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غوران يسعى لمشاركة جميع الالعبين ومواجهة منتخب قريب من أوزبكستان استعدادًا لـ »خليجي 20« وكأس آسيا

 األزرق في بروڤة »عصفورين بحجر واحد« أمام أذربيجان اليوم 

هشام الشايع

مشعل األحمد يستقبل الحمود

الشيخ مشعل األحمد يتلقى درعا تذكارية من الشيخ سلمان احلمود

استقبل نائب رئيس احلرس الوطني الشيخ 
مش���عل األحمد أمس رئيس مجلس ادارة نادي 
الرماية الش���يخ سلمان احلمود واعضاء مجلس 
االدارة مبناسبة فوزه مبنصب نائب رئيس االحتاد 
الدولي للرماية. وهنأهم الش���يخ مشعل األحمد 
بالف���وز متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح خلدمة 

الوطن العزيز، مشيدا باجلهود املبذولة لتطوير 
رياضة الرماي���ة الكويتية ورفع راية الوطن في 

مختلف احملافل الرياضية االقليمية والدولية.
وفي نهاية اللقاء قدم رئيس واعضاء مجلس 
ادارة الرماية هدية تذكارية للشيخ مشعل األحمد 

بهذه املناسبة.

حسني دشتي

أعلن����ت اللجنة املنظمة لدورة جمعية اجلابرية 
الرمضانية الرابعة عشرة للش����هداء عن فتح باب 
التس����جيل للفرق الراغبة في املشاركة اعتبارا من 
يوم االحد املقبل وحتى اكتمال عدد الفرق 32 فريقا، 
ومن املقرر ان تبدأ انش����طة الدورة في الرابع عشر 
من ش����هر رمضان املبارك وتستمر ملدة عشرة أيام 
بنظام خروج املغلوب، وذلك على صالة مدرسة محمد 
الوهيب القاطنة أم����ام مقر اجلمعية القدمي اعتبارا 
من الرابعة عصرا. وأوضح رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة حسني دشتي ان الدورة هذا العام ستشهد 
تنظيم مسابقة خاصة بضربات الترجيح للصغار من 
مواليد 97 وحتى عام 2000، وقال: اجلمعية رصدت 
مكافآت قيمة للفرق الفائزة، وكذلك ألحس����ن العب 
وحارس مرمى إضافة لسحوبات على كوبونات يومية 
للحضور من اجلماهير التي ستستمتع بالبطولة.

وأضاف: الدورة ستقام حتت رعاية الشيخ طالل 
الفهد رئيس احتاد الكرة، حيث مت تخصيص حكام 
رسميني إلدارة أنشطة البطولة بالتنسيق مع احتاد 
اللعبة. وتوجه دش����تي بالش����كر الى مجلس ادارة 
اجلمعية الذي منحه كل الصالحيات، وذلك لتذليل 
كل الصعوبات مبا يضمن جناح البطولة وخروجها 
باملستوى املطلوب على غرار األعوام االربعة عشر 
الفائتة، مش����يدا بالدور الذي يلعبه الطاقم اإلداري 
والتنظيمي في العمل على االعداد للبطولة بالصورة 
املطلوبة. من جانبه أوضح مدير الدورة محمد عيسى 
ان البطولة ستقام وفقا لقوانني كرة الصاالت، حيث 
س����يتم قيد 7 العبني بكل فريق من بينهم 3 العبني 
على األقل من منطقة اجلابرية، حيث ستكون البطاقة 
املدنية الفيصل في ذلك ومن دونها لن يحق لالعب 

االشتراك في املباراة.

دشتي: فتح باب التسجيل لـ »الجابرية«

سحب قرعة الكندري في »اليرموك«
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش����يخ جابر املبارك تنظم بطولة جاس����م 
الكندري الرمضانية الثانية عشرة في صالة نادي 
اليرموك وجرى مراسم سحب القرعة في صالة نادي 
اليرموك بحضور صاحب البطولة جاسم الكندري 
وياسني الفارسي املسؤول اإلعالمي واملسؤول الفني 
للدورة جادراني وشركة يارا للدعاية واإلعالن الشركة 
املنظمة واللجان العاملة وبحضور عدد من ممثلي 

