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محمد الصباح يزور األزرق في معسكره بأبوظبي

الفحيحيل يهزم السالمية
 في  دوري الصاالت

السالمية يتوج بكأس الجودو 

بندر وجواد إلى ألمانيا

الكيوكشن كراتيه يختتم معسكره 

واصل الفحيحيل انتصاراته بعد تخطيه الس���املية 4-3 أول 
من أمس في اطار منافس���ات األسبوع الثالث من دوري الصاالت، 
وس���جل للفحيحيل شاكر املطيري »3 أهداف« وفهد السهلي فيما 

سجل للسماوي هاني شهاب »هدفني« ويوسف البغلي.
بدأ الفحيحيل بتشكيلته املعتادة املدعومة باحملترفني اإليرانيني 
لكن على الرغم م���ن اكتمال صفوفه اال انه لم يظهر باملس���توى 
املطلوب حيث كثرت أخطاء الالعبني سواء في التمرير أو االنتشار 
الصحي���ح أو حتى تنفيذ املهام الفنية امللق���اة على عاتقهم، وفي 
منتصف الش���وط األول استطاع الفحيحيل تسجيل هدفني وبعد 
دقائق قليلة متكن العبو الس���ماوي م���ن احراز هدف. ولم ييأس 
العبو السماوي فزادوا من حماسهم وإصرارهم على الرجوع الى 
جو اللقاء وكادوا يصلون الى مبتغاهم الس���يما بعد تس���جيلهم 
هدفني في الدقائق األخيرة من الشوط الثاني، لينتهي اللقاء بفوز 

الفحيحيل بصعوبة وخسارة الساملية بشرف.

فاز الساملية بكأس بطولة اجلودو للناشئني أول من أمس بعد تغلبه 
في النهائي على الكويت. وأكد املدير الفني جنم عبداهلل اكبر، ان السماوي 
لعب بروح معنوية عالية وحقق املركز االول عن استحقاق، وهذا ليس 

بغريب على فريق مثل الساملية صاحب االجنازات والبطوالت..
وأض����اف ان الالعبني كانوا متميزين جدا في أدائهم مثل جاس����م 
اسماعيل، وبحر املتروك، وعيسى اش����كناني، وحسني غلوم، وفواز 

عسكر.

يغادر حارس القادس���ية علي ج���واد للحاق بزميله فايز بندر 
إلى أملانيا الجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي حيث تكفل 
القادسية بعالج الالعبني في املانيا خاصة ان الفريق بحاجة جلهود 
جميع العبيه في ه���ذه الفترة.يذكر ان تكلفة عالج الالعبني التي 
تكفل���ت بها إدارة النادي تقارب 11 ألف دينار ومن املقرر ان يعود 
الالعبان الى البالد بعد اجراء العملية الس���تكمال مرحلة العالج 

الطبيعي والتأهيل خلوض بقية مباريات املوسم.

اختتمت أكادميية الكيوكوشن معسكرها الثالث بالتنسيق مع 
جلنة الكيوكوش���ن كراتيه املنبثقة من اللجنة االوملبية الكويتية 
والذي اقيم خالل الفترة من 20 الى 24 اكتوبر املاضي حتت اشراف 
املدرب العاملي الياباني تداشي اشيهارا، بحضور بطل العالم بالل 
اخلزعل ورئيس جلنة الكيوكوشن كراتيه في الشرق االوسط هاشم 

مكي من لبنان ورئيس فرع الكويت عبداهلل البنوان.

 قام نائ���ب رئيس مجلس 
الخارجية  ال���وزراء ووزي���ر 
الش���يخ د.محمد الصباح أول 
من أمس بزيارة وفد المنتخب 
الوطني األول في أبوظبي حيث 
يقيم معسكرا تدريبا استعدادا 
للمشاركة في بطولة خليجي 
20 التي س���تقام في اليمن 22 

نوفمبر الجاري.
وقال الشيخ د.محمد الصباح 
في تصريح ل� »كونا« انه يود أن 
ينقل رسالة أبوية من صاحب 
الس���مو األمير الشيخ صباح 
األحمد الى وفد المنتخب، مبينا 
ان صاحب السمو األمير يعول 
في رسالته على أبنائه العبي 
المنتخ���ب أن يكون���وا مثاال 
يحتذى تسامحا وخلقا وقيما 
لرفع علم الكويت في مثل هذه 

