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البالول: الشركة سّباقة في دعم المنتخبات الوطنية بجميع األلعاب

العبالني: دعم »الوطنية« لن يتوقف وريع كأس السوبر هدية لبيت عبداهلل 
عبدالعزيز جاسم 

ق���ال نائب املدي���ر العام في 
الشركة الوطنية لالتصاالت فؤاد 
العبالني ان رعاية مباراة كأس 
السوبر بني القادسية والكويت 
24 اجلاري تأتي ضمن احتفاالت 
الوطنية بعيدها العاشر، ولكن 
احتفال الي���وم يختلف فهو في 
مضمار الرياضة خصوصا كرة 
القدم التي تأخ���ذ احليز االكبر 
الش���باب. جاء ذلك  من اهتمام 
في املؤمتر الصحافي الذي عقد 
امس مبقر احتاد الكرة بحضور 
رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ 
العالقات  اليوسف ومدير  احمد 
العامة واالعالم بالشركة الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول. 
واضاف العبالني ان ريع تذاكر 
املباراة سيكون مخصصا لبيت 
عبداهلل وهو متخصص في عالج 
االطفال املصابني مبرض السرطان، 
مضيفا ان هذا الدعم لن يتوقف 
من »الوطنية« ولكن اليد الواحدة 
ال تصفق، فالوطنية ال ميكنها ان 
تغطي كل االلعاب الرياضية في 

الكويت، داعيا ش���ركات القطاع 
اخلاص الى املساهمة اكثر وبدور 
فعال في دعم االندية واملنتخبات 
الوطنية في جميع االلعاب الن 

الرياضة ليست كرة قدم فقط.
ومتن���ى ان تظه���ر مب���اراة 
القادس���ية والكويت مبستوى 
يعكس التط���ور الذي حدث في 
الكرة احمللية في الفترة االخيرة، 
متمنيا احلض���ور اجلماهيري 
الكبي���ر الس���يما ان مدخوالته 

ستكون في عمل خيري. 
من جهته قال الش���يخ احمد 
اليوسف ان دور الوطنية واضح 
الش���باب والرياضة  في دع���م 
ورعايتها اليوم ماهي اال خطوة 
واحدة من خطوات سابقة قدمتها 
سواء لالندية او املنتخبات وهذا 
شيء ليس بغريب عليها، وباركهم 

بالعيد العاشر.

قيمة الرعاية 

واش���ار اليوس���ف ال���ى ان 
الوطني���ة قدمت مبلغ���ا قيمته 
25 الف دينار مت تقسيمه الى 8 

االف دينار للفريق البطل والف 
الفضل العب والف الفضل حارس 
ال���ى 500 دينار لكل  باالضافة 
حكم في املباراة، اما باقي املبلغ 
فوضع لدعم الالعبني واملنتخبات 
الوطنية، الفتا الى ان املبلغ املقدم 
ليس بسيطا فبطل الدوري هنا 
يأخذ طوال املوسم 4 االف بعد 
دوري شاق ومتعب، مشيرا الى 
ان اسعار تذاكر املباراة لن تتغير 
بس���بب الرعاية بل ستظل على 

حالها.
ان���ه خالل  اليوس���ف  وبني 
اليومني املقبلني س���يتم الكشف 
الرس���مي  الراعي  واالعالن عن 
لالزرق في مباراتي اندونيس���ا 
ذهابا وايابا في التصفيات املؤهلة 

الى نهائيات كأس آسيا.
 وب���ني ان مس���ألة رعاي���ة 
الدوري املمتاز لم تنته حتى االن 
بل سيكش���ف عنها في القريب 
العاجل وان لم يكشف فان الذين 
الفترة  س���يقودون االحتاد في 
املقبلة سيكثفون اجلهود اليجاد 

راع مناسب للدوري.

