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علي شعبان

الشيخ ضاري الفهد

 )عادل يعقوب(محمد جراغ تألق أمام خيطان وقاد العربي لتحقيق فوز كبير

ضربة ساحقة لالعبة األزرق أمام اإلمارات وفي االطار سحر العوبد

جانب من سباق مهرجان »األنباء« في نادي الصيد والفروسية املوسم املاضي

65 جوادًا وفرسًا في االجتماع الثاني لسباقات الخيل بنادي الصيد والفروسية

جياد »األولى والثالثة« تتنافس على كأسي خالد يوسف المرزوق و»األنباء«
مسافة 1200 متر، قيد 11 فرسا هي: 
نشوى حملمد جليعب وهال مطرة 
لألبرق والهن���وف وبس للنصف 
وآللئ لسعدون العتيبي ومعشوقة 
ليان وغال لطيفة للعرين وملحة 
وعنيدة ملناحي املطيري وبرش���ة 
للسفير، وآفال ألبناء نايف الدبوس 
ووسن للبنوان. وفي الشوط الثالث 
املخصص للمبتدئات على مسافة 
1400 متر، قيد 13 جوادا وفرس���ا 
هي: عنب���ر وب���س وأبوعنكورة 
وبس للنصف واالبس���ل لالبرق 
ومطراش ونابولي حلامد العوضي 
ومزدوج وصفوق للعرين وطعان 
لبوخمسني وونيس البال للجحيل 
واخو عفتان وصعاطير للسيحان 
وشنب للشاطري ومناف البوشيبة. 
وفي الش���وط الراب���ع املخصص 
جلياد الدرجة الثانية على مسافة 
1400 متر، قيد في���ه 9 جياد هي: 
اآلزوري لفالح بومتر واملتنبي وبس 
للنصف وشمالي للوطنية والزبرجد 
للهويدي وريبال وامللتهب ملناحي 
املطيري ويس���تاهل خير للعرين 

ومرتاح للنشاما.

واجلحيل والعرين التي استعدت 
جيدا للس���باق. وقد أعرب رئيس 
نادي الصيد والفروس���ية الشيخ 
الفهد عن سعادته بالدعم  ضاري 
الالمحدود الذي يقدمه العم خالد 
يوس���ف امل���رزوق لرياضة اآلباء 
الواضحة في  واألجداد وبصماته 
تاريخ رياضة الفروسية بالكويت. 
وانه بالنيابة عن أسرة نادي الصيد 
العم خالد  والفروس���ية يش���كر 
يوس���ف املرزوق و»األنباء« على 
اجلهود الواضحة من أجل االرتقاء 
برياضة الفروسية األصيلة، ويتمنى 
ألصحاب االسطبالت ومالك اخليل 
التوفي���ق والنجاح ف���ي مهرجان 
اليوم. وفي بقية أش���واط اليوم، 
قيد في الش���وط األول املخصص 
للمختلط على مسافة 1000 متر 9 
جياد هي: أوطان ولعيون عبداهلل 
لألبرق وانديان س���يبر للمسايل 
ومت���روك للنش���اما وحضرموت 
للعرين ومهلي للنصف وهواش 
للس���يحان وأبوحسان للمشعان 
وابني البوش���يبة. وفي الش���وط 
الثاني املخص���ص لألفراس على 

يشهد مضمار س���باق اخليل 
بنادي الصيد والفروسية في الرابعة 
بعد عصر اليوم برعاية العم خالد 
يوسف املرزوق وحضور خليفة 
وليد املرزوق االجتماع الثاني لسباق 
اخليل لهذا املوسم الذي قيد فيه 65 
جوادا وفرسا من مختلف الدرجات 
وهي املختلط واألفراس واملبتدئات 
والدرجة الثانية والثالثة واألولى 
منه���ا 8 جياد من أبط���ال الدرجة 
األولى تتنافس على الكأس املقدم 
من العم خالد يوسف املرزوق وهي: 
ولهان للنشاما وغال فهد ولعيون 
س���ارة لألبرق وسالطني ومسرع 
للعرين وزين املعاني للش���الحي 
وكوون وبس للنصف ووليف البال 
للجحيل. والصراع سيكون مثيرا 
بني بطل املوس���م السابق النصف 
واسطبل النشاما الذي احتل املركز 
الثاني واألبرق الساعي الى استعادة 
لقبه الذي فقده في املوسم االخير 