الفرق املش����اركة في البطولة م����ن التي وقع عليها 
االختيار 32 فريقا من بني اكثر من 200 فريق طلب 
املشاركة. ومن بني الفرق البارزة املشاركة في الدورة 
فريق الوطنية لالتصاالت وزين وبيضون ومؤسسة 
املوانئ وشركة التسهيالت ونظارات حسن والشهيد 
فهد األحمد واملرحوم جاس����م الكندري والش����امية 
وفنايل دوت كوم وديوانية ناصر عبداحملسن املري 

النجم الهولندي السابق ادغار داڤيدز في ضيافة »الروضان«وديوانية العمر، وغيرها من الفرق.

س���مو األمير الراحل الش���يخ جابر 
األحمد � رحمه اهلل � يبدو في الصورة 
حلضور إحدى احلفالت التكرميية التي 

أقيمت مبناسبة تنظيم الكويت لبطولة 
تصفيات كأس األمم اآلسيوية لكرة القدم 

بالكويت عام 1971.

ويظهر من الوفد البحريني مبارك بن 
دينه، جاسم أمني، محمد احلمادي، محمد 

أحمد، حسن علي وخليفة هجرس.

ناصر محمد
العالقة الوطيـدة واحملبة الصادقـة النابعة من القلـب التي جتمع بني 
الكويـت ومملكة البحرين عالقـة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رسـميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه السـابقون في توطيد هذه العالقة سـوف نحرص خالل ايام هذا 
الشـهر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشـرها 
لتذكيرهـم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مـع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

 أحمد الشحومي يتابع االستعدادات النطالق البطولة

جابر األحمد ومنتخب البحرين

داڤيدز 
تضيء دورة املرحوم عبداهلل مش����اري الروضان لكرة الصاالت ش����معتها 
احلادي����ة والثالثني في أول أيام ش����هر رمضان املب����ارك بإقامة ثالث مباريات 
يلتقي فيها ديوانية العمر مع التسهيالت التجارية وبالغة في مواجهة f6 وذلك 
في افتتاح منافس����ات مجموعة فيفا األولى فيما يلتقي السبيعي مع الوطنية 

مبجموعة سامسوجن البابطني الثانية.
وستقام املباريات بداية من الثالثة وخمس وأربعني دقيقة عصرا طوال أيام 
ش����هر رمضان وذلك على صالة الش����هيد فهد األحمد باحتاد كرة اليد مبنطقة 

الدعية.
وتدش����ن دورة الروضان نسختها ال� 31 وس����ط متغيرات كبيرة ومفاجآت 
كثيرة أبرزها على اإلطالق حضور جنم الكرة الهولندية ادغار داڤيدز الفتتاح 
منافسات اليوم االول للدورة وتسديد ركلة البداية بعد ان وصل الكويت مساء 

أمس بدعوة من اللجنة املنظمة.
ويحل داڤيدز ضيفا على الدورة للمرة األولى حيث سيقيم في الكويت ثالثة 

أيام يشاهد ويتابع مباريات وكواليس الدورة كما شهدت الدورة.
وللمرة األولى في تاريخ الدورات الرمضانية تتم إقامة مرحلة التصفيات التي 

تأهل منها عشرة فرق وذلك لضمان تواجد أفضل الفرق خالل النهائيات.
ومت تقسم الفرق املتواجدة في املنافسات الرسمية على أربعة أقسام األول يضم 
املتأهلني من التصفيات والثاني يضم فرق الرعاة العشرة والثالث والرابع خاص 

بالفرق املتميزة التي قدمت مستويات ونتائج جيدة في السنوات املاضية.
وستشهد النس����خة احلالية نخبة من أفضل العبي كرة الصاالت في شتى 
انحاء العالم يتقدمهم الالعب االيطالي الش����هير ادريانو الذي خطف االضواء 
في الدورة املاضية وبات م����ن النجوم املفضلني لدى جمهور الدور الى جانب 
مواطنه دود الذي نال لقب أفض����ل العب في الكثير من املباريات والى جانب 
الثنائي االيطالي سيشارك الالعب االيراني األسطوري محمد حيدريان النجم 