ق���ال عبدالعزيز  من جانبه 
البالول ان الشركة الوطنية تفتخر 
بانها س���باقة في دعم االنشطة 
الرياضية حي���ث لم تتوان منذ 
تأسيسها عن مد يد العون لكل 
نشاط رياضي سواء عبر الرعاية 

او التنظيم.
واض���اف ان رعاي���ة كأس 
الس���وبر ه���ي هدي���ة تقدمها 
الوطنية لعمالئها ملنحهم فرصة 
افضل ملشاهدة افضل فريقني 
في املوس���م املاض���ي كما انها 
الى عمل انساني حيث  تهدف 
سيخصص ريع املباراة بالكامل 

ملركز بيت عبداهلل. 
واضاف البالول ان الوطنية 
كانت له���ا بصمات واضحة في 
الرياضة حيث س���بق ان رعت 
ناديي القادسية والعربي وكذلك 
انها  السلة والطائرة كما  لعبتا 
ترعى الع���اب القوى في جميع 
الوطنية  ان  منافساتها، مضيفا 
عل���ى العهد وس���تؤدي دورها 
بالكامل لكي يحقق ابطال الكويت 

فؤاد العبالني والشيخ احمد اليوسف وعبدالعزيز البالول خالل املؤمتر الصحافيافضل االجنازات.

جانب من مباراة العربي وأصفهان اإليراني

درع تذكارية من فهد دابس لتركي اليوسف

»االنتقالية« تكّرم الشخصيات 
والمنتخبات الرياضية

تقي���م اللجنة االنتقالية املؤقتة الدارة احت���اد الكرة اليوم في 
ال� 5:30 مس���اء اليوم مبقر احتاد الكرة حفل تكرمي للشخصيات 
الرياضية التي حصلت على جوائز االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
بعدما نال اجلائزة الذهبية كل من: اسد تقي وفيصل الدخيل وسعد 
احلوطي وفتحي كميل وكذلك الذين حصلوا على اجلائزة الفضية 
وهم: الش���يخ أحمد الفهد واحلكمان سعد كميل وحسني شعبان، 
كما سيتم تكرمي منتخبي الناش���ئني والصاالت اللذين تأهال الى 

نهائيات كأس آسيا.
ودعت اللجنة االنتقالية وسائل اإلعالم الى تغطية هذا احلدث 
من أجل دعم الشخصيات الرياضية التي نالت اجلوائز والالعبني 

الذين رفعوا اسم الكويت عاليا في التصفيات.

يعك���ف احتاد االس���كواش 
على وضع اللمس���ات األخيرة 
والنهائية النطالق بطولة اخلليج 
اخلامسة عش���رة لالسكواش 
ملرحلت���ي 19 و15 س���نة حتت 
رعاي���ة نائب رئي���س مجلس 
الوزراء للش���ؤون اإلسكانية 
والتنمية الش���يخ احمد الفهد، 
والتي ستبدأ جذوة منافساتها 
يوم غد األربعاء وتستمر حتى 14 
اجلاري مبشاركة منتخبات دول 

مجلس التعاون اخلليجي.
ه���ذا، وق���د أنه���ت اللجنة 
املنظمة للبطولة كل استعداداتها 
الرياضي  النطالقة هذا احلدث 
املميز، وأنشأ احتاد االسكواش 
ال���ذي حتول ال���ى خلية نحل 
ورش عمل على الصعد االدارية 
والفنية والتحضيرية الستضافة 

أبناء منظومة مجلس التعاون 
البطولة  اخلليجي وإلخ���راج 
بأبهى صورة ومبا يليق بقدرة 
الشباب الكويتي على التنظيم 

واإلدارة.
وفي نفس السياق، يواصل 
منتخبا الكويت حتت 19 سنة 
و15 سنة اس���تعداداتهما على 
مركز سالم الصباح مبقر االحتاد 

مبنطقة جنوب السرة.
الى ذلك، ستبدأ اليوم الوفود 
بالتواف���د ال���ى الكويت، حيث 
سيعقد في الفترة املسائية بفندق 
كويت حي���اة في ميدان حولي 
اجتماع لرؤساء وممثلي الوفود، 
وذلك إلجراء عملية القرعة، حيث 
سيترأس االجتماع رئيس اللجنة 
التنظيمية بدول مجلس التعاون 

اخلليجي وليد الصميعي.

