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قيادات رياضية: نحن في حاجة لتنفيذ 

توجيهات سمو األمير السديدة

»الهيئة« تشيد بإنجاز الحداد

االتحاد التايلندي يشكر عبدالجليل
تلقت اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة كتابا من 
االحتاد التايلندي يقدم فيه الشكر والتقدير للسماح 
للمحاضر الدولي د.بدر عبداجلليل باالشراف والقاء 
محاضرات الدورة التدريبية ملنح اجازة التدريب 
أ والتي اقيمت في بانكوك في 7 ديسمبر املاضي، 
وابدى االحتاد التايلندي شكره لعبداجلليل الدارة 
الدورة املذكورة، مبديا الرغبة في استمرار التعاون 

وتبادل اخلبرات في سبيل تطوير كرة القدم.
واقيم حف���ل ختام الدورة في اج���واء رائعة 
وحضور على اعلى املس���تويات، حيث كان على 
رأس املتواجدين امني سر عام االحتاد التايلندي 
اونا آرج كوزينكار ومجلس ادارة االحتاد ورئيس 
رابطة احملترفني في تايلند ونائب رئيس الشركة 

املالكة للستاد.

المويزري يشيد بمسيرة ماجد

خالص العزاء

استقبل النائب شعيب املويزري العب الفريق األول لكرة القدم في 
العربي حمود ماجد الذي وجه له الدعوة حلضور مهرجان تكرميه الذي 
سيقام 9 اجلاري على هامش اللقاء الذي يجمع العربي مع الكويت في 
الدوري املمتاز بستاد صباح السالم، وقد اشاد املويزري مباجد وما قدمه 

لناديه طوال مشواره الرياضي وطالبه باملزيد خالل املرحلة املقبلة.

يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء من مشرف فريق الساملية 
السابق عبداهلل درويش لوفاة والدته، وكذلك من اسرة مدرب السلة 
السابق بكاظمة الفقيد ياقوت مطر، سائلني املولى عز وجل ان يتغمد 

الفقيدين بواسع رحمته ويلهم اهلهما الصبر والسلوان.

افتتحت في صالة ساحة بيان النموذجية البطولة االولى لكرة السرعة 
حتت رعاية نائ����ب رئيس الهيئة العامة للش����باب والرياضة د.حمود 
فليطح، وقد اتسمت لقاءات اليوم االول بالندية والسرعة واحلماس من 

الالعبني، وحتديدا فئة الزوجي والفردي للناشئني والكبار. 
وقد اجتاز عدد من الالعبني املراحل التمهيدية، واس����تمتع اجلمهور 
كثيرا وتعالت صيحات املشجعني، خاصة انها املرة االول���ى التي تنظم 
فيها بطولة لكرة السرعة في الكويت، وتوق���ع املراقبون سرعة انتشار 
اللعبة بني مختلف االوس����اط الشب����ابية والرياض����ية نظرا ملا تتميز 

به من سهولة في االداء وبساطة في االمكانيات.
من جانب آخر، ص���رح مدير عام البطولة على دش����تي بأنه سيتم 
اختيار الالعبني الذين سيشاركون في بطولة آسيا االولى لكرة السرعة 
التي سوف تنظمها اللجنة التأسيسية من بني الفائزين في هذه البطولة. 
وضمن نتائج اليوم االول للبطولة لفئة الن���اش����ئني فاز باملركز االول 
عيسى الكندري وبامل����ركز الثاني علي الناصر، وباملركز الثالث طارق 

الشرهان.

