
 القناعي: دور الفهد في آسيا مفخرة

 هزاع: األولمبي اإلماراتي من ذهب

 وصف نائب رئيس االحتاد الدولي والنائب األول لرئيس االحتاد 
اآلســـيوي للصحافة الرياضية فيصل القناعي الدور الذي يقوم به 
الشـــيخ أحمد الفهد كرئيس للمجلس األوملبي اآلســـيوي باملفخرة 
للكويت والكويتيني حيث شـــكل الفهد في دورة األلعاب اآلسيوية 
حجر األساس ومركز الثقل الدولي واآلسيوي، ونال احترام وتقدير 
كبار رجاالت الرياضة على مســـتوى القارة اآلســـيوية بأكملها مما 
يجعلنا ككويتيني نشعر بالتميز والفخر ونحن نتابع حتركات الفهد 
وتسليط وســـائل اإلعالم العاملية واآلسيوية األضواء عليه في كل 
مكان يتواجد فيه. وقال القناعي ان الفهد شخصية لها ثقلها ومكانتها 
ليس على املســـتوى احمللي فقط بل على املستوى الدولى أيضا وال 
يشـــعر مبثل هذه املكانة إال من تتوافـــر له فرصة رؤية األمور عن 
قرب مثلما يحدث في الدورات اآلسيوية كدورة ألعاب غوانزو التي 

اختتمت اول من أمس في الصني.
  وأكد القناعي أننا في الكويت بحاجة إلى مثل هذه الشـــخصيات 
املتميـــزة وعلينا واجب دعمها والوقوف معها من أجل إبراز اســـم 
الكويت وسط دول القارة اآلسيوية العمالقة. واشار إلى أن املشاركة 
الكويتية في دورة األلعاب اآلسيوية والنتائج التي مت حتقيقها تدل 
على بعد نظر الفهد وحرصه على عدم غياب الرياضيني الكويتيني 
عن فرصة إثبات وجودهم وحتقيق اإلجنازات املشرفة باسم الكويت 
حتى ولو كانت حتت العلم األوملبي. مطالبا مجلس األمة واحلكومة 
بسرعة اتخاذ اإلجراءات املطلوبة من اللجنة األوملبية الدولية بتعديل 

القوانني الرياضية احمللية. 

 أكد الرئيس الفخري لالحتاد اإلماراتي لكرة القدم الشــــيخ هزاع بن 
زايد، أن العبي املنتخب األوملبي قدموا أداء راقيا اســــتحقوا من خالله 
احلصول على امليدالية الفضية في دورة األلعاب اآلسيوية في الصني، 

بعد خسارتهم في املباراة النهائية أمام املنتخب الياباني.
  وقال الشيخ هزاع بن زايد خالل استقباله لالعبي املنتخب األوملبي 
في أبوظبي «كسبنا فريقا من ذهب، بعد النتائج املميزة التي حققتموها 
والتي لم تأت من فراغ وإمنا كانت نتيجة عمل وجهد شــــاق، من جميع 
املؤسسات املسؤولة عن كرة القدم في الدولة»، مشيرا إلى أن هذا اجليل 

يدعو لالطمئنان على مستقبل الكرة اإلماراتية. 

 بعد الفوز بـ  ٣ ميداليات ملونة في آسياد غوانزو 

 العبداهللا: إنجاز الكراتيه امتداد لدورات سابقة 
 القادسية يتخطى النصر وكاظمة يكتسح اليرموك

 عاد الى البالد وفد الكراتيه وحظي باستقبال 
األبطال، بحضور رئيس احتاد الكراتيه الشيخ 
خالد العبداهللا ونائب املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة لشؤون اإلنشاءات والصيانة 
عصام جعفر. وحقق جنوم الكراتيه ٣ ميداليات 
ملونة في دورة األلعاب اآلسيوية الـ ١٦ التي 
اختتمت مؤخرا في مدينة غوانزو الصينية، 
وحصل حمد النويعم على ذهبية الكوميتيه 
لوزن حتت ٧٥ كجم، وعبداهللا العتيبي على 
فضية الكوميتيه لوزن حتت ٦٧ كجم، ويوسف 

احلربي على برونزية «الكاتا».
  وقــــال العبداهللا: إن هــــذا االجناز لم يأت 
من فراغ، بل بعد جهد كبير للجهازين الفني 
واإلداري والالعبــــني، واضاف: إن اجلهازين 
الفني واإلداري والالعبني هم أجنحة االحتاد 
التي يحلق على متنها، محققا االجنازات من 
بطولة إلى أخرى، ولوال إخالصهم لم يتحقق 

هذا االجناز.

