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اسعد البنوان وحسني بوسكندر والعقيد فهد الشويع وخالد الروضان خالل املؤمتر الصحافي

القادسية والعربي في صراع اليوم على نقطتي املباراة

)عادل يعقوب(فيصل صيوان يحاول التقاط الكرة قبل العب النصر

الشيخة نعيمة األحمد

فوز مهم للصليبخات.. والكويت عاد لالنتصارات

مع حتويل اللعب على اجلناحني 
في بعض الفترات والتسجيل عن 
طريق يوس����ف العنزي وفرهود 
الدرعة ولكن في الش����وط الثاني 
صحح مدرب الصليبخات خالد 
غل����وم اوضاع فريق����ه الدفاعية 
بتحويل الدفاع الى 3-3 وهذا ما 
قلب املوازين ليحول الصليبخات 
تأخره الى تقدم بفارق وصل الى 
7 اهداف بعد تألق فيصل صيوان 

وف����ي لق����اء الصليبخات مع 
النصر كانت البداية للعنابي الذي 
سيطر على الشوط االول بفضل 
الدفاع اجليد واللعب اجلماعي في 
اجلانب الهجومي بتمرير الكرة الى 
الذي  الزعبي  الدائرة فالح  العب 
جن����ح في ايجاد ثغ����رة في دفاع 
الصليبخ����ات الى جانب التحرك 
اجليد من العب����ي اخلط اخللفي 
العازمي ونواف الشمري،  محمد 

حقق الصليبخات فوزا مهما
على النصر 34 – 29 )الشوط 
االول 13 – 14( في اللقاء الذي جرى 
امس على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية ضمن االسبوع الثامن 

لدوري الدمج لكرة اليد.
رفع الصليبخات رصيده الى 11 
نقطة وبقي العنابي على رصيده 
السابق 5 نقاط، وتأزم موقفه في 
التأهل ال����ى الدوري املمتاز الذي 

يضم الفرق الستة االولى.
وفي اللق����اء الذي جرى امس 
االول ع����اد الكوي����ت الى طريق 
االنتص����ارات بع����د تغلبه على 
التضامن 40 – 27 ليرفع رصيده 
الى 6 نقاط وبقي التضامن على 

نقطتني.
وسيطر الكويت على مجريات 
املباراة بفضل التحرك الس����ريع 
وتنفيذ الهجوم املرتد عن طريق 
مش����اري العتيبي وجاسم محمد 
وعبدالناصر محبوب اضافة الى 
الهاجري  تألف للحارسني ناصر 
واحمد الفرحان الذي ش����ارك في 
الشوط الثاني. فيما كان التضامن 

بطيئا في نقل الكرة.
ادار اللق����اء احلكمان س����امي 

عبداجلليل وثامر اشكنوني.

وحس����ني صيوان ورائ����د التراك 
ومحمد فالح وسامح الهاجري مع 
استبسال احلارس تركي نافع في 
الشوط الثاني بعد تواضع مستواه 

في االول.
وتقام اليوم مباراتان فيلتقي 
العربي )14 نقط����ة( مع الكويت 
في ال� 5 مس����اء وخيطان )4( مع 

اجلهراء )5( في ال� 6.30.

المنتخب يعسكر في سلوڤينيا استعداداً للبطولة اآلسيوية

الساحل يستضيف النصر ضمن الجولة التاسعة للدوري

زوران يضم فهيد والحيدري إلى تشكيلة أزرق اليد
حامد العمران

اضطر مدرب املنتخب الوطني لكرة اليد 
الصربي زوران ايفكوڤيتش الستدعاء الالعبني 
فهد فهيد وس���عد احليدري لالنضمام الى 
صفوف االزرق الذي سيغادر الى سلوڤينيا 
إلقامة معس���كر تدريبي استعدادا للبطولة 
اآلسيوية الرابعة عش���رة التي ستقام في 
لبنان م���ن 6 إلى 18 فبراير املقبل واملؤهلة 