شعيب يهنئ »األبيض«
بعث مدير إدارة االنش���طة الرياضية في جامعة الكويت علي 
ش���عيب ببرقية تهنئة الى اس���رة نادي الكويت مبناسبة فوزهم 
ببطولة ابطال اندية آسيا واستعادة االندية الكويتية مكانتها في 
س���جل البطوالت اآلسيوية، ومتنى شعيب ان يكون الفوز فاحتة 
خير لبقية االندية الكويتية واملنافسة على البطوالت املختلفة،، 
واشاد برجال الصحافة واالعالم واجلماهير على دورهم الكبير في 

حتقيق هذا االجناز واثبات ان التالحم هو الطريق لالنتصارات.

اللمسات األخيرة
على »خليجي اإلسكواش«

التضامن يتعاقد مع مولدوڤان
يعقد نادي التضامن في الساعة ال� 12 ظهر اليوم في مقر النادي 
مؤمت���را صحافيا يكش���ف فيه عن التعاقد مع امل���درب الروماني 
اليكساندرو مولدوڤان لقيادة الفريق االول لكرة القدم في النادي 

ملا تبقى من املوسم احلالي.

تركي اليوسف يرعى 
اعتزال دابس

أكد مدافع نادي التضامن 
فهد دابس ان مهرجان تكرميه 
الذي س���يقام 10 ديسمبر 
املقبل خالل لقاء فريقه مع 
القسم االول  القادسية في 
من منافسات الدوري العام 
سيكون حتت رعاية الشيخ 

تركي اليوسف.
وتوجه دابس بالشكر 
لليوس���ف عل���ى موافقته 
لرعاية مهرج���ان تكرميه 
ومثمنا الدور الكبير الذي 
يقوم ب���ه في رعاية ودعم 
الرياضي���ني ف���ي مختلف 
املجاالت. وكان اليوس���ف 
قد اس���تقبل داب���س الذي 
قدم له درعا تذكارية بهذه 

املناسبة.

الفزيع وبندر جمعة أبطال قفز الصيد والفروسية
تّوج الف���ارس عبدالرحمن الفزيع باجلواد 
روزا من نادي املس���يلة بطال ملسابقة االعمدة 
الستة على ارتفاعات مختلفة في بطولة نادي 
الصيد والفروس���ية التي جرت برعاية الشيخ 
ضاري الفهد بعد اجتي���ازه كل احلواجز دون 
اخط���اء وحده وجاء عبدالوه���اب الفارس من 
نادي الصيد والفروسية وجنالء اجلريوي من 
نادي املسيلة في املركزين الثاني بنفس الرصيد 
وجنح الفارس بندر جمعة باجلوادين لوفاري 
وبيالونا من نادي املسيلة في الفوز باملركزين 
االول والثاني بزمن 77/68ث وجاء غازي اجلريوي 
باجلواد اسكابولوجي من نادي املسيلة ايضا 

في املركز الثالث.
وفي املسابقة الثانية على ارتفاع 115سم من 
جولة مع شوط متايز فاز الفارس عبدالوهاب 
الف���ارس باجلواد اورالندو م���ن نادي الصيد 
والفروسية باملركز االول بزمن 29/13ث وجاء 
علي اخلرافي باجلواد اولتيكا من مركز الكويت 

في املركز الثاني وحمد النعمة باجلواد فامينا 
في املركز الثالث والفزي���ع باجلواد اجني في 
املركز الرابع ولولو العيسى باجلواد فيكي في 
املركز اخلامس وداليا الزاحم باجلواد ويبر في 
املركز الس���ادس وفجر الصباح باجلواد كيس 
مي ريكو في املركز الس���ابع واسامة اخلضرا 
باجلواد فندكس في املركز الثامن وقام خليل اسد 
والكابنت حسام رجب بتكرمي الفرسان والفارسات 
وفي الفئة االولى على ارتفاع 100/80سم شارك 
فيها 38 فارس���ًا وفارسة وشهدت تنافسا قويا 
تصدر شادي السويحي املسابقة وجاء يوسف 
احلميض���ي في املركز الثاني وداليا الزاحم في 
املركز الثالث وعلي حسني في املركز الرابع وعدي 
النصف في املركز اخلامس وقام خليل اسد بتكرمي 
الفائزين واع���رب مدير النادي عبداهلل فيروز 
عن س���عادته بنجاح البطولة وتقدم مستوى 
الفرسان والفارس���ات وحرص الشيخ ضاري 

الفهد على االرتقاء بهذه الرياضة.

