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أبطال الصليبخات بصحبة الكأس وفي استقبالهم حشد كبير

فيصل اجلزاف متوسطا ولدزميرز سياس وبعض قيادات احتاد الشرطة

خسارة سلة الناشئين
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الشباب لإلطاحة بسلة العربي
والكويت يلتقي التضامن

مواجهات سهلة في الجولة الرابعة للدوري

العلي: سنواصل دعم الفريق

»وليف البال« يفوز بكأس وزير الديوان األميري

التركاوي: أكثر من العب مرشح
لجائزة أفضل العب في السلة

خليل: الجماعية سبب الفوز

فليطح: يُحسب لإلدارة السابقة

الحمود يشيد بأداء الصليبخات

الراشد يهنئ بطل أندية آسيا

خسر املنتخب الوطني للناشئني بكرة السلة امس امام نظيره 
املاليزي 52-72 ضمن حتديد املراكز من الـ 9 الى 16 في بطولة آسيا 

األولى للناشئني التي تقام في مدينة كواالملبور املاليزية.
وقّدم العبو املنتخب اداء باهتا على عكس املباراة السابقة التي 
فاز فيها على الســـعودية 60-40 في اللقاء الذي جمعهما اول من 
امس، ووضح جليا مهـــارة العبي ماليزيا وقوتهم البدنيةن التي 

كانت عامال كبيرا من عوامل الفوز باملباراة.
وســـيلتقي منتخب الناشـــئني غدا مع املنتخب السنغافوري 

لتحديد املركزين الـ 13 و14.

يحيى حميدان
تنطلق اليوم اجلولة الرابعة للدوري العام لكرة السلة، وتخوض 
الفرق الكبيرة مباريات سهلة حيث يتقابل القادسية مع الصليبخات 
في صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية، فيما يستضيف 
الكويت التضامن في صالته، وعلى صالة عبدالعزيز اخلطيب يحل 
الشباب ضيفا على العربي، ويلعب كاظمة مع الساملية في صالة 

يوسف الشاهني بنادي كاظمة. وتقام جميع املباريات 7 مساء.
وتبدو الفرصة سانحة للمقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف مدرب 
القادســـية )نقطتان من مباراة( للدفع بالعناصر البديلة واراحة 
الالعبني األساســـيني قدر االمكان امـــام الصليبخات )نقطتان من 
مباراتني( وذلك للوقوف على مستوى بعض العناصر الشابة التي 

مت تصعيدها في هذا املوسم ومنهم محمد ماجد ومحمد النقي.
في حني يخوض الكويت )نقطتان من مباراتني( مواجهة سهلة 
امـــام التضامن )نقطتـــان من مباراتني( وذلـــك الفتقار التضامن 
للمحتـــرف األجنبي، في املقابل ميتلـــك الكويت 3 محترفني على 
مستوى عال وهم البحريني احمد املطوع واألميركيان ايرا كالرك 
واندريه بيتس بجانب مجموعة من الالعبني احملليني امثال يحيى 

البحر وراشد رياض وراشد الرباح.
وفي صالة عبدالعزيز اخلطيب يطمح الشـــباب )3 نقاط من 3 
مباريات( عندما يحل ضيفا على العربي )نقطتان من مباراة( الى 
حتقيق املفاجأة واالطاحة بالعربي الذي ظهر مبستوى مهزوز في 
مباراته الوحيدة التي خاضها امام اليرموك والتي فاز بها بشـــق 
االنفس، ولدى الشـــباب القدرة على صنع املفاجأة، حيث استعد 

بشكل جيد خلوض بطولة الدوري.
اما في صالة يوسف الشاهني، فسيكون حصول كاظمة )4 نقاط 
من مباراتني( على نقطتي املباراة مسألة وقت ليس اكثر في لقائه 

مع الساملية )3 نقاط من 3 مباريات(.

