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مساعد الزامل

خالد احلربان

وليد األنصاري

عبداهلل الصراف تألق أمام العربي

محمد الغريب قدم أداء الفتا في البطولة

استقبال حافل باملطار لوفد املعاقني

أسامة بوخمسني وعصام جعفر يوقعان العقد بحضور م. رشا الصايغ

فوز سهل للشباب على التضامن في »اليد«

»علي الصباح« تفوز بدوري المؤسسات

وفود بطولة الخليج للدراجات الهوائية وصلت

الغريب إلى نهائي تنس الخليج

»المعاقين« يعود بـ 3 ميداليات من غوانزو

»دار بوخمسين« يوقع عقد اإلشراف
على مجمع سعد العبداهلل للصاالت 

فاز الشباب على خصمه التضامن بسهولة 29-40 
)18-11(، وأدار اللقاء احلكمان الدوليان فيصل الفرج 
وعصام أبل وحصد الشباب أول نقطتني له ببطولة 
الدوري العام للي����د في املباراة التي جمعتهما على 
صالة الشهيد فهد األحمد ضمن منافسات االسبوع 

األول من البطولة.
وجاءت املباراة من ط����رف واحد حيث لم يقدم 
التضامن ما يش����فع له ولم يأت ب����أي جديد، فيما 

تفنن بطل البطولة التنشيطية في دك مرمى اخلصم 
بجميع الوسائل واعتمد املدرب يوسف غلوم على 
دفاعه 1/2/3 بتحركات صانع األلعاب علي البلوشي 
وزميله يوس����ف شاهني الى جانب تصويبات حمد 
يالوس وسعد احليدري في اخلط اخللفي، كما كان 
»الفاس����ت بريك« حاضرا وبقوة لدى الشباب على 
عكس التضامن. وكان تعادل أول من أمس الصليبخات 

واجلهراء بنتيجة 22-22.

فازت كلي����ة عل����ي الصباح 
العس����كرية باملركز األول وكأس 
دوري مؤسسات التعليم العالي 
التعليمية لكرة القدم للعام الثاني 
على التوالي مدشنة بذلك االهتمام 
بالبناء العسكري الكويتي بدنيا 
وتعليمي����ا وصحي����ا في خطوة 
تبرز توجه القيادة العس����كرية 

في حتقيق مفاهيم االنفتاح على 
املدني ممثلة  مؤسسات املجتمع 
بالدعم الالمحدود من النائب األول 
لرئيس مجل����س الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك ورئيس 
األركان العام����ة للجيش الفريق 
الركن أحمد اخلالد ونائب رئيس 
األركان الفريق الركن خالد اجلراح. 

اجلدير بالذك����ر ان هذه البطولة 
تنظم بش����كل س����نوي وتشارك 
التعليمية  فيها جميع اجله����ات 
واألكادميية في البالد، هذا وقد توج 
فريق كلية علي الصباح العسكرية 
بكأس البطولة د.طه اجلاسر عميد 
بالهيئة  الطالبية  الرعاية  نشاط 

العامة للتعليم التطبيقي.

تنطلق اليوم النسخة الثالثة من بطولة »طواف 
اخلليج« للدراجات الهوائية في ضاحية الصديق 
مبنطقة جنوب السرة مبشاركة دول مجلس التعاون 
اخلليجي )الس���عودية، قطر، عم���ان، البحرين، 
االمارت، الكويت( وس���تكون منافسات املرحلة 

االولى مقتصرة على سباق 8كم في الساعة.
وأكد رئيس اللجن���ة املنظمة ملرحلة الكويت 
محمد علي احمد ان جميع وفود الفرق املشاركة 

ف���ي البطولة وصلت عن طري���ق احلدود البرية 
واجروا تدريبات خفيفة مس���اء امس األول على 

طريق السباق.
وأوض����ح ان اللجنة الفنية للبطولة اعتمدت 
ألوان القمصان التي سيش����ارك بها كل منتخب 
وعدد الالعبني املش����اركني في البطولة من خالل 
االجتماع الفني الذي عقد امس في احتاد العاب 

القوى.

