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في حفل رائع بحضور الجزاف والعبالني والبالول

مشاريع الخير يهزم الرومي ويتوج بطاًل لدورة »الوطنية لالتصاالت«

تّوج فريق مشاريع اخلير 
بطال لكأس بطول���ة الوطنية 
لالتصاالت العاشرة خلماسيات 
كرة القدم وذل���ك بفوزه على 
فريق املرحوم سلمان الرومي 
3 � 2 في اللقاء النهائي للبطولة 
بينما حصل فريق الوطنية »أ« 
على املرك���ز الثالث بعد فوزه 
على فريق الشهيد فهد االحمد 
2 � 1 في اللقاء الذي اقيم عصر 
ام���س األول برعاية وحضور 
اإلدارة واملدير  رئيس مجلس 
العام للهيئة العامة للش���باب 
والرياض���ة فيص���ل اجلزاف، 
ومدير العالقات العامة واإلعالم 
الوطنية لالتصاالت  بالشركة 
البالول وقيادات  عبدالعزي���ز 
الشركة، ورئيس مجلس إدارة 
الطائ���رة كمال  الك���رة  احتاد 

االيوبي.
وكانت منافسات البطولة قد 
أقيمت خالل الفترة من اخلامس 
وحتى السادس عشر من الشهر 
اجلاري مبشاركة 32 فريقا مت 
تقسيمها الى مجموعتني وتباروا 
فيما بينهم بنظام الدوري من 

دور واحد وخروج املغلوب.
وقد بدأت مراسم االحتفاالت 

بإقامة لقاء حتديد املركزين الثالث 
والرابع بني فريقي الوطنية »أ« 
والش���هيد فهد األحمد وجنح 
األول في الف���وز باللقاء 2 � 1، 
وأعقب ذلك تكرمي مدرب والعبي 
املنتخب الوطني لشباب الكرة 
الطائ���رة احلاصل على املركز 
الثاني بالبطولة اخلليجية التي 
أقيمت مؤخرا بدولة اإلمارات 
العربية املتحدة حيث قام فؤاد 
العبالن���ي نائ���ب املدير العام 
بالشركة يرافقه اللواء فيصل 
اجل���زاف وعبدالعزيز البالول 
وكمال األيوبي بتقدمي مجموعة 

من الهدايا القيمة للمنتخب. 
وفي اللقاء النهائي ملنافسات 
البطولة جنح فريق مشاريع 
اخلي���ر ف���ي مواصل���ة تقدمي 
عروضه القوية واملمتعة جلميع 
املتابعة ملنافس���ات  اجلماهير 
البطولة وذلك بتخطيه عقبة 
فريق املرحوم سلمان الرومي 
بثالثة أهداف مقابل هدفني في 
اللقاء الذي تبادل خالله الفريقان 
السيطرة على مجريات اللقاء 
حيث جنح كل من زهير كامياب 
واسماعيل رفسا في إحراز هدفي 
التقدم للمشاريع خالل الشوط 

مثل هذه األنشطة التي تعمل 
على جتمع اجلماهير الرياضية 
في جو تنافس���ي شريف بني 

الفرق.
كما بارك اجلزاف ملسؤولي 
الشركة الوطنية لالتصاالت على 
جناح البطولة للعام العاش���ر 
على التوال���ي بعد ان فرضت 
البطوالت  نفس���ها بني كبرى 
التي تقام خالل الشهر الكرمي ملا 
تشهده من منافسات ومستويات 

مميزة.
كما ب���ني ان الهيئة العامة 
للشباب والرياضة تبحث حاليا 
اقامة دوري للصاالت بكرة القدم 
وكافة األلعاب ملختلف املراحل 
السنية وذلك بعد النجاح الكبير 
الذي حتققه الدورات الرمضانية 
وذل���ك باإلقب���ال اجلماهيري 
الكبير على حضور مثل هذه 

املنافسات.
من ج���انب آخر، وجه كمال 
األيوبي الشكر الى مس���ؤولي 
الشركة الوطنية لالتص����االت 
على الدع���م املتواصل جلميع 
الرياضات خاص����ة بعد اخلطوة 
الفريدة من نوعه���ا لتك����رمي 
الوطني لش���ب�����اب  املنتخب 

