خطوطه.
ويأم���ل اجلهاز الفني بقيادة االرجنتيني اورتيغا ايجاد 
احللول املناس���بة الليلة أمام خصم عنيد وميتلك اخلبرة 
الكافية في املناسبات اخلليجية  واالقليمية، ما يجعل اللقاء 
فرص���ة مؤاتية الورتيغا والعبيه إلع���ادة ترتيب اوراقهم 
وتقدمي التكتيك الفني املناس���ب وفق التوظيف الصحيح 

لالعبن واللعب بتشكيلة ثابتة يستفاد منها الحقاً.

الجالوي مدربًا لمنتخب 
ثالثيات كرة السلة

يحيى حميدان
كلف احتاد كرة السلة املدرب الوطني احمد اجلالوي 
رسميا، مبهمة قيادة منتخب ثالثيات كرة السلة للصاالت 
خالل مش���اركته في البطولة اآلس���يوية املقررة في 
ڤيتنام خالل الفترة م���ن 30 اكتوبر الى 7 نوفمب���ر 

املقبل��ن.
وكان احتاد السلة قد اختار قائمة الالعبن املشاركن 
في البطولة وهم: عبداهلل الصراف وفهاد الس���بيعي 
)القادسية(، وعبدالعزيز ضاري )اجلهراء(، وشايع 

مهنا )الساحل(.


