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مبارك الخالدي
ابدى امني الصندوق ومدير 
قطاع الناشئني بنادي الكويت 
فه���د الغ���امن س���عادته لفوز 
فريق 19 سنة بالنادي ببطولة 

الدوري.
ل���� »األنباء«  الغامن   وقال 
ان ما حتقق م���ن اجناز يدعو 
للفخر واالعجاب فالفريق حقق 
البطولة بدون أي هزمية وبأرقام 
قياسية من حيث نسبة التهديف 
)32هدفا( ما يعكس نهج الفريق 
الهجومي وقدرة الالعبني على 
ترجمة ذلك الى اهداف، كما ان 
االرقام تتحدث عن صالبة خط 
الدفاع ايضا حيث دخل مرمانا 

فقط )4( اهداف.
واضاف ان الفوز التاريخي 
حتقق بفضل التخطيط السليم 
منذ سنوات وجاء اليوم الذي 
حصدنا فيه م���ا مت زرعه في 
الس���ابق فنحن نسيطر على 
القاب املراحل السنية االشبال 
والناش���ئني والش���باب وهذا 
مثار فخر لن���ا ودليل على ان 
ما خططنا له كان في االجتاه 

الصحيح.
الغ���امن ان هؤالء  واوضح 
االبط���ال س���يكرمون التكرمي 
الالئق، مش���يرا الى ان الدعم 
ل���م يتوقف يوما ع���ن جميع 

اعل����ن رئيس اللجن����ة العليا 
الدولية  الكويت  املنظمة لبطولة 
السادس����ة لك����رة الطاولة )كأس 
سلوى( الش����يخ طالل الفهد عن 
بدء العد التنازلي النطالق البطولة 
في 23 اجلاري ولغاية 27 منه حتت 
رعاية صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح االحمد، مبشاركة 37 دولة 
ميثلها 289 العبا والعبة باالضافة 
الى 35 حكما منهم 9 حكام كويتيني. 
جاء ذلك في املؤمتر الصحافي الذي 
عقد مساء اول من امس في فندق 
»النخي����ل« بحضور نائب رئيس 
اللجنة العليا املنظمة ورئيس احتاد 
كرة الطاولة محمد املعتوق ورئيس 
اللجنة الفنية وخليفة جالي ومدير 

البطولة وسند العجمي.
وش����كر الفهد صاحب السمو 
االمير لرعايته واهتمامه بالبطولة، 
واحلكومة الرشيدة والهيئة العامة 
للشباب والرياضة ونادي القادسية 
واللجان العاملة واالعالم وكل من 
يساند ويساهم في حتسني صورة 

البطولة في كل عام.
وقال: ان البطولة تعتبر ذات 

مكانة مرموقة ومهمة في اوساط 
الدولي  اللعبة عل����ى املس����توى 
حيث نعمل على رفع اجلوائز في 
النسخة املقبلة، السيما ان البطولة 
احلالية تقدم جوائز بقيمة 300 الف 
دوالر اميركي موزعة كاالتي: 125 
الف دوالر لفردي الرجال ومثلها 
للسيدات، و20 الفا لزوجي الرجال 
ومثلها للس����يدات، بينما يحصل 
الفائز في فردي الشباب والسيدات 

على 5 االف دوالر.
واضاف الفهد: ان االحتاد الدولي 
للعبة طمأننا باقامة البطولة في 
نس����ختها احلالية، رغ����م االزمة 
التي تعصف بالرياضة الكويتية 
وااليقافات التي توالت من اللجنة 
االوملبية الدولية بحق االحتادات 
احمللية، معتب����را ان تنظيمها في 
هذه الظروف يعتبر مهما ومفيدا 

للبطولة واللعبة بشكل عام.
وتابع: ان البطولة تنظم في شهر 
فبراير ش����هر االفراح واملناسبات 
الوطنية والتي تضفي طابعا خاصا 
عليها، الفتا الى ان االس����تعدادات 
باتت في مراحلها النهائية من خالل 

تسلم الصاالت التي ستجري عليها 
املنافسات في صالة فجحان هالل 
املطيري في نادي القادسية، التي 
تس����تضيف املباريات الرس����مية 
والتدريبات التي تسبق املواجهات 
بني جنوم العالم واملصنفني االوائل 
في اللعبة. واكد الفهد ان البطولة 
السادس����ة مرتبطة بجدول دولي 
من البط����والت يجعلها حلقة في 
سلسلة قوية من التنافس والتحدي 
بني الالعبني والالعبات، السيما ان 
بطولة قطر تاتي بعدها مباشرة 
ضمن الس����ياق الزمن����ي لالحتاد 

الدولي لكرة الطاولة.