الك���رة الطائ���رة احل�����اصل 
على املرك���ز الثاني بالبطولة 

اخلليجية.
كما توج���ه االيوبي بشكر 
خاص لعبدالعزيز البالول لقيامه 
بدور همزة الوصل بني الشركة 
الرياض����ي���ة  واالحت������ادات 
املختلفة وسعي����ه الدائم لدعم 
الش���باب والرياضة في كافة 

املجاالت وبجميع األشكال.
كما وجه االيوبي الدعوة الى 
جميع شركات القطاع اخلاص 
بالس���ير على خطى الوطنية 
لالتصاالت من خالل تقدمي الدعم 
للرياض���ات املختلفة كخطوة 
الكويتية  الرياض���ة  لتطوير 
للع���ودة مجددا ال���ى منصات 

التتويج.
العبالني  ف�������ؤاد  وأعرب 
ن�ائ���ب املدير العام للش���ركة 
الوطني���ة لالتص���االت ع���ن 
ش���كره جلميع األطقم العاملة 
بالبطولة لبذلهم قصارى جهدهم 
الرياضي  العرس  إلجناح هذا 
الش���ركة  ادارة  الذي حترص 
على تنظيمه سنويا كمشاركة 
منها باحتفاالت شهر رمضان 

املعظم.

االول الذي انتهى بفوز فريقهما 
2 � 0 ثم عزز كامياب تقدم فريقه 
بالهدف الثالث بالشوط الثاني 
قبل ان ينجح كل من ولي زاده 
وامير بيكي ف���ي إحراز هدفي 
املرحوم س���لمان الرومي قبل 

نهاية اللقاء بدقيقتني، ليتوج 
بذلك املش���اريع بط���ال لكأس 
البطولة العاش���رة بينما يحل 
املرحوم سلمان الرومي باملركز 

الثاني.
أع���رب فيصل  من جانبه، 

اجلزاف عن ش���كره وتقديره 
ملس���ؤولي الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت ممثلني في عبدالعزيز 
البالول على اجلهد املميز الذي 
تقوم به الشركة من خالل رعاية 
وإقام���ة العديد من األنش���طة 

الرياضية التي من شأنها خدمة 
قطاع���ي الش���باب والرياضة 

بالبالد.
وأشار اجلزاف الى ان الشركة 
الوطنية لالتصاالت من الشركات 
الرائدة دائما في تنظيم وإقامة 

البالول: دعم الوطنية متواصل
أعرب عبدالعزيز البالول مدير العالقات العامة واإلعالم بالشركة 
الوطني���ة لالتصاالت عن خالص أمنيات���ه للفريق املتوج بلقب 
بطولة الوطنية، ومتنى التوفيق لكافة الفرق خالل املس���ابقات 
املقبلة.وتوجه بالشكر الى جميع األطقم التي عملت على جناح 
البطولة، وأشار الى ان الوطنية لالتصاالت ستظل داعما أساسيا 
ملختلف اللعبات الرياضية على جميع املستويات سواء األندية 

او املنتخبات.
كما بني ان الشركة س���تواصل ما بدأته من رعاية العديد من 
الفرق الرياضية خالل الفترة املقبلة خاصة بعد ان سبق للشركة 
رعاية فريقي الكرة بناديي القادسية والعربي باإلضافة الى فريق 

كرة السلة بنادي الكويت.
مؤكدا ان التوجه الدائم لدى الشركة الوطنية لالتصاالت هو 
توفير الدعم املستمر لقطاعي الشباب والرياضة سواء بتنظيم 
بطولة الوطنية الرمضانية خلماس���يات كرة القدم س���نويا أو 
رعاي���ة العديد من األحداث والبطوالت الرياضية التي تقام على 

ارض الكويت.

فيصل اجلزاف وفؤاد العبالني يسلمان كأس املركز األول

درع تذكارية من »الوطنية« إلى اجلزاف

صراع على الكرة أمام املرمى اجلزاف يسلم جائزة أحسن العب

فيصل اجلزاف وفؤاد العبالني وعبدالعزيز البالول وكمال األيوبي مع الفريق البطل

اجلزاف والعبالني يسلمان كأس املركز الثاني

ڤولفسبورغ في مواجهة
 نارية  مع شالكه 

صنعوا الفرحة اإلنجليزية بعد النجاحات التي حققوها في المالعب

كابيللو وتراباتوني وأنشيلوتي..  »المافيا اإليطالية« في بريطانيا
لم يعد هناك حديث في بريطانيا 
إال عن الثالثي االيطالي فابيو كابيللو 
املنتخ����ب اإلجنليزي لكرة  مدرب 
القدم، وجيوفاني تراباتوني مدرب 
منتخب جمهورية ايرلندا، وكارلو 
انشيلوتي مدرب تشلسي اللندني، 
بع����د النجاح����ات الت����ي حققوها، 
حي����ث باتت أخبارهم ف����ي اآلونة 
االخيرة »وجبة دسمة« للصحافة 

