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الفهد: فكرة مهرجان أفضل العب تشجيعية
عاشور أكد أن أبناء الشهيد يواصلون النهوض بالرياضة الكويتية

الشيخ أحمد الفهد

حائط صد من عبداهلل جاسم لضربة عبداهلل بوفتني

محمد الصقر يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

يوسف العبدالرزاق يتحدث لوسائل اإلعالم

لقطة من إحدى  املباريات

أصبحت على أشدها في التصويت 
اجلماهيري األولي والذي ينتهي 
ف���ي 28 اجل���اري، عل���ى أن يتم 
اختيار الثالثة األوائل من كل لعبة 
متهيدا البت���داء املرحلة الثانية، 
التصويت على  حيث سيقتصر 
األوائل اخلمس���ة، قبل أن متنح 
اللجنة الفنية النسبة املقررة لها 
التصويت  وهي 30% بعد إغالق 
اجلماهيري في مرحلته الثانية، 
وتعل���ن النتائ���ج النهائية بعد 

منتصف الشهر املقبل.

التي تعتمد في االختيار.
من ناحيته، ش���كر مدير عام 
املهرجان حس���ن عاشور، الفهد 
عل���ى رعايته املهرج���ان والتي 
تؤكد أن أبناء الشهيد فهد األحمد 
� رحمه اهلل � يواصلون مسيرة 
العطاء والدع���م الالمحدود التي 
خطها املغفور له، وسار من بعده 
أبناؤه على ذات النهج ليواصلوا 
مرحلة التقدم واالزدهار والنهوض 

بالرياضة الكويتية.
وأضاف عاش���ور أن املنافسة 

عن احملترف الصربي ايفان والذي 
لم يظهر باملستوى الالئق، باالضافة 
للنجوم املميزين امثال احمد املال، 
محمد اس����حاق، احم����د الرويح، 
ناص����ر الرفاعي، مش����عل العمر، 
مس����اعد املجمد، يوسف القالف، 
واملعد عبداهلل بوفتن، والليبرو 

عبدالعزيز شاكر.
وبشكل عام ال يختلف املستوى 
اللقاءين لتقارب مس����توى  ف����ي 
الالعبن في الف����رق االربعة وهم 
نخبة املنتخبات الوطنية واالفضل 
على املستوى احمللي، وان كان اللقاء 

الثاني سيكون االميز.

زمالئه سلطان خلف، عبدالرحمن 
التوم، عبدالرحمن املقيحط، يوسف 
احلمدان، مش����اري الهزمي، جاسم 
الصباغة، واملعدين س����عد كرمي 
وفيصل العجمي، والليبرو املتميز 
ابراهيم موسى، وما مييز االبيض 
انه فريق متجدد بعناصره الشابة 

ومدعم بعناصر اخلبرة اجليدة.

العربي وكاظمة

ويخ����وض العربي لقاء اليوم 
لتحس����ن الصورة التي ظهر بها 
في انطالق املوسم والتي ال تليق 
بس����معة االخضر وجنومه الذين 

يعتبرون العماد االساسي للمنتخب 
الوطني بقيادة النجم عادل املزيعل 
اضافة الى عبداهلل جاسم، محمد 
القطان، سلطان احمد، عبدالرحمن 
العتيبي، حامد القالف، املخضرم 
داود العبداجل����ادر واملعد راش����د 
الرشود، والليبرو مشعل رمضان، 
فيما من املتوقع مشاركة احملترف 
االنغولي انكوكا والذي مت التعاقد 

معه مؤخرا ولم تتم جتربته.
اما كاظمة فقد اعد مدربه الصربي 
الكسندر العدة للفوز باللقب بعد 
ان دعم صفوف فريقه باحملترف 
السعودي احمد البخيت واالستغناء 

