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الزميل فيصل القناعي يتلقى التهاني بفوزه مبنصب نائب رئيس االحتاد الدولي

رئيس اللجنة املنظمة للدورة حسني الزلزلة يلقي كلمته قبل القرعة

جانب من منافسات الدورة في العام املاضي

وفد »سامسونغ« في لندن هداف لبنان في املباراة مع األردن جاكسون فرومان

»سامسونغ« ترعى مسيرة شعلة أولمبياد لندن 2012
 أعلنت شركة سامسونغ أنها ستكون الشريك الراعي 
ملس����يرة تتابع الشعلة األوملبية لدورة األلعاب األوملبية 
لندن 2012، واملقرر انطالقها خالل الفترة بني مايو ويوليو 
2012، ضمن التحضيرات للدورة. وقد أعربت سامسونغ 
عن شغفها واهتمامها الكبيرين بدورة األلعاب األوملبية، 
وأنها تسعى من خالل مسيرة الشعلة إلى تعزيز مشاركة 
اجلماهير، وبخاصة الشباب، في الرياضة من خالل تنظيم 

العديد من األنشطة والبرامج.
وق����ال غيهيون كوون، نائب الرئيس ورئيس قس����م 
التس����ويق الرياض����ي العاملي لدى سامس����ونغ: »تلتزم 
سامسونغ التزاما راس����خا نحو دورة األلعاب األوملبية 
بوصفها شريكا عامليا، ويسرنا أن نكون الشريك الراعي 
ملسيرة تتابع الش����علة مرة أخرى. وتطمح سامسونغ، 
باعتبارها ش����ركة رائدة في مجال تكنولوجيا الهواتف 
النقالة املبتكرة التي تقدم للمس����تهلكني جتربة جديدة 
ومشوقة، إلى توظيف رمز الشعلة األوملبية وطاقتها في 
تعزيز التواصل بني الشباب والرياضة في إطار السعي 

لإلجناز«.
وجاء اإلعالن عن رعاية سامس����ونغ ملس����يرة شعلة 
األلعاب األوملبية خالل حدث خاص أقيم اليوم في لندن، 
اس����تضافته اللجنة املنظمة لدورة األلعاب األوملبية في 

لندن )LOCOG( وحضره رئيس اللجنة سباس����تيان كو 
ووزير الرياضة واأللعاب األوملبية هيو روبرتسون. كما 
ش����هد احلدث مشاركة قوية للش����باب في خطوة تضفي 
جوا من التش����ويق املرتقب خالل دورة األلعاب األوملبية 
املقبلة، منها مش����اركة داني ميلس بابو )16 سنة(، وهو 
أحد سفراء سامسونغ الشباب من فريق تشلسي للشباب. 
وباعتبارها شركة رائدة عامليا في مجال رعاية الرياضة 
والرياضيني، تسعى سامسونغ إلى االستفادة من دورها 
كشريك مقدم ملسيرة تتابع الشعلة األوملبية في تسليط 
الضوء على جهودها وش����غفها نحو املجتمعات احمللية 
والشباب كجزء من هدفها األشمل واملتمثل في جعل العالم 

مكانا أفضل للحياة.
وخالل ساعة من الزمن، سيمر تتابع الشعلة األوملبية 
على 95% من عدد السكان في رحلة عبر اململكة املتحدة 
استعدادا النطالق دورة ألعاب لندن األوملبية 2012، وستقوم 
سامسونغ كشريك للمسيرة بترشيح مجموعة من حملة 
الشعلة الذين سيحظون بفرصة نادرة للمشاركة في هذا 
احلدث من خالل املشاركة بنقل الشعلة األوملبية، وستركز 
املسيرة بش����كل كبير على الشباب، كما سيركز برنامج 
أنش����طة األلعاب األوملبية الذي تنظمه سامسونغ على 

تفعيل مشاركة الشباب في التجربة األوملبية.