اإلجنليزية.
لم تخط����ئ صحيف����ة تلغراف 
البريطانية عندما نش����رت صور 
الثالثي على صدر صفحتها وعنونت 
بالق����ول: »املافي����ا االيطالية« في 
بريطانيا، ذل����ك ان ما قدمه هؤالء 
وبالتحديد كابيللو وانش����يلوتي 
يبره����ن ع����ن النجاح الق����ادم من 
»خارج احلدود« الى مهد كرة القدم 

في العالم.
وتولى كابيللو )62 عاما( تدريب 
منتخ����ب اجنلترا خلفا لس����تيف 
ماكالرين الذي اقيل من منصبه غداة 
خسارة إجنلترا امام كرواتيا 3-2 
وعدم تأهلها الى نهائيات كأس أوروبا 

2008 في سويسرا والنمسا.
ووقع عق����دا مدته 4 س����نوات 
ونصف الس����نة مقابل اجر سنوي 
يصل الى 6.5 ماليني جنيه استرليني 

)نحو 9 ماليني يورو(.
ولعل العامل الذي دفع االجنليز 
ال����ى التعاق����د مع م����درب ايطالي 
هو نفسه الذي س����مح جليوفاني 
تراباتوني )70 عاما( بتولي تدريب 
منتخ����ب جمهوري����ة ايرلندا خلفا 

للمدرب ستيف ستاونتون، فوقع 
بدوره عقدا ملدة عامني قابل للتجديد 

حتى نهائيات كأس العالم 2010.
أما أنشيلوتي أصغرهم سنا )49 
عاما( فكان اخليار االمثل ملالك فريق 
تشلسي امللياردير الروسي رومان 
ابراموفيتش لقيادة »البلوز« خلفا 
للهولندي غوس هيدينك املرتبط 
بعقد مع املنتخب الروسي، فانضم 
الى تشلسي في وقت كانت االنتقادات 
تواجهه من كل حدب وصوب ابان 

تدريبه ميالن االيطالي.

كابيللو يعيد الفرحة 

ل����م يأب����ه كابيلل����و النتقادات 
السويسري جوزيف بالتر رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم الذي أعرب 
عن صدمته الختياره ملنصب املدير 
الفني للمنتخب اإلجنليزي وقال: 
»لقد كس����رت إجنلت����را عرفا مهما 
في الك����رة الدولية، فلم أر من قبل 
املنتخبات الكبيرة كمنتخبات إيطاليا 
والبرازيل وأملانيا واألرجنتني تلجأ 

إلى مدربني أجانب«.
الذي  الرج����ل  ال����رد من  وجاء 
لطاملا عرف بصرامته هذه املرة في 
امللعب، فقاد املنتخب االجنليزي الى 
موندي����ال 2010 في جنوب افريقيا 
بنجاح منقط����ع النظير لم يعرف 
خالله املنتخب طعم اخلسارة، ال بل 
قام صاحب النظارات السوداء بالثأر 
جلماهير الكرة االجنليزية التي بكت 
حزنا خلروج منتخبها من تصفيات 
امم اوروبا على يد كرواتيا فانتقم 

منها انتقاما شديدا ففاز ذهابا 1-4 
في سبليت وايابا 5-1 على ملعب 

وميبلي في لندن.
وقاد املدرب االيطالي املنتخب 
االجنليزي في 18 مباراة حتى اآلن، 
فاز في 13 منها وتعادل في اثنتني 
وخس����ر ثالث مباريات ودية أمام 

املانيا وفرنسا واسبانيا.
وتعه����د كابيلل����و، الذي حصل 
عل����ى دع����م مدرب����ني م����ن الوزن 
الثقيل في الدوري االجنليزي هما 
الفرنسي ارسني فينغر )ارسنال( 
اليكس فيرغسون  واالسكوتلندي 
)م����ان يونايت����د(، بإع����ادة الكرة 
االجنليزية الى القمة، مش����يرا الى 
انه يتمنى ان يبقى في منصبه مدرب 

