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برشلونة يؤكد حضوره بكامل نجومه والكؤوس الخمس لخوض مباراة مع كاظمة 
 تفقد وفد من نادي برشلونة االسباني 
ملع���ب »الصداقة والس���ام« في نادي 

كاظمة.
النادي  إدارة  واكد عض���و مجل���س 
االسباني البرت رينيه الذي يترأس الوفد 
عقب زيارته التفقدية للملعب، أن فريق 
برشلونة لكرة القدم سيزور الكويت بكامل 
جنومه الكبار خلوض مباراة استعراضية 

امام كاظمة في 21 ديسمبر املقبل.
وقال ان ادارة برشلونة حرصت على 
ان يأتي فريقه���ا بكل جنومه مبن فيهم 
الاعبون االرجنتيني ليونيل ميس���ي 
وتشافي واندرياس اينيستا والسودي 
زالتان ابراهيموفيتش والفرنسي تييري 
هنري بعد انتهاء مش���اركة الفريق في 
كاس العالم لألندية في أبوظبي، من أجل 
منح الفرص���ة جلماهير الكرة الكويتية 
مبشاهدة جنوم الفريق االسباني ابطال 

أوروبا عن قرب.
ويضم الوفد االسباني الذي زار كاظمة 
باالضافة الى رينيه رئيسا، كا من مدير 
حماية الشخصيات مايا فريه، ومسؤول 
العاقات الدولية ستيفن داوسن، ومدير 
التطوير في النادي خوسيه مايا، ومدير 

العاقات والبروتوكول رامون بخول.
وأوضح رينيه أن ترشيح 6 من جنوم 
الفريق جلائ���زة أفضل العب في العالم 
التي مينحها االحتاد الدولي لكرة القدم 
»فيفا« وعلى رأسهم، ميسي لن حترمهم 

من زيارة الكويت.
ونفى م���ا تردد ح���ول غياب بعض 
الاعب���ن وتخلفهم عن زي���ارة الفريق 
املرتقبة للكويت، بس���بب وجودهم مع 

منتخب مقاطعة كاتالونيا االسبانية.
وب���ن ان برش���لونة س���يقدم هدية 
للجمهور الكويتي، وس���يجعله أول من 

تتجم���ع امامه الك���ؤوس اخلمس التي 
حصل عليها الفريق مؤخرا، وهي كأس 
الدوري االس���باني، وكأس امللك، وكأس 
السوبر االسبانية، وكأس دوري أبطال 
أوروبا، وكاس السوبر األوروبية، متمنيا 
ان يرتفع الع���دد الى 6 كؤوس في حال 
حصول برشلونة على لقب كأس العالم 

لاندية.
واضاف ان اجلمهور الكويتي سيكون 
أول من يس���تمتع مبش���اهدة الكؤوس 
مجتمعة في مكان واحد خاصة وان الفريق 
سيتوجه من ابوظبي إلى الكويت مباشرة 

قبل ان يعود الى مقره في كاتالونيا.
ودعا رينيه اجلمهور الكويتي والعربي 
الى مساندة فريقه في مونديال االندية، 
مش���ي��را ال���ى ان زي���ارة رئيس نادي 
برش���لونة خ��وان البورتا الى الكويت 
في سبتمبر املاض��ي، تركت انطباعا جيدا 

عن اجلمهور الكويتي.
وقال رينيه ان زيارة البورتا ساهمت 
في تش���جع إدارة النادي للموافقة على 
الدعوة التي وجهتها ادارة نادي كاظمة 
لبرشلونة للعب مباراة امامه ومشاركته 
ف���ي احتفاالت���ه مب���رور 45 عاما على 

تأسيسه.
وابدى ارتياحه لاستعدادات األولية 
لكاظمة لزي���ارة برش���لونة، مؤكدا ان 
ملعب »الصداقة والس���ام« سيش���هد 
مباراة استعراضية حافلة بكل فنون كرة 
القدم التي يقدمها برشلونة في السنوات 

األخيرة.
وقال ان اج���واء الطقس في الكويت 
ستكون رائعة في نهاية العام، وستساعد 
اجلمهور الكويتي، على جناح هذه الزيارة 
من خ���ال تواجده ف���ي امللعب ملؤازرة 

وتشجيع الفريقن.