الذهبي يدخل القادسية لقاء اليوم 
وهو متسلح بقوة ضاربة ال يستهان 
بها بقيادة احملترف التونسي نور 
الدين حفيظ الى جانب سعد صالح، 
عامر الس����ليم، يوسف البلوشي، 
الدويسان، حسن الشطي،  خالد 
عبداهلل حمادي، حمد الش����ايجي 
واملعدين زيد الكاظمي وعبدالناصر 
العنزي، والليبرو ناصر عبدالصمد 
الذي ظهر تفوقه ومستواه الطبيعي 

في خليجي 8.
فيم����ا يخوض الكوي����ت لقاء 
اليوم ساعيا لتحقيق الفوز بقيادة 
احملترف االنغولي بالل الى جانب 

طالل المحطب
تنطلق في السابعة من مساء 
اليوم اولى منافسات املربع الذهبي 
لطائ����رة االحت����اد وذل����ك بإقامة 
مباراتن، حيث يلتقي القادس����ية 
والكويت على صالة فجحان هالل 
بالقادسية، ويستضيف  املطيري 
العربي كاظمة على صالة عبدالعزيز 
اخلطيب، وجاء تأهل الفرق االربعة 
بعد تفوقها في منافسات القسمن 
االول والثاني، حي����ث جاء تأهل 
القادسية والعربي عن املجموعة 
االولى، فيما ج����اء تأهل الكويت 
الثانية،  وكاظمة عن املجموع����ة 
وبقي����ت الفرق الس����بعة االخرى 
بانتظار مباريات الترضية والتي 
ستنطلق بداية العام املقبل لتحديد 
املراكز من اخلامس حتى احلادي 

عشر.
وكان���ت هناك فت���رة توقف 
قسري لالستحقاقات اخلارجية 
التي خاضها منتخب الش���واطئ 
واملنتخب االول في طائرة اخلليج، 
الطائرة وحصوله  وعودة ازرق 
على املرك���ز الثال���ث وامليدالية 
البرونزي���ة في خليجي 8 والذي 
اعتبره اعضاء االحتاد اجنازا غير 
مسبوق متناس���ن تصريحاتهم 
النارية التي اعلنوا فيها انهم لن 
يرضوا بغير اللقب الن االزرق يضم 
النخبة في اخلليج، ومت اعداده في 
معسكر خارجي جيد بقيادة فنية 
وال اروع، ولكن اخلس���ائر التي 
انهالت على االزرق في س���لطنة 
عمان جعلتهم يعتبرون امليدالية 
البرونزية اجنازا غير مس���بوق 

يتغنون به.
وبالع����ودة ملنافس����ات املربع 

أعرب نائب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 
ووزير الدولة لشؤون اإلسكان 
الشيخ أحمد الفهد عن سعادته 
بالنجاح الذي يحققه مهرجان 
أفضل العب لعام 2009 الذي يقام 
حتت رعايته، متمنيا أن تتواصل 
فكرة إقامة املهرجان في األعوام 
املقبلة لألهداف التشجيعية التي 
يحملها ف���ي مضمونه لالعبن 

والالعبات في جميع األلعاب.
وأضاف أن تشجيع الالعبن 
يكون في بث الروح التنافسية 
فيما بينه���م، مما يعود بالنفع 
الكويتية، ليس  الرياضة  على 
محليا فحسب بل على الصعيد 
اخلارجي. وأبدى الفهد ارتياحه 
للنتائج التي وصل إليها املهرجان 
من جمي���ع النواحي اإلعدادية 
والتنظيمية، مثمنا دور مدير عام 
املهرجان حسن عاشور واللجان 
العاملة الفنية واإلعالمية، على 
ما تبذله من جهد كبير لنجاح 

هذا املهرجان الضخم.
وق���ال: ان اهتمام املهرجان 
بالنواحي اإلنس���انية وبذوي 
االحتياجات اخلاصة ومرضى 
ان  الس���رطان، يدعونا للقول 
الفك���رة رائدة وس���تأخذ من 
اهتماماتنا مستقبال لتطويرها، 