وظهر بصورة طيبة هذا املوسم.
كما تتنافس جياد الدرجة الثالثة 
على مسافة 1400 متر على الكأس 
املقدمة من »األنباء« وهي النووي 

ألبن���اء الش���هيد والطرقي وبس 
والعقاد وبس للنصف واليم ألبناء 
نايف الدبوس ومسيو وأبوسلطان 
واجلاحد للنشاما وأوباما ومهلهل 
للعرين وعزيز الروح للجحيل وغال 
مناخ لألبرق وقدساوي للقادسية 
وزين الفعايل للشالحي وعنبسة 
للعنزي وم���وزون للبنوان، ومن 
بالفائز حيث  التكه���ن  الصع���ب 
يع���ود الن���ووي للمش���اركة مع 
جياد النصف والنش���اما واألبرق 

وفد أمني يزور اليمن لالطالع على جهوزيتها

اإلمارات تعلن تشكيلتها لكأس الخليج

شعبان يجري 3 
عمليات في إنجلترا

المهرجان الرياضي 
للمعاقين ينطلق اليوم

أكد مصدر امني ميني وصول وفد اللجنة األمنية 
املكلفة م����ن قبل وزراء الداخلي����ة في دول مجلس 
التعاون مساء أمس األول الى جنوب اليمن بغرض 
االطمئنان على الوضع األمني في مدينتي عدن وابني 
التي ستقام فيها دورة كأس اخلليج ال� 20 لكرة القدم 

من 22 اجلاري الى 5 املقبل.
وقال املصدر لوكالة الصحافة الفرنسية ان الوفد 
األمني مكون من 8 أشخاص وجمعيهم ميثلون دول 
مجلس التعاون، مشيرا الى اجتماعا سيعقد في عدن 
يضم اللجنة األمني����ة اليمنية خلليجي 20 والوفد 
األمني اخلليج����ي ويتم فيه بحث املنظومة األمنية 

اليمنية حلماية البطولة.
وسيقوم الوفد اخلليجي بزيارة تفقدية للمالعب 

اخلاصة بالبطولة واالطالع على جهوزيتها.
وكانت صحيفة »اجلزيرة« السعودية ذكرت أن 
جلنة أمنية مكلفة ستصل إلى اليمن لالطالع على 
األوضاع األمنية في مدينتي عدن وأبني والبت فيما إذا 
كانت األمور إيجابية وال خوف على إقامة البطولة في 
موعدها احملدد، أو تأجيلها إلى أن تستتب األوضاع 
األمنية. ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها باملطلعة 
ان االحتاد السعودي يترقب بحذر ما ستسفر عنه 
نتائج زيارة اللجنة األمنية اخلليجية التي مت تشكيلها 
في االجتم����اع الوزاري لوزراء الداخلية اخلليجيني 

قبل عدة أيام في الكويت.
وأكدت مصادر الصحيفة أن انطالق البطولة في 

موعدها احملدد مازال أمرا غير محسوم.

أعلن الس����لوڤيني ستريشكو كاتانيتش مدرب 
منتخب االمارات لكرة القدم تش����كيلة من 24 العبا 
استعدادا للمشاركة في بطولة كأس اخلليج العشرين 
الت����ي تس����تضيفها اليمن من 22 اجل����اري حتى 5 

ديسمبر.
وتبدأ االمارات استعداداتها للبطولة بإقامة معسكر 
داخلي في دبي غدا الثالثاء وخوض مباراة ودية مع 

الهند في 18 اجلاري قبل السفر الى اليمن.
ويغي����ب عن االمارات ف����ي »خليجي 20« العبو 
املنتخب االوملبي املش����ارك حاليا في دورة األلعاب 
اآلسيوية في مدينة غوانزو الصينية، ونادي الوحدة 

الذي يستعد لبطولة كأس العالم لالندية في ابوظبي 
من 8 الى 18 ديسمبر املقبل.