وفد من النادي »الكاتالوني« تفقد ملعب »الصداقة والسالم« 

وفد برشلونة مع مسؤولي نادي كاظمة وعدد من الالعبني

محمد العمر وفهد الفهد يتوسطان اعضاء منتخب الدراجات املائية

سعود البابطني يقدم الكأس إلى الفائز

)هاني الشمري(خالد رابح واملدرب الكسندر مولدوفان يوقعان العقد

عبداهلل االسطى يقدم مبلغ التبرع ملنصور احلربي

جاسم يعقوب يسلم الكأس

محترف خامس في الطريق للتضامن

يحيى حميدان
أكد رئيس ن���ادي التضامن 
خالد رابح ان ادارة النادي تفكر 
بجدية في التعاقد مع محترف 
خامس لتدعيم صفوف الفريق 
االول لكرة الق���دم بالنادي في 
املوس���م احلالي وذلك تدعيما 
ف���ي احراز  الفريق  حلظ���وظ 
البطوالت واملنافسة على املراكز 

االولى.
وب���ن رابح خ���ال املؤمتر 
الصحافي الذي عقده امس في 
مبن���ى النادي لتق���دمي املدرب 
اجلديد � القدمي الروماني الكسندر 
النادي لن  ادارة  مولدوفان، ان 
تدخر جهدا في دعم الفريق مبا 
يتناسب مع متطلبات املرحلة 
املقبلة، مشيرا الى ان هناك نية 
القامة معسكر تدريبي خارجي 
خال فترة توقف الدوري عند 

مشاركة املنتخب خارجيا، رافضا 
فكرة التخلي عن العب الفريق 
االول لكرة القدم بالنادي حمد 

امان ألي فريق.
واعرب رابح عن س���عادته 
الغامرة بعودة املدرب مولدوفان 
م���ن جديد للفري���ق الذي جاء 
بديا ملواطنه كوس���تيكا الذي 
متت اقالته لع���دم قدرته على 
قيادة الفريق بالشكل املطلوب 
والذي يتناس���ب مع مخططات 
مجلس ادارة النادي، مضيفا أن 
مولدوفان حقق نتائج ايجابية 
مع الفريق في املوس���م املاضي 
وعدم التجديد له بشكل مباشر 
جاء بسبب العروض املغرية التي 
تلقاها من اندية اخرى خارجية 
النه مدرب محترف ويبحث عن 

االفضل دائما.
من جهته، اكد مولدوفان انه 

سيسعى بقوة للملمة صفوف 
الفريق سريعا وتكوين فريق 
قادر على املنافسة في البطوالت 
احمللية وهو ما يتطلب تضافر 
اجلهود من اجلميع سواء العبن 
او ادارة في سبيل حتقيق افضل 

النتائج املمكنة.
وبن ان موافقته للعودة من 
جديد لقي���ادة فريق التضامن 
الوطيدة  العاقة  جاءت بسبب 
الت���ي جتمعه مبجل���س ادارة 
النادي وال���ذي وجد منه دعما 
كبيرا عن���د قيادته للفريق في 

املوسم املاضي.
ولف���ت مولدوفان الى انه ال 
ميتلك اي فك���رة عن محترفي 
الفري���ق احلالين باس���تثناء 
الذي  الغيني زكري���ا بنغويرا 
كان ضم���ن صفوف الفريق في 

املوسم املاضي.

العربي يكّرم فرق األلعاب المائيةمولدوفان يؤكد سعيه لتحقيق أفضل النتائج

العربي ينتزع فوزًا ثمينًا من السد القطري »آسيويًا«

»األهلي« يدعم نادي الصم

انطالق بطولة إسكواش الخليج اليوم

أقام مجلس إدارة النادي العربي حفل تكرمي لفرق األلعاب املائية 
احلاصلة على كأس التفوق العام لأللعاب املائية للموسم الثاني على 
التوالي بواقع 28 نقطة من املجموع الكلي لنقاط كأس التفوق العام.  
وحضر حفل التكرمي أمن السر العام املساعد خالد عبدالصمد ورئيس 
اللجنة الرياضية جواد مقصيد باإلضافة إلى مس���اعد مدير األلعاب 

املائية فيصل احلساوي واملشرف العام للسباحة عبداهلل الدين.