والعمل على إقامتها سنويا.
ومتن���ى أن يحال���ف احلظ 
الالعبن األفضل للموسم املاضي، 
وتك���ون االختي���ارات الدقيقة 
جماهيريا قياس���ا مبستويات 
الالعبن والالعبات في جميع 
األلعاب املختارة، على أن يكون 
اجلانب األخالقي من األساسيات 

الصقر يثني على مشوار ماجد

أشاد النائب السابق محمد الصقر بمشوار العب الفريق االول 
لكرة القدم في النادي العربي حمود ماجد مع ناديه في الفترة 

السابقة، وأثنى على بدايته في نادي الصليبخات.
جاء ذلك خالل اس���تقبال الصقر لماجد، وتسلم منه دعوة 
لحضور مهرجان تكريمه الذي سيقام في 9 يناير المقبل على 
هامش مباراة العربي مع الكويت في ستاد صباح السالم ضمن 

بطولة الدوري الممتاز.
وقدم الالعب للصقر درعا تذكارية.

»السلة« يستضيف الفلبين يناير المقبل
 

وافق اتحاد كرة السلة على استضافة وفد منتخب الفلبين بناء 
على طلب االتحاد الفلبيني القامة مباراة ودية بين المنتخبين 

خالل الفترة من10 الى 12 يناير المقبل.
وقال امين س���ر االتحاد ضاري برجس انه سيتم استدعاء 
الالعبين خالل األيام المقبلة استعدادا للمباراة، مشيرا الى أن 
هذه المباراة س���تكون خير استعداد وتجهيز للمنتخب األول 
الذي يستعد للمش���اركة في بطولة فجر الدولية قي ايران في 

ابريل المقبل وبطولة الخليج في اكتوبر المقبل.
واعتبر برجس المباراة خير فرصة لمدرب المنتخب الصربي 
زوران الختبار الالعبين والوقوف على مستواهم الفني ومدى 

جاهزيتهم تمهيدا للمشاركة في االستحقاقات القادمة.
وعلى صعيد آخ�ر أع�لن برج�س ان االتحاد تلقى دعوة من 
نظيره الم�غ�ربي للمش����اركة في الدورة الدولية لفئة تحت 12 
سنة التي س�تق�ام بم�ناس����بة الذك�رى ال�سابعة ل�ميالد ول�ي 
ال�عهد المغربي األمير موالي الحس���ن وذلك خالل ش���هر مايو 

المقبل.
وتمنى أن تس���جل الكويت حضورا الئقا في هذه البطولة 

الدولية.

 مهرجان العنزي
في فروسية األحمدي

يش���هد مضمار املغفور له 
الش���يخ عب���داهلل اجلابر في 
فروسية األحمدي لسباق اخليل، 
االجتماع العاشر الذي يشمل 
4 اشواط، خصص الشوطان 
الثال���ث والرابع رئيس���ين، 
حيث تتناف���س جياد الدرجة 
األولى في الشوط الثالث على 
الكأس املقدمة من النائب عسكر 
العنزي، كم���ا تتنافس جياد 
الدرجة الثالثة في الشوط الرابع 
ملسافة 1000 متر على الكأس 

املقدمة من العنزي ايضا.

 العربي يستقبل
جدد التايكوندو

أعل����ن مش����رف فري����ق 
التايكوندو في النادي العربي 
علي زكري����ا عن اس����تقبال 
الالعب����ن اجلدد م����ن عمر 7 
سنوات وما فوق، وذلك مبقر 
النادي في املنصورية، علما 
بأن االس����تقبال سيكون ايام 
األحد والثالثاء واخلميس من 

الساعة 4:30 مساء.

مال اهلل يستعد 
لمبارزة العالم

يستعد بطل الكويت والعرب 
ف���ي املبارزة لس���الح اآليبيه 
فهد م���ال اهلل ل���كأس العالم 
التي ستقام في جزيرة كيش 

اإليرانية 9 يناير املقبل.
ويتدرب م���ال اهلل يوميا 
في معس���كر داخل���ي لتعثر 
إقامة معس���كر خارجي خالل 
هذه الفترة. وكان مال اهلل قد 
شارك في بداية الشهر اجلاري 
مع املنتخب الوطني في البطولة 
العربية التي أقيمت في العاصمة 
السورية دمشق، وحقق ذهبية 
فردي وذهبي���ة فرق االيبيه، 
مضيفا اجنازا جديدا للمبارزة 

الكويتية.

