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«زين» الراعي الرسمي لدورة األلعاب اخلليجية الثالثة
أعلنت زين املزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت عن رعايتها الرسمية 
لــدورة األلعــاب الرياضية اخلليجية 
الثالثــة بدول مجلــس التعاون لدول 
اخلليج العربية حتت شعار «روحنا 
ذهبيــة»، والتي تســتضيفها الكويت 
بتنظيم من اللجنة األوملبية الكويتية 
في الفتــرة مــن ١٦-٣١ اجلاري حتت 
رعاية صاحب الســمو األمير الشــيخ 

نواف األحمد.
وذكرت الشركة في بيان صحافي 
أنها شاركت في زيارة خاصة ملقر تدريب 
منتخب الكويت لكرة الصاالت في إطار 
استعداداته للمشاركة في الدورة، وذلك 
بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس 
األمة ووزير الدولة لشــؤون الشباب 
محمــد الراجحــي، ورئيــس اللجنــة 
األوملبية الكويتية الشــيخ فهد ناصر 
الصباح، وعضو مجلس إدارة اللجنة 

األوملبية ورئيس جلنة اللجان الرياضية 
الشيخ مبارك فيصل النواف، ونائب 
املديــر العام للهيئــة العامة للرياضة 
د.صقر املــال، ومديــر إدارة العالقات 
العامــة بشــركة زيــن الكويــت حمد 

املصيبيح.
وعبــرت زين عن فخرهــا برعاية 
هذا احلــدث الرياضي اإلقليمي البارز 
بالتعاون مع اللجنة األوملبية الكويتية، 
حيث حترص الشــركة على تشجيع 
مختلف األنشطة الرياضية الرسمية 
التي تستضيفها الدولة بهدف املساهمة 
فــي رفــع اســم الرياضــة الكويتيــة 
وتطويرهــا، وذلك انطالقا من إميانها 
الشديد بأهمية الدور الكبير الذي يلعبه 
قطاع الرياضة في دفع عجلة االقتصاد 
الوطنــي وتنمية احلركة الســياحية 

واالقتصادية في الدولة.
وتشــهد دورة األلعــاب الرياضية 

اخلليجيــة الثالثة مشــاركة واســعة 
مــن منتخبات دول مجلــس التعاون 
اخلليجي في ١٦ رياضة مختلفة، وهي 
املبارزة واأللعاب اإللكترونية وتنس 
الطاولة والسباحة والكاراتيه واجلودو 
وألعاب القوى والتنس األرضي والرماية 
والدراجات الهوائيــة وهوكي اجلليد 
وكرة قدم الصاالت وكرة السلة وكرة 

الطائرة وكرة اليد والپادل.
وتشهد الدورة مشــاركة أكثر من 
١٨٠٠ العــب مــن مختلف دول مجلس 
التعاون اخلليجي، وتقام منافســتها 
عبر ١٢ منشــأة رياضية في الكويت، 
وتقدم ٣٠٠ ميدالية ذهبية و٣٠٠ ميدالية 
فضيــة و٣٠٠ ميداليــة برونزية، كما 
تتخــذ الدورة مــن الثعلب «ســاملي» 
متيمة رسمية لها، وهي مستوحاة من 
«احلصني» أو الثعلب األحمر أحد رموز 
البيئة الكويتية، واملعروف مبقاومته 

لقسوة الصحراء وقدرته على العيش 
في البيئة الصحراوية الكويتية شديدة 

احلرارة.
وتؤمن «زين» بأن لدى مؤسسات 
القطاع اخلاص دورا مهما وحيويا في 
تنمية قطاعي الشــباب والرياضة في 
الكويت، وهي تقوم بنقل هذا املفهوم 
إلى أرض الواقع من خالل رعاية ودعم 
العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى 
على مستوى الكويت ومنها هذه الدورة 

اإلقليمية البارزة.
وأكدت الشــركة أن رعايتها جاءت 
متاشيا مع استراتيجيتها االجتماعية 
التــي تنتهجها جتاه قطاعي الرياضة 
والشــباب، فهي تفخــر برعاية ودعم 
مجموعة كبيرة من الرياضيني الكويتيني 
الذين ميثلون البالد في احملافل احمللية 
واإلقليمية والعاملية من خالل إجنازاتهم 

التي تفخر الشركة بها.