املفضل لدى جمهور الدورة في السنوات اخلمس املاضية.
ومن مفاجآت النسخة احلادية والثالثني قيام املعلق ابراهيم الهشال بالتعليق 
على مباريات الدورة للمرة االولى عبر شاشة تلفزيون الوطن في أول تعاون 

بني الطرفني.
وسيتوج هذا العرس الرياضي بالكأس اجلديدة التي صممت حديثا.. والتي 
تعبر عن أجيال ش����اركت في فعاليات ومنافسات الدورة، طوال واحد وثالثني 
عاما، هو عمر دورة الروضان الرمضانية.. ويعكس تصميم كأس الدورة والذي 
يتكون من كرة تستخدم ملنافس����ات الصاالت وحتملها مجموعة من األيادي، 

التي متثل األجيال التي ساهمت في جناح الدورة.

يفتتح منافسات »الروضان«

تنطلق اليوم منافس��ات دورة 
الشايع في نسختها الثانية عشرة 
على صالة نادي كاظمة في العديلية 
مبشاركة 64 فريقا يتنافسون على 
لقب الدورة التي تقام للمرة األولى 

طوال شهر رمضان املبارك.
وتقام في اليوم األول للدورة 4 
مباريات يلتقي في املباراة األولى 
ناصر الناجم مع ديوانية العبكل اما 
املباراة الثانية فستكون بني الفوزان 
مع »بي ام دبليو« وفي املباراة الثالثة 
يلتقي فريقا املصارف مع املرحوم 
احمد س��عود وفي املباراة الرابعة 
يتقابل فريقا ديوانية احليدر مع 
ديوانية العمر وذلك ضمن منافسات 

املجموعة األولى.
وقد أبدى رئيس الدورة هشام 
الشايع ارتياحه جلميع الترتيبات 
التي س��بقت انط��اق الدورة من 
جتهيز كل االمكانيات امام الفرق 

املشاركة.
وق��ال الش��ايع إن املباري��ات 
ستنطلق عقب صاة العصر بإقامة 

4مباريات يومية.
من جهته قال اسعد العبدالهادي 
نائب رئيس اللجنة املنظمة ان الدورة 
تقام هذا العام بنظام جديد حيث 
تق��ام مباريات الدور االول بنظام 
الذهاب واالياب وفي الدور الثاني 
تقام بنظ��ام خروج املغلوب حتى 
منافسات املربع الذهبي الذي سيقام 

بنظام الذهاب واالياب.

انطالق »الشايع« 
في صالة كاظمة

العمران: النسخة الحالية ستشهد لمسات مميزة

الشحومي: استعدادات كبيرة إلنجاح بطولة اليد
أنهت اللجنة املنظمة العليا لبطولة احملامي 
احمد الشحومي الرمضانية الثانية لكرة اليد 
استعداداتها النهائية النطالق البطولة في اليوم 
الثالث من شهر رمضان املبارك والتي ستكون 
حتت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
الشيخ احمد الفهد حيث س���تقام جميع مباريات 
البطولة في التاس���عة والنصف على صالة الشهيد 

فهد األحمد باحتاد كرة اليد بالدعية.
واكد رئيس اللجنة العليا للبطولة حامد العمران 
انه اجتمع صباح امس مع النائب السابق واحملامي 
أحمد الشحومي وأطلعه على جميع االستعدادات 
التي قامت بها اللجنة املنظمة متهيدا لتدش���ني 
انطالقة البطولة في نسختها الثانية بصورة 
تكفل استمرار جناح البطولة السابقة والتي 
ش���هدت جناحا كبيرا. وأوضح العمران ان 
الش���حومي أبدى ارتياحه من جميع االمور 

التي قامت بها اللجنة لتوفير ظروف مناسبة إلجناح 
البطولة مشيرا الى ان الشحومي اوصى اللجنة املنظمة 
بض���رورة مواصلة العمل لضم���ان اخراج البطولة 
بصورة منظمة ومتميزة. وقال العمران: قدمت شرحا 
تفصيليا للشحومي عن جميع األعمال التي قامت بها 
اللجنة اس���تعدادا النطالق البطولة بعد يومني وهو 
نتاج عمل متواصل جلميع اعضاء اللجنة الذين بدأوا 
االس���تعدادات للبطولة الثانية من���ذ ختام البطولة 
العام املاضي خاصة بعد النجاح الباهر الذي حققته 
وبشهادة اجلميع. واضاف: استمعت الى توجيهات من 
الشحومي عن بعض األمور التنظيمية التي ستضيف 
ملسات متميزة الى منافسات البطولة، كما تقدم بالشكر 
جلميع الشركات الداعمة للبطولة وايضا قدم شكرا 
خاصا جلميع العاملني في جلان البطولة. من جانب 
آخر اوضح العمران انه اجتمع ايضا الى مقرر جلنة 
احلكام خلف العنزي في احتاد كرة اليد لالتفاق على 

جميع األمور التنظيمية .