»زين« ترعى أبطال الكويت في المحافل العالمية

»األولمبية الدولية« تطالب الكويت بسرعة تعديل القوانين
طالبت اللجنة األوملبية الدولية وزير الشؤون 
االجتماعية والعمل د.محمد العفاسي بسرعة إقرار 
تعديل القوانن الرياضية احمللية وفقا للمذكرة 
املوقعة بينهما في 23 أكتوبر املاضي وكذلك مذكرة 
28 من���ه، وإعادة األندية العش���رة التي مت حلها 
من قبل الهيئة العامة للش���باب والرياضة، وإال 
ستواجه احلركة الرياضية الكويتية اإليقاف مع 

بدء العام القادم. 
وكانت اللجنة األوملبية طالبت وزير الشؤون 
عبر الكتاب املرسل من قبلها بوجوب إلغاء جميع 
مواد القوانن التي تتعارض مع قوانينها الرياضية، 

وأكدت عدم اعترافها بقرار الهيئة العامة للشباب 
والرياضة بتعين مجالس إدارات بديلة لألندية 
العشرة، وأيضا عدم االعتراف بإجراءاتها وقراراتها.  
يذكر أن���ه كان مقررا أن جتتمع جلنة الش���باب 
والرياضة البرملانية ظهر اليوم إال أن مناقش���ة 
قضية القروض إلى فجر اليوم استدعت تأجيل 
اجتماع اللجنة وفقا ملا جاء على لس���ان رئيسها 
النائب مرزوق الغامن، حيث كان مقررا مناقش���ة 
التعديالت احلكومية املقدمة على القوانن الرياضية 
وس���رعة اقرارها جتنبا لق���رار االيقاف من قبل 

اللجنة األوملبية الدولية.

اعربت شركة زين عن سعادتها 
باالجناز الكبير الذي حققه بطلنا 
في رياضة اجلت س����كي يوسف 
العبدال����رزاق خالل مش����اركته 
العاملية الت����ي اقيمت مؤخرا في 

تايلند بوجود وفود 32 دولة.
واكدت الش����ركة، ف����ي بيان 
صحاف����ي، ان العبدالرزاق الذي 
ترعاه للسنة الرابعة على التوالي 
قد حص����ل على املرك����ز الثاني 
مما وضع الكوي����ت على منصة 

التتويج.
وباملناس����بة، قال مدير ادارة 
االتصاالت والعالقات في »زين« 
وليد اخلشتي ان الشركة فخورة 
بهذا االجناز العاملي للبطل، مؤكدا 
ان الكويت اصب����ح لديها ابطال 
عاملي����ون تفتخر بهم في احملافل 

الدولية والعاملية.
واوض����ح ان زين كش����ركة 
وطنية مهتمة بالنواحي الرياضية 
والش����بابية وستواصل تقدميها 
الدعم الكامل ملثل هؤالء االبطال، 
وهي لن تألو جهدا في مواصلة 
مساهماتها لتقوية مراكز هؤالء 
االبطال الذين يرفعون اسم الكويت 

عاليا في املسابقات الدولية.
وب����ن ان دور زين ال يقتصر 
على االعمال التجارية واالقتصادية 
بل تساهم وبشكل كبير في مختلف 
املجاالت داخل املجتمع الكويتي، 

مش����يرا الى ان الش����ركة تقوم 
باستمرار بدعم الشباب وتقدمي 
الرعاي����ة اخلاصة للمميزين في 

االلعاب املختلفة.
التي  وكش����ف ان االجنازات 
حققها العبدال����رزاق جاءت بعد 
جهد وجدارة في مختلف احملافل 
الرياضي����ة والتي رفع فيها علم 
الكويت في الدورات والبطوالت 
العاملي����ة قد ش����جعت زين على 
مواصل����ة دعمه����ا ورعايتها له، 
خصوصا انه فاز ببطولة العالم 
ثالث مرات في رياضة اجلت سكي. 