السهلي شرح الشعار

ثم تابع الفهد عرض الش����عار 
الذي قدمه نائب رئيس  البطولة 
اللجنة االعالمية الزميل س����طام 
السهلي عبر شاشة كبيرة حيث 
ش����رح مميزات وفكرة الش����عار 
للبطولة السادس����ة، وهو عبارة 
عن العبني كويتيني اثناء املباراة 
يتبادلون الكرة البيضاء التي حملت 
انطالق البطولة واسمها ومواعيدها 

وجوائزها مع صورة لراعي البطولة 
صاحب السمو االمير.

وقال الس����هلي ان الشعار مت 
جتهيزه واستحداثه للمرة االولى 
ف����ي الكويت بنظام ال�����  »3 دي« 
املميز كما بني الس����هلي ان موقع 
www.«  البطولة عل����ى االنترنت

salwacup.com س����يحوي ما بني 
500 ال����ى 600 صورة من احلدث 
في مراحله املختلفة مما سيتيح 
الفرص����ة للمتصفحني واملتابعني 
للبطولة ان يحصل����وا على اخر 
املعلوم����ات واالخب����ار من املوقع 
الذي س����يكتب باللغتني العربية 
واالجنليزية مما يستقطب اجلاليات 
االجنبية ف����ي الكويت ويزيد من 

القاعدة اجلماهيرية للبطولة.
وجرى في املؤمتر حتديد اسماء 
الوفود والالعبني  الفنادق القامة 
واالداريني وتوفير كل املستلزمات 
واخلدمات لهم الظهار وجه الكويت 
وحتقيق االس����تضافة املش����رفة 
للبطولة التي حتمل اسما غاليا على 
قلوب اجلميع املغفور لها الشيخة 

سلوى صباح االحمد.

 كرم عضو اجلمعية العمومية في النادي العربي 
ومدير عام مهرجان افضل الالعبني حسني عاشور 
براعم كرة اليد حتت 12 سنة، بعد الفوز في املباراة 

االخيرة على اليرموك ضمن بطولة الدوري.
 وأكد عاش���ور ان تك���رمي البراعم لن يتوقف 
وستكون هناك مكافآت اكبر في حال احراز بطولة 

الدوري.وطالب اجلماهير العرباوية بالوقوف خلف 
فرق النادي ومس���اندة جميع الفئات السنية في 
مختلف االلعاب النها تشكل النواة االساسية لعودة 
الزعيم الى منصات البطوالت والتتويج خاصة 
اذا ما توافرت الدعائم لها س���واء على املستويني 

االداري او الفني.

اقام مجلس ادارة نادي النصر حفل عشاء مبقر 
النادي دعا اليه أبناء النادي من رؤساء املجالس 
واالعضاء السابقني باالضافة الى االداريني السابقني 
واملدربني والالعب����ني القدامى بحضور مجلس 
االدارة احلالي برئاسة العقيد ركن مساعد املطيري 
ونائب الرئيس د.س����ليمان حسن وامني السر 
م.خالد املطيري وامني الصندوق خالد العدواني 

وعضو مجلس االدارة حسن املطيري.
وقد افتتح احلفل بكلمة رئيس مجلس االدارة 
مساعد املطيري والتي قال فيها: عندما كنا العبني 
في النادي سابقا وجدنا بصماتكم التي نراها 
اليوم ونحن في مجلس االدارة لذلك نحن بحاجة 
لوقفتكم معنا ودعمك���م لنا وتقومينا واليوم 
اجلميع يرى مستوى فريق الكرة االول وما يقدمه 
وانا متأكد ان ما وصل اليه الفريق ليس مصادفة 