الى نهائيات كأس العالم املقبلة.
وقد دفعت االعتذارات الكثيرة التي قدمها 
بعض الالعبني املختارين لظروفهم الدراسية 
زوران الى ضم فهيد واحليدري في محاولة 
لترميم صفوف األزرق وبذلك تكون جلنة 
التدريب قد اختارت 24 العبا للمغادرة مع 
الوفد اجلمعة املقبل. ويتكون الوفد من ناصر 
صالح رئيسا وفيصل باقر إداريا وعبداهلل 
عبدالرسول مش���رفا اداريا وحسن صالح 
مشرفا وزوران ايفكوڤيتش مدربا ومساعد 
الرندي مس���اعدا للم���درب ومجدي متولي 

اخصائيا للعالج الطبيعي باالضافة الى 24 
العبا وهم: يوسف الفضلي، مهدي عبداحلليم، 
سلمان مزعل، حسن دشتي، تركي اخلالدي، 
علي مراد، فيصل صيوان، س���عد العازمي، 
حسني صيوان، عبداهلل الذياب، فهد ربيع، 
عبدالعزيز جنيب، فيصل واصل، عبدالعزيز 
الزعابي، سعد احليدري، ناصر بوخضرا، 
سامح الهاجري، عبدالعزيز التراك، حسن 
الشطي، احمد س���رحان، فهد فهيد، محمد 
الغربللي، مشاري العتيبي ومشاري طه. من 
جانبه اكد رئيس االحتاد ناصر صالح ثقته 
بقدرات الالعبني على حتقيق املنشود خالل 
مشاركتهم في البطولة معربا عن أمله في ان 
يتمكنوا من جتهيز انفسهم جيدا من خالل 
املعسكرات. اكد اداري الوفد فيصل باقر ان 
املرحلة األولى من املعسكر اخلارجي ستستمر 
20 يوما تتركز في النصف األول على رفع 
معدل اللياقة البدنية على ان يلعب املنتخب 
8 مباريات ودية في النصف الثاني ويعود 

الوفد 3 يناير املقبل الى الكويت على ان يغادر 
الوفد مجددا بعد خمسة ايام الى أملانيا في 
الفترة الثانية من املعسكر اخلارجي الذي 
سيتم تصفية املنتخب خالله الى 16 العبا 
للذهاب الى لبنان للمش���اركة في البطولة 
اآلسيوية. وأشار باقر الى ان املنتخب مير 
بظروف صعبة نظرا للنقص الكبير في عدد 
الالعبني وذلك بس���بب الظروف الدراسية 
مما يجعل اجلهاز الفني في حيرة من أمره 
لعدم اكتم���ال الالعبني، مؤكدا ان املجموعة 
التي دفع فيها االزرق صعبة نسبيا لوجود 
منتخبي اليابان والبحرين، مشيرا الى ان 
املنتخبني يعتبران من افضل املنتخبات على 
املستوى اآلسيوي والوصول الى نهائيات 
كأس العالم الى جانب انهما بدآ االستعداد 
مبكرا وهذا م���ا يجعلهما اكثر جهوزية من 
االزرق اضافة الى اكتم���ال صفوفهما على 
عكس منتخب الكويت الذي سيفتقد للكثير 

من الالعبني االساسيني.

»سلة« القادسية لمواصلة انتصاراته على حساب العربي

بسبب المواليد وعدم وجود دوري محلي والمالعب المكشوفة

نعيمة األحمد: اعتذرنا عن كأس آسيا لكرة السيدات
سمير بوسعد

أعلن����ت رئيس جلنة امل����رأة والرياضة في دول 
مجلس التعاون اخلليجي الش����يخة نعيمة األحمد 
اعتذار الكويت عن عدم مش����اركة املنتخب الوطني 
لكرة القدم للس����يدات في كأس آسيا عام 2010 التي 
تستضيفها ماليزيا بسبب عدم توافر الشروط املطلوبة 

لهذه املشاركة النسائية.
وقالت في تصريح ل� »األنباء« ان البطولة تنطوي 
على شروط لكي يتسنى لنا املشاركة فيها وهي ان 
املواليد املطلوبني بني »1995 � 1996« وهذا ال ينطبق 
على العبات منتخبن����ا حيث ان أكثرهن جامعيات، 