الراجحي يتوسط الناصر والفيصل واملال واملصيبيح

شباب «اليد» إلى قطر استعدادًا 
لـ«اخلليجية» اليوم

يعقوب العوضي

تتجه بعثة منتخبنا الوطني للشباب 
لكــرة اليد إلــى قطر اليوم اســتعدادا 
للمشــاركة في دورة األلعاب اخلليجية 
الثالثة، إذ يترأس الوفد أمني السر املساعد 
عبداهللا الذيــاب يرافقه مدير املنتخبات 
الوطنية محمد اخلميس، إلى جانب مدير 
املنتخــب األول فهد ربيع باإلضافة إلى 
إداري منتخب الشباب عبدالعزيز الزعابي 
واجلهاز الفني بقيادة املدرب إيسيديرو 
مارتينز واملدرب دييغو غونزاليس ومساعد 
املدرب الوطني وليد ســاملني، أخصائي 
الطبيعي جيــرارد، حيث يلعب  العالج 
منتخبنا الوطني الشاب مباراتني وديتني 
مع املنتخــب القطري، على أن يعود ٢٢ 

اجلاري.
من جهة أخرى، ضم االحتاد أخصائي 
التونسي مهدي محمد  الطبيعي  العالج 
والذي ميلك من اخلبرة الكثير في الرياضة 

الكويتية في مختلف األلعاب.
الوطني  إلى ذلك، خاضت منتخباتنا 
الشباب، األشبال والناشئني تدريباتهم 

مســاء أمــس األول على صالــة نادي 
كاظمة بحضور جميع الالعبني، وشهدت 
التدريبات تواجد مدرب منتخبنا الوطني 
إيسيدرو  الشباب اإلســباني  ومنتخب 
مارتينز ومساعده املدرب الوطني وليد 
فيروز وإداري املنتخب عبدالعزيز الزعابي، 
كما تواجد مدرب منتخب الناشئني دييجو 
جونزاليس ومساعده املدرب الوطني حسني 
العوض،  املنتخب محمد  حبيب وإداري 
فيما حضر أيضا مدرب منتخب األشبال 
دانييل فيرنانديز واإلداري معاذ الفودري.
وتقضي خطــة االحتاد طويلة املدى 
بإعداد منتخب الشباب ليكون نواة املنتخب 
األول وجتهيزه للمشــاركة في البطولة 
اآلسيوية للمنتخبات في البحرين يوليو 
املقبل إلى جانب إعداد منتخب الناشئني 
للمشاركة في البطوالت اخلارجية وجتهيز 
منتخب األشــبال، وتندرج اخلطة حتت 
سقف اإلعداد الطويل املستمر للمنتخبات 
الوطنية، إذ تعتبر الطريقة احلديثة في 
تطوير املنتخبــات الوطنية في مختلف 
املراحل السنية لتكون في جاهزية تامة 
وعلى املوعد مع االستحقاقات املختلفة.

كاظمة 
يجدد مليالد 

٣ مواسم
يحيى حميدان

قرر مجلــس إدارة نادي برقان 
غض النظر عن جتديد التعاقد مع 
مدرب الفريق األول لكرة القدم في 
املوسم املنقضي البرتغالي ماريانو 
باريتو، لعدم تقدميه أي إضافة خالل 

فترة توليه اإلدارة الفنية. 
وتبحث إدارة النادي عن مدرب 
جديد يقود الفريق املوسم املقبل، 
والذي يسعى من خالله إلى املنافسة 
على الصعود إلى الدوري املمتاز.