والالعبون هم ماجد ناصر وماهر جاسم وسعيد 
الكاس وراش����د عيس����ى )الوصل( وعبيد الطويلة 
واسماعيل احلمادي واحمد خميس )األهلي( ومحمود 
املاس )الشارقة( وخالد سبيل وسبيت خاطر وسلطان 
برغش وأحمد جمعة )اجلزيرة( وفوزي فايز وسيف 
محمد وفارس جمعة ومس����لم فايز وعلى الوهيبي 
ومحمد عبدالرحمن وعبدالعزيز فايز )العني( ويوسف 
جابر وفهد فريش وسلطان الغافري )بني ياس( ووليد 

عباس )الشباب( وعامر مبارك )النصر(.
من املنتظ����ر ان يجري رئيس 
نادي الصليبخات الس����ابق علي 
شعبان 3 عمليات جراحية بأحد 
مستش����فيات اجنلترا خالل هذه 
الفحوصات  األيام بع����د إج����راء 
الطبي����ة الالزمة وتقرير ضرورة 
إجراء العمليات اجلراحية إليقاف 
اآلالم التي يعاني منها. وقد أعرب 
شعبان عن شكره اجلزيل لسمو 
رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر 
احملمد والشيوخ والوزراء وقيادات 
الرياضي����ة والرياضيني  احلركة 
الذين  ورجال الصحافة واإلعالم 
اتصلوا لالطمئن����ان عليه، ودعا 
اهلل ان مين عليه بالشفاء وجناح 

العمليات التي سيجريها.
والقسم الرياضي ب� »األنباء« 

يتمنى جناح عمليات شعبان.

أكد أمني سر نادي املعاقني شافي 
الهاجري اكتمال االس���تعدادات 
إلقامة املهرجان الرياضي للمعاقني 
الذي ينطلق اليوم مبناسبة اليوم 
السادس للتضامن مع  الوطني 
املعاقني مبشاركة 170 العبا والعبة 

في 3 ألعاب.
ل� »كونا« ان  الهاجري  وقال 
الذي يقام على صالة  املهرجان 
النادي بحضور رئيس وأعضاء 
مجلس االدارة والرئيسة الفخرية 
للنادي الشيخة شيخة العبداهلل، 
وعدد من نواب مجلس األمة يشمل 
ألعاب كرة السلة وكرة الطاولة 

وألعاب القوى.

خسارة الكويت أمام اإلمارات والبحرين تهزم قطر

ختام »خليجية الطائرة« للفتيات اليوم
تختتم اليوم البطولة االولى 
للكرة الطائرة للمرأة في مجلس 
التعاون لدول اخلليج العربية 
على صالة نادي فتيات القرين 
برعاية نائ���ب رئيس مجلس 
الوزراء للش���ؤون االقتصادية 
ووزير الدولة لشؤون التنمية 

واإلسكان الشيخ احمد الفهد.
ويسبق احلفل اخلتامي إقامة 
مباراتني، تبدأ االول��ى ال��ساعة 
ال� 4 عصرا بني البحرين وعمان، 
تليها مباراة الكويت وقطر في 
ال� 6 مساء. على صعيد نتائج 
ام���س االول، ف���ازت البحرين 
على قط���ر 3 � 2، جاءت نتائج 
االش���واط 25 � 18، 20 � 25، 18 � 
25، 25 � 22، 19 � 17. أدار املباراة 
احلكمان الدوليان عبداالمير احمد 
)الكويت( واسماعيل البلوشي 

)االمارات(.

املب���اراة كانت  وعقب هذه 
املواجه���ة املرتقبة بني الكويت 
واالمارات حيث دخل املنتخبان 
وهما متس���اويان في مجموع 
النقاط لكل منهما 4 نقاط، ومتكن 
منتخب االمارات من حتقيق فوز 
سهل على منتخبنا 3 � 0، جاءت 
نتائج االشواط 25 � 10، 25 � 9، 
25 � 15 في مباراة استغرقت اقل 
من ساعة، وهي اخلسارة االولى 

للكويت في البطولة.
اللجنة  وأش���ادت رئي���س 
النسائية لالحتاد االماراتي أللعاب 
القوى وعضو اللجنة النسائية 
لالحتاد اآلسيوي أللعاب القوى 
س���حر العوبد بالتنظيم الرائع 
للبطولة والذي من ش���أنه ان 
يشجع على استمرار البطوالت 
النسائية في دول مجلس التعاون 
اخلليجي، مضيفة ان احلضور 

اجلماهيري إضافة إلى املستوى 
الفني املتطور الذي ظهرت عليه 
املنتخبات املشاركة يجعل من 
تنظيم البطوالت أمرا يس���اعد 
عل���ى تطوي���ر رياض���ة املرأة 

اخلليجية.
كما أشاد رئيس جلنة احلكام 
بالبطول����ة احلك����م الدولي عادل 
بوناشي باملستوى الفني للحكام 
الذين يقوم����ون بإدارة البطولة، 
وقال انهم ميلكون خبرة عالية، 
وانهم يطبق����ون القانون الدولي 
البطولة فرصة  للعبة. واضاف: 
كبيرة للفتيات املشاركات بالبطولة 
لالستفادة من األمور التحكيمية 
ومعرفة القوانني الدولية املعمول 
بها، موضحا ان حكمني في البطولة 
مدعوان وهما اسماعيل البلوشي 
)االمارات( وعب����اس عبدالرضا 

)البحرين(.