الكويت للم���رة األولى في هذه 
املهمة وكذلك حتقيق  البطولة 
نتائج متمي���زة فيها بوصول 
نوف العمار وس���ارة بهبهاني 

الى املباراة النهائية.
وأض���اف الغريب ان فتيات 
الكويت سيكون لهن دور مهم 
في احملاف���ل الرياضية القادمة 
في ظل اهتمام الشيخة نعيمة 

األحمد.
وشكر احتاد االمارات للتنس 
على استضافة هذه البطولة بأحد 
الرياضية احلضارية  مراكزها 
مبدينة الفجيرة وقال انه على 
مستوى عاملي عال من التقنية 
حيث يوف���ر ملرتادي���ه كل ما 
يحتاجون اليه كالنادي الصحي 
واملالعب املغطاة احلديثة فضال 

عن امللعب الرئيسي.

السويدي دانيل هامر والالعبني 
الغري���ب وعبدالرحمن  محمد 
العوضي وزياد طارق سلطان 
العيسى ومحمد مبارك ومحمد 
عبدال وعبداهلل بوحمد وحصة 
م���ال اهلل مديرة فريق الفتيات 
واملدرب الباكستاني محمد خالق 
صديق والالعبات أسيل الكندري 
ونوف العمار وسارة بهبهاني.

م���ن جانبه، أش���اد رئيس 
التنظيمي���ة للتنس  اللجن���ة 
مبجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية عبدالرضا الغريب بالدور 
الكبير الذي تقوم به الش���يخة 
نعيمة األحمد رئيس جلنة املرأة 
والرياضة باللجنة األوملبية في 
دعم وتطوير الرياضة النسائية 
التنس،  بالكويت السيما لعبة 
وأثن���ى على مش���اركة فتيات 

تأهل الالعب محمد الغريب 
املصن���ف األول في اخلليج الى 
نهائي بطولة كأس اخلليج للتنس 
للرجال والس���يدات املقامة في 
مدينة الفجيرة باإلمارات بإشراف 
اللجنة التنظيمية للتنس مبجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
وتنظيم احتاد اإلمارات للتنس 
مبشاركة دول مجلس التعاون 

اخلليجي الست.
وقد حقق محمد الغريب فورا 
مستحقا في الدور نصف النهائي 
للفردي على اإلماراتي محمود 
البلوشي 6-2 و6-2 ليلتقي في 
املباراة النهائية غرميه اإلماراتي 
عمر بهروزي���ان املصنف ثانيا 
في اخلليج وفي البطولة وذلك 
بعد ف���وزه على العماني محمد 

النبهاني 7-5 و5-7.
اجلدير بالذك���ر ان الغريب 
حصل عل���ى لقب بطل اخلليج 
7 مرات بينما حصل اإلماراتي 
بهروزيان على اللقب مرة واحدة 

انتزعها من الغريب.
وفي بطولة السيدات وصلت 
نوف العمار وسارة بهبهاني الى 
نهائي مسابقة الزوجي لتلتقيا 
في النهائي مع الثنائي اإلماراتي 
املصنف األول في البطولة املكون 
م���ن فاطمة النبهان���ي وفاطمة 
اجلناح���ي وبذلك تضمن نوف 
العمار وسارة بهبهاني الصعود 

على منصة التتويج.
وتشارك الكويت في البطولة 
بوف���د يتكون م���ن عبدالصمد 
العريان رئيس الوفد وعبداهلل 
العدواني مدير الفريق واملدرب 

عاد اول من امس وفد نادي املعاقني قادما من 
مدينة غوانزو بعد مشاركته في البطولة اآلسيوية 
األخي���رة التي حقق من خالله���ا ميدالية فضية 
في دفع اجللة بواس���طة الالعبة مها الش���ريعان 
وميدالية برونزية في سالح املبارزة عن طريق 
الالعب عبدالوهاب السعيدي، ومثلها في املبارزة 
للفرق ليصبح املجموع ثالث ميداليات، واستمرت 

منافسات البطولة على مدار اسبوع كامل.
وكان في استقبال الوفد رئيس النادي مهدي 
العازمي وأمني السر العام شافي الهاجري وأعضاء 
مجل���س االدارة وأهالي الالعبني، حيث مت تقدمي 
الورود لألبطال، وقد ترأس الوفد في البطولة أمني 
صندوق النادي سعد األزمع الذي أشاد بالالعبني 
الذي حققوا امليداليات في البطولة التي ش���هدت 

منافسات قوية.