ولكنها حقيقة ستستمر وهذه الثقة ملستها من 
خالل اجتماعي بالالعبني املتحمسني للمنافسة، 
فكل من شاهد الفريق خالل منافسات الدوري 
وباالخص املباراة االخيرة امام العربي يعلم ان 
النصر سيصل الى مصاف االندية املنافسة بعد 
ان كسر قاعدة »اندية كبيرة واخرى صغيرة« 
وذلك من خالل املس���توى ال���ذي ظهر به، وانا 
اقول في هذه املناسبة انه من السهل الوصول 
للقمة ولكن من الصعب احملافظة عليها واليوم 

نادي النصر مبن حضر.
بعدها تبادل رجاالت النادي اطراف احلديث 
مشيدين بهذا التجمع مطالبني باستمرار مثل 
هذه امللتقيات التي توحد ابناء النادي وجتمعهم 
على حب النادي والعمل على دعم اي عمل يصب 

في مصلحته.

ثّمن في مؤتمر صحافي دعم سمو األمير للبطولة وأكد العمل على رفع قيمة الجوائز في النسخة المقبلة

الفهد: االتحاد الدولي يتمّسك بإقامة »طاولة سلوى« في موعدها

فهد الغامن

الشيخ طالل الفهد يتحدث في املؤمتر الصحافي متوسطا سند العجمي ومحمد املعتوق وخليفة جالي

في حفل عشاء احتفاء بأبناء النادي

المطيري: النصر كسر قاعدة »أندية كبيرة وصغيرة«

عاشور يكرم براعم »يد« العربي

)اسامة البطراوي(مساعد املطيري متحدثا في احلفل

بديح أكد أن الكويت سيظل رقمًا صعبًا

الغانم: الفوز بدوري الشباب حصاد سنوات تكلل بالنجاح 

العبي االبيض وس���يظل هذا 
الدع���م ليواص���ل الالعب���ون 
االرتقاء مبستوياتهم ونتائجهم 
الالفتة مش���ددا على ان تفوق 
العبي االبيض مؤشر على قوة 
القاعدة وس���يبقى هذا الفريق 
مميزا للس���نوات املقبلة وهذا 
بال شك يصب في صالح الكرة 

الكويتية بشكل عام.
بدوره هنأ م���درب الفريق 
راشد بديح الالعبني وقال انهم 
التقدير والثناء  يس���تحقون 
على حسن التزامهم وتفانيهم 

بااللت���زام بتوجيهات اجلهاز 
الفني واالداري.

وقال بديح ان فريقنا مميز 
في كل شيء فنحن لم نخسر اية 
مباراة، كما ان العبينا ميتازون 
مبهارات عالية يجب احملافظة 
عليها مبزيد من االهتمام كما 
يج���ب ان يأخ���ذ العديد منهم 

فرصته مع الفريق االول.
واضاف ان الشكر موصول 
لدعم االدارة الالمحدود السيما 
مدير قطاع الناشئني فهد الغامن 
ومس���اعد املدرب عادل فاضل 

صاحب الدور البارز في العديد 
من محطات الدوري النشغالي 
مع الفريق االول كما ان اجلهد 
الكبير الذي بذله مدير الفريق 
مب���ارك عبدالعزي���ز ال ميكن 
جتاهله من حيث املعسكرات 

ومتابعة الالعبني.
وبني بديح ان الكرة الكويتية 
بخير وقال من واقع مشاهداتي 
ملنافسات الدوري فلدينا فرق 
قوي���ة كالعربي والقادس���ية 
واجلهراء والنص���ر ما يعني 
ان لدينا العبني مميزين ولكن 

مش���كلتنا اننا نهت���م بالفرق 
االولى وننس���ى القاعدة وهي 
االهم في مسيرة رعاية الالعبني 
اذ من املفترض ان تلقى املراحل 
السنية في جميع االندية اهتماما 

اكثر من ذلك.
واوضح ان هدف فريقه اآلن 
هو احلصول على بطولة الكأس 
الكمال عقد بطوالت املوس���م 
الفريق  ولتتويج مجه���ودات 
للمرحلة السابقة خصوصا ان 
العبي االبي���ض لديهم املقدرة 

على ذلك.