»األزرق« تلقى طلبات للعب مع عدة منتخبات.. ويغادر الى معسكر أبوظبي

الفهد: لن نستبعد أي العب هارب فالمصلحة الوطنية فوق كل شيء
فرمبا كان الالعب مظلوما ومت 
ايقافه من ناديه، هذا ومن املقرر 
ان يغادر في العاشرة من صباح 
اليوم وفد االزرق الى ابوظبي 
القامة معسكره التدريبي الذي 
ميتد حت���ى 20 اجلاري وذلك 
استعدادا للمشاركة في »خليجي 
20« في مدينة عدن اليمنية خالل 
الفترة م���ن 22 اجلاري الى 5 
ديسمبر املقبل، وسيرأس وفد 
الفنية  اللجنة  االزرق عض���و 
والتطوير يوسف اليتامى، ومن 
اجلهاز االداري اس���امة حسني 
وعلي محمود ومدرب املنتخب 
الصرب���ي غ���وران توڤارتش 
ومس���اعده عبدالعزيز حمادة 
البناي ود.علي  ود.عبداملجيد 
الش���مالي كجهاز طب���ي، هذا 

باالضافة الى 25 العبا.

فالتحضيرات بدأت منذ فترة 
طويلة وعبر ع���دة منتخبات 
االول والردي���ف واالوملب���ي 
الختيار افضل العناصر، وصوال 
الى معس���كر أبوظبي، شاكرا 
في الوقت ذاته رئيس االحتاد 
الرميثي على  االماراتي محمد 
اجلهود املبذولة من اجل جناح 

معسكر االزرق.
ان االزرق  الفه���د  وأوضح 
تلقى العديد من الطلبات للعب 
مباريات جتريبية مع منتخب 
جن���وب افريقي���ا ومنتخبات 
اوروبية اخرى اال ان احتاد الكرة 
طلب تأجيلها لوقت الحق بسبب 
التزامه بخوض مباراتني وديتني 
في معسكر ابوظبي امام العراق 

والهند على التوالي.
الالعبني  وعن ازمة هروب 

اوضح الفهد انه ليس بالضرورة 
اس���تبعاد اي الع���ب محترف 
باخل���ارج فمصلح���ة الكويت 

فوق كل اعتبار، لذلك فسنقوم 
بدراس���ة وضعي���ة كل العب 
محترف لنرى سبب خروجه، 

عبداهلل العنزي
أعرب رئيس احتاد كرة القدم 
الشيخ طالل الفهد عن اطمئنانه 
ملا ستؤول اليه االوضاع خالل 
منافس���ات »خليجي 20« في 
اليمن من خ���الل الثقة الكبير 
باالس���تعدادات التي تقوم بها 
اللجنة املنظمة للبطولة هناك، 
مش���يرا في الوقت ذاته الى ان 
الق���رار الرياض���ي املتخذ من 
قبل احتاد الكرة هو املشاركة 
في »خليج���ي20«، واكد الفهد 
خ���الل اجتماعه مس���اء امس 
مع وف���د االزرق املغ���ادر الى 
معسكره في العاصمة االماراتية 
ابوظبي استعدادا للبطولة ان 
كل الترتيبات جاهزة من اجل 
حتقيق مشاركة ايجابية لالزرق 
البطول���ة اخلليجية،  خ���الل 

األزرق الرديف يهزم الهند
ف���از األزرق الرديف على الهن���د 2 � 0 في املجموعة 
الرابعة، وعمان على جزر املالديف في املجموعة السادسة 
امس في افتتاح منافس���ات الدور األول من مسابقة كرة 
القدم ضمن دورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 التي تستضيفها 

مدينة غوانزو الصينية من 12 الى 27 اجلاري.
وسجل محمد الرشيدي )6( وخالد عجب )53( هدفي 
األزرق. ويلعب األزرق مباراته الثانية مع س���نغافورة 

غدا الثالثاء.
وفي املجموعة اخلامس���ة، فازت اوزبكس���تان على 

بنغالدش 3 � 0.