هنـــأ رئيس مجلس إدارة نادي الصليبيخـــات ناصر العلي القيادة 
السياســـية والشعب الكويتي بهذا االجناز، مؤكدا ان ابناء الصليبخات 
ادخلوا الفرحة الى قلوب اجلميع بفوزهم الغالي ومن جهتنا كمجلس ادارة 
سنواصل دعمنا للفريق ليحافظ على اجنازاته. كما هنأ نائب الرئيس 
يوسف الهاجري القيادة السياسية وقال ان شباب اليد في الصليبخات 

متميز بعطائه وما حتقق هو من محطات االجناز لكرة اليد الكويتية.

جنح اجلواد وليف البال لهشام جحيل بقيادة الفارس املخضرم 
حمود املطيري من الفوز بكأس الشيخ ناصر صباح األحمد وزير 
شـــؤون الديوان األميري املخصص جلياد الدرجـــة الثالثة على 
مسافة 1200 متر في االجتماع اخلامس لسباق اخليل لنادي الصيد 
والفروسية بعد ان قطع املســـافة في 1.12.07ق وبفارق بعيد عن 
املرشـــح القوي آللئ لســـعدون العتيبي بقيادة مورجن وجاء بر 

العرب لالبرق بقيادة جوفندر في املركز الثالث.
وقام الشيخ ضاري الفهد نيابة عن الشيخ ناصر صباح االحمد 
بتسليم الكأس الى هشام جحيل مهنئا بالفوز، وأشاد بدعم وزير 
الديوان األميري الشـــيخ ناصر صباح االحمد لرياضة الفروسية 
ومساهماته الفاعلة جتاه احلركة الرياضية في شتى املجاالت ثم قام 
الشيخ علي احلمود والشيخ صباح الفهد بتقدمي درع تذكارية الى 
الشيخ ضاري الفهد نائب راعي املهرجان على حضوره وتشجيع 

رياضة التراث.
كما متكن اجلواد ابن لعبون وبس السطبل النصف بقيادة كليمنس 
من الفوز بكأس شركة تنظيفكو املخصصة جلياد الدرجة الثانية 
على مسافة 1600 متر بعد قطع املسافة في 1.41.02ق وبفارق بعيد 

عن اجلواد عطا الغالي لسعدون العتيبي بقيادة كرمي وهابي.

الزميـــل صالـــح  أعـــرب 
التركاوي عضو اللجنة الفنية 
لكرة السلة في مهرجان أفضل 
الالعبني الذي يقام حتت رعاية 
نائـــب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير 
التنمية ووزير االسكان الشيخ 
احمد الفهد عن تفاؤله بنجاح 
هذا املهرجـــان الكبير خاصة 
انه يجمع كل األلعاب الختيار 
الالعب او الالعبة األفضل حيث 
ان املهرجان يشـــمل 21 لعبة 
مختلفة بني فردية وجماعية.

واضاف ان ما يدعو الى التفاؤل هو ان املهرجان ال يعنى بالناحية 
الرياضية فقط بل يتعدى ليشـــمل دعم النواحي اإلنسانية حيث 
خصص جزء من ريعه لذوي االحتياجات اخلاصة ومرضى السرطان 

وهذا بدوره يطور من الدور الذي تقوم به الرياضة.
وقال التركاوي ان العديد من الالعبني في كرة السلة مرشحون 
لنيل لقب الالعب األفضل، مشـــيرا الى ان كرة الســـلة في تطور 

مستمر وحتوي الكثير من املواهب الواعدة.
وشكر التركاوي، حسني عاشور مدير عام املهرجان، على الدور 
الفاعل الذي يقوم به إلجناح هـــذا املهرجان على جميع األصعدة 
اضافـــة الى اهتمامه الدائم باأللعـــاب املختلفة وتكرمي العديد من 

الالعبني املميزين فيها.