والسبب الثاني اقامة البطولة في املالعب املكشوفة 
ونحن منتلك منتخبا للصاالت فقط، والسبب الثالث 
هو عدم تنظيمنا لدوري من 3 اشهر لكي نكون ضمن 
املنتخبات املشاركة في كأس آسيا في ماليزيا. ومتنت 
الشيخة نعيمة ان حتقق الكويت كل الشروط الدولية 
واالوملبية في املشاركات النسائية املقبلة لكي تكون 
حاضرة دائم����ا بني كبار القارة الصفراء في األلعاب 
النس����ائية عموما وكرة القدم خصوصا، وأكدت ان 
املشاركة في مثل هذه البطوالت تعد دافعا كبيرا ومحفزا 
لفتياتنا على االهتمام بالرياضة وتشجيعا لهن على 

حتقيق االجنازات لرفع اسم الكويت عاليا.

الجهراء والساحل لتمديد فترة التسجيل
ارسل ناديا اجلهراء والساحل كتبا رسمية الى احتاد السلة يطلبان 
متديد فترة تس���جيل احملترفني االجانب التي انتهت امس وسيعاد 
فتحها في األول من الشهر املقبل. وبررت ادارتا الناديني طلبهما لعدم 
االستقرار االداري وحل ادارتي الناديني وتعيني جلنتني معينتني ما 

أخر كثيرا مسألة انهاء التعاقد مع محترفني اجانب.

يحيى حميدان
يأمل القادسية في مواصلة انتصاراته عندما يستضيف العربي 
في صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية في السابعة مساء 
اليوم ضمن مباريات اجلولة التاسعة لدوري كرة السلة. وتقام اليوم 
3 مباريات أخرى في التوقيت نفسه، حيث يحل  النصر ضيفا على 
الساحل، فيما يلتقي اليرموك والتضامن في صالة األول، ويخوض 

اجلهراء اختبارا سهال أمام الساملية.
وستكون مهمة القادسية )8 نقاط( سهلة نوعا ما عندما يستضيف 
العربي )8 نقاط( في حال ادى العبو االصفر املباراة بكل جدية ووظفوا 
خبرتهم الكبيرة، إلى جانب االختيارات العديدة التي ميتلكها املدرب 
املقدوني جوردانكو ديفيدنكوف، وهو ما يفتقده مدرب العربي فهمي 
اخلضرا لقلة الالعبني املميزين لديه بتواجد محمد محزم وعبداحملسن 
خليف���ة ومحمد املطيري وفهد الرباح اضافة الى احملترف االميركي 

مايكل مارشال.
وفي ابوحليفة ينتظر ان تشهد مباراة الساحل )10 نقاط( والنصر 
)5 نق���اط( فواصل من اإلثارة وذلك لتقارب مس���توى الفريقني مع 
افضلية بسيطة للساحل الذي يضم عدة العبني في صفوف املنتخب 

الوطني.
وف���ي لقاء اليرموك )4 نقاط( والتضام���ن )5 نقاط( تعتبر كفة 
الفريقني متساوية وتبدو الفرصة س���انحة لكليهما لتحقيق فوزه 

األول في الدوري على حساب اآلخر.
وفي آخر اللقاءات، يدخل اجلهراء )8 نقاط( مباراته أمام الساملية 
)6 نقاط( وهو يعلم سلفا أن نقطتي املباراة ستكون له نظرا الفتقاد 

الساملية اخلبرة املطلوبة والالعبني املميزين.

المهرجان حصري على »الوطن« »زين« تدعم األنشطة الرياضية كرة المباراة تهبط بالهليكوبتر
قال احمد الدوغجي مدير عام تلفزيون الوطن ان تلفزيون 
الوطن سينقل وصول برشلونة واملؤمتر الصحافي الذي سيقام 
20 اجلاري على الهواء مباش���رة وبصفة حصرية، موضحا ان 
تلفزيون الوطن س���يقوم ببث نحو أربع س���اعات اعتبارا من 
السبت املقبل وقبل موعد املباراة ب� 48 ساعة من خالل استديو 
حتليلي داخل امللعب مصحوبا بنقل مباشر لوصول الفريق من 

املطار وللمؤمتر الصحافي.

