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الخرافي استقبل حمود ماجد

الفهد يشيد بمسيرة الدويلة

»التطبيقي« أول »التعليم العالي«

خروج مانشستر وبرشلونة من كيفان
أكد رئيس اللجنة املنظمة لدورة جمعية كيفان التعاونية الثالثة 
لكرة القدم زايد العبيد ان اللجنة املنظمة اتخذت جميع الترتيبات 
التي من ش���أنها اظهار نهائي البطولة الذي س���يقام حتت رعاية 
وحضور رئيس مجلس االدارة واملدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف بشكل مختلف عن الدورتني السابقتني، 
ويس���بق املباراة النهائية دورة مصغرة للبراعم مبشاركة 4 فرق 
هي القادسية والكويت والفحيحيل وأكادميية ايڤرتون، وبحسب 
القرعة يلتقي القادس���ية مع أكادميي���ة ايڤرتون، والفحيحيل مع 
الكويت ويتأه���ل الفائزان الى النهائي الذي س���يقام قبل املباراة 

النهائية للدورة.
وكان الدور الثاني للدورة قد ش���هد فوز الزمامي على ش���باب 
كيفان 4-0 وديوانية العتيقي على فريق املرحوم حسن االستاذ 
3-1 وبنفس النتيجة فاز قدامى كيفان على أبوتريكة، فيما اجتاز 
سفريات موناكو فريق بدر اخلريف 2-1. وفصلت ركالت اجلزاء 
بني جنوم الكرة والصقر ملصلحة االول 3-2، وابتس���مت القرعة 
حلضرموت على حس���اب املرحوم مبارك النصر اهلل، كما جتاوز 
احلاي مانشستر يونايتد 2-صفر، وبنفس النتيجة جتاوز ابراهيم 
املال فريق ديوانية بو عيدان، وسجل ديوانية تيفوني ثالثية نظيفة 
في برشلونة، ودك الشريدة مرمى الرندي 5 مرات، وودع القديري 
الدورة بخسارته امام الوطنية 0-2، واحتاج العتيبي الى ركالت 

الترجيح لتجاوز املجرن 0-3.

اس���تقبل رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي في مكتبه العب 
الفريق االول لكرة القدم في النادي العربي حمود ماجد، واش���اد 
اخلرافي مبشوار ماجد وما قدمه لناديه ومن قبل مع الصليبخات، 
جاء ذلك مبناسبة اقامة مهرجان تكرميي ملاجد في 9 يناير املقبل 
على هام���ش مباراة العربي مع الكويت ف���ي الدوري املمتاز على 

ستاد صباح السالم.
واعرب ماجد عن شكره لرئيس مجلس االمة لدعمه املتواصل 
للرياضيني، وقدم الالعب درعا تذكارية الى اخلرافي بهذه املناسبة، 

ودعوة حلضور مهرجان تكرميه.

استقبل نائب رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة السلة الشيخ طالل 
الفهد في مكتبه العب نادي النصر واملنتخب الوطني السابق للسلة 
انور الدويلة. وقدم الدويلة الى الفهد درعا تذكارية ودعوة حلضور 
مهرجان االعتزال املقرر في النصف الثاني من الدوري، ولم يقرر 

املباراة التي سيعتزل خاللها.
وأش���اد الفهد بالدويلة وأثنى على مسيرته الرياضية احلافلة 
بالعطاء واالخالص لناديه ولوطنه الكويت، كما اثنى على دماثة 
أخالقه طوال مشواره الرياضي، وطالبه بعدم االبتعاد عن ميادين 
كرة الس���لة والبقاء مع ناديه مدربا للمراحل السنية او في العمل 

االداري مع النادي الذي ترعرع فيه.

محمد هالل الخالدي
انتهت املباراة النهائية في بطولة كرة السلة في دوري مؤسسات 
التعليم العالي للعام الدراسي 2010/2009 والتي اقيمت يوم اخلميس 
املاضي على صالة جامعة اخلليج للعلوم والتكنولوجيا بلقاء جمع 
كال من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وفريق اجلامعة 
العربية املفتوحة حيث اتسم اللقاء بالندية واحلماس الذي امتع 
اجلمهور وانتهى اللقاء بفوز فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي 
والتدريب بنتيج���ة 98/101، احرز فريق الهيئة املركز األول وجاء 
فري���ق اجلامعة العربية باملركز الثاني وفريق اجلامعة االميركية 
باملركز الثالث، هذا وسوف تقام اليوم في متام الساعة السادسة 
وعلى ملعب كلية التربية األساسية بالعديلية املباراة النهائية في 
كرة القدم والتي جتمع فريق كلية علي صباح الس���الم العسكرية 
وفريق اجلامع���ة العربية املفتوحة وذلك لتحديد بطل اجلامعات 

لكرة القدم في الكويت للعام الدراسي.