من ناحيته، اعرب العبدالرزاق عن 
شكره وتقديره لشركة زين على 
رعايته����ا وتقدميها الدعم املادي 
واملعنوي في مختلف مشاركاته 
اخلارجية، وقال: لقد ملست الوازع 
الوطني في الدور الذي تقوم به 

زين لدعمها املتواصل للشباب.
واهدى العبدالرزاق فوزه في 
اقيمت في شاطئ  التي  البطولة 
الى  جومتن في بتاي����ا بتايلند 
الش����عب الكويتي واملس����ؤولن 
والعاملن في زي����ن الرائدة في 

اجنازاتها وعطائها املميز.

الشركة تهنئ العبدالرزاق بإنجازه في تايلند

هددت بـ »اإليقاف الرياضي« مع بداية العام القناعي والسيد إلى األردن

يغ����ادر البالد اليوم وفد الكويت املش����ارك ف����ي اجتماعات االحتاد 
العربي للصحافة الرياضية الذي س����يعقد في األردن خالل الفترة من 
24 إلى 27 اجلاري. ويتكون الوفد من الزميلن أمن السر العام جلمعية 
الصحافين فيصل القناعي بصفته نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية، وسكرتير حترير القسم الرياضي في »الوطن« عدنان السيد، 
املرشح ملنصب نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للصحافة 
الرياضية. وسيش����هد االجتماع انعقاد اجلمعية العمومية، وانتخاب 
الرئي����س ونوابه وأعضاء اللجنة التنفيذية لالحتاد العربي للصحافة 

الرياضية للسنوات األربع املقبلة.

» العربي للصحافة الرياضية« يكّرم السربل
يكرم االحتاد العربي للصحافة الرياضية الزميل زيد السربل نائب 
رئيس التحرير للشؤون احمللية في وكالة األنباء الكويتية )كونا(، 
ضمن عدد من رواد االعالم الرياضي مبناسبة احتفاله بالعيد الثالث 

لإلعالمين الرياضين العرب.
وتضم القائمة باالضافة الى الس���ربل كال من راشد أميري مدير 
فضائية دبي الرياضية، والبحريني ماجد سلطان، والسوداني محمد 

دسوقي، والسعودي خلف ملفي.
واعتبر الزميل الس���ربل ان هذا الوسام ال يعد تقديرا شخصيا، 
وامنا هو تك���رمي وتقدير لالعالم الرياض���ي الكويتي، وداللة على 
املكانة الرفيعة التي يتمتع به���ا االعالمي الكويتي عامة واالعالمي 

الرياضي خاصة. 
وعب���ر عن تقديره لنائب رئيس االحتاد الدولي والعربي الزميل 
فيصل القناعي، ولالحتاد العربي للصحافة الرياضية بقيادة الزميل 
االردني محمد عبدالقادر على مبادرتهما باختيارهما له لهذا التكرمي 
الذي سيبقى وسام فخر واعتزاز وحافزا ملزيد من العطاء في خدمة 
االعالم الرياضي. وقال السربل: ان االحتاد العربي للصحافة الرياضية 
جنح كهيئة رياضية مستقلة، خالل السنوات األخيرة بتحقيق بعض 
االهداف التي انشىء من اجلها، وقدم خدمات كثيرة ابرزها عقد سلسلة 
من الدورات والبرامج في مختلف التخصصات االعالمية، وفي اكثر 
من دولة عربية وضرب رقما قياس���يا خالل العامن االخيرين بعدد 
هذه البرامج املفيدة سواء للصحافين املبتدئن او ممن لهم باع في 
هذا املجال، وكانت محطات خصبة للمش���اركن لالستفادة منها من 
ناحية وملا لها من قيم في ترسيخ وتعزيز الترابط بن ابناء البيت 

االعالمي العربي.