نجم األزرق بدر المطوع
 في مواجهة سابقة أمام أستراليا

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )30-1(

                 عبداهلل العنزي
يخوض األزرق أولى مبارياته التجريبية اليوم عندما يالقي مضيفه منتخب أذربيجان 
في السابعة مساء بتوقيت الكويت على ستاد توفيق باكهراموف ضمن استعداده للمشاركة 
في »خليجي 20« املقرر إقامتها في نوفمبر املقبل في مدينة عدن اليمنية، ونهائيات كأس 

آسيا في العاصمة القطرية الدوحة يناير املقبل.
وكان اجله����از الفني لألزرق بقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش ومس����اعده 
عبدالعزيز حمادة قد اختارا 22 العبا ملواجهة منتخب اذربيجان وهم :خالد الرشيدي، 
حميد القالف، مساعد ندا، حسني فاضل، محمد راشد الفضلي، فهد عوض، يعقوب 
الطاهر، علي مقصيد ، خالد القحطاني، صالح الش����يخ، طالل العامر، وليد علي، 
جراح العتيقي، عبداهلل الش����مالي، احمد الرش����يدي، فهد العنزي، طالل نايف، 
عادل حمود، بدر املطوع، حمد العنزي، خالد عجب، خالد خلف. ويأمل غوران 
بتحقيق االستفادة املرجوة من هذه املباراة وضرب عصفورين بحجر واحد 
وهما ان يشرك جميع الالعبني املستدعني في املباراة للوقوف على مستواهم 
جي����دا وترك انطباعه عنهم قب����ل املباريات التجريبي����ة االخرى، والهدف 
الثاني لعب مباراة مع منتخب قري����ب تكتيكيا وفنيا وبدنيا من منتخب 
أوزبكس����تان الذي وقع مع االزرق في نفس املجموعة االولى بكأس آسيا 
بجانب منتخبي قطر املس����تضيف والصني. وعلى غوران واجلهاز الفني 
لالزرق عدم التشتيت ذهنيا من اإلشراف على منتخبي االول والرديف في 
الوقت نفس����ه، في إعداد األزرق الكبير يختلف كليا عن الرديف، وعليه ان 
يخرج بكل من هو مفيد، فنتيجة املباراة ال تأتي أولوية، بل إشراك أكبر قدر 
ممكن من الالعبني واللعب بتكتيك مناس����ب للمنتخب االذربيجاني هو من 

سيحتم مدى االستفادة من هذه املباراة.
ومن املتوقع ان يخوض غوارن الش����وط االول بتش����كيلته االعتيادية 
املطعمة ببعض الالعبني وهي »خالد الرش����يدي حلراسه املرمى وحسني 
فاضل ومس����اعد ندا كقلبي دفاع وفهد عوض لليمني علي مقصيد يس����ار 
وطالل العامر وجراح العتيقي وصالح الش����يخ ووليد علي في املنتصف 
وبدر املطوع وخالد خلف للمقدمة، على أن يقوم بتغير التش����كيلة كاملة 
في الشوط الثاني بعد االتفاق مع منتخب أذربيجان على ان يكون التبديل 

مفتوحا خالل املباراة.
م����ن جانبه، ق����ال مدير االزرق ورئيس الوفد أس����امة 
حسني ان مباراة اذربيجان هي اولى اخلطوات االعدادية 
لالستحقاقات املقبلة لالزرق، ونأمل من خاللها ان نحقق 
من خاللها االستفادة الكاملة، مشيرا الى ان جميع الالعبني 
جاهزون خلوض اللقاء وال توجد أي إصابة في صفوف 

املنتخب.