اتحاد القوى
في »المستوى الثالث«

القوى  ألعاب  يسعى احتاد 
املدربني  إلى تطوير مس����توى 
الوطنيني لالستفادة منهم في 
تدري����ب العبي الع����اب القوى 
باألندية الرياضية، لذا مت ترشيح 
3 مدربني وطنيني للمشاركة في 
دراسة املستوى الثالث ملسابقات 
التي ينظمها  العدو واحلواجز 
التنمية االقليمي اللعاب  مركز 
القوى التاب����ع لالحتاد الدولي 
اللعاب القوى خالل الفترة من 
7 � 20 اجل����اري، حيث رش����ح 
االحتاد كال من: املدرب س����الم 
شمروخ، وزياد اخلضر وعلي 
الدراس����ة  الهاج����ري حلضور 
املذكورة واالستفادة منها، وقد 
غادر املدربون البالد متوجهني 

الى القاهرة.

الصليبخات يفوز على األهلي األردني ويتأهل للدور الثاني

العربي يخفق في اجتياز أصفهان بـ»آسيوية اليد«

ف����ي اجتياز  العربي  أخف����ق 
اولى مبارياته في بطولة االندية 
اآلسيوية ال� 12 لكرة اليد املقامة في 
األردن بعد خسارته امام اصفهان 
االيران����ي 30-34. وظهر العربي 
امام اصفهان  بصورة متواضعة 
الذي اج����اد التعامل مع مجريات 
املباراة التي شهدت افضلية ايرانية 
بعدما أنهى العربي الشوط االول 

متأخرا 16 �  15.
وواصل العربي اداءه املخيب 
السيئ طوال شوطي املباراة حيث 
وصل الفارق لصالح اصفهان الى 
خمسة اهداف في بعض األحيان 
الكوريني  بفضل تألق احملترفني 
هونغ لي وكيم يونغ اللذين ساهما 
في تألق فريقهما مما صعب مهمة 

العربي في العودة الى املباراة.
واتس����م اداء العب����ي العربي 
بالبطء ع����الوة على االندفاع مما 

وواصل ف����رض هيمنته على 
املباراة ليوسع الفارق الى خمسة 
اهداف ما اتاح له فرصة السيطرة 
وفرض اسلوبه معتمدا على خبرة 
ومهارة العبيه التي تفوق االهلي 

االردني. 
وكان للمتألقني العب الكويت 
احملترف ضمن صفوف الصليبخات 
محمد الغربللي »9 اهداف« وزميله 
مشاري احلربي »7 اهداف« الدور 
الكبير في ايج����اد الفارق املريح 
لصالح فريقهما. وبفوز الصليبخات 
يتصدر فرق مجموعته الثالثة التي 
شهدت امس فوز السد اللبناني على 

اجليش العراقي 36 � 26. 
ومن املقرر ان يلتقي الصليبخات 
اجليش العراقي بعد غد فيما يلتقي 
اليوم العربي مع الس����د القطري 
امام  امل تعويض خسارته  على 

اصفهان االيراني.

ساهم في ارتكاب اخطاء تسببت 
في ايقاف اكثر من العب على مدى 

الشوطني. 
العربي  النتيجة يضع  وبهذه 
نفس����ه في موق����ف صعب ضمن 
التي ش����هدت  الثانية  مجموعته 
الوحدة السعودي والسد  تعادل 
القطري 25-25 لتتقلص حظوظ 
العربي في التأهل للدور الثاني في 

مجموعته التي تضم ايضا فريق 
احلسني االردني.