لقطة من مباراة سابقة بني كاظمة والقادسية

جاسم اخلرافي يتسلم درعا تذكارية من حمود  ماجد

درع تذكارية إلى الشيخ طالل الفهد من أنور الدويلة

د.طه اجلاسر يقدم الكأس وامليداليات لالعبي »التطبيقي«

أسامة حسني يتحدث إلى الالعبني قبل بدء التدريب

أسامة اجتمع بالالعبين في معسكر القاهرة مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد

الكويت والعربي يبحثان عن األمل في بطولة االتحاد

كنكوني يغيب عن تدريبات األزرق بسبب التمزق

الصدارة بين كاظمة والقادسية في »الطائرة«

82 جوادًا وفرسًا في ختام سباقات »الصيد« لعام 2009

»غريب« يظفر بكأس سباق الهجن

أعرب رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد عن 
سعادته مبشاركة 82 جوادا وفرس���ا في آخر سباقات عام 2009 
ومتنى التوفيق لالس���طبالت املشاركة اليوم، وتقدم بالنيابة عن 
نفسه وعن أعضاء مجلس اإلدارة وأسرة نادي الصيد والفروسية 
إلى صاحب السمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء واحلكومة والشعب الكويتي والعالم أجمع بأرق التهاني 
والتبريكات داعيا الى اهلل العلي القدير ان يحفظ الكويت من كل 
شر ويحقق لها اخلير واالزدهار واألمن واألمان واالستقرار حتت 

قيادة صاحب السمو األمير وولي عهده حفظهما اهلل.
ويختتم النادي س���باقات عام 2009 باالجتماع العاش���ر الذي 
ينطلق في الثانية والنصف ويش���مل سبعة أشواط منها الشوط 
السابع الرئيسي املخصص للمبتدئات على الكأس املقدم من شركة 

البت���رول الوطنية الكويتية على مس���افة 1200 متر وقيد فيه 18 
جوادا وفرسا هي زاحف لدسمان والفيفا واخو بيبي ألبناء الشهيد 
ومسيو للنشاما واالبسل وغال ناصر لالبرق ومسرع للعرين وانا 
مني لبورسلي ومناف البوشيبة والولي للنصف وموزون للبنوان 
والقصيم للمهلب وبرج السفير للسفير وموسيقار لعبداحملسن 
العبدالكرمي ومروق للفرماوي وطعان لبوخمس���ني وأبوحس���ان 
للمش���عان واالحزم للش���الحي ومن الصعب حتديد هوية الفائز 

بالسباق.
كما يتنافس 16 جوادا وفرس���ا ايضا من املبتدئات على الكأس 
الثانية املقدمة من شركة البترول الوطنية الكويتية على مسافة 2000 
متر وأقوى املرشحني فيوم للنشاما وسلوم وبس وطواش وبس 
للنصف وكل الوفا لالبرق ومطراش للعوضي وزاهر ألبوشيبة.

فاز الذلول غريب لزباران العجمي بكأس 
النادي املخصص للجذع���ان قعدان على 
مسافة 6 كيلو في السباق الرابع عشر لنادي 
الهجن لهذا املوسم بعد منافسة مثيرة مع 
الذلول الفارس لسعود الفهادي واملسك ملقبل 
زاهر واجلذاب لسعد اجلباري وذيبان حلمد 
املري وش���اهني لغنيم العنقودي وسراب 
حلمد املري مسعود والنادر ألبناء الشهيد 

فهد األحمد.
وقام أمني الس���ر العام ربيع العجمي 

بتس���ليم الكأس الى مالك الذلول غريب 
وهنأهم بالفوز ومتنى لبقية املالك التوفيق 
في الس���باقات املقبلة وتقدم العجمي من 
القيادة السياسية والشعب الكويتي بأرق 
التهاني والتبريكات مبناسبة حلول العام 
امليالدي اجلدي���د 2010 داعيا الى اهلل بأن 
يجعله عاما س���عيدا وخيرا على الكويت 

والعالم.
وأضاف العجمي انه سيترأس وفد النادي 
املغادر الى تونس للمش���اركة في بطولة 

مهرجان دوز لسباقات الهجن ويضم الوفد 
مس���فر مبخوت وهادي حمد وانه يحمل 
دعوة الى املس���ؤولني عن رياضة الهجن 
في تونس للمش���اركة في بطولة الكويت 
الكبرى التي ستقام برعاية صاحب السمو 

في ابريل املقبل.
وأضاف ان الن���ادي اجرى االتصاالت 
الالزمة والتنسيق مع مسؤولي دول مجلس 
التعاون والدول العربية حول املوعد اجلديد 

ألغلى البطوالت لرياضة التراث.