بعثة األهلي تطير اليوم إلى الجزائر.. وأبو الغيط لتأمينها
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

تطير في الثامنة والنصف من صباح 
اليوم بعثة األهلي برئاس���ة حسن حمدي 
رئيس النادي إلى اجلزائر استعدادا ملواجهة 
نظيره ش���بيبة القبائل اجلزائري، املقرر 
اقامتها يوم األحد املقبل في ذهاب دور ال� 

8 لدوري أبطال أفريقيا.
 وكان اجلهاز الفني لألهلي بقيادة حسام 
البدري قد قرر اصطحاب 20 العبا لرحلة 
الفريق إلى اجلزائر هم: شريف إكرامي وأحمد 
عادل عبداملنعم ومحمد مختار ووائل جمعة 
وأحمد السيد وشريف عبد الفضيل ومحمد 
سمير وسيد معوض وأمين أشرف وأحمد 

فتحي ومحمد بركات وأحمد حسن وحسام 
عاشور وأحمد شكري، ومحمد غدار ومحمد 
أبو تريكة ومحم���د طلعت ومحمد ناجي 
»جدو« وحسام غالي ومحمد شوقي، فيما 
يغيب كل من محمد فضل وش���هاب الدين 
أحمد لإلصابة، وأسامة حسني وفرانسيس 
لعدم جاهزيتهم من الناحية الفنية، كما وجه 
البدري حتذيرا ش���ديد اللهجة إلى جميع 
الالعبني من االف���راط في تناول الوجبات 
الدسمة واحللويات وياميش رمضان خشية 
زيادة الوزن، السيما ان الفريق مقبل على 
مجموعة م���ن املباري���ات الصعبة محليا 
وافريقيا ويحتاج إلى ان يحافظ الالعبون 

على لياقتهم.
 في الوقت نفسه اطمأن اجلهاز الفني 
على حالة كل من اسامة حسني العائد من 
االصابة والذي تألق في مباراة الفريق الودية 
امام جاسكو كما تألق زميله محمد شوقي 
والالعب اجلزائري أمير س���عيود ليدخل 
الالعبون الثالثة في حسابات اجلهاز الفني 
ملباراة الشبيبة حيث أصبحت املشكلة التي 
يواجهها البدري حاليا هي كثرة الالعبني 
اجلاهزين مما يضع اجلهاز الفني في حيرة 
حقيقية، خاصة بعد تألق شوقي وتعافي 
حس���ام عاشور من اإلصابة وتزايد فرص 
حلاقه باملباراة.  يذكر ان الالعبني الدوليني 

باألهلي س���يجتمعون م���ع زمالئهم غير 
الدوليني في مطار القاهرة صباح اليوم على 
ان يستأنف الدوليون تدريباتهم مع الفريق 
في اجلزائر. أجرى أحمد أبو الغيط وزير 
اخلارجية اتصاال هاتفيا بنظيره اجلزائري 
مراد مدلسي اتفقا خالله على ضرورة أن 
تتم مباريات كرة القدم بني أندية ومنتخبات 
البلدين في أفضل ظروف ممكنة لتجاوز 
املرحلة السابقة بكل تداعياتها. وجاء هذا 
االتصال قبل املب���اراة املرتقبة بني األهلي 
وش���بيبة القبائل اجلزائري التي ستقام 
مس���اء يوم األحد املقب���ل باجلزائر ضمن 
مباريات اجلولة الثالثة من دوري مجموعات 

أبطال أفريقيا. وقال الس���فير حسام زكي 
املتحدث الرس���مي باسم وزارة اخلارجية 
ان االتصال الهاتفي أظهر وجود رغبة بني 
اجلانبني املصري واجلزائري على تسهيل 
عمل الفرق الرياضية املصرية التي تزور 
اجلزائر ألداء املباريات الرياضية، وكذلك 
الفرق اجلزائرية التي حتضر ملصر، الفتا 
الى أن هذا كله يندرج حتت إطار العمل على 
جتاوز تداعيات املرحلة السابقة، في إشارة 
لالحداث املؤسفة التي تبعت مباراة منتخبي 
مصر واجلزائر الفاصل���ة في التصفيات 
املؤهلة لكأس العالم التي أقيمت في مدينة 

أم درمان السودانية.

لبنان ثأر من األردن في »ستانكوڤيتش«

وضع جداول »شهداء القرين«

بيروت ـ ناجي شربل
ثأر منتخب لبنان لكرة السلة خلساراته ال� 4 العام املاضي أمام 
االردن في مس���ابقة كأس وليم جونز وفي بطولة األمم اآلسيوية، 
وبينها التنافس على املركز الثالث املؤهل مباشرة لبطولة العالم 
في تركيا، وفاز عليه أخيرا 63 � 54 )األشواط 19 � 15، 31 � 31، 48 � 
40، 63 � 54(، في املرحلة الثالثة من بطولة النخبة اآلسيوية الثالثة 
على كأس األمني العام السابق لالحتاد الدولي لكرة السلة »فيبا« 
بوريسالف ستانكوڤيتش، والتي يستضيفها االحتاد اللبناني لكرة 

السلة في قاعة النادي الرياضي غزير حتى 15 أغسطس.
وقد اس���تهل مدرب لبنان االميركي طوماس بولدوين املباراة 
بتشكيلة ضمت الالعبني روني فهد وفادي اخلطيب وعلي كنعان 
وايلي رستم وجاكسون فرومان، إال انه سرعان ما استبدل اخلطيب 

بجان عبدالنور وفهد بعلي محمود ورستم بايلي اسطفان.
وجنح االردنيون في فرض التعادل في منتصف الشوط الثاني 25 
� 25 بعد ان قلصوا الفارق في مطلعه، واستمر التقارب في النتيجة 

حتى نهاية الشوط الذي أنهاه األردنيون بالتعادل 31 � 31.
ومع بداية الشوط الثالث أعاد بولدوين اخلطيب الى أرض امللعب 
معتمدا على التشكيلة عينها التي استهل بها املباراة فنجحت في 

إعادة التقدم للبنان 42 � 33 قبل نهاية الشوط ب� 2.45 دقيقة.
وسعى األردنيون الى تقليص الفارق مع بداية الشوط الرابع 
من دون ان ينجحوا في ذلك، فأعاد املدرب فرومان بعد ان سحبه 
الرتكابه اخلطأ الش���خصي الرابع، كما ادخل روني فهد مكان علي 

محمود فسرع إيقاع اللعب ليضمن فوز أصحاب الضيافة.
وكان أفضل مس���جل للبنان جاكس���ون فرومان 20 نقطة و6 
متابعات، وفادي اخلطيب 13 نقطة، وعلي كنعان 8 نقاط وكل من 
روني فهد وغالب رضا 7 نقاط. ولألردن زيد عباس 9 نقاط، وكل 

من راشيم رايت وانفر شوابزوقة وامين دعيس 8 نقاط.

انتهت اللجنة املنظمة لدورة ش���هداء القرين من اجراء القرعة 
ووضع جداول املباريات وقد شارك 64 فريقا قسمت على مجموعتني 
وس���تجري مباريات الدورة بنظام خروج املغلوب تنطلق يوم 3 
رمضان على مالعب الهيئة العامة للش���باب والرياضة في منطقة 

مبارك الكبير قطعة 2 في الساعة الثامنة مساء بعد اإلفطار.

يبدأ فريق املرحوم محمد عبداحملسن اخلرافي رحلة الدفاع عن 
لقب���ه عندما يلتقي توصيل دوت كوم اليوم في ختام منافس���ات 
اجلول���ة األولى ملجموعة سامس���ونغ البابطني في دورة املرحوم 
عبداهلل مشاري الروضان لكرة الصاالت التي تدخل يومها الثاني 
بإقام���ة ثالث مباري���ات جتمع الثانية ديواني���ة الفليج مع نادي 
الساملية فيما يصطدم في الثالثة »زين« مع »نيسان البابطني« في 
مجموعة أبيات الثالثة وسيدشن فريق اخلرافي مشواره في الدورة 
حتت قيادة الثنائي اإليطالي دودو وادريانو اللذين قاداه النتزاع 
لقب النس���خة املاضية بعد الفوز على فريق اخلليج للكابالت في 
املب���اراة النهائية حيث يأمل فريق اخلرافي االحتفاظ بلقبه للعام 
الثاني على التوالي رغ���م صعوبة حتقيق ذلك على أرض الواقع 
نظرا لدخول فرق جديدة تطمح الى نيل اللقب والى جانب دودو 
وادريانو فان منافسات الدورة ستشهد مشاركة مجموعة كبيرة من 
أفضل الالعبني احملترفني في كرة الصاالت من جميع أنحاء العالم 
والذين مثلوا منتخبات بالده���م وأنديتهم في مختلف البطوالت 
األوروبي���ة والعاملية. وذلك إلضافة املزي���د من احلماس واإلثارة 

على منافسات البطولة.
وفي إطار حرصها على تقدمي أفضل اخلدمات جلمهورها الغفير 
الذي ارتبط بها لسنوات طويلة عقدت اللجنة املنظمة للدورة اتفاقية 
مع شركة ماي بار كورد لتقدمي رحالت العمر ملجموعة كبيرة من 
اجلماهير للسفر إلى أوروبا ملشاهدة مباريات قوية ألفضل األندية 

.sms العاملية من خالل سحوبات يومية عبر رسائل
وتشمل قائمة املباريات موقعة السوبر االيطالي التي جتمع االنتر 
مع روما الى جانب حض���ور مباراتني في لندن جتمع األولى بني 

االرسنال وبالكبول والثانية بني مانشستر يونايتد وفولهام.
وتشمل قائمة رحلة العمر مباراة ريال مدريد االسباني وباتشوكا 
املكسيكي على كأس س���انتياجو برنابيو وكذلك املباراة املرتقبة 
التي ستجمع برشلونة االسباني مع ايه سي ميالن االيطالي على 

كأس جوهان غامبر.
وأكدت اللجنة املنظمة حرصها على تقدمي الكثير من املفاجآت 
والع���روض الرائعة جلماهير الدورة الت���ي حترص على متابعة 

مبارياته والتواصل مع احداثها وتطوراتها.
وتراهن اللجنة املنظمة على تغطية تلفزيون الوطن ملباريات 
وانشطة الدورة وذلك من خالل تخصيص ستديو حتليلي سيبدأ 
بثه في الثالثة عصرا بتواجد نخبة من جنوم الكرة على رأس���ها 
صالح العصفور مدرب الس���املية ومحمد ابراهيم مدرب القادسية 

وذلك في ضيافة االعالمي املبدع عبدالعزيز عطية.
وس���يتم اس���تخدام تقنيات جديدة في النقل املباشر النشطة 
الدورة.. ومنها الكاميرا اجلديدة 360 والتي مت تثبيتها في سقف 
الصالة، وهي تس���تخدم ألول مرة في الشرق األوسط.. باإلضافة 
إلى غرفة التحكم للسيطرة على عملية النقل املباشر.. مع وجود 
أكثر من 14 كاميرا داخل الصالة.. واستخدام تقنيات 3D وHD في 

اجلرافيك اخلاص بالدورة.

»الخرافي« يبدأ مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة »دوت كوم« في الروضان

 القناعي يترشح لمنصب
النائب األول لـ »األسبو«

األزرق ثابت في الـ )85( دولياً

كش���ف امني الس���ر العام 
بجمعي���ة الصحافيني الزميل 
فيصل القناعي الذي يش���غل 
حاليا منص���ب النائب االول 
لرئيس االسبو ل� »كونا« عن 
قرار ترش���يح نفسه ملنصب 
الرئاس���ة في دورته اجلديدة 
وترشيح زميله عدنان السيد 
ملنص���ب نائ���ب الرئيس في 
انتخابات االحتاد اآلس���يوي 
للصحافة الرياضية )االسبو( 
الت���ي س���تجري على هامش 
احداث دورة االلعاب اآلسيوية 
التي ستقام في مدينة غوانزو 
الصينية في الفترة من 12 - 27 

نوفمبر املقبل.
وتس���عى الكوي���ت ال���ى 
استعادة رئاسة ومقر »االسبو« 
بعد غياب استمر الكثر من 20 
عام���ا وبالتحديد منذ انتقاله 
لكوري���ا اجلنوبية في اواخر 

عام 1990.
واكد القناعي الذي يتولى 
ايضا منص���ب نائب رئيس 
الدول���ي للصحافة  االحت���اد 
الرياضي���ة ح���رص الكويت 
على استعادة االحتاد اآلسيوي 
للصحافة الرياضية بعد الغياب 
الطوي���ل لتفعي���ل دوره في 
خدمة االعالم واالعالميني في 
القارة اآلسيوية وليتماشى مع 
استراتيجية وتوجهات املجلس 

االوملبي اآلسيوي الذي يترأسه 
الش���يخ احمد الفه���د ومقره 
الكويت للنه���وض باحلركة 
الرياضية وتنميتها في القارة 

اآلسيوية.
وقال القناع���ي ان احلملة 
الكويتي���ة الس���تعادة بيت 
الصحافة الرياضية اآلسيوي 
بدأت رس���ميا بعد ان ارسلت 
استمارات الترشيح النتخابات 
االسبو التي س���تجري اثناء 
اجتماعات جمعيته العمومية 
املق���رر عقدها خ���الل الفترة 
من 24-27 نوفمبر مبشاركة 
جميع اعضائه من دول آسيا 
بعد مشاورات مكثفة وتأييد 
ودعم مطلق من املجموعتني 
التي  اآلس���يوية والعربي���ة 
ارتفع���ت اصواتها ومطالبها 
للتغيي���ر من اج���ل مصحلة 
االعالم واالعالميني الرياضيني 

في القارة الصفراء.
القناع����ي ان فريقا  واوضح 
اعالميا كويتيا سيقوم بالتحرك 
لتأكي����د دع����م االش����قاء العرب 
واالصدقاء من االعالميني في القارة 
بالقيادات  اآلسيوية مؤكدا ثقته 
الرياضية واالعالمية اخلليجية 
والعربية واآلس����يوية ملساندة 
الكويت الس����ترجاع »االس����بو« 
ليكون جنبا الى جنب مع املجلس 

االوملبي اآلسيوي في الكويت.

حافظ منتخبنا الوطني لكرة القدم على املركز ال� »85« في التصنيف 
الدولي ل� »فيفا«. وعلى املس����توى العربي، ظ����ل املنتخب اجلزائري 
في املركز الثاني وحافظ على موقع����ه في املركز ال� 33 عامليا، وتاله 
املنتخب التونسي في املركز ال� 64 عامليا. وانتزع املنتخب البحريني 
صدارة املنتخبات العربية اآلس����يوية حي����ث تقدم للمركز 68 عامليا، 
بينما تراجع نظيره الس����عودي للمركز 70 عامليا. وبالنس����بة ملراكز 
باقي املنتخبات العربية، فكانت على الترتيب كاآلتي: عمان )81 عامليا( 
واملغرب )83( واإلمارات )90( وس����ورية )92( وليبيا )94( واألردن 
وقطر وكالهما في املركز 98 والعراق )106( واليمن )109( والسودان 
)120( ولبنان )148( وموريتانيا )168( وفلس����طني )171( والصومال 

)173( وجيبوتي )191(.

الستعادة مقر االتحاد اآلسيوي للصحافة الرياضية

مشاركة 32 فريقاً في »الزلزلة«

تحدّ في مباريات »الشايع«
تتواصل اليوم منافسات اليوم الثاني من 
دورة الشايع في نسختها الثانية عشرة حيث 
تقام بعد عصر اليوم اربع مباريات حيث 
يلعب في املباراة االولى فريق املرحوم اجلابر 
مع عبداهلل العيس����ى وفي املباراة الثانية 
يلعب ديوانية ثام����ر مع بالروزا واملباراة 
الثالثة نقابة الكويتية مع ديوانية التركي 
وفي املباراة الرابعة واالخيرة يلتقي فريق 

املرحوم عبداحملسن احملسن مع فونو. 

وكانت منافسات الدورة انطلقت امس في 
نسختها الثانية عشرة بحضور جماهيري 
كبير بصالة كاظمة تقدمهم رئيس الدورة 
هشام الشايع ومحمد طالل السعيد املدير 

التنفيذي لتلفزيون سكوب. 
من جهته اكد طارق الشايع املدير املالي 
لل����دورة ان اللجنة املنظمة رصدت جوائز 
يومية للجماهير التي ستشاهد املباريات 
بالصالة وذلك من خالل السحب الذي يقام 

عقب كل مباراة مشيرا الى ان هناك مفاجأت 
في اجلوائز هذا العام. 

وقال بأن اجلوائز ستوزع يوميا حتى 
نهاية الدورة التي ستس����مر طوال ش����هر 

رمضان املبارك. 
واضاف بأن دورة الشايع تنفرد باقامة 
بطولت����ني للبراعم حتت 13 س����نة واخرى 
للمناط����ق يش����ارك فيه����ا جن����وم الزمن 

اجلميل.

واملنافسة الشريفة.
الزلزلة ان استمرارية  وبني 
الدورة للعام الثامن على التوالي 
دليل على جناحها وحرص العديد 
من الف���رق على اللع���ب فيها، 
معتذرا في الوقت ذاته الى الفرق 
التي لم تتمكن من املشاركة في 
بطولة هذا العام على ان يزيد عدد 
الفرق املشاركة في العام املقبل 
إلتاحة الفرصة أمام الراغبني في 

املشاركة في البطولة.
من جان���ب آخر عدد رئيس 
اللجنة اإلعالمية محمد الزلزلة 
بعض القوانني التي يجب على 
الفرق املشاركة االلتزام بها وكان 
م���ن أبرزها ض���رورة االلتزام 
باملواعيد احمل���ددة للمباريات 
وعدم التأخر في احلضور، متمنيا 
التوفيق جلميع الفرق املشاركة 
في هذه البطولة. هذا ومن املقرر 
ان تنطلق املباريات يوم اجلمعة 

الثالث من شهر رمضان.

رئيس اللجنة املنظمة حس���ني 
الزلزلة عن سعادته بتنظيم دورة 
النائب الزلزلة الرمضانية التي 
التواصل والترابط  الى  تسعى 
أبن���اء  االجتماع���ي جلمي���ع 
املجتمع الكويتي، وأكد الزلزلة 
على ض���رورة االلتزام بالروح 
الس���امية  الرياضية واألخالق 

الزهرا، وشركة أدنيك العقارية 
مع مويا، والعقيلة مع عمار بن 
ياس���ر، والناصر مع هنكوك2، 
واملرحوم علي العثمان مبواجهة 
engineers، وش���اكر عوض مع 
ذو الفقار، وblock 5 مع جريدة 

»األنباء«.
وبعد إج���راء القرعة أعرب 

املنظم���ة  اللجن���ة  أج���رت 
لدورة النائب د.يوسف الزلزلة 
الرمضاني���ة قرع���ة النس���خة 
الثامنة للبطولة ويشارك فيها 
32 فريقا وذلك في ديوان الزلزلة 
مبنطقة الدسمة وسط حضور 
كبير من قب���ل مندوبي الفرق 
املشاركة، حيث أسفرت القرعة 
عن وقوع كل من مركز الرسالة 
مع الكشميري، واملرحوم جابر 
الهدهود مع املرحوم عادل كمال، 
ومقدس مبواجهة املرحوم احلاج 
عبدالرسول معرفي، والسنيار 
مع اس���تفهام، والش���هيد سيد 
باقر املوسوي مع الشهيد محمد 
كرم، واللي بعده مع املاتادور، 
وفيالكي���و مبواجه���ة ديوان 
اخلمي���س، واملرح���وم فاروق 
ابراهي���م مع اتلتيك���و مدريد، 
واملرح���وم عقي���ل القطان مع 
املرحوم عبداهلل أكبر، واملرحوم 
جاب���ر العم���اري مبواجهة دار 