من جهته، أعرب رئيس النادي مهدي العازمي عن 
اعتزازه بالالعبني الذين ارتقوا منصات التتويج، 
مشيرا الى انه كان يأمل ان يحقق الالعبون املزيد 

من النتائج وامليداليات خاصة الذهبية.
وأهدت الالعبة الشريعان امليدالية الفضية الى 
شعب الكويت واألسرة الرياضية وأسرة النادي 
ومجلس االدارة وزميالتها الالعبات، معربة عن 
سعادتها بهذه امليدالية التي جاءت بعد منافسات 

شديدة.
وأكد أمني سر النادي شافي الهاجري ان مجلس 
االدارة سيناقش تقرير رئيس الوفد عن البطولة، 
مؤكدا ان مجلس االدارة س���يتبع سياسة الثواب 
والعقاب في املرحلة املقبلة واستعراض كل األمور 
اخلاصة في اي بطولة، مثمنا جهود الالعبني الذين 

سجلوا امليداليات في اجللة واملبارزة.

اشاد رئيس مجلس ادارة دار 
اسامة بوخمس����ني لالستشارات 
الهندسية د. اس����امة بوخمسني 
بدور مدير الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.فؤاد الفالح في تطوير 
منش����آت االندية واالحت����ادات، 
وحرصه على ان تستكمل الهيئات 
الرياضية جوانب النقص فيها من 
منشآت، اضافة الى تشييد اخرى 
جديدة تسهم في عملية التطوير 
والتنمية التي تسير عليها الكويت 
في الفترة احلالية. وقال بوخمسني 
امس بعد توقيع املكتب مع الهيئة 
عقد االشراف على مشروع مجمع 
العبداهلل للصاالت  الشيخ سعد 
املغلقة الذي سيشيد في منطقة 

عبداهلل السالم: دور الهيئة واضح 
الكويت،  التنمية في  في مجاراة 
حترص على مواكبة التطور الذي 
يحدث في املنطقة. واشاد بالدور 
الذي بذل����ه نائب مدي����ر الهيئة 
لش����ؤون االنش����اءات والصيانة 
عصام جعفر وجهوده الواضحة 
من اجل اس����تكمال املنشآت في 
الهيئ����ات الرياضية، موضحا ان 
الهيئ����ة عنصر فاع����ل ومهم في 
عملية تطوي����ر الرياضة احمللية 
من اجل مقارع����ة الدول املتقدمة 
في املج����ال الرياضي. من جهته، 
عبر جعفر � الذي ناب عن مدير 
الهيئة � عن ثقة الهيئة في قدرة 
املكتب املشرف على تأدية دوره في 

املشروع، مؤكدا ان دار بوخمسني 
من الشركات الرائدة في هذا املجال 
ولديها اخلبرة الكافية في االشراف 
عليه وفق الصورة املطلوبة. وتبلغ 
كلفة انشاء املجمع الذي يقع في 
منطقة صباح السالم على الدائري 
السادس السريع 15 مليونا و766 
ألف دينار، ويخدم احتادي السلة 
والطائرة ويقع على مساحة 19.085 
ألف متر مربع، وينفذ في 30 شهرا. 
وحضر توقيع العقد مدير ادارة 
الش����ؤون املالية حسام الصالح، 
مدير ادارة التوريدات واخلدمات 
الس����بيعي، مراقب  العامة خالد 
ادارة االنش����اءات م.رشا الصايغ 

وحسني تقي.