هذا، وقررت إدارة برقان التجديد 
للمدافع التونســي رامي بوشنيبة 
ملوسم ثالث بعد تقدميه ملستويات 
طيبة مع «الذهبــي». كما وضعت 
احملترف البرازيلي وليام رودريغيز 
علــى قائمة االنتظار لتأجيل البت 

في مسألة التجديد له من عدمها.

عبدالعزيز جاسم

أعلن نــادي كاظمة جتديد 
تعاقده مع املدافع الســويدي 
«فلســطيني األصل» ميشــيل 
ميالد ملــدة ٣ ســنوات، وذلك 
بعدما أظهر الالعب مســتوى 
مميــزا مــع البرتقالــي طوال 
املوســم احلالي، حيث حرص 
رئيس النادي أســعد البنوان 
علــى التجديد مع الالعب قبل 
خوض نهائي كأس سمو األمير 
أمــس، وذلك تقديــرا ملا قدمه 

الالعب. رامي بوشنيبة باٍق مع برقان

باريتو يرحل عن تدريب برقان

استضافة اجتماع غرب آسيا لـ «الطائرة»
يســتضيف االحتاد 
الطائرة  للكــرة  الكويتي 
االجتمــاع الثالث ملجلس 
إدارة احتاد غرب آســيا 
الطائرة على مدار  للكرة 
األيام الثالثة املقبلة، وذلك 
على هامش اســتضافة 
األلعاب  لــدورة  الكويت 

اخلليجية.
وسيتم خالل االجتماع 
عرض ومناقشة روزنامة 
بطوالت احتاد غرب آسيا 
خالل املوسم املقبل والدول 

البطوالت، ومناقشة  املرشحة الستضافة 
للكرة  الدولي «فيوتشــر»  بطولة االحتاد 
الطائرة الشاطئية ٢٠٢٢ املقبلة واملقرر إقامتها 
برعاية احتاد غرب آسيا، وكذلك اعتمد لوائح 
مسابقات االحتاد «الصاالت والشاطئية»، 
واختيار رؤســاء وأعضاء جلان االحتكام 
لبطوالت غرب آسيا ٢٠٢٢ وهي بطولتا غرب 
آسيا ملنتخبات الشباب «السعودية»، وبطولة 
غرب آسيا ملنتخبات السيدات املقرر إقامتها 

في األردن خالل الفترة من 
١٠ حتى ٢٥ نوفمبر املقبل.

من جانبه، رحب رئيس 
للكرة  الكويتي  االحتــاد 
الطائرة أمني صندوق احتاد 
غرب آســيا د.عبدالهادي 
الشبيب برئيس وأعضاء 
مجلس إدارة احتاد غرب 
آســيا متمنيا لهم طيب 
الثاني  اإلقامة في بلدهم 

الكويت.
وقال «إن هذا االجتماع 
يكتسب أهمية كبيرة ألننا 
نسعى من خالله لتطوير اللعبة في دول غرب 
القارة السيما فيما يتعلق بالبرامج واألنشطة 
التي نعمل على االرتقاء بكافة عناصر اللعبة 
من العبني وحكام ومدربني وكوادر طبية 
وإدارية وفنية»، مضيفا: «ان االحتاد يضم 
دوال آسيوية لها باع وإجنازات كبيرة على 
الصعيدين الدولي والقاري متمنيا للجميع 
التوفيق فيما يخص الرياضة بشــكل عام 

والكرة الطائرة بشكل خاص».