)عادل يعقوب(مدرب الفريق راشد بديح مهنئا العبيه بعد الفوز التاريخيمدرب الفريق راشد بديح مهنئا العبيه بعد الفوز التاريخي

القادسية والعربي في مجموعة واحدة
بكأسي األمير وولي العهد 

عبدالعزيز جاسم 
اسفرت قرعة كأس سمو االمير وسمو ولي 
العهد عن وقوع قطبي الكرة العربي والقادسية 
في مجموعة واحدة ولكن في مجمل املجموعات 
كانت القرعة متوازنة حيث وضع القادسية 
عل���ى رأس القائمة في املجموعة االولى في 
كأس سمو االمير كونه بطل الدوري للموسم 
املاضي، والكويت على رأس املجموعة الثانية 
كونه حامل اللقب م���ا يعني عدم خوضهم 
للمباراة االولى في الدور التمهيدي وسيلتقي 
في املجموع���ة االولى، اجلهراء مع اليرموك 
والعربي مع التضامن وخيطان مع الساملية 
وفي الثانية يلتقي الشباب مع النصر وكاظمة 

مع الساحل والصليبخات مع الفحيحيل 
وفي منافسات كأس سمو ولي العهد وضع 
القادسية على رأس املجموعة االولى كونه 
حامل اللقب وبطل الدوري وكاظمة على رأس 
املجموعة الثانية حلصوله على املركز الثاني 
في الدوري املوسم املاضي ما يعني جتنبهما 
خوض مواجهات الدور التمهيدي وسيلتقي 
في منافسات املجموعة االولى، الفحيحيل مع 
خيطان والشباب مع التضامن والعربي مع 
النصر وفي املجموعة الثانية يلتقي الساحل 

مع اجلهراء واليرموك مع الصليبخات والكويت 
مع الساملية، وفور انتهاء القرعة ابدى اغلب 
مندوب���ي االندية رضاهم عن القرعة وقالوا 

انها جاءت متوازنة. 
وقبل القرعة حتدث رئيس جلنة املسابقات 
في احتاد الكرة عماد الغربللي وقال انه اضطر 
الى تأخير القرعة 15 دقيقة بسبب عدم حضور 
اندية الش���باب واليرموك والساحل والذين 
لم يحضرا والقرعة مش���يرا الى أن مواعيد 
املباريات س���تتغير وليست كما وزعت في 
الس���ابق بس���بب وصول كتاب من االحتاد 
اآلسيوي قبل 3 ايام يعلمهم بتغير مواعيد 
كاظمة والكويت والقادسية في كأس االحتاد 
اآلس���يوي ما جعلهم يضطرون الى تغيير 
املواعيد مرة اخرى على ان يتم تعميم مباريات 
املسابقتني في اقرب وقت مع اماكن اقامتها.

واعترف الغربلل���ي بأنه كان هناك نوع 
من التقصير في اعداد لوائح املسابقات هذا 
املوسم لكن االندية ايضا تتحمل جزءا منه 
وكذلك الظروف التي سبقتها مشيرا الى انه مت 
تكوين جلنة ثالثية مكونة من مبارك املعصب 
ومنص���ور التنيب ود. احمد فرج لالجتماع 
مع مندوبي االندي���ة قبل اقرار لوائح جلنة 

املس���ابقات كي يتم وضعها وفقا لطلباتهم 
وما يرتؤونه.

وكش���ف الغربللي ان اللجنة االنتقالية 
صرفت مبل���غ 10 االف دينار من اجل وضع 
برنامج جديد ف���ي الكمبيوتر موصول مع 
مواعيد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم واالحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« ومع احتاد الكرة 
لترتيب البرام���ج ومواعيد املباريات تفاديا 
لتضاربها في املستقبل وسيصل املندوبون 

لعمل اخلطة.
وبني الغربللي ان فترة التسجيل للمواسم 
املقبلة س���تكون فقط بالفت���رة من 1الى 31 
اغس���طس ومن 1 ال���ى 31 يناير للمحترفني 
واحملليني ولن يتم السماح بانتقال أي العب 
في غير موعد الفترة املذكورة، حتى ان كان 
العبا محليا كما كان يحدث باملواسم السابقة، 
الفتا ايضا إل���ى ان القرار االخر مبا يخص 
اعتزال الالعبني والذي سيكون له موعد في 
الطلب قبل 30 يناير وبعده لن يكون هناك 
أي اعتزال في مباريات الدوري، كما يكون من 
شروط االعتزال عدم اقامته في القسم الثالث 
من الدوري، مشيرا الى ان منافسات املوسم 

)كرم دياب(القرعة جنبت القادسية خوض االدوار التمهيديةاملقبل ستبدأ في سبتمبر القادم.