حفل ختام »أفضل الالعبين« 3 يناير

الحربان يعود اليوم

القادسية ثالثًا في »رفع األثقال العربية«
أح����رز فريق رفع األثقال بنادي القادس����ية املركز الثالث في بطولة 

األندية العربية اخلامسة لفئة الشباب املقامة بسورية.
وقال رئيس الوفد بالبطولة أنور العوضي ان احراز النادي هذا املركز 
وحصوله على تسع ميداليات بني ذهبية وفضية وبرونزية في البطولة 
التي اقامها احتاد األثقال السوري يعتبر اجنازا كبيرا وحافزا للحصول 

على مراكز أكثر تقدما في البطوالت العربية واالقليمية املقبلة.
وأعرب عن سروره وكل الفريق باحلصول على هذا املركز ورفع علم 
الكويت على منصة التتويج مقدرا اجلهود التي بذلها اعضاء الفريق في 
البطولة التي شهدت منافسات قوية بني الفرق العربية املشاركة، وشكر 
املسؤولني عن النادي لدعمهم املتواصل للرياضيني في جميع األلعاب.

وأوضح العوضي ان الرباع حمود مهران أحرز ثالث ميداليات ذهبية 
وزن 94 كغ����م فيما أحرز فايز بوعركي وزن 69 امليدالية الفضية برفع 
اخلطف وعبدالعزيز حمدان برونزيتني بالنتر واملجموع وحصل عبداهلل 

النجادة على ثالث ميداليات برونزية بوزن زائد 105.
 وقال ان منافسات البطولة مستمرة لفئة الرجال حيث من املقرر ان 
تختتم اليوم ويشارك فيها ثمانية رباعني من القادسية بأوزان مختلفة، 
معربا عن األمل في ان يحرز النادي املزيد من امليداليات في هذه الفئة. 
وكان النصر الذي اختتم منافس����اته ف����ي البطولة اول من امس، أحرز 
برونزية عن طريق عيسى الكندري وزن 62 كيلو )خطف( في منافسات 
62 كيلوغراما وثالث برونزيات وزن 69 عن طريق طالل عبداهلل اخلريف 
)خطف ونتر ومجموع( وبرونزيتني وزن 77 عن طريق الرباع حسني 
سعيد )خطف ومجموع(. كما أحرز املركز الرابع فئة وزن 85 عن طريق 
عبداهلل حس����ن عباس. وفي وزن 94 حصل حميد العتيبي على املركز 

الرابع وفي فئة وزن زائد 105 احتل علي عباس املركز اخلامس.

بالرياضة كونه اوال واخيرا يحقق 
اهدافا تشجيعية البطال وبطالت 
املزيد  الكويت ويحثهم على بذل 
في سبيل رفع اسم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية.
بدوره، ش����كر حسني عاشور 
مدير عام املهرج����ان الزامل على 
الدعم الذي قدمه سواء للمهرجان 
او دعمه للرياضة بشكل عام مضيفا 
ان جميع اللج����ان تعمل على ان 
يخرج االحتف����ال بصورة مميزة 
تتناس����ب وحجم االه����داف التي 
اقيم من اجلها خاصة انه يعتبر 
كعيد البطالنا وبطالتنا في جميع 
االلعاب حيث يشعرون من خالله 
مبا قدموا م����ن مجهودات وعطاء 

طوال املوسم.

حددت اللجنة املنظمة ملهرجان 
الذي  الالعبني  الوطنية الفض����ل 
يقام حتت رعاية وحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
االسكان والتنمية الشيخ أحمد الفهد 
3 يناير املقبل موعدا القامة احلفل 
اخلتامي للمهرجان على صالة فتوح 
بفندق الريجنس����ي. وسيس����بق 
احلفل اجتماع تنس����يقي للجنة 
مع الالعب����ني والالعبات الفائزين 
بلقب االفضل لهذا املوسم لالعداد 
لترتيب����ات وتنظيم احلفل خالل 