المحافل الرياضية األخوية.
ونقل الشيخ د.محمد لوفد 
المنتخب تحيات س���مو ولي 
العهد وس���مو رئيس مجلس 
الوزراء وتشجيعهما لتحقيق 
ان  المرجوة، مضيفا  النتائج 
تحقيق االنتصارات الرياضية 
مهم ولكن الشيء األساسي هو 
الكويتي والمشاركة  التواجد 
الكويتية  الكويتية والصورة 

الطيبة التي يتعين تقديمها.
وقال ان في مجال الرياضية 
ثمة دول ل���م تكن ذات صيت 
معروف سياسيا واقتصاديا 
ولكنها أوجدت لنفسها سمعة 
من خالل الرياضة وهو األمر 
ذاته الذي تعول عليه الكويت 
في أبنائها الرياضيين من خالل 
حسن تعاملهم ورقيهم ليرفعوا 
اسم الكويت بالصورة المعهودة 

الطيبة.
وبي���ن الش���يخ د.محم���د 
الخلي���ج  الصب���اح ان دورة 
ه���ي دورة أخوية تربط أبناء 
لذا  الخليج بعضه���م ببعض 
يتعين اال يكون هناك ضغط 
نفسي في مثل هذه المباريات 
ألن اللعب يكون مع األش���قاء 
الى انه  الخليجيين، مش���يرا 
ليس هن���اك رابح حقيقي في 
دورة الخلي���ج ألن الكل فائز 
وأن الفوز الحقيقي يتجس���د 
من خالل اللحم���ة الخليجية 
التواصل  واالس���تمرارية في 

من خالل هذه الدورات.
الوفد  من جانبه قال مدير 
عض���و مجل���س إدارة الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
يوسف اليتامى ل� »كونا« انه 
يثمن هذه الزيارة الكريمة من 

الشيخ د.محمد الصباح، مشيرا 
الى أن مثل هذه الزيارات هي ما 
اعتاد عليه الشعب الكويتي في 
التواصل والتراحم والترابط.

وقال ان الوفد يثمن عاليا 
الرس���الة األبوية من صاحب 
السمو األمير وسمو ولي العهد 
وسمو رئيس مجلس الوزراء 

الش���يخ  حيث تفضل بنقلها 
د.محمد الصباح باعتبار تلك 
الرس���الة دافع���ا لتقديم أداء 
طيب في البطولة من الوجوه 

كافة.
وأضاف اليتامى ان أبناءكم 
في المنتخب يعاهدونكم على 
أن يكونوا على قدر المسؤولية 

وأن يحققوا طموحات القيادة 
الرشيدة والشعب الكويتي من 
خالل البطولة المقبلة في اليمن، 
يذكر ان الشيخ د.محمد الصباح 
قد وصل الى أبوظبي اول من 
أمس للمشاركة في االجتماع 
ال� 117  الوزاري التحضي���ري 
للدورة ال� 31 للمجلس األعلى 

لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية.

وحضر لقاء الشيخ د.محمد 
الصباح مع وفد المنتخب سفيرنا 
في ابوظبي ص���الح البعيجان 
والمستش���ار ف���ي مكتب نائب 
رئيس مجل���س الوزراء ووزير 

الخارجية خليفة الخرافي.

الشيخ د.محمد الصباح في حديث مع يوسف اليتامى

العبو املنتخب الوطني يستمعون للشيخ د.محمد الصباح

المبارك استقبل العمران

عاشور يدعو المرزوق لمهرجان اعتزاله

الحجل يشيد بإنجاز االتحاد السوري

»الوطنية لالتصاالت« يحرز المركز الثالث
في »رد بل فلوغ تاغ 2010«

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
وزير الدفاع الش���يخ جابر املبارك العب نادي 
كاظمة واملنتخب الوطني السابق لكرة القدم ناصر 
العم���ران، حيث وجه له الالعب دعوة حلضور 

مهرجان اعتزاله الذي سيقام 10 ديسمبر املقبل 
خالل املباراة التي جتمع كاظمه والقادسية ضمن 
منافسات الدوري املمتاز برعاية من الشيخ طالل 

خالد األحمد.

قدم عبداهلل عاشور حارس مرمى الفريق األول 
لكرة القدم بناديي العربي والفحيحيل الس���ابق 
الدعوة لرئيس مجلس إدارة نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق حلضور مهرجان اعتزاله الذي س���يقام 

حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية على هامش 
مباراة الكويت والفحيحي���ل 25 نوفمبر اجلاري 

بستاد الكويت.