اكد نائب رئيس احتاد اليد عبدالواحد خليل ان التتويج باللقب 
جاء بعد روح عالية حتلى بها الالعبون الذين ادوا املباريات بشكل 
جماعي ورائع بعيد عن الفردية واثبتوا للجميع ان كرة اليد الكويتية 
التزال في القمة بالرغم من املشاركة الواسعة في هذه النسخة اذ 

بلغ عدد الفرق 14 فريقا ميثلون االفضل في آسيا.

قال نائب املدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة حمود 
فليطح ان االمانة تقتضي ان نقول ان هذا االجناز يحسب لالدارة 
السابقة فهي من خطط لذلك وهو اجناز يضاف الى رصيد الرياضة 
الكويتية وليس غريبا على الصليبخات حتقيقه، إذ من املفترض ان 
يحرز اللقب اآلسيوي منذ سنوات.ومن جانب آخر اوضح فليطح ان 
الهيئة ستنتهي في اليومني املقبلني من الرد على الرسالة الواردة من 
اللجنة االوملبية الدولية بخصوص قرار حل االندية العشر الصادر 
مؤخرا، مشيرا الى ان مجلس ادارة الهيئة امضى االيام الفائتة في 

اجتماعات متواصلة ناقش خاللها الرد باستفاضة قانونية.

اشاد سفيرنا لدى االردن الشيخ فيصل احلمود باجناز الصليبخات 
وقال ان هذا االجناز يضاف لالجنازات الكويتية املتميزة التي حققها 
ابناء الكويت في مختلف املجـــاالت. واضاف ان النتائج املتميزة 
البناء الكويت خاصة في لعبة كرة اليد ليست باالمر اجلديد عليهم 
بعد ما ضربوا اروع االمثلة في التمثيل املشرف لدولتهم وحرصهم 
على رفع رايتها عالية في احملافل القارية والدولية. وهنأ احلمود 
رئيس بعثة الصليبخات في البطولة سعد عناد العنزي على هذا 

االجناز متمنيا املزيد من النجاح للصليبخات وجميع االندية.

بعث النائب على الراشد برقية تهنئة الى نادي الصليبخات مبناسبة 
حصوله على كأس البطولة اآلسيوية لكرة اليد. وقد اعرب الراشد عن 
اطيب تهانيه للفريق على حتقيق هذا االجناز الثمني، مشيدا باملستوى 
الذي برز به الفريق خالل هذه املنافســــات، كما عبر عن بالغ سعادته 
مبا حققه الالعبون من اجناز رفعوا من خالله اســــم الكويت في هذا 
احملفــــل الرياضي القاري وعززوا مــــن مكانتها على خارطة الرياضة 
العاملية. وأشــــاد الراشد باجلهود الطيبة التي قام بها أعضاء الفريق 

االداري والفني ما أهله لتحقيق هذا االجناز.

الزميل صالح التركاوي

الجزاف: »الهيئة« تسخّر إمكانياتها لبطولة الشرطة الدولية للرماية

اكد رئيـــس مجلـــس االدارة 
واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصـــل اجلزاف دعم 
الهيئة لبطولة الشـــرطة الدولية 
للرماية التي ســـتقام بالكويت 15 
فبراير املقبل بالتزامن مع االحتفاالت 
اثناء  الوطنيـــة للكويت. وقـــال 
استقباله االمني العام لالحتاد الدولي 
للشرطة ولدزميرز سياس امس ان 
الهيئة تسخر كل امكاناتها خلدمة 
اللجنة املنظمة للبطولة والوفود 
املشاركة بها وعلى استعداد لتوفير 
اي دعم اداري او فني للجنة املنظمة. 
وتطرق سياس واجلزاف الذي يشغل 
منصب االمني العام املساعد لالحتاد 
الدولي للشرطة الى اخر الترتيبات 
اخلاصة بعقد اجلمعية العمومية 
لالحتاد الدولي للشرطة وترشيح 
اللواء الشيخ احمد النواف ملنصب 
رئيس االحتاد الدولي للشـــرطة. 
واكد اجلزاف اســـتعدادات الهيئة 
لتوفير كل االحتياجات للبطولة 
واالجتماعات املصاحبة لها وللجنة 