د.عبدالهادي الشبيب

مركزان إعالميان متكامالن
رحــب مســؤول 
اللجنــة اإلعالمية في 
الدورة سطام السهلي، 
باإلعالميــني املرافقني 
للوفــود اخلليجيــة 
املشاركة في «األلعاب 
وبالزمالء  اخلليجية» 
الذين ميثلون وسائل 
اإلعالم املختلفة. وأكد 
أن اللجنة املنظمة العليا 
على  للدورة حرصت 
توفيــر كل اإلمكانات 
لوســـائل ورجـــال 
اإلعالم املشاركني في 
تغطية فعاليات الدورة 

وتســهيل مهمتهم. وأعلن السهلي عن 
تدشني مركزين إعالميني متكاملني خلدمة 
الوفود اإلعالمية، األول في مجمع صاالت 
الشــيخ سعد العبداهللا والثاني في فندق 
طهيلتون االفنيوز، باإلضافة إلى مراكز 

إعالمية متنقلة تواكب أحداث ومنافسات 
ألعاب القوى والسباحة والتنس األرضي، 
متمنيا التوفيق لإلعالميني كافة والنجاح 
في أداء عملهم الذي يعتبر من عوامل جناح 

أي دورة أو منافسة رياضية.

رماية «اخلليجية»  تنطلق اليوم بـ «النظام الدولي اجلديد» 
األلعــاب  دورة  تدخــل 
التــي  الثالثــة  اخلليجيــة 
تســتضيفها الكويت برعاية 
صاحب ســمو األمير الشيخ 
نواف األحمد وتســتمر حتى 
٣١ مايو اجلاري، يومها الثاني 
والذي يشهد انطالق منافسات 
الســاعة  ابتداء من  الرمايــة 
التاسعة صباحا على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 

األوملبي.
املنافســــات  وتستهــــل 
مبسابقة «التراب» بالرمي على 
٧٥ طبقا، فيما تنطلق مسابقة 
«املســدس هواء ١٠ م» فردي 
في الساعة العاشرة والنصف 
تتبعهــا منافســات النهائي. 
الفتــرة الصباحية  وتشــهد 
أيضا اقامة مسابقة «البندقية 
٥٠ م ٣ أوضــاع» فردي على 
أن يقام النهائي عند الساعة 

الثانية ظهرا.
وأجريــت أمــس اإلثنــني 
التدريبات الرسمية للبطولة 
كمــا عقــد االجتمــاع الفنــي 
الوفــود  بحضــور ممثلــي 

املشاركة كافة.
وذكــر رئيس جلنة حكام 
أســلحة اخلرطــوش الدولي 
حمد الرويسان، بأن البطولة 
تشهد تطبيق التعديالت في 
قانون االحتاد الدولي اجلديد 
في رماية اخلرطوش ســواء 
في «التراب» أو «الســكيت». 
وأوضح: «في النظام السابق 
كان يتأهل أفضل ٦ رماة إلى 
النهائيات ويتنافســون فيما 
بينهــم على إصابــة األطباق 
لتحديد أصحاب املراكز الثالثة 
األوائــل وامليداليات امللونة، 
بينما في النظام اجلديد، يتأهل 
أفضل ٨ رماة بنظام الدورين 
نصف النهائي والنهائي، حيث 
يتنافس ٤ رماة في املجموعة 
األولى ومثلهم في املجموعة 

مسابقات في الفترة الصباحية 
فــي فئــة الرجال ابتــداء من 
التاسعة صباحا وملدة ساعتني 
وتشمل سباق ١٠٠متر جري 
ضمــن العشــاري ١، الوثــب 
الطويل (عشــاري ٢)، ودفع 
اجللة (عشاري ٤). وفي الفترة 
املسائية بني الساعة السابعة 

تقام نهائيات قوى السيدات 
في ١٠ مســابقات تنطلق في 
الساعة الرابعة اال ربعا عصرا 
وحتى السادسة، وتتضمن ١٠٠ 
متر جرى حواجز (ســباعي 
١)، ورمي القرص و٤٠٠ متر 
جري حواجز والوثب العالي 
(سباعي ٢)، والوثب الثالثي 
و٨٠٠ متر و٣٠٠٠ متر جري 
موانع ودفع اجللة (سباعي ٣)، 
و٤ فــي ١٠٠ متر جري تتابع 
و٢٠٠ متر جري (سباعي ٤).