حتى عام 2012.
 وقال انه ال يرغب في االعتزال 
بعد نهائيات كأس العالم 2010 في 
جنوب افريقيا، وانه يتمنى ان يكون 
موجودا في كأس أوروبا 2012 التي 
تستضيفها اوكرانيا وپولندا، لكنه 
اش����ار الى ان االمر يعود لالحتاد 

االجنليزي. 
انشيلوتي وقصة جناح مبكرة

 كتب أنش����يلوتي قصة جناحه 
مع تشلس����ي منذ أن وطأت قدماه 
ملعب »ستامفورد بريدج«، ويكفي 
ما قاله مذيع قناة النادي ان عشاق 
البلوز لم يعرفوا احلزن منذ قدوم 

املدرب.
لم يكن املدرب الهادئ نس����بيا 
بحاجة الى كثير من الوقت ليترك 
بصمته على الفريق الذي لم يعرف 

طعم اخلسارة حتى اآلن ابتداء من 
املباريات الودية التي توجها بالفوز 
ببطولة التحدي العاملية بفوزه على 
ميالن 2-1 وانتر ميالن 2-0 وكلوب 
اميركا املكسيكي 2-0. وعلى الرغم 
من ان تشلسي لم يكن منافسا لريال 
مدريد وبرشلونة وانتر ميالن في 
سوق االنتقاالت، فإنه استطاع ان 
يتوج اس����تعدادته بالفوز بالدرع 
اخليرية على حس����اب مانشستر 
يونايتد اثر فوزه بركالت الترجيح 
ثم التألق ف����ي الدوري االجنليزي 
بتحقيقه الفوز في 4 مباريات متتالية 
على حساب هال سيتي وسندرالند 
وفولهام وبيرنلي.  ويبقى اخليار 
الكبير  اللقب  الروسي  للملياردير 
الذي اليزال غائبا عن خزائنه وهو 
دوري ابطال اوروبا، وكانت بدايته 
فيه����ا الثالثاء املاضي جيدة بفوزه 
على بورتو البرتغالي في املجموعة 
الرابعة الت����ي تضم ايضا اتلتيكو 
مدريد االسباني وابويل نيقوسيا 

القبرصي.
وسبق النشيلوتي تدريب ريجينا 
وبارما ويوڤنتوس وميالن، وفاز 
بال����دوري االيطالي وكأس ايطاليا 
والكأس السوبر االيطالية، ودوري 
ابطال اوروبا مرتني، والكأس السوبر 
العالم لألندية،  األوروبية، وكأس 

وكأس انترتوتو.

تراباتوني صائد البطوالت

عل����ى الرغ����م م����ن ان منتخب 
جمهورية ايرلن����دا لم يضمن بعد 

تأهله الى مونديال 2010، فإن الفرصة 
تبدو متاحة عل����ى االقل للعب في 
امللحق. يحتل املنتخب االيرلندي 
املركز الثاني برصيد 16 نقطة وبفارق 
4 نقاط خل����ف ايطاليا املتصدرة، 
وستكون املواجهة بني املنتخبني في 
10 اكتوبر املقبل في دبلن مهمة للغاية 
يأمل من خاللها صاحب »الش����عر 
االبيض« الفوز على منتخب بالده 
وتقليص الفارق الى نقطة واحدة 
قبل املباراة االخيرة امام مونتينيغرو 

في 14 من الشهر ذاته.
ومنذ ان تولى تراباتوني قيادة 
املنتخ����ب االيرلندي فإن االخير لم 
يذق طعم اخلسارة في التصفيات، 
الطليان في عقر  واستطاع احراج 
دارهم ف����ي مباراة مثي����رة انتهت 

بالتعادل بهدف لكل منهما.
 لعب منتخب ايرلندا 15 مباراة 
بإشراف تراباتوني فاز خاللها في 
6 وتعادل في 7 وخسر في اثنتني 

وديتني امام استراليا وپولندا.
وس����بق لتراباتون����ي ان تولى 
تدريب مي����الن ويوڤنتوس وانتر 
ميالن وكالي����اري وفيورنتينا في 
ايطاليا، وبايرن ميونيخ وشتوتغارت 
االملانيني، وبنفيكا البرتغالي وريد 
النمسوي، وحقق  بول سالزبورغ 
الدوري االيطال����ي 7 مرات، وكأس 
ايطاليا مرتني، وكأس أوروبا وكأس 
الكؤوس االوروبية، وكأس االحتاد 
االوروب����ي )3(، والكأس الس����وبر 
االوروبي����ة، وال����دوري األملان����ي 

والبرتغالي والنمسوي. 