انتزع العربي امس فوزا ثمينا من نظيره الس����د القطري 27 مقابل 
24 هدفا ضمن منافس����ات بطولة األندية اآلس����يوية ال� 12 ليحيي آماله 

بالتأهل لدور الثمانية للبطولة.
وقدم العربي أداء قويا ومتميزا يليق بسمعة كرة اليد الكويتية طوال 
مجريات شوطي املباراة رغم تأخره في الشوط األول بنتيجة 12 مقابل 
13 هدفا ليتمكن من إحي����اء آماله بالتأهل لدور الثمانية وبعثرة اوراق 
مجموعته )الثانية( التي يعد الس����د القطري احد ابرز مرشحيها لنيل 
اللقب القاري. وكان خلط دفاع العربي القوي واملتماس����ك األثر الكبير 
في ترجيح كفته أمام السد القطري إضافة لنجاح املهاجمن في اقتناص 
الفرص التي الحت أمامهم ليصنعوا الفارق في املباراة التي شهدت ندية 
وإثارة كبيرتن. ووفق اجلهاز الفني للعربي بقيادة املدرب التونسي القايد 
الشاذلي بالتعامل مع مجريات املباراة منذ انطاقتها باعتماده على أسلوب 
الدفاع القوي املتقدم )3-2-1( الذي حد من خطورة خصمه السد القطري. 
وعزز خط دفاع العربي املتألق بقيادة كل من محمد عبداهلل وعبدالعزيز 
يال����وس وعبداهلل العنزي ومن خلفهم احلارس عبداهلل الصفار فرص 
فريقهم بالفوز بعد متكنهم من احلد من خطورة مهاجمي الس����د بقيادة 
احملترف الروس����ي زكروف سيابوب )6 اهداف( وزميله البوسني سيد 
كينوا )6 أهداف(. كما ساهم تألق القوة الضاربة بخط الهجوم للنادي 
العربي املكونة من الاعبن علي م����راد )7 أهداف( وعبدالعزيز جنيب 
)7 أهداف( وحسن الشطي )4 أهداف( في تقدم العربي باملباراة والذي 
حتقق للمرة األولى خال الدقيقة اخلامسة من الشوط الثاني بنتيجة 14 
مقابل 13 هدفا. ويرجع الفوز في لقاء العربي على نظيره السد القطري 
بالدرج����ة األولى إلى الروح القتالية والعزمي����ة العالية في األداء الذي 
قدمه جميع الاعبن بغية التمس����ك بحظوظهم بالتأهل لدور الثمانية 
بعد خس����ارتهم املباراة األولى أمام اصفهان اإليراني بنتيجة 30 مقابل 
34 هدفا. وقال مدرب فريق العربي الشاذلي في تصريح ل� »كونا« عقب 
اللقاء ان الفريق قدم مس����توى جيدا طوال املباراة القوية رغم مشاركة 

عدد من الاعبن للمرة األولى مع بعضهم البعض.

جدد البنك األهلي التزامه بدعم ذوي االحتياجات اخلاصة من فئة 
الصم والبكم حيث خصص مبلغ 100 فلس عن كل معاملة سحب تتم 
من خال أجهزة الصرف اآللي اخلاصة بالبنك خال ش���هر رمضان 
املاض���ي ليتبرع بالقيمة كاملة لنادي الصم، إميانا من البنك األهلي 
بواجب االس���تمرار في األعمال اخليرية وتأكيدا للمبادئ الراسخة 

بضرورة العطاء واملساعدة في املجتمع الذي نعمل فيه.
وذكر أمن سر البنك األهلي عبداهلل األسطى أن هذه املبادرة تأتي 
استكماال للنهج الذي يتبعه البنك ومد يد العون للمحتاجن. فاألعمال 
اخليري���ة تعمل على تعزيز التواصل بن فئات املجتمع كافة وعلى 

اندماج هذه الفئة خاصة مع بقية أفراد املجتمع.
م���ن جهته عبر منصور احلربي رئيس مجلس إدارة نادي الصم 
وعضو املجلس األعلى لشؤون املعاقن عن سعادته البالغة ملبادرة 
البنك األهلي اإلنسانية، وقال »ليس بالغريب على البنك األهلي مثل 

هذه املساعدات حيث انه سباق إلى األعمال اخليرية«.

تنطلق في احلادية عش����رة صباح اليوم على مركز س����الم الصباح 
الدولي لاس����كواش بطولة اخلليج ال� 15 لاسكواش »ملرحلتي 19 و15 
سنة« والتي تستمر حتى 14 اجلاري مبشاركة نخبة من العبي الكويت 
واخلليجين برعاية الش����يخ أحمد الفهد نائ����ب رئيس مجلس الوزراء 
للش����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش����ؤون التنمية ووزير الدولة 

لشؤون اإلسكان ورئيس املجلس األوملبي اآلسيوي.
وف����ي هذا اإلطار، أع����رب رئيس وفد الكويت ف����ي البطولة عبداهلل 
السبيعي عن شكره وتقديره للرعاية الكرمية للشيخ أحمد الفهد لهذه 

البطولة وعلى دعمه لاسكواش وللرياضة الكويتية بشكل عام.