»العربية« و»الهيئة« في نهائي »السلة«
محمد هالل الخالدي

اختتمت مؤخرا مباريات املجموعات في كرة القدم وكرة الس���لة 
في دوري مؤسس���ات التعليم العالي التي تنظمها عمادة النش���اط 
والرعاية الطالبي���ة بالهيئة العامة للتعلي���م التطبيقي والتدريب 
ومقرر اللجنة الرياضية ملديري النشاط الرياضي ملؤسسات التعليم 
العالي حيث اسفرت نتائج املجموعة )أ( في بطولة كرة السلة عن 
فوز اجلامعة االميركية باملركز األول واالدارة العامة لتدريب ضباط 
الصف باملركز الثاني، اما في املجموعة )ب( فقد جاء فريق اجلامعة 
العربية املفتوحة باملرك���ز األول والهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب باملركز الثاني. وفي نصف النهائي فاز فريق الهيئة على 
اجلامعة األميركية 86-52، كما فاز اجلامعة العربية املفتوحة على 
االدارة العامة لتدريب ضباط الصف 103-60. ويقام النهائي اليوم 

بن اجلامعة العربية والهيئة.
وفي بطولة كرة القدم جاء فريق اجلامعة العربية املفتوحة باملركز 
األول في املجموعة )أ(، كما جاء فريق ضباط الصف باملركز الثاني، 
وفي املجموعة )ب( جاء فريق الكلية األسترالية باملركز االول وفريق 

جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا في املركز الثاني.

عدنان السيد فيصل القناعي

أداء مشرف لفرسان الكويت في قطر
أكد الفارس علي اخلرافي ان الفرسان الكويتين 
قدموا اداء مش����رفا في بطولة قط����ر الدولية لقفز 
احلواج����ز التي اختتمت بالعاصمة الدوحة مس����اء 

اول من امس.
وقال اخلرافي احلائز املرك����ز الثالث وامليدالية 
البرونزية في فئة 135 سم على اجلواد »نوتيلس« في 
البطولة ان احداث البطولة شهدت منافسة حامية من 
152 فارسا وفارسة ميثلون 11 دولة خليجية وعربية 

باالضافة الى فرسان من اسبانيا وبريطانيا.
وأض����اف ان هذه البطول����ة والتي تتصادف مع 
العيد الوطن����ي لقطر تعد من أقوى البطوالت التي 
خاضها هذا املوس����م في ضوء املشاركة الالفتة من 
معظم الفرس����ان العرب الكبار والتي اضفت اثارة 

اكبر ملنافساتها.
وأوضح اخلرافي انه حقق هذا املركز بفارق اجزاء 
من الثانية عن صاحب املركز االول الفارس االوملبي 

السعودي عبداهلل الشربتلي والسعودي رمزي الدهامي 
الذي حل باملركز الثاني فيما حل الكويتي عبدالرحمن 

الفزيع خامسا على اجلواد »لينارو«.
وأشار الى ان الفارسة نوف العيسى متكنت في 
مسابقة ثانية من اقتناص املركز الثالث بعد منافسة 
مثيرة مع الفارس السعودي االوملبي عبداهلل الشربتلي 
الذي فاز باملركز االول ومواطنه بطل العرب االمير 

عبداهلل بن متعب والذي نال املركز الثاني.
وذكر اخلرافي ان الفريق الكويتي في فئة الناشئن 
قدم هو اآلخر اداء جيدا بحلول الفارسة عائشة القعود 
في املرتبة الرابعة على اجلواد »يورند« على ارتفاع 
120 سم بعد منافسة قوية الفتا الى انها كانت مهيأة 
للحصول على مركز افضل لوال س����وء احلظ الذي 

صادفها في احد احلواجز.
وأعرب عن شكره العميق للجهاز الفني واالداري 

املشرف عليه في مركز الكويت للفروسية.

القادسية والعربي يلتقيان الكويت وكاظمة في »الطائرة«
في انطالق مباريات المربع الذهبي