يستأنف الدوري الذهبي احلاسم لبطولة الحتاد 
في الكرة الطائرة للعمومي عند السابعة مساء اليوم 
بإجراء مباراتي اجلولة الثانية وفيها يس���تضيف 

كاظمة فريق القادسية، والكويت فريق العربي.
وكانت اجلولة االولى أسفرت عن فوز القادسية 
على الكويت 3 - 0 وكاظمة على العربي 3 - 2 ما 
يجعل جولة اليوم مثيرة والفوز مطمح اجلميع، فهو 
يعني للقادسية وكاظمة التربع على قمة »الذهبي«، 
وبالنسبة للكويت والعربي مبنزلة التعويض وجتديد 

االمل قبل فوات االوان.
وتلعب الفرق االربعة »الذهبي« بنظام الدوري 
من دورين ذهابا وايابا، ويتم حتديد ترتيب املراكز 
االربعة االولى للبطولة على حسب مجموع النقاط 

التي يحصل عليها كل فريق.
ويخوض كاظمة والقادسية مباراتهما حتت شعار 
البديل عن الفوز واثبات اجلدارة بعد النجاح الالفت 
لكليهما في اجلولة االولى وامتالكهما املقومات التي 

تؤهلهما للصدارة.
ظهر كاظمة مبستوى افضل فنيا عما كان عليه 
بالقس���م االول من البطولة في أول���ى مبارياته ب� 
»الذهبي« امام العربي، وأسهمت عودة املعد موسى 
بجروة وانضمام النجم السعودي احمد البخيت في 
تعزيز قوة الفريق والذي اليزال مفتقرا إلى التجانس 

املطلوب خططيا وتكتيكيا.
ويضم البرتقالي، اضافة الى بجروة والبخيت 
الالعبني يوس���ف القالف ومحمد اس���حق وناصر 
الرفاعي وعب���داهلل بوفتني واحمد املال ومس���اعد 
احملمد وعبدالعزيز شاكر مجموعة اساسية، وهم 
خليط جيد من اصحاب اخلبرة وعناصر احليوية 
وامكاناتهم املهارية الفردية عالية، ولكن تبقى مسألة 
صهر اجلميع في بوتقة واحدة، وهي مرحلة آتية ال 
محالة وتعد مسألة وقت نظرا لكفاءة اجلهاز الفني 

للفريق بقيادة الصربي الكسندر ومساعده الوطني 
خالد البحوه.

نظريا وقياسا على البداية الصاعقة للقادسية 
امام الكويت في اجلولة االولى من »الذهبي« فإن كفة 
»االصفر« تعد هي الراجحة مبواجهة البرتقالي، فيما 
احلقيقة ان االمور ال حتسب كذلك، ألن لكل مباراة 
ظروفها للفريق نفسه واملنافس على حد سواء، ناهيك 
عن ان كاظمة فريق من العيار الثقيل ومن السذاجة 
االس���تهانة بقدراته، ويزيد املهمة صعوبة احتدام 
الصراع مبكرا على اعتالء القمة حلسم املنافسة في 

مرحلة الذهاب بالصدارة، وما لذلك من دافع معنوي 
ال يستهان به في االياب.

يتفوق القادسية على الفرق احمللية قاطبة بأنه 
الفريق األكثر استقرارا وتفاهما بني العبيه وجهازه 
الفني بقيادة املدرب التونسي محمد كعبار ومساعده 
محمد غالب، ويؤدي الكرة الطائرة أقرب ما يكون 
في حالت���ه الطبيعية، واألهم مي���زة متتع العبيه 
بثقافة الفوز وخوض اللقاءات املهمة بجدية وعلى 
وتيرة واحدة مع املقدرة على تصويب ما قد تظهر 

من أخطاء خالل اللعب.

يق���ود األصفر كابنت الفريق املعد املخضرم زيد 
الكاظمي والذي س���تكون بينه وب���ني نظيريه في 
كاظمة بحروه وبوفتني مباراة خاصة واألفضل منهم 

سيجعل كفة فريقه هي األرجح في اللقاء.