االسبوع املقبل.
من جهته، أش����اد العب نادي 
الزامل  السابق مس����اعد  الكويت 
مبهرجان الوطنية واالهداف التي 
يق����ام من اجله����ا موضحا ان هذا 
املهرجان يأخذ على عاتقه الربط 
بني الرياضة والنواحي االنسانية 
وهو جدير بالدعم واالهتمام، خاصة 
انه ينظر الى جميع االلعاب الفردية 
واجلماعية نظرة متساوية دون ان 
يؤثر لعبة على اخرى في ظل وجود 
بعض االلعاب التي عادة ما تكون 

مغيبة اعالميا لسبب او آلخر.
وطالب الزامل باالهتمام بشكل 
اكبر بهذا املهرجان وتوفير الدعم 
الكامل س����واء م����ن القائمني على 
الرياضة او الشركات واملؤسسات 
املهتم����ة  الش����خصيات  وحت����ى 

يصل الى البالد في الس����ابعة 
مساء اليوم ش����يخ املعلقني خالد 
احلرب����ان قادما م����ن ايطاليا بعد 
رحلة عالج ناجحة اس����تمرت 3 
أشهر من األزمة الصحية التي أملت 
به أخيرا، وسيقام حفل استقبال 
بقاعة التشريفات مبطار الكويت 
الدولي بهذه املناسبة، وسيكون في 
استقباله العديد من الالعبني واحلكام 
وزمالئه املعلقني والرياضيني وكثير 
من عشاقه ومحبيه. باإلضافة الى 
بعض اإلعالميني مثل محمد املسند 
ومحمد الزامل ممن عاصروا وزاملوا 

احلربان.

اللوحة اإللكترونية تؤجل مباراتين بصالة »فجحان«

األصفر ُيسقط العربي بسهولة في »السلة«

الي����وم مبارات����ان مؤجلتان، 
الش����باب  فيلعب اجلهراء مع 
في ال� 5 مس����اء، والكويت مع 
العربي في ال� 7 على صالة نادي 

الكويت.

مباراة أخرى، تغلب التضامن 
على الس����املية 78-69 ليرفع 
رصيد الفائز الى 15 نقطة من 
11 مباراة، واصبح للسماوي 11 
نقطة م����ن 10 مباريات. وتقام 

يحيى حميدان
القادسية فوزا سهال  حقق 
على العربي 101-76 في املباراة 
التي جمعتهما أمس األول في 
صالة الشهيد قشيعان املطيري 
بنادي النص����ر ضمن اجلولة 
ال� 15 لدوري كرة السلة التي 
شهدت تأجيل مباراتي النصر مع 
اليرموك، والكويت مع اجلهراء 
بس����بب عطل فني في اللوحة 
االلكترونية بصالة فجحان هالل 

املطيري في نادي القادسية.
الى  ورفع األصفر رصيده 
17 نقطة من 9 مباريات، فيما 
ب����ات لألخضر 16 نقطة من 10 
مباريات. ولم يجد القادس����ية 
صعوبة في حتقيق الفوز وبأقل 
مجهود بع����د التفوق الواضح 
الذي كان عليه األصفر طوال 
اللقاء، حيث دانت له األفضلية 
في جميع ارباع املباراة )25-
 ،)58-69(  ،)40-46(  ،)20
ووس����ع الفارق اكثر في الربع 
األخير بع����د أن رضخ العبو 
العربي لألمر الواقع وس����لموا 
املباراة لألصفر الذي برز منه 
عبداهلل الصراف بتس����جيله 
30 نقطة، فيم����ا كان األفضل 
في التسجيل من االخضر فهد 

الرباح ب� 30 نقطة ايضا.
قاد اللق����اء احلكام عبداهلل 
الس����بتي وحاف����ظ احللب����ي 
وعبدالرحمن الش����مري. وفي 

واوضح األنصاري أنه سعيد 
بأنه غادر النادي وهو متفوق في 
جميع األلعاب حتى اآلن خصوصا 
كرة القدم اذ يتصدر القادس���ية 
جميع املراحل السنية باإلضافة 
إلى أن الفري���ق األول على قمة 
مجموعته بكاس االحتاد والدوري 