وفاز بارب����ار البحريني على 
شهرداري االيراني 29-27 ضمن 
التي  منافسات املجموعة االولى 
تضم ايض����ا الوص����ل االماراتي 

والشباب السوري.
وجنح الصليبخات في خطف 
اولى بطاقات التأهل للدور الثاني 

الثالثة بعد فوزه  عن مجموعته 
على األهلي االردني مس����تضيف 
البطولة )33-29(وكان قد فاز في 
مباراة سابقة على السد اللبناني 
)35 -30(. وفرض الصليبخات 
س����يطرته على مجريات املباراة 
منذ دقائقها االولى بفضل تطبيقه 
اسلوب الدفاع املتقدم لينهي الشوط 

االول لصاحله 20 � 16.

إيقاف الشقيقين صيوان
اعلن رئيس وفد الصليبخات في البطولة سعد عناد
عن ايقاف الشقيقني فيصل وحسني صيوان 
مبارات��ني في البطولة وخص��م مبالغ نقدية من 
مكافأتيهما بعد مخالفتهما التعليمات وعدم االلتزام 
بالتدري��ب امس االول واخل��روج دون اذن من 
اجلهازين الفني واالداري والذهاب الى احد املقاهي 

في عّمان ملش��اهدة احدى املباريات في الدوري 
االجنليزي، مشيرا الى انه البد من اتخاذ موقف 
حازم مع اي العب يحاول االستخفاف بتعليمات 
اجلهازين الفني واالداري، مؤكدا ان ادارة الوفد لن 
تكتفي مبوقف املتفرج وستتصدى ألي العب مهما 

كان اسمه اذا حاول اخلروج عن التعليمات.

)هاني الشمري(

اجتماع إعالمية
الرماية الدولية 

اللجن���ة االعالمية  عق���دت 
لبطولة الشرطة الدولية للرماية 
التي س���تقام برعاية سمو ولي 
العهد الش���يخ نواف االحمد في 
الفت���رة من 15 ال���ى 25 فبراير 
املقبل اجتماعه���ا الثاني لبحث 
استعداداتها وحتضيراتها اخلاصة 

بالبطولة.
 وناقشت اللجنة التي ترأسها 
مساعد مدير االعالم االمني بوزارة 
الداخلي���ة وامني الس���ر باحتاد 
الش���رطة املق���دم ولي���د الغامن 
العديد م���ن املوضوعات املهمة 
املطروحة عل���ى جدول االعمال 
واخلط���وات واالج���راءات التي 
ستقوم بها اللجنة وفي مقدمتها 
تشكيل فرق العمل والتجهيزات 
االعالمية اخلاصة لهذه البطولة 

الرياضية.
وناقش����ت اللجن����ة خط����ة 
عمله����ا التي تتضم����ن اصدار 
كتاب مبستوى عال من القيمة 
واجل����ودة واملضمون يتضمن 
السيرة الذاتية لسمو ولي العهد 
ونبذة عن مسيرة احتاد الشرطة 
الفرق واملشاركني في  واسماء 

البطولة.

انطالق خليجية
الطائرة الشاطئية

أكد رئيس الوفد املشارك في 
البطولة اخلليجية ال� 12 للكرة 
الطائرة الشاطئية حمود الردعان 
عن ثقته في قدرات العبي املنتخب 
في حتقيق أفض���ل النتائج في 
البطولة التي تنطلق اليوم في 
مدينة اخلبر بالسعودية مبشاركة 

نخبة من الالعبني في املنطقة.
الردع���ان ان املنتخب  وقال 
يشارك في البطولة لتحقيق احد 
املراكز املتقدمة وحتقيق نتائج 
تعكس املستوى الفني احلقيقي 
ال���ذي وصلت إليه كرة الطائرة 

الكويتية.
واضاف الردع���ان ان الفرق 
اخلليجي���ة املش���اركة جميعها 
متتلك العبني على مستوى عال 
م���ن املهارة واخلب���رة ما يلغي 
الفارق في املس���توى بني الفرق 
وينبئ ببطولة قوية ذات مستوى 

عال.
البطولة  الى أن فرق  وأشار 
ال� 12 حتمل مس���تويات كبيرة 
وراقية تؤهله���ا لتقدمي أفضل 
العروض ما يصعب مسألة التنبؤ 
باسم الفريق صاحب اللقب في 

النهاية.