   ولفت إلى ان االجناز اجلديد هو امتداد ملا 
حتقق في األلعاب اآلسيوية السابقة، وقال: 
حقق جابر احلماد الذهبيــــة وبدر العتيبي 
الفضية في آسياد بانكوك عام ١٩٩٨، واحمد 
منيــــر الذهبية في اســــياد بوســــان بكوريا 
اجلنوبية عام ٢٠٠٢، بينما حقق جابر احلماد 
وحســــني القطان ونايف متروك البرونزية، 
وفي آســــياد ٢٠٠٦ في الدوحــــة، وفاز احمد 
منير وعبداهللا العتيبي بذهبيتني، بينما حقق 
جابر احلماد الفضية. من جانبه، بارك جعفر 
الحتاد الكراتيه هذا االجناز الكبير الذي يسجل 
باســــم الكويت في اكبر محفل آسيوي، وأكد 
إن الهيئة ستقوم بأسرع وقت بتكرمي أبطال 

الكراتيه وبقية األلعاب.
  من ناحيته، أبدى البطــــل حمد النويعم 
سعادته بهذا االجناز، وقال: سعادتي ال توصف 
بهذه امليدالية، وكل ما نحققه من أجل الكويت 

احلبيبة التي أعطتنا الكثير.

 الشيخ طالل الفهد خالل مأدبة العشاء

 الشيخ خالد العبداهللا مستقبال أبطال الكراتيه 

 عدن ـ الوفد اإلعالمي 
  أقام رشاد هائل سعيد رجل األعمال اليمني 
مأدبة عشـــاء في مقر إقامة الشيخ طالل الفهد 
على شرفه، وحضر احلفل وزير الشباب اليمنى 
عباد حمود والشيخ علي اخلليفة رئيس الوفد 

البحريني وأحمد العيسى رئيس االحتاد اليمني 
والشـــيخ خالد الفهد والشـــيخ تركي اليوسف 
وهايف املطيري نائب رئيس احتاد الكرة وسهو 
السهو أمني سر االحتاد وعضو مجلس االدارة 

يوسف اليتامى.

 مبارك الخالدي
  ضيق القادســـية وكاظمـــة اخلناق على 
النصر متصدر املجموعة الثانية في بطولة 
كأس االحتاد، بعد فوز األصفر على العنابي 
٣-١ في املباراة التي أقيمت مساء أمس في 
اجلولة التاســـعة، ورفع القادسية رصيده 
إلى ١٦ نقطة، فيما جتمد رصيد النصر عند 

١٩ نقطة.
  ودخل كاظمة على خط املنافســـة بقوة 
بعد فوزه الكاسح على اليرموك بخماسية، 
واحرز البرازيلي الكسندر سانتوس «سوبر 
هاتريك» في الدقائـــق (٣٨ و٦١ و٦٧ و٧٣)، 
واضاف جراح الظفيري الهدف اخلامس (٩١)، 
ليرتفع رصيد البرتقالي الى ١٦ نقطة، فيما 
بقي رصيد اليرمـــوك عند ٤ نقاط، كما فاز 
الساملية على خيطان ٢-٠، ليرفع السماوي 
رصيده الى ١٣ نقطة، فيما جتمد رصيد خيطان 

عند ٣ نقاط.
   وبالعودة الى مباراة القادسية والنصر، 
فقد جاء الشوط االول دون املستوى، وتقدم 
القادسية بهدف مبكر عندما حاول احلارس 
احمد اخلالدي ابعاد الكرة فارتطمت برأس 
خلف السالمة ودخلت املرمى معلنا الهدف 

االول للقادسية في الدقيقة الثانية.
  وضغط النصر بقوة إلدراك التعادل، وكانت 
اخطر الفرص رأسية فيصل العدواني ابعدها 
احلارس صالـــح مهدي (٣٦)، كما رد القائم 

االيسر ملهدي تسديدة محمد راشد.
  وفي الشوط الثاني، واصل النصر ضغطه 
ليـــدرك البرازيلي جونـــي التعادل من كرة 
ماكرة ارســـلها لوب فوق احلارس املتقدم 

مهدي (٧٠).
  واطلق الســـوري جهاد احلســـني قذيفة 
مفاجئة سكنت الزاوية اليمنى العليا للخالدي 
(٧٢)، واضـــاف البديل فيصـــل عيد الهدف 

الثالث (٨٦).

  وتقام في الســـاعة ٥:٣٥ مســـاء اليوم ٣ 
مباريات في اجلولة التاسعة من منافسات 
املجموعة الثانية، ويحل الصليبخات املتصدر 
(١٤ نقطة) ضيفـــا على اجلهراء (٩ نقاط)، 
ويسعى الكويت (١٣ نقطة) الستعادة هيبته 
امام الساحل (١١ نقطة) على ملعب االخير، 
ويســـتضيف التضامن (١١ نقطة) الشباب 

(٦ نقاط).