الكويت لتخطي التضامن.. والساحل والجهراء يستضيفان الصليبخات والفحيحيل في كأس االتحاد

النصر يواصل الصدارة والعربي يكتسح خيطان

 عبدالعزيز جاسم  - مبارك الخالدي
واصل النص���ر عروضه القوية واحتفظ 
بالصدارة في اجلولة السادسة من كأس االحتاد 
بعد أن متكن من الفوز على الس���املية 0-2 
على ستاد علي صباح السالم ليرتفع رصيد 
»العنابي« إلى 16 نقطة بينما ظل الساملية في 
املركز الرابع ب� 9 نقاط، سجل للنصر البرازيلي 
غايرو سيلڤا )12( والبرازيلي اآلخر جوني 
الندرينيو )56(. ضغط العنابي منذ البداية 
من اجل تسجيل هدف مبكر ومتكن من ذلك 
بعد مرور 12 دقيقة عن طريق غايرو ثم عاد 
اللعب وانحصر بني الفريقني في وسط امللعب 
مع أفضلية في الهجمات لصالح العنابي بينما 
حاول الس���املية تعديل النتيجة لكن أغلب 
هجماته كانت تقف عند منطقة ال� 18 بسبب 
عدم وجود مهاجم يترجمها إلى فرص. وفي 
الشوط الثاني ضاعف النصر النتيجة بعد 
أن انفرد جوني باملرمى الذي كس���ر مصيدة 
التسلل ووضع الكرة في الشباك )56( لتصبح 
املباراة سجاال بني الفريقني هجمة هنا واخرى 
هناك لكن دون تسجيل لألهداف من الفريقني 
بسبب تسرع املهاجمني في التعامل مع الكرة 

والحت العديد من الكرات الثابتة للس���املية 
أمام منطقة اجلزاء إال أن العبيه لم يستغلوها 

بالصورة املطلوبة.
وقفز العربي للمركز الثاني بعد أن اكتسح 
خيط���ان 5-0 ليرتفع رصي���د األخضر إلى 
12 نقطة بينما بق���ي خيطان في املركز قبل 
األخير ب� 3نقاط. س���جل للعربي البرازيلي 
لينون نيلسون وأحمد موسى وعبدالعزيز 

السليمي )هدفني( ومحمد جراغ.

مباريات اليوم

تنطلق في ال� 5:40 مس���اء اليوم اجلولة 
السادسة للمجموعة الثانية، حيث يحل الكويت 
»12 نقطه« ضيفا على التضامن »5 نقاط«، 
ويصطدم الصليبخات »8 نقاط« بالساحل 
»7 نقاط« فيما يلتقي الفحيحيل »8 نقاط« 
اجلهراء »4 نقاط« على ستاد مبارك العيار.
ويسعى االبيض اليوم لالبتعاد بصدارة 
املجموعة بالرغم من افتقاده جهود عناصر 
غير قليلة من العبيه األساس���يني مثل فهد 
ع���وض واحمد الصبيح لإليق���اف وكاريكا 
وناص���ر القحطاني لالصاب���ة وخالد عجب 

املنضم للمنتخب الرديف، إال ان مدرب الفريق 
البرتغالي روماو ميتلك املفاتيح القادرة على 
الفوز بنقاط املباراة خاصة انه امتدح مؤخرا 
التطور الفكري لالعبيه واستيعابهم النهج 
التكتيكي املتبع اضافة الى ارتفاع معدل لياقة 

الالعبني.
وفي املب���اراة التي جتم���ع الصليبخات 
والساحل يبدو ان الفرص متكافئة بني الفريقني 
فالف���ارق بينهما نقطة واحده وهما يعرفان 
بعضهما جيدا، فالصليبخات لم يقدم العرض 
املنتظر منه في اجلولة السابقة وخرج متعادال 
امام الفحيحيل 2 � 2 وهو الوضع الذي اجبر 
املدرب ثامر عناد على إعادة حساباته اليوم 
بتواجد البرازيليني باولو فينتور وانطونيو 
ويلسون ومشعل ذياب وفيصل دشتي وحمد 
العازمي. في حني اظهر الساحل اداء مقنعا في 
مبارياته االخيرة بقيادة الكرواتي مارينكو 
كوجلان���ني الذي جنح في ايج���اد التوليفة 
املناس���بة من العبي اخلبرة والش���باب في 
مقدمتهم خالد القحطان���ي ومنصور مانع، 
وان كان يفتق���د جهود جنم���ه محمد فريح 

املنضم للمنتخب الرديف.