كأس المبارك للرماية تنطلق غدًا 

»بيتك« يكّرم أبطال العالم للدراجات المائية

»متعمد« يفوز بكأس ضاري الفهد
في سباق نادي الصيد والفروسية

أنهى نادي الرماية استعداداته النطاق كأس 
املغفور له الشيخ عبداهلل املبارك والتي تنطلق 
خال الفترة بن 12 و14 اجلاري في )السكيت � 
التراب � الدبل تراب � املسدس والبندقية الهوائية 
10 أمت���ار � والبندقية احل���رة 50 مترا  رقود 
واملس���دس 25 مترا( لفئات الرجال والسيدات 
والناشئن والناشئات، وفور إغاق باب تلقي 
طلبات التسجيل للمشاركن بدأت جلنة حتكيم 
اخلرطوش والرصاص إجراء القرعة وحتديد 
التوقيتات الزمنية حيث مت تقسيم املشاركن 

الى مجموعات حسب منظومة والئحة االحتاد 
الدولي.

من جانبه، أبدى أمن سر نادي الرماية عبيد 
العصيمي سعادته بتنظيم النادي لهذه الكأس 
الغالية والتي تعتبر املسابقة الثانية في برنامج 
مسابقاته احمللية لهذا املوسم باملشاركة الكبيرة 
واملتميزة من جانب األبطال، وحث من جانبه رماة 
وراميات النادي واالحتادات الرياضية العسكرية 
ببذل اجلهد لنيل شرف الفوز بهذه الكأس الغالية 

والتحلي بروح املنافسة الشريفة.

كرم بيت التمويل الكويتي 
الوطني  املنتخ���ب  )بيت���ك( 
للدراجات املائية »جت سكي« 
مبناسبة فوزه باملركز الثالث 
ف���ي نهائيات بطول���ة العالم 
الت���ي اقيمت مؤخ���را بوالية 
اريزونا االميركية وحصوله 
على 11 ميدالية متنوعة وحقق 
خالها البطل محمد بو ربيع 

8 ذهبيات.

م���ن جانبه ق���ال الرئيس 
التنفيذي ل� »بيتك« محمد العمر 
ان مسيرة عمل »بيتك« اكدت ان 
العنصر الوطني اذا ما اتيحت له 
الظروف واالمكانيات قادر على 
حتقيق النجاح والتميز واثراء 

املجال الذي يعمل فيه.
وقال مدير ادارة التسويق 
والعاقات العامة فهد املخيزمي 
خال التكرمي ان »بيتك« يولي 

اهمي���ة كبيرة لدع���م قدرات 
الش���باب ورعاية انشطتهم، 
الي���وم بتكرمي هذه  ويفتخر 
الكويت  النخبة من رياضيي 
الذين رفعوا اسم بلدهم عاليا 
في بطولة رياضية عاملية مهمة، 
وقد جاءت الكويت في املركز 
الثالث بعد بريطانيا والواليات 
املتحدة، وشارك في البطولة 32 
دولة من خال 400 متسابق.

ف���ي مهرجان مثير لس���باقات اخليل حضره 
جمهور كبير يتقدمهم الشيخ خالد الفهد ورئيس 
نادي الصيد والفروسية الش���يخ ضاري الفهد 
والشيخ علي احلمود والشيخ سالم اجلابر مدير 
عام السباق ونائبه عبدالرحمن العوضي والعديد 
من الشيوخ ومدير النادي عبداهلل فيروز والشيخ 
عبداهلل السلمان الذي انضم الى جلنة املعتمدين 
ومحبي رياضة االباء واالجداد وسعود عبدالعزيز 
البابطن فاز اجلواد متعمد ملك منصور املطيري 
بقي���ادة مورجن القادم من فروس���ية الفروانية 
بالكأس املقدمة من الشيخ ضاري الفهد واملخصصة 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 1400 متر في 
أولى مفاجآت سباقات النادي وقطع املسافة في 
1.27.07ق وبفارق بعيد ع���ن اجلواد جبل علي 
لبورسلي بقيادة علي الصفار الذي احتل املركز 

الثاني.
وفاز اجلواد عطا الغالي ملك سعدون العتيبي 

بقيادة كليمنس بكأس الشهداء املخصصة جلياد 
الدرجة الثالثة على مسافة 1400 متر ايضا بعد 
قطع املسافة في 1.27.08ق وبفارق بعيد عن اجلواد 