بتروفا تحجز بطاقتها 
لربع نهائي كيبيك

أوباما: أولمبياد 2016 
تحتضنه شيكاغو

يحل ڤولفسبورغ حامل اللقب املوسم املاضي 
ضيفا على مدربه السابق فيليكس ماغاث وفريقه 
احلالي شالكه في افتتاح مباريات املرحلة السادسة 
م����ن بطولة املانيا لكرة القدم اليوم اجلمعة وذلك 
في الس����اعة ال� 9:30 بتوقي����ت الكويت على قناة 

دبي الرياضية 1.
وكان ماغاث قاد ڤولفسبورغ الى اللقب املوسم 
املاضي محققا مفاجأة مدوية قبل ان يتركه لالشراف 
على تدريب ش����الكه الذي يلهث بدوره وراء لقب 

اول في بوندسليغه.
وسبق ملاغاث ان توج بطال ايضا في صفوف 
بايرن ميونيخ مرتني عامي 2005 و2006، ويريد 
تكرار االجناز مع ن����ادي منطقة الرور الصناعية 

حاليا.
وجنح ش����الكه باش����راف ماغاث في املباريات 
اخلمس االولى في ان يحقق نتائج الفتة ففاز في 
ثالث مباريات وتعادل في واحدة وخس����ر واحدة 

ايضا.
اما في املقابل فتراجع مس����توى ڤولفسبورغ 
الذي يتولى االش����راف عليه ارم����ني فيه الذي قاد 
شتوتغارت الى اللقب قبل موسمني وتعرض للهزمية 
في مبارياته الثالث االخيرة بينها اثنتان على ارضه 

وهو يحتل حاليا املركز العاشر.
ويقول ماغاث ال����ذي يعاني فريقه من ضائقة 
مالية »املوسم الذي ينتظرنا صعب للغاية، ويجب 

االعتراف بهذا االمر«.
بيد ان الفريق حق����ق فوزا معنويا كبيرا على 
سسكا موس����كو الروسي االربعاء املاضي في اول 

مشاركة له في دوري ابطال اوروبا.
ويستطيع ڤولفسبورغ التعويل على مهاجميه 
البرازيلي غرافيتي صاحب الثالثية في مرمى سسكا 
موسكو، والبوسني ادوين دزيكو اللذين تألقا بشكل 
الفت املوسم املاضي وسجال 54 هدفا ليحطما الرقم 
القياسي املسجل باسم ثنائي بايرن ميونيخ الشهير 
غيرد مول����ر واولي هونيس ومقداره 53 هدفا في 

موسم واحد في مطلع السبعينيات.

حجزت الروسية ناديا بتروفا 
املصنفة أولى وحاملة اللقب بطاقتها 
الى دور ربع النهائي من دورة كيبيك 
الكندية الدولية في التنس بفوزها 
على األميركية ماديسون برنغل 
6-3 و6-2. واحتاجت بتروفا الى 
69 دقيقة للتخلص من منافستها 
االميركية، وهو ثاني فوز سريع 
لبتروفا علي التوالي بعد ان اجتازت 
بسهولة االميركية األخرى كارلي 
غوليكسون 6-2 و6-0 في الدور 
األول. تلتقي بتروفا في ربع النهائي 
مع املجرية ميليندا تشينك الفائزة 
على الفرنسية سيفيرين برميون 
6-4 و6-3. وفي مباراتني أخريني، 
فازت الروسية اال كودريافتسيفا 
على االميركية جيل كريباس 5-7 
و6-2، واالملاني����ة يوليا جورج 
على الكندية ريبيكا مارينو 2-6 

و3-6.

أعرب الرئيس األميركي باراك 
أوباما دعمه القوي مللف شيكاغو 
مسقط رأسه في س����عيها للفوز 
بش����رف احتضان دورة األلعاب 
األوملبية عام 2016 بقوله : »نريد 
هذه األلعاب«. واضاف »شيكاغو 
جاهزة والشعب األميركي جاهز، 
نريد اس����تضافة هذه األلعاب. انا 
أدعم ملف شيكاغو شأني في ذلك 

شأن الشعب األميركي بأسره«.