 سمير بوسعد
نّظمت اجلالية السورية في الكويت استقباال 
لنادي االحتاد السوري بطل كأس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم للمرة األولى على حساب القادسية بعد 
فوزه بركالت الترجيح 4-2، وذلك في مقر السفارة 
بحضور سفير اجلمهورية العربية السورية في 

الكويت بسام عبد املجيد وأركان السفارة.
وأشاد رئيس اجلالية السورية ابراهيم احلجل 

باالجناز الذي حققه العبو االحتاد بفوزهم بكأس 
االحتاد اآلسيوي على حس���اب شقيقه القادسية 
الكويتي، مشيدا باملس���توى الذي قدمه الالعبون 

وعزميتهم لتحقيق اللقب الغالي.
يذكر ان بعثة االحتاد لقيت االستقبال احلافل 
واالهتمام الكبيرة فور وصولها إلى دمشق وحلب، 
وساد جو من األفراح بالنصر الكبير الذي يعتبر 

انتصار للكرة السورية عامة.

في واحدة من أكبر األنش���طة التي تقام في 
الكويت، أحرز فريق الوطنية لالتصاالت فوزا 
كبيرا في احلدث الس���نوي الذي أقامته شركة 
»رد ب���ل« فلوغ تاغ 2010« أخي���را في املارينا 

كرسنت.
وقدرت اع���داد املتفرجني بأكثر من 20 ألف 
متفرج من مختلف االعمار جتمعوا ملشاهدة هذا 
احلدث الكبير واملميز الذي ش���هد مشاركة 29 
فريقا غمرتها أجواء احلماسة والقوة والرغبة 

في التحليق عاليا.
وقد مت تقييم فريق الوطنية بالتركيز على 
التصميم اخلالق واالداء واملس���افة املقطوعة، 
حيث جمع الفريق 134 نقطة وأحرز املركز الثالث 
وسط إشادة كبيرة من احلكام بالتحليق السهل 

والهبوط املتجانس على املاء دون أي مش���اكل 
فني���ة، حيث كان على ال� 29 فريقا الهبوط من 
فوق قاعدة يصل ارتفاعها الى 6 أمتار باستخدام 

القوة اجلسدية فقط.
وتعليقا على الفوز، أكد مدير العالقات العامة 
في الوطنية لالتصاالت عبدالعزيز البالول: ان 
الوطنية تسعى دائما لتشجيع مثل هذه االنشطة 
املتعلقة بالشباب والرياضة. ونحن نعتبر رد 
بل فلوغتاغ مبنزلة أكب���ر حدث متت رعايته 
من قبل الوطنية لهذا العام. ولم يقتصر دعمنا 
من خالل رعايته، ولكن حرصنا على املشاركة 
كذلك وأحرزنا وبكل فخر املركز الثالث بفضل 
جهود الفريق الذي يضم في أعضائه مجموعة 

مبدعة من موظفينا.

تتواصل التدريبات اليومية ملنتخبنا الوطني 
لهوكي اجلليد في صالة التزلج استعدادا خلوض 
دورة االلعاب االسيوية الش���توية السابعة التي 
تستضيفها كازاخس���تان من 26 يناير املقبل الى 

فبراير 2011.
وق���ال رئيس جلنة الهوك���ي فهيد العجمي ان 
التدريبات تؤكد على اهمية املشاركة في البطولة 
وذلك يوميا في صالة التزلج ماعدا يومي الثالثاء 

واخلميس الفتا الى الروح العالية التي يتحلى بها 
الالعبون تعتبر السمة االبرز في التدريبات التي 
يقودها املدرب التش���يكي يان بريشتا ومساعده 

توماس ماهوفسكي.
وذكر العجمي ان االصابة التي تعرض لها سالم 
العجمي وحسني باقر جرى االهتمام بها وعالجهما 
ليكونا جاهزين للع���ودة الى التدريبات وليكونا 

ايضا مستعدين خلوض االسياد.

الشيخ جابر املبارك يتسلم درعا تذكارية من ناصر العمران

عبدالعزيز املرزوق يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

)محمد ماهر( السفير السوري بسام عبداملجيد ورئيس اجلالية السورية إبراهيم احلجل خالل احلفل بالسفارة  

فريق الوطنية الذي شارك في سباق »رد بل«

»أزرق الهوكي« يواصل تدريباته

هوكي الجليد يواصل تدريباته 

العجمي: عالجنا إصابتي سالم وباقر