اصوات للفنار بقيادة جيفري.
كما فاز اجلواد س���بع بن���در للقرين بقيادة 
كليمنس بالكأس املقدمة من ش���ركة عبدالعزيز 
سعود البابطن واملخصص للنتاج احمللي على 

مسافة 1000 متر.
على صعيد آخر، غادر الباد فرس���ان نادي 
املسيلة بقيادة حسام رجب والفرسان عبدالرحمن 
الفزيع وبندر جمعة وأحم���د املضاحكة ومهند 
البحر وغازي اجلري���وي متوجهن الى الدوحة 
للمشاركة في بطولة جوبل القطرية للقفز على 
احلواجز. كما غادر فرسان مركز الكويت للفروسية 
ايضا الى الدوحة للمشاركة في نفس البطولتن 
ومعهم احلكم الدولي نبيلة العلي للمشاركة في 

ادارة البطولة.

»السياسة« و»بكر« يحرزان كأسي 
حولي ومبارك الكبير

فاز فريق جريدة السياس���ة ب���كأس بطولة محافظة حولي 
لك���رة القدم ضم���ن دوري بطولة احملافظ���ات الرابعة برعاية 
وزير الديوان االميري الشيخ ناصر صباح االحمد بعد تغلبه 
على بنك اخلليج 3-2 بالضربات الترجيحية بعد انتهاء وقت 
املباراة االصلي بالتعادل بدون اهداف واقيمت املباراة النهائية 
بحضور رئيس اللجنة املنظمة العليا جاس���م يعقوب باالنابة 

عن محافظ حولي الفريق عبداهلل الفارس.
وتسلم قائد فريق السياسة كأس البطولة وميداليات املركز 
االول فيما تسلم العبو بنك اخلليج ميداليات املركز الثاني وقد 

ادار املباراة النهائية طاقم حكام من االحتاد.
كما فاز فريق بكر على ديوانية البراك3-2 بعد انتهاء وقت 
املباراة االصل���ي بالتعادل بدون اهداف بالضربات الترجيحية 

وحقق لقب بطل كأس محافظة مبارك الكبير.
وفي محافظة اجلهراء صعد فريق الوطنية والديوانية لنهائي 
كأس اجلهراء بعد تغلبهم على فريق الشهيد فهد االحمد 0-1، 

وفريق االحام بنفس النتيجة.
وفي محافظة الفروانية صعد فريق االهلي وديوانية الهزاع بعد 
فوزهما على فريق مشعل العدواني 5-4 بالضربات الترجيحية، 
واملرحوم عبدالقادر الرفاعي 2-0، وبذلك يلعب االهلي مع ديوانية 

الهزاع في نهائي بطولة كأس محافظة الفروانية.

»الجودو« إلى لبنان 
للمشاركة في »اآلسيوية«

الوطني  املنتخب  يتوجه وفد 
للجودو الى بيروت اليوم للمشاركة 
في بطولة آسيا العاشرة للناشئن 
والثالث����ة لألش����بال التي تنطلق 
منافساتها اجلمعة املقبل وتستمر 3 
أيام. وسيمثل الكويت في منافسات 
الناش����ئن 8 العبن هم احمد طه 
وجراح السليماني وجابر اشكناني 
ومش����عل احلربي وبحر املتروك 
وعبداهلل الشمري وعامر املطيري 
وراشد العنزي، فيما ميثل الكويت 

7 العبن لألشبال.

فضية للزنكوي والرشيدي
لنهائي 1500 متر في »آسيا« 
اعل����ن مس����ؤول رياضي فوز 
الاعب عل����ي الزنكوي بامليدالية 
الفضية واملركز الثاني في مسابقة 
اطاحة املطرقة ضمن مشاركته في 
البطولة اآلس����يوية ال� 18 اللعاب 
القوى التي انطلقت منافساتها امس 
في الصن. وقال امن السر العام 
الحتاد العاب القوى محمد العتيبي 
في بيان صحافي ان الزنكوي حقق 
امليدالية بعد اطاحت����ه للمطرقة 
ملسافة 73.45 مترا معتبرا ان هذا 
االجناز يحسب للكويت في هذه 

البطولة.
واضاف العتيبي ان الاعب عمر 
الرش����يدي تأهل لنهائيات سباق 
1500 مت����ر معربا عن االمل في ان 
يحالفه احلظ في احراز احد املراكز 

املتقدمة.
واهدى العتيب����ي هذا االجناز 
املتمي����ز الى القيادة السياس����ية 
واملسؤولن عن احلركة الرياضية 
في الكوي����ت واجلماهير ومحبي 

اللعبة.