اإلدارة  أكد رئي����س مجل����س 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيص����ل اجلزاف دعم 
ورعاية الهيئة وحرصها املستمر 
الداخلية  على تبني املش����اركات 
واخلارجية للبط����والت الفردية، 
مشيرا الى ان الهيئة تسعى جاهدة 
للوقوف الى جانب أبناء الكويت في 

احملافل الدولية والعربية.
جاء ذلك خالل استقبال اجلزاف 
للبطل الدولي صاحب لقب البطل 
احلديدي، عبدالوهاب احلداد، احلائز 
على لقب بطولة »أقوى الرجال« 
على املس����توى احملل����ي والرجل 
احلديدي من دون منافس في بطولة 

مملكة البحرين الشقيقة.
وقال اجلزاف: اننا ال ندخر جهدا 
في دعم ورعاية أمثال هذه النماذج 
الرياضية املشرفة، مؤكدا ان هذه 
البطوالت الفردي����ة متثل جنوما 
ساطعة في سماء الكويت، ولم ولن 
تتوقف الهيئة في دعمها ورعايتها 

املزيد م����ن االنتصارات  لتحقيق 
واملكتسبات الوطنية.

وأشار الى ان الهيئة ستساهم في 
مشاركة احلداد، في بطولة »الرجل 
األقوى في العال����م العربي« التي 
ستقام في األول من مارس املقبل، 
اننا نسعى جاهدين  بلبنان، كما 

ملشاركة بطل الكويت في مختلف 
البطوالت الدولية واإلقليمية.

من جانبه تق����دم عبدالوهاب 
التقدير والشكر  احلداد، بخالص 
للجزاف ولكل األجهزة احلكومية، 
متمنيا حتقيق املزيد من األلقاب 

التي تسجل باسم الكويت.

اعتب���ر ع���دد م���ن القيادات 
الكلمة  الكويت  ف���ي  الرياضية 
التي ألقاها صاحب السمو األمير 
الش���يخ صباح األحمد أول من 
امس نبراسا نهتدي به جميعا 
في احلفاظ على الوحدة الوطنية 

ووأد الفتنة.
التنس  وقال رئيس احت���اد 
الشيخ احمد اجلابر »اننا أحوج ما 
نكون اليوم الى تنفيذ توجيهات 
سموه السديدة التي جاءت في 
اخلطاب السامي«، داعيا اجلميع 
مواطنني ومسؤولني الى تنفيذها 
ال���ى واقع ملموس،  وحتويلها 
خاصة ان شعب الكويت عرف منذ 
فجر تاريخه بالتسامح واملودة 

بني أفراده.
واضاف اجلابر ان دعوة سموه 
اجلميع الى ممارسة الدميوقراطية 
الت���ي »ننعم بها ف���ي الكويت 
بأصولها وحدودها الصحيحة هي 
عني احلكمة والصواب« في ضوء 
املمارسات السيئة التي طفت على 

السطح في اآلونة األخيرة، مشيرا 
الى ان ه���ذا األمر بات ضروريا 
للحفاظ على االستقرار السياسي 

في البالد.
واكد اجلابر انهم كرياضيني 
س���يعملون على غرس املبادئ 
والقيم العزي���زة التي تضمنها 
اخلطاب الس���امي ف���ي نفوس 
الالعبني، مطالبا جميع القائمني 
على االحت���ادات واألندية ببث 
الروح الوطنية ونبذ كل اشكال 

الفرقة.
من جانبه دعا رئيس احتاد 
السلة الشيخ حمد السالم اجلميع 
الى ترجم���ة خط���اب صاحب 
الس���مو االمير في العمل بروح 
األس���رة الواح���دة »وان نبتعد 
عن املصالح الشخصية الضيقة 
ووضع مصلحة الكويت في املقام 

األول«.
واك���د انهم كمس���ؤولني عن 
الرياضة يدركون خطورة املس 
بالوحدة الوطنية، السيما على 

الش���باب الذين يعتبرون عماد 
البلد في املستقبل، مشددا على 
انهم سيعملون من خالل امللتقيات 
الرياضية على توعيتهم مبخاطر 

هذه املمارسات.
م���ن جهت���ه ق���ال رئي���س 
االحتادي���ن العرب���ي والكويتي 
للمبارزة عبدالرحيم السعيد ان 
كلمة س���مو االمير جاءت كافية 
ووافية وعاجلت بعض املمارسات 
اخلاطئة التي لوحظت في اآلونة 
األخيرة، مؤكدا ان ترجمة هذه 
الكلمات الى أفعال هي واجب على 
كل كويتي غيور على هذا الوطن 

العزيز.
واض���اف انه���م يرفض���ون 
كرياضيني ان يكون الدس���تور 
ش���ماعة للتج���اوز عل���ى امن 
الكويت وبث الفتنة، مشيرا الى 
ان كلمات سموه أثلجت صدور 
أهل الكويت الذين ساءهم ما حدث 
في الفترة األخيرة من شق الصف 

الكويتي.