هذا وتقام اليوم منافسات 
اجلولــة الثانيــة مــن الدور 
للتمهيدي لكرة السلة (رجال)، 
حيث يلتقي منتخب الكويت 
الوطنــي أمــام البحرين في 
الساعة الثامنة مساء، يسبقها 
لقاء آخر يجمع بني السعودية 
واإلمارات في الساعة اخلامسة 
عصرا، وتقام كلتا املباراتني 
على»الصالة رقم ١«في مجمع 
صاالت الشــيخ ســعد العبد 
اهللا. ويركن املنتخب القطري 
الى الراحة في هذه اجلولة.

الــدور  فــي  وتشــارك 
التمهيدي ملسابقة كرة السلة 
(رجــال) ٥ منتخبــات، على 
أن يتأهــل االربعــة االوائــل 
الــى الــدور نصــف النهائي 
فيمــا يــودع املنتخــب الذي 
يحتل املركز اخلامس االخير 

املنافسات.
هذا وأعلن مدير منافسات 
البادل في الدورة عبدالغفور 
خالد تيفوني، ان لعبة البادل 
بدأت تفرض نفسها، في اآلونة 
األخيرة، بني الرياضات األكثر 
شــعبية في العالم واملنطقة 
اخلليجية ولدى جميع الفئات 
واجلنسني، مفيدا بأن منافسات 
اللعبة ستقام من ٢٤ إلى ٢٨ 
اجلاري مبشاركة ٥ منتخبات 
للرجال إضافة إلى مشــاركة 

نسائية مكتملة.

والتاســعة، تقام ٨ نهائيات 
في مســابقات رمــي القرص 
والوثــب العالــي (عشــاري 
٤)، ٤٠٠ متــر جري حواجز 
والوثــب الثالثــي و٨٠٠ متر 
جري و٣٠٠٠ متر جري موانع 
و٤٠٠ متر جري (عشاري ٥)، 
و٤ فــي ١٠٠ جري تتابع. كما 

«أزرق السلة» يواجه البحرين.. ومنافسات «قوى» الرجال والسيدات تتواصل

الثانية، علــى أن يتأهل أول 
وثاني كل مجموعة إلى الدور 
النهائي للتنافس على املراكز 

الثالثة األولى.
وفي اليوم الثاني ملنافسات 
ألعــاب القــوى املقامــة على 
مضمار وميدان أحمد الرشدان 
فــي منطقــة كيفــان، تقام ٣ 

هادي العنزي

أكد رئيس االحتاد الكويتي لكرة السلة 
رشيد العنزي أن االحتاد تعاقد مع الالعب 
جميل ارتيس لينضم الى صفوف األزرق 
في دورة األلعاب اخلليجية وتصفيات كأس 
آسيا التي ستقام في فلسطني آواخر مايو 

اجلاري.
وقال العنزي إن مشــاركة الالعب مع 
«إزرق السلة» وفقا للوائح االحتاد الدولي 
الذي يسمح بتسجيل العب  (الفيبا)  للعبة 
واحد فقط مع كل منتخب بعد اســتيفائه 

شروط معينه. ولفت العنزي أن اختيار الالعب 
جاء بناء على رغبة اجلهاز الفني للمنتخب 
بقيادة املدرب التونسي عادل التالتلي وفق 

ما يحتاجه املنتخب.
وتوجه العنزي بالشكر الى وزير الداخلية 
الشيخ أحمد النواف والوكيل املساعد في 
وزارة الداخلية فواز املشعان والى مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة د.حمود فليطح ونائبه 
د.صقر املال ورئيس اللجنة األوملبية الشيخ 
فهد الناصر ورئيس اللجان الرياضية في 
اللجنة األوملبية الشيخ مبارك النواف على 
جهودهم املبذولة إلجناز التعاقد مع الالعب.

التعاقد مع أرتيس لتمثيل منتخب «السلة» 