الرئيس  اكد محمد شهاب 
التجاري لشركة زين لالتصاالت 
ان شركة زين حملت على عاتقها 
مهمة دعم العديد من األنشطة 
واألح���داث الرياضية انطالقا 
من مسؤوليتها واستراتيجيتها 
الواضحة في دع���م الرياضة 

الكويتية عموما وشباب هذا 
البلد خصوصا اميانا بدورها 
في املساهمة الفعالة في خطط 
الشاملة،  النهوض والتطوير 
موضحا ان رعايتها ملهرجان 
كاظمة وبرشلونة الرياضي تأتي 

في إطار هذه االستراتيجية.

هن���أ طالل الياقوت مدير عام اذاعة مارينا اف ام إدارة كاظمة 
مبناسبة مرور 45 عاما على تأسيس النادي واختياره ضمن قائمة 
أفضل مائة ناد في تاريخ الكرة اآلسيوية، مؤكدا ان تغطية إذاعة 
مارينا اف ام ستكون على مستوى احلدث، الفتا الى حتالف اذاعة 
مارينا اف ام مع قناة الوطن لنقل احلدث. واش���ار الى ان هناك 
طائرة هليكوبتر س���تهبط على أرض امللعب لتحمل كرة املباراة 

الى احلكم في خطوة لم حتدث من قبل في أي حدث رياضي.

البنوان: فرحة كاظمة اكتملت برعاية سمو األمير للمهرجان

اخلم���س لفريق برش���لونة، 
متمنيا ان يرفع العدد الى ست 
كؤوس في حال فوز برشلونة 
مبونديال االندية ليكون ملعب 
املكان االول  الصداقة والسالم 
الذي يستضيف تلك الكؤوس 
الس���ت وهو ما يؤكد اننا امام 
بطولة رياضية وليست مجرد 
مباراة استعراضية خاصة انه 
سيكون هناك اوبريت فني ضخم 

سيكون مفاجأة املهرجان.
ان  الروض���ان:  واض���اف 
الفريق االسباني  اس���تضافة 
ليست جتارية كما يظن البعض 
فحتى لو بيعت التذكرة بألف 
دينار لن حتقق الزيارة أرباحا 
مادية نظرا لتكلفة استضافة 

الفريق.
وأش���اد بفك���رة احلمل���ة 
التي رفعت شعار  التسويقية 
قادمون وجاهزون وهو ما يشير 
ال���ى تأهب برش���لونة لزيارة 
الكويت والتواصل مع جماهير 
الكرة الكويتية من خالل كلمة 
قادمون أما جاهزون فهي املقولة 
التي تعكس اس���تعداد العبي 
كاظمة لتلك املواجهة التاريخية، 
وأضاف ان أسعار التذاكر التي 
تبدأ من عشرة دنانير الى 150 

دينارا ستناسب كل الفئات.

الع���ام للجنة املنظمة ان عامل 
الوقت كان واليزال العدو االول 
للجنة املنظم���ة نظرا القتراب 
موعد وصول فريق برشلونة 
االسباني وحرص اللجنة على 
االنتهاء م���ن جميع الترتيبات 
وخروج املهرجان بالصورة التي 
تليق بس���معة وتاريخ كاظمة 

وحجم وشعبية برشلونة.
واوضح ان وفد برش���لونة 
سيضم 350 شخصا ما بني اداريني 
والعب���ني وجه���از فني وطبي 
واعالميني وجماهير وعائالت 
الالعبني، مشيدا في الوقت ذاته 
الكؤوس  بتجربة اس���تضافة 

م���ن جانب���ه ذكر حس���ني 
بوسكندر ان هناك دعوة وجهت 
الكرة املصرية  ملشاركة جنوم 
والنادي االهلي احمد حس���ن 
واحمد فتحي ووائل جمعة في 
املباراة االستعراضية الى جانب 
محمد ابوتريكة وحسن شحاتة 
كضيفي شرف على املهرجان.

واكد بوسكندر ان مهرجان 
كاظمة ضمن جناحه مبكرا في 
ظل االهتمام الكبير من وسائل 

االعالم لتغطية هذا احلدث.