تجديد األمل

مب���اراة الكويت ووصيفه العرب���ي لها أهميتها 
الكبيرة بالنس���بة لكل منهما والفوز فيها مبنزلة 
جتديد األمل في اللحاق بركب املنافسة خصوصا ال 
يزال في »الذهبي« بقية ومن املمكن جدا ان تتغير 
احلس���ابات ويحقق احدهما البطولة، مادام انه ال 
مس���تحيل في عالم الرياضة مت���ى لم ينته الوقت 

املناسب لذلك.
ولن تخرج التشكيلة التي سيخوض مدرب الفريق 
التونسي اللقاء بها عن الالعبني: يوسف احلمدان، 
سلطان خلف، عبدالرحمن التوم، عبدالرحمن املقيحط، 
فيصل العجمي، وابراهيم موسى، كأساسيني ومعهم 
احملت���رف األنغولي بالل والذي يعول عليه الكثير 

متى وجد من يستثمر امكاناته صح.
احلال ذاته ينطبق على العربي وقد يكون عامل 
اخلبرة ملصلحته بوجود العبني لهم باع اليستهان 
به مع الطائرة أمثال عبداهلل جاسم، محمد القطان، 
عبدالرحمن العتيبي، عادل املزيعل، مشعل رمضان، 
راشد املرشود، اضافة الى بقية زمالئهم وهم مجموعة 
متجانسة ومترابطة واليزال مدربهم الوطني عبدالرضا 
املايل يطمح الى املزيد منهم مبا يتواءم وامكاناته 
وامكاناتهم على حد سواء وقد يكون احملترف الكوكا 

هو الورقة الرابحة ل� »األخضر« اليوم.
هذا ويدير مباراة كاظمة والقادس���ية احلكمان 
الدوليان علي العلوي وعلي ابل، ومباراة الكويت 
والعرب���ي احلكمان الدوليان علي األس���تاذ، خالد 

احلشاش.

القاهرة ـ حسين المطيري
موفد جمعية الصحافيين

الوطني  أج����رى املنتخ����ب 
الثاني في  التدريب  القدم  لكرة 
املعسكر املقام حاليا في مدينة 6 
أكتوبر املصرية، استعدادا للقاء 
منتخب اس����تراليا يوم 6 يناير 
املقبل ضمن التصفيات املؤهلة 
التي   2011 لنهائيات كأس آسيا 
س����تقام في قطر وهم صائمون 
مبناسبة يوم عاشوراء، وقد ظهر 
على اجلميع احلماس خالل ادائهم 

التمارين.
وش����ارك في التدريب جميع 
الالعب����ني، باس����تثناء احلارس 
شهاب كنكوني الذي يعاني من 
متزق بسيط في عضلة الفخذ، 
حيث أوضح د.عبداملجيد البناي 
انه يحتاج الى راحة وسيتدرب 

اليوم.
ومن جهة اخرى، عقد مدير 
املنتخب أسامة حسني اجتماعا 
مع الالعبني قبل تدريبهم مساء 
اول م����ن ام����س، طالبهم خالله 
ببذل قصارى جهدهم خاصة ان 
الفترة املتبقية للقاء اس����تراليا 
قصيرة جدا، كما ان املباراة تعتبر 
مصيرية، وال ميكن االستهتار 
بها خاصة اننا فزنا عليهم في 
اللقاء السابق اال ان الوقت احلالي 

مختلف.
وأضاف: عليكم التحامل على 
االصابات واملشاكل من اجل سمعة 
بالدكم، فاجلماهير الكويتية تعقد 
عليكم آماال كبيرة لتحقيق نتيجة 
مشرفة امام استراليا نستطيع 
من خاللها حسم مشوار الوصول 

كولينا يغيب
عن أستراليا

الوس��ط  يغيب العب 
االسترالي جايسون كولينا 
عن تشكيلة استراليا امام 
االزرق وذلك نتيجة االصابة 
في الركبة. وتعرض كولينا 
قائد نادي غولد كوس��ت 
اللتواء ف��ي الركبة خالل 
املب��اراة الت��ي حقق فيها 
فريق��ه الف��وز 5-1، على 
بريسبان روار يوم اجلمعة 
املاضي ضمن منافس��ات 
الدوري االسترالي. واعلن 
مدرب املنتخب االسترالي 
بيم ڤيربيك عن استدعاء 
ديان هيفرمان العب وسط 
نادي س��نترال كوس��ت 

مارينرز كبديل.