العليا خاصة ان موعد اقامتها يتزامن 
مع احتفاالت الكويت بالعيد الوطني 
وعيد التحرير وتقام برعاية سمو 
ولي العهد الشـــيخ نواف االحمد. 
واوضح ان الهيئة لن تدخر جهدا 
في مســـاندة االندية واالحتادات 
الرياضية بوجه عام واحتاد الشرطة 
على وجه اخلصـــوص ملا له من 
دور فعال وواضح في املشـــاركة 
بـــدوري الوزارات واملؤسســـات 
احلكوميـــة الذي تشـــرف عليه 
الهيئة. من جانبه عبر سياس عن 
تقديره للكويت وللمسؤولني عن 
الرياضة الكويتية مشـــيدا بدور 
الهيئة برئاسة اجلزاف ومساهمتها 
في تطوير احتاد الشرطة والنهوض 
بأنشـــطته املختلفة ابان رئاسته 
لالحتاد ودعمهـــا لبطولة الرماية 
الدولية. وتوقع سياس ان تشهد 
مسيرة االحتاد الدولي للشرطة فــي 
الــمرحلـــة املقبلــة وبعد انتخاب 
اللــواء الشيخ احمد النواف ملنصب 

الرئاسة طفرة كبيرة.

مدير »الهيئة« يشيد بإنجاز األسطى
أكد رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام للهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة فيصل اجلزاف ان الهيئة لن تدخر 
جهدا في دعم املواهب الرياضية التي حتقق االجنازات 
للكويـــت في جميع األلعاب. جاء ذلك خالل اســـتقباله 
لبطلة اجلمباز نور األسطى بعد فوزها بثالث ميداليات 
ذهبية والترتيب األول في منافســـات الفردي بالبطولة 
العربية الثانية للجمباز االيقاعي التي استضافتها سورية 
مؤخرا. وهنأ اجلزاف البطلة ووالديها وأشاد باملستوى 
املتميز الذي تقدمه األســـطى في جميع البطوالت التي 
تشـــارك فيها، وأكد اســـتمرار الهيئة في دعم مشوارها 
وتذليل جميع العقبات التي تعترضها لتحقيق املزيد من 
االنتصارات. من جانبه قّدم باسل األسطى والد البطلة 
الشكر ملدير عام الهيئة على ما يقدمه من دعم ومتابعة 
لالعبة، مشيرا الى ان تبني الهيئة لها كان له اكبر االثر 
في االرتقاء مبستواها وحتقيقها لالجنازات على املستوى 

العربي واالقليمي والدولي.

مبارك الخالدي وكونا
امـــس بعثـــة فريق  عادت 
اليد متوجة  الصليبخات لكرة 
الـ 12  البطولة اآلسيوية  بلقب 
التي اقيمت في االردن بعد فوزه 
السد  النهائية على  املباراة  في 
اللبنانـــي 31-29، وقـــد حظي 
الفريق باســـتقبال حافل  وفد 
لدى وصوله املطار وقد اهدت 
البعثة هذا االجناز الى صاحب 
الســـمو األمير والى سمو ولي 
عهده االمني والى سمو رئيس 
الـــوزراء والى رئيس  مجلس 
االحتاد اآلسيوي لكرة اليد الشيخ 
احمد الفهد والى رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف والقيـــادات الرياضية 
واجلماهير الكويتية ومنتسبي 

النادي.
من جانبه قال امني صندوق 
االحتاد اآلسيوي لكرة اليد بدر 
ذياب ان الصليبخات استطاع ان 
يقتنص هذه الكأس بعد ان جانبه 
التوفيق مبعانقتها ثالث مرات 
ســـابقة خالل السنوات التسع 

املاضية.
وقد قـــدم عروضا قوية في 
هذه البطولة بعد فوزه بجميع 
مبارياته باســـتثناء خسارته 
امـــام الوصل االماراتـــي التي 
كانت نتيجتها حتصيل حاصل 
بعد ان ضمن التأهل للدور قبل 

النهائي.