بطولة وليست مهرجانًا

وابدى خالد الروضان املنسق 

الشويع رئيس اللجنة األمنية 
للمهرجان ان الرعاية السامية 
لصاح���ب الس���مو األمير تعد 
وس���اما على ص���در اجلميع 
وحتمل كل العاملني حتت مظلة 
اللجنة املنظمة جهدا مضاعفا 
لكي يخرج املهرجان في أفضل 
اللجنة  ان  الى  صوره، مشيرا 
األمنية رفعت ش���عار اخلطة 
األمني���ة التنظيمية من خالل 
حتقيق املعادلة الصعبة وهي 
تأمني زيارة فريق برشلونة الى 
جانب منح الفرصة للجماهير 
لالس���تمتاع برؤي���ة ه���ؤالء 

النجوم. 

على رد اجلميل لكل من ساهم في 
بناء هذا الصرح خالل املهرجان 
الرياضي الضخم الذي سيشهد 
املباراة االستعراضية باالضافة 
الى اوبريت فني كبير يشارك 
في���ه نخب���ة من جن���وم الفن 

الكويتي.
واض���اف ان إدارة كاظم���ة 
حرصت على إضافة بعد إنساني 
لهذا املهرجان من خالل ترتيب 
زيارة خاصة ألطفال بيت عبداهلل 

لاللتقاء بنجوم برشلونة.

خطة أمنية تنظيمية

من جانبه اك���د العقيد فهد 

املاضية مشيدا بجهود الرؤساء 
السابقني للنادي. 

واكد البنوان ان كاظمة يفخر 
بكل ابنائه الذين قدموا الكثير 
لهذا النادي طيلة 45 عاما كانت 
حافلة باإلجنازات واالنتصارات 
والبطوالت واحلفاظ على املركز 
الثاني لفت���رة طويلة رغم كل 
مش���اركات النادي في االلعاب 
الرياضية املختلفة، مشيرا الى 
ان كاظمة اصبح صرحا رياضيا 
كبي���را تفخر ب���ه كل الكويت 
ومنوذج���ا يحت���ذى في فنون 
االدارة والرياضية، الفتا الى ان 
ادارة كاظمة احلالية ستحرص 

إدارة  ويش���رفني أن أهن���ئ 
كاظمة وجمهور النادي العظيم 
مبرور 45 عاما على تأس���يس 
النادي التي حفلت بالعديد من 
االجنازات والبطوالت وآخرها 
دخول النادي ضمن قائمة أفضل 
100 ناد ف���ي تاريخ كرة القدم 
اآلسيوية ليصبح كاظمة نادي 
القرن في الكرة الكويتية وهو 
بال شك اجناز كبير يحسب لكل 
مجالس اإلدارات املتعاقبة على 

هذا النادي الكبير.
ولفت الى ان النادي سيكرم 
في املهرج���ان رم���وز كاظمة 
السابقني خالل العقود األربعة 

اعلن رئيس ن���ادي كاظمة 
أسعد البنوان عن تكرم صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
االحمد بشمول مهرجان كاظمة 
الذي يشهد املباراة االستعراضية 
مع برشلونة االسباني 21 اجلاري 
لتكتم���ل بذلك فرح���ة كاظمة 
وجماهيره، معبرا عن امتنانه 
لسموه على الرعاية السامية.

وذكر ان رعاية صاحب السمو 
األمير للمباراة رغم مش���اغله 
العديدة تعتبر وساما على صدر 
نادي كاظمة حيث يشكل الشباب 
مكانة كبيرة في سلم اهتمامات 
ال���ى دعمه  س���موه باإلضافة 

املستمر وتوجيهاته لهم.
ج���اء ذل���ك خ���الل املؤمتر 
الصحافي الذي عقد صباح امس 
على س���تاد الصداقة والسالم 
بحضور امني الس���ر حس���ني 
التجاري  بوسكندر والرئيس 
لش���ركة زي���ن محمد ش���هاب 
ومدير عام اذاعة مارينا اف ام 
طالل الياقوت واملنس���ق العام 
للجنة املنظمة خالد الروضان 
الوطن  ومدير ع���ام تلفزيون 
احمد الدغجي ورئيس اللجنة 
العقيد فهد  االمنية للمهرجان 

الشويع.
البنوان: يسعدني  واضاف 

أبوتريكة وشحاتة وجمعة يحضرون مباراة برشلونة االستعراضية