لنهائيات كأس آسيا.
ولفت حسني الى ان اللجنة 
االنتقالية لم تقصر مع االزرق، 
فقد هيأت له معسكرا خارجيا 
وفرت فيه كل سبل الراحة، لذلك 
علينا االس����تفادة منه، والكرة 
اآلن في ملعبنا، فعليكم االلتزام 
بتعليمات اجلهاز الفني وتطبيقها 

في امللعب.
اما مس����اعد مدرب املنتخب 
عبدالعزيز حمادة، فأش����ار الى 
ان الفترة احلالية نحتاج خاللها 
الى التركيز على االمور الفنية 

والتكتيكية لكي يكون املنتخب 
جاهزا للقاء خاصة ان الغالبية 
العظمى منه����م جاهزون بدنيا 
ويحتاجون كما قلنا في السابق 
الى تكتيك معني ملباراة استراليا 
س����نقوم بتطبيقه ام����ام فريق 

غلوريا الروماني.
وأشار الى ان املدرب غوران 
يحرص حاليا على تنفيذ تكتيك 
س����رعة االرتداد وقطع الهجمة، 
فقد طبق ذلك في التقسيمة التي 
جرت ام����س بني الالعبني الذين 
التكتيك  بدأوا يستوعبون هذا 

اجلديد، ويطبقون السرعة في 
التمرير خالل الهجمات.

الى  املفترض ان يصل  ومن 
القاهرة اليوم فريق غلوريا، اال ان 
حجوزات الطيران أربكت املتعهد 
الكريسميس في  بسبب اجازة 
أوروبا والقاهرة، ومن احملتمل 
تأجي����ل اللقاء مل����دة يوم واحد 

فقط.

هدية خاصة

يعتبر حمد العنزي »دينامو« 
الفريق فهو يشجع زمالءه خالل 

اللعب، كما انه يبذل جهدا كبيرا 
في التدريب����ات، ويتمتع بروح 
مرحة، فعق����ب انتهاء التدريب 
املسائي ش����اهد سلة زهور في 
صالة االس����تقبال ف����ي الفندق 
فحملها م����ع زميله خالد خلف 
لتقدميها هدية الى املعرس اجلديد 
مساعد ندا الذي شكرهما على هذه 
املبادرة، اال انه طلب منهما اعادة 
السلة ملكانها جتنبا إلحراجه مع 

موظفي االستقبال.
ومن املقرر ان يصل الى القاهرة 
اللجنة االنتقالية  اليوم رئيس 

اليوسف برفقة  الش����يخ احمد 
الالعبني محمد جراغ وعبداهلل 
البريك����ي لالنضمام الى االزرق 
عقب تخلفهما عن السفر بسبب 

املرض.
ال����ى ذل����ك، تقدم مس����ؤول 
العالقات العامة في الوفد سالم 
مبارك، بالشكر اجلزيل العضاء 
القاهرة حلرصهم  سفارتنا في 
عل����ى متابع����ة االزرق، وخص 
بالذك����ر عماد أم����ان من املكتب 
العس����كري، الذي يحرص على 
االتصال والسؤال عن الالعبني.

فهيد العجمي

التدريبات متواصلة للمنتخب »رجااًل وسيدات«

العجمي: كأس اتحاد الهوكي في يناير 2010
أعلن رئيس احتاد هوكي 
العجمي عن  اجلليد فهي��د 
تنظيم بطولة كأس االحتاد 
لهوكي اجلليد للمرة االولى 
في يناير 2010، بعد النجاح 
في تنظيم النسخة االولى من 
الدوري احمللي للعبة وحصول 

الكويت على اللقب.
وقال العجمي ان البطولة 
س��تقام بنظام الدوري من 
مرحلة واحدة بنظام خروج 

املغلوب مبش��اركة 8 اندية هي: القادسية والكويت والعربي 
والساملية وكاظمة والتضامن والصليبخات والساحل حتت 
اشراف االحتادين اآلسيوي والدولي للعبة وبرعاية الرئيس 
الفخري للهوكي الشيخ جابر البندر. واضاف ان االستعدادات 
في مراحلها االولية من جتهيز الكأس وامليداليات والفانيالت 
لالندية واعداد قوائم بأسماء الالعبني العتمادها رسميا وحتديد 
اطقم التحكيم التي ستدير املباريات التي تستضيفها صالة 
التزلج على ان يحدد الحقا موعد البطولة وجدول مبارياتها. 
وعلى صعيد املنتخب الوطني قال العجمي ان الالعبني يواصلون 
تدريباتهم ايام االحد واالثنني واالربعاء في الساعة ال� 8:30 
مس��اء في صالة التزلج كما يتدرب منتخب الس��يدات ايام 
االحد واالربعاء في الساعة ال�4:30 عصرا. واكد العجمي على 
ضرورة التزام الالعبني والالعبات في التدريبات اس��تعدادا 
للبطوالت املقبلة واهمها دورة االلعاب اآلس��يوية الشتوية 

السابعة التي تستضيفها كازاخستان عام 2011.