إنجاز رغم الظروف الصعبة

واكد رئيس وفد الصليبخات 
سعد عناد ان العبيه كانوا على 
قدر املسؤولية امللقاة على عاتقهم 
وأثبتوا علو كعبهم في البطولة 

برغم الظروف التي واجهتم من 
حيث االصابات أو االعداد املالئم 
لها. واشاد بالروح القتالية العالية 
التي ظهر بها العبوه واصرارهم 
على حتقيق اللقب الذي لم يأت 
من فراغ ولكن جاء بعد »طول 
أمل ومخاض عسير« وكان ثمرة 
جهود متواصلة وعزمية قوية ال 

تعرف االنكسار أو التردد.
واعرب عن االمل في ان يتم 
تكرمي فريقه بالشكل املطلوب 
وان يتـــم دعمه ماديا ومعنويا 
من قبل الشخصيات الرياضية 
وشركات الدعم اخلاص ووسائل 

االعالم.
واوضح ان السد اللبناني الذي 
اعتبره أفضل فريق في البطولة 
قدم عرضا متطورا في املباراة 
اللقب  النهائيـــة وكاد يخطف 
بسبب بعض االخطاء الدفاعية 
اال ان اخلبـــرة التي يتمتع بها 
العبو لصليبخات لعبت دورها 
وساهمت في حتقيق هذا االجناز 

غير املسبوق للنادي.
واشار الى ان العبيه خاضوا 
املباراة حتت ضغط كبير كونهم 
مطالبـــني بتحقيـــق الفوز بعد 
النهائية  وصولهـــم للمبـــاراة 

اكثر من مرة على عكس الســـد 
الذي وصل لها للمرة االولى في 

تاريخه.

مضاعفة الجهود

وقال اداري الفريق ســـلمان 
السلطان ان الظروف التي واجهت 
الفريق وضعت اجلهاز االداري في 
موقف حرج للمطالبة بتحقيق 
االجناز. مضيفا ان العبيه حتدوا 
الصعاب وبرهنوا للجميع على 
قدرتهـــم على جتـــاوز العقبات 
التي تعترض طريقهم واضافة 

االجنازات للرياضة الكويتية. 

وقـــال العب الدائرة ســـامح 
الهاجري ان هذا االجناز يحمله 
وبقية زمالئه الالعبني مضاعفة 
جهودهم فـــي اضافة املزيد من 
االنتصارات في االســـتحقاقات 
املقبلة. وقد كانت لنا االفضلية 
في بدايـــة املباراة بعد ان وصل 
الفارق الـــى اربعة أهداف اال ان 
بعض االخطـــاء الفردية أتاحت 
الفرصة للسد في تنظيم صفوفه 
وتقليص الفـــارق.  واكد النجم 
فيصل صيـــوان ان هذا االجناز 
جاء بتكاتف جهـــود اجلهازين 
الفني واالداري والالعبني الذين 

انفسهم بالعودة بكأس  عاهدوا 
البطولة الى ارض الوطن وضمه 

الى خزائن النادي. 
واضاف صيوان الذي يعاني 
من اصابات عدة انه حتامل على 
نفسه من اجل الظهور باملستوى 
املشـــرف وحتقيق هـــذا الفوز 

الغالي.
مـــن ناحيته قال العب نادي 
الكويت املعار الى الصليبخات في 
هذه البطولة محمد الغربللي ان 
فرحته مضاعفة بهذا االجناز كونه 
وفق في هذه املشاركة وساهم في 

احراز الكأس.

استقبال حافل للصليبخات بعد تتويجه ببطولة آسيا لليد
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