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  وليد علي يعتزل اللعب دوليًا بعد نهائيات كأس آسيا
 عبدالعزيز جاسم 

  اعلن جنم وسط االزرق وليد 
علي مسجل هدف الفوز في املباراة 
النهائية أمام املنتخب السعودي في 
«خليجي ٢٠» التي اختتمت االحد 
املاضي في اليمن، أنه ســـيعتزل 
اللعب الدولي بعد نهائيات كأس 
آسيا في الدوحة في يناير املقبل 
حتى يفســـح في املجـــال لبروز 
العبني آخرين في الفترة املقبلة، 
بالرغم من انـــه يريد أن يعطي 

الكويت اكثر النها تستحق.
  ومن جهة اخرى، دخل عدد من 
العبي األزرق في مرحلة العالج 
الطبيعي وإعادة التأهيل بدنيا مرة 

اخرى بعد ان تعرض عدد منهم 
إلى إصابات متفرقة في «خليجي 
٢٠» ابرزهـــم محمد راشـــد الذي 
يعاني من متزق رمبا مينعه من 
املشاركة في التدريب مع االزرق 
املقبل علـــى ملعب احتاد  األحد 
الكرة، كما يتلقى فهد االنصاري 
حقن باالنكل لن تعيقه من دخول 

التدريبات اليومية. 
  كما يعاني بدر املطوع من إصابة 
ليست قوية بالعضلة الضامة ورمبا 
تكون فترة الراحة احلالية مفيدة 
له للشفاء بسرعة، وسيشارك في 

أول تدريب لالزرق.
  من جهته، اكد جنم االزرق محمد 

راشـــد أن فترة عالجه لن تطول 
عن اسبوع، وانه سيكون جاهزا 
١٠٠٪ ملعسكر القاهرة واملشاركة 
في املباريات الودية، مشيرا إلى 
أن التمزق يحتاج إلى تركيز في 
العالج واالستماع إلى استشارة 
طبيب املنتخب د. عبداملجيد البناي 
الذي يحرص على متابعة عالجه 
رغم تواجده في املستشفى بعد 
الوعكـــة الصحية التـــي أملت به 

مؤخرا. 
  واكد ان جميع الالعبني الـ ٢٦ 
يستحقون متثيل املنتخب كالعبني 
أساسيني وال يوجد اي العب يتذمر 
النه على مقاعد البدالء ويدرك بأن 

تواجده خارج التشكيلة ال يقلل 
من قيمته، والعبو االزرق عودونا 
دائما ان يضعوا مصلحة الكويت 

فوق اجلميع. 
  الغربللي سنكرم العنزي وناصر 

  من جانب آخر، قال أمني صندوق 
نادي كاظمـــة جهاد الغربللي أن 
مجلـــس اإلدارة ســـيكرم العبي 
املنتخب فهـــد العنزي حلصوله 
على جائزة افضل العب في كأس 
اخلليج، ويوسف ناصر لظهوره 