الشيخ أحمد اجلابر

البطولة شهدت منافسة قوية وحضورا جماهيريا كبيرا

عبدالرحيم السعيدالشيخ حمد السالم

)عادل يعقوب(العب النصر منصور جلوي يحاول إعاقة العب العربي محمد صالح من التسجيل

فيصل اجلزاف مكرما عبدالوهاب احلداد

فهد الرشيدي
مطلوب للكرامة السوري

شعيب املويزري يتسلم درعا تذكارية من حمود ماجد

العربي يتخطى »سلة« النصر بصعوبة والكويت في الصدارة
يحيى حميدان

انفرد الكويت بصدارة ترتيب فرق دوري السلة بعد فوزه 
على اليرم���وك 115 � 80، فيما حقق العرب���ي فوزا صعبا على 
النصر 77 � 73 ضمن مباريات اجلولة ال� 13 لدوري كرة السلة 
التي أقيمت امس االول. ورفع االبيض رصيده الى 16 نقطة من 
8 مباري���ات، فيما اصبح لليرموك 8 نقاط من 7 مباريات قابعا 
في املركز الثاني عش���ر االخير. ورفع االخضر رصيده الى 13 
نقطة ليحتل املركز اخلامس بعد تغلبه بصعوبة على النصر 

الذي اصبح له 10 نقاط في املركز التاسع.
وكان الع���رب���ي قد بدأ مباراته م���ع النصر بداية جيدة في 
الربع االول من خالل السيطرة امليدانية احملكمة التي فرض��ها 
العب������وه لينت����هي الرب���ع االول 18 � 14 ملصلحة االخض��ر، 
وفي الربع الثان���ي واصل العربي أفضليته لينهي الربع األول 

والنتي����جة ملصلحته 42 � 36.
وضغط العربي بقوة في الربع الثالث الذي دانت فيه السيطرة 
ملصلحته مستغلني بذلك االهتزاز الذي بدا عليه العبو النصر، 
حيث لم يستطيعوا مقاومة العرباوي ليوسع االخضر الفارق 

عند نهاية الربع الى 11 نقطة وبنتيجة 60 � 49.
واظهر العبو النصر رباط���ة جأش كبيرة في الربع االخير 
وبدوا اكثر متاس���كا ولعبوا بطريق���ة الدفاع رجل لرجل االمر 
الذي تس���بب في ارباك كبير لالعب���ي العربي وقلبوا النتيجة 
التي اصبحت لصاحلهم )69 � 68( لكن سرعان ما عاد العربي 
ألجواء املباراة وس���جل العبوه عدة نقاط حاسمة ساهمت في 

حتقيق االنتصار على النصر.
وكان االميرك��ي مايكل مارشال االبرز في تسجيل النقاط من 
جانب العربي بتسج���يله ل� 28 نقطة، وعلى اجلانب اآلخر كان 

بدر العتي���بي االعلى تسج���يال لفريقه ب� 25 نقطة. 
قاد اللقاء احلكام محمد العم����يري وسعود اليوسف وحافظ 

احللبي.
وفي بقية لقاءات اجلولة حقق الصليبخات فوزه الثالث في 
الدوري بعدما تغلب على الس���املية 52 � 33 ليرفع رصيده الى 
12 نقطة من 9 مباريات محتال املركز السادس، فيما صار رصيد 
الساملية 10 نقاط بهزميته في جميع مبارياته التي لعبها.وتغلب 
التضامن على الشباب 69 � 54 ليصبح في املركز الثامن برصيد 
11 نقط���ة، فيما اصبح رصيد الش���باب 10 نقاط من 9 مباريات 

في املركز العاشر.

الصليبخات يحقق فوزه الثالث على حساب السالمية

المبارزة بدأ استعداداته األخيرة لكأس العالم
بدأ املنتخب الوطني للمبارزة 
املرحلة االخيرة م����ن تدريباته 
اليومية استعدادا لبطولة كأس 
العالم الس����ابعة لاليبية )غران 
بري( التي حتمل اس����م الشهيد 
فهد االحمد لكأس العالم للمبارزة 
املقرر اقامتها خالل الفترة من 14 
الى 17 يناير اجلاري. وتعد هذه 
البطولة احدى 5 بطوالت عاملية 
معتمدة رسميا في اجندة االحتاد 
الدولي للمب����ارزة، واكبر واهم 
التي يستهل  الرياضية  االحداث 
به����ا االحتاد الكوي����ت للمبارزة 
نشاطه في العام اجلديد. وحددت 
اللجنة املنظمة للبطولة برئاسة 
رئيس االحتاد عبدالرحيم السعيد 
صالة فجحان هالل املطيري في 
نادي القادسية إلقامة املنافسات 
بعد جتهيزه����ا باملالعب امللونة 
طبقا للتعديالت الدولية االخيرة 
واخلاصة لبطوالت كأس العالم 
الكبرى. وكثفت اللجنة من وتيرة 
عملها للتجهيز واالستعداد لتنظيم 
هذا احلدث الرياضي بعد ان تلقت 
املوافقات الرسمية ووصول قوائم 
ان  التي من املتوقع  املش����اركني 
املقبلة  االيام  اعدادها في  ترتفع 
لتسجل أرقاما قياسية باملقارنة 
ببطوالت العالم السابقة منذ ان 
بدأت في عام 2003 في الكويت.

واشاد السعيد باالستعدادات 
والتجهيزات التي اتخذتها اللجنة 
املنظمة الس����تضافة هذا احلدث 
العاملي بش����كل ج����دي ومكثف 
الستضافة البطولة لتصبح احدى 
اجنح بط����والت العالم للصاالت 
الوثيق بني  التعاون  الى  مشيرا 
العامة للشباب  االحتاد والهيئة 

والرياضة واللجنة االوملبية.
وق����ال ان املنتخ����ب الوطني 
للمبارزة )ايبيه( الذي يتكون من 
15 العبا لفئتي العمومي والناشئني 
بقيادة املدرب الوطني كاظم مال 
اهلل يس����عى الى حتقيق نتيجة 
ايجابية في ه����ذا احملفل العاملي 
بعد ان عاود متارينه اس����تكماال 
لفترة االعداد التي بدأت أكتوبر 
املاضي مبعسكر أقيم في املانيا 

ملدة 12 يوما.
واضاف ان املعس����كر تبعته 
البطولة اآلسيوية  املشاركة في 
في الدوح����ة في نوفمبر املاضي 
والبطول����ة العربي����ة التي حقق 
الكوي����ت املركز  خالله����ا أبطال 
األول بع����د حتقيقهم 5 ذهبيات 
لكن املنافس����ة على أحد املراكز 
العالم تبدو  املتقدمة في بطولة 
حلم����ا صعب املن����ال خاصة مع 
املشاركة الكبيرة املتوقعة ألفضل 
املصنفني في العال����م لكن األمل 

بالتأكيد قائم.

تشكيل 5 لجان

من جهت����ه، ذكر نائب رئيس 
االحتاد ومدير املنتخب س����ميح 
القالف ان أعضاء اللجنة املنظمة 
التجهيز مبكرا  العليا باش����روا 
لهذه البطولة العاملية بتش����كيل 
5 جلان عاملة هي جلنة املالعب 
الوفود  واحلكام والفنية واقامة 
واالعالمي����ة والعالق����ات العامة 
وباشرت هذه اللجان أعمالها كل 

حسب تخصصها.
واض����اف ان من بني منجزات 
اللجنة انها اتفقت مع عدة فنادق 
مختلفة مبستويات عاملية القامة 
الوفود وطلب عدة مالعب ملونة 
طبقا للتعديالت الدولية األخيرة 
وخاصة ل����كأس العالم من عدة 
شركات املانية متخصصة وكذلك 
أخ����ذ موافق����ة القادس����ية على 

استضافة البطولة.

تكثيف االستعداد

من جهته، اكد مدرب منتخب 
املب����ارزة بس����الح االيبيه كاظم 
مال اهلل اهمي����ة تكثيف فترات 
االستعداد ملثل هذا امللتقى الدولي 
وبطول����ة كأس العال����م واهمية 
احلاج����ة الى وقت اع����داد اطول 

واقامة معسكرات طويلة نسبيا 
وملدة ال تقل عن شهرين تقريبا 
لكي يستطيع املنافسة وحتقيق 
الطموح بالوصول لألدوار االولى 

في البطوالت العاملية.
وأضاف ان املستوى الفني العام 
جلميع العبي الدول العربية يعد 
متواضعا نسبيا أمام املستويات 
العاملي����ة املتميزة ألفضل العبي 
العالم املصنفني لكن هذا لن مينعنا 
من االجتهاد واحملاولة وان كانت 
صعبة بعض الش����يء للوصول 

لألدوار النهائية.
وتوق����ع ان يحق����ق املنتخب 
الوطني نتائج طيب����ة والتأهل 
ل����ألدوار االقصائي����ة ف����ي هذه 
البطولة، وأن يقدم الالعبان فهد 
مال اهلل وقيصر الزامل مفاجأة من 
العيار الثقيل ملا يتمتعان به من 
مهارات عالية اضافة الى الالعبني 
اآلخري����ن وهم خال����د الرميالن 
وفيصل اشكناني وحسني كمال 
العدوان����ي وعبدالعزيز  وجمال 

الشطي وخالد جمال.
وقال ان التشكيلة األساسية 
للمنتخب الذي يشارك في البطولة 
ستعلن الحقا بعد اختيار 5 العبني 
أو أكثر بحيث يصل اجمالي العبي 
املنتخب ما بني 13 و15 العبا وذلك 

بحسب قرار اللجنة الفنية.

االتحاد يستهل بها نشاطه في العام الجديد افتتاح البطولة األولى لكرة السرعة

على سبيل اإلعارة مقابل 50 ألف دوالر

الكرامة يطلب »فهد التضامن« من الردعان
فهد الدوسري

أكد رئيس نادي التضامن فهد الردعان على وصول 
طلب احترافي النتقال املهاجم فهد الرشيدي الى صفوف 
نادي الكرامة السوري على سبيل اإلعارة حتى نهاية 

املوسم احلالي مقابل 50 ألف دوالر.
وأفاد الردعان بأن النادي السوري الكبير ارسل 
لنا كتابا يفيد فيه بنيته للتعاقد مع الرشيدي على 
سبيل اإلعارة حتى نهاية املوسم احلالي ليكون في 
صفوفه ويخوض معه املباريات في البطوالت السورية 
احمللية واآلس����يوية املقبلة ملا ميلكه الرشيدي من 

امكانيات املهاجمني اجليدين.
وقال ان النادي لن يقف بوجه الرشيدي معتبرا 
ان مجلس اإلدارة واف����ق مبدئيا على إمتام الصفقة 
بانتظار بعض التفاصيل التي طلبناها لضمان احتراف 
الرشيدي في الدوري السوري وفي النادي اجلماهيري 
األعرق في س����ورية في السنوات السبع املاضية ملا 
قدمه على مس����توى القارة الصفراء بحلوله وصيفا 
ألبطال آسيا منذ 3 مواسم واعتباره احد نسور آسيا 

في الكرة احلالية.
وأشاد الردعان بدور محترف القادسية السوري 
فراس اخلطيب في املساعدة بإمتام بعض التفاصيل 
مل����ا ميلك����ه الالعب من احت����رام وثقة في الوس����ط 
الرياضي الكروي في الكويت السيما انه ابن الكرامة 

السوري.
يذكر ان الرشيدي خاض جتربة احترافية محلية في 
صفوف نادي الساملية كما لعب في الدوري السعودي 
مع احلزم ولع����ب في صفوف األزرق قبل ان يبتعد 

عن املالعب.