املمتاز.
وعن كيفية التعامل مع الهيئة 
وهو موظف بها قال انه س���بق 
ان رفع قضية على الهيئة باسم 
الن���ادي يطالب فيه���ا بصرف 
مس���تحقات احت���راف الالعبني 
املتأخرة، ولم مينعني  اجلزئي 
كوني موظفا بالهيئة من التراجع 

عن املطالبة بحقوق الالعبني.
واك���د األنصاري انه عندما 
تسلم زمام األمور لم يجد أي 
صعوبة بسبب تعاون االدارة 
املنحلة وقته���ا وكذلك اإلدارة 
السابقة برئاسة محمود رزوقي 
باإلضافة إلى زمالئه في االدارة 
وعلى رأس���هم رئيس اللجنة 
املعينة طارق حسون، الفتا الى 
أن اول الق���رارات التي اتخذها 
مجل���س اإلدارة هو ان يرأس 
مدير كل لعبة الوفد خالل أي 
مش���اركة خارجية.متمنيا ان 
يكون قد خرج من إدارة البيت 
القدساوي بوجه ابيض يرضي 

جماهير االصفر.

عبدالعزيز جاسم
قال امني سر اللجنة املعينة 
الس���ابقة بنادي القادسية وليد 
األنصاري انه جاء إلى القادسية 
بقرار من الهيئة العامة للشباب 
والرياضة وخ���رج ايضا بقرار 
منها، لكنه س���يبقى مع االصفر 
بقلبه وسيتابع جميع مبارياته 
من املدرجات وس���يؤازر جميع 
الفرق ألنه في االصل مش���جع 
قدساوي، مشيرا إلى انه حاول 
الثبات واالس���تمرار في حتقيق 
االجنازات خالل الفترة القصيرة 
التي تولى فيها إدارة النادي مع 
باقي زمالئه وبالفعل متكن من 
ذلك واالجنازات خير شاهد على 

ذلك.
ان���ه س���يتقدم إلدارة  وبني 
اقتراحات  النادي احلالية بعدة 
من شأنها ان تساهم في تطوير 
بعض األلعاب مستقبال إال ان هذه 
االقتراحات تبقى اوال واخيرا بيد 
مجلس اإلدارة احلالي ليبت فيها، 
مبينا أنه سيسجل في اجلمعية 
العمومية للنادي عند فتح باب 
التسجيل النه كان ضمن العبي 
ألعاب القوى في القادس���ية في 
صغره، الفتا الى ان احلديث عن 
النادي  انتخابات  ترش���حه في 
مستقبال امر سابق ألوانه وانه 

لم يفكر فيه حتى االن.

القدساوية وانا احدهم.
أما املوقف الذي ال انساه فكان 
بع���د نهاية مباراة كاس االحتاد 
اآلسيوي والتي خسرها االصفر 
امام االحتاد السوري فبعد مغادرة 
جميع اجلماهير وتتويج االحتاد 
ذهبت الى دك���ة البدالء وبكيت 

كثيرا غير مصدق للخسارة.

التي مر بها كانت في آخر اسبوع 
نهاية املوسم املاضي حيث وصل 
القادسية الى نصف نهائي كأس 
س���مو األمير وكأس سمو ولي 
العه���د وكانت تنتظ���ره ثالث 
مباريات مهمة في الدوري ولكن 
متكن األبطال من حتقيق لقبني 
من الثالث���ة وافرحوا اجلماهير 

واشار االنصاري الى انه عندما 
طرح اسمه في الهيئة لتسلم أمانه 
سر القادس���ية لم يتردد حلظة 
ليس للمنصب بل حلبه لألصفر 
وملعرفة اجلماهير القدس���اوية 
بحبي لهذا النادي ولعلمي مسبقا 

بأنهم سيمدون لي يد العون.
واضاف ان أصعب اللحظات 

أكد أنه سيبقى مع األصفر.. والحديث عن ترشحه في انتخابات النادي سابق ألوانه 

األنصاري: جئت للقادسية بقرار وخرجت منه بقرار