 (هاني الشمري)  صراع على الكرة بني السالمة واحمد الرشيدي 
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   هذا األزرق.. وهذي فنونه
 تصدر مجموعته بفوزه على اليمن بثالثية نظيفة وتأهل مع األخضر إلى نصف النهائي بعد تعادل شاق للسعودية مع قطر 

(ا.ف.پ)  (االزرق. كوم) فهد العنزي ابرز العبي البطولة يحاول جتاوز مدافع اليمن   جنم االزرق بدر املطوع سجل هدفني واصبح شريكا بصدارة الهدافني 

  وتعاون العبــــو األزرق في  مأدبة عشاء على شرف الفهد 
خلخلــــة دفاع اليمــــن ونوعوا 
في هجماتهــــم ما بني القصيرة 
والطويلة وفتح العنزي جبهة 
من اجلهة اليمنى وانطلق بعدة 
كرات ومرر بإتقان في حني لم 
يوفق املهاجم يوسف ناصر في 
ترجمة فرصة ثمينة ســــنحت 
له، وتعرض العبونا للخشونة 
مــــن جانب العبــــي اليمن ولم 
يردعهم احلكم بإنذار في الشوط 

األول.
اليمن    وفوجــــئ منتخــــب 
بالهدفني فأســــقط في يده وبدا 

مدافعا طوال الوقت.
  وفي الشوط الثاني زج املدرب 
غوران توڤاريتش بالعبيه فهد 
األنصاري وعبدالعزيز املشعان 
بدال من وليد علي ويوسف ناصر 
وازداد األزرق ابداعا وأضاف بدر 
املطوع هدفا ثالثا بعدما تخلص 
املشعان من املدافع اليمني ببراعة 
ومرر كرة متقنــــة الى املطوع 

أدخلها املرمى (٦٩).
  أدار املبـــاراة احلكـــم صالح 
العباسي وأنذر عبدالعزيز املشعان 
من الكويت وعالء العاصي وأحمد 

العماني من اليمن. 

  خالصة الشـــوط االول اننا 
شاهدنا اجادة تامة من منتخبنا 
دفاعا ووسطا وهجوما فكانت له 

الغلبة في كل شيء.

ورّص الصفوف في دفاعه وابطل 
مساعد ندا وفاضل كل احملاوالت 
اليمنية ولم تصل اي كرة خطرة 

إلى مرمى اخلالدي.

في الشـــوط األول ولم يستأذن 
حارس اليمن سالم عوض ودك 
مرماه بهدفني ســـجلهما جراح 
العتيقي من ضربة جزاء صحيحة 
بعد عرقلة بدر املطوع من املدافع 
احمـــد الصـــادق (١٨) واضاف 
«البدر» الهدف الثاني بعد حتضير 

رائع من فهد العنزي (٣٣).
  لعب االزرق بتشكيلة مكونة 
من نواف اخلالدي ومحمد راشد 
ومساعد ندا وحسني فاضل وعامر 
املعتوق وجراح العتيقي وطالل 
العامر ووليد علي وبدر املطوع 
ويوســـف ناصر ولم نذكر فهد 
العنـــزي النه كان «تشـــكيلة» 
وحده في منتخبنا بعدما لعب 
من اجلهة اليمنى كرة وال اروع، 
مير من خصمه كما متر السكني 
في الزبدة، ومـــرر كرات متقنة 
وال منلك سوى ان نقول «ما شاء 

اهللا عليك».
  ووضح تفوق االزرق بفضل 
السرعة في نقل الكرات والتحول 
السريع الى ملعب اخلصم وذلك 
لنشاط  خط الوسط وحيويته 
ولم يكن هناك ما مينع من تهديد 
مرمى اخلصم في كل كرة، ولم 
يتعال االزرق عل ى خصمه املهزوز 

 ناصر العنزي
  «هذا االزرق وهذي فنونه»، 
هذا بدر وهذا فهد وهذا مساعد 
وهذا نواف «وعزوز» يازينه، 
هذا مدربنا غوران وهذا منتخبنا 
االزرق اجاد وابدع امس وفاز 
على اليمن بثالثة اهداف دون 
رد ويتصدر مجموعته االولى 
بجدارة برصيد (٧) نقاط وشباك 
نظيفة من االهداف ويلتقي ثاني 
املجموعة الثانية يوم اخلميس 
املقبل، وبالفعل  اثبت ازرقنا انه 
رقم صعب في بطوالت اخلليج 
وبات مرشحا قويا الحراز اللقب، 
وقدم عرضا رائعا وهزم املنتخب 
املضيف امام جماهيره بفضل 
التطبيق الهجومي البحت وتألق 

جميع العبيه.
لـــالزرق «نصف»    مبـــروك 
الطريق وتبقت املهمة االصعب 
في املبـــاراة املقبلة نحو اللقب 

باذن اهللا.
  وتأهل مـــع االزرق املنتخب 
السعودي بعد تعادله مع قطر 
١ــ١ رافعا رصيده الى ٥ نقاط في 

املركز الثاني.
ابـــواب ملعب    اغلق االزرق 
الوحدة ووضع املفتاح في جيبه 
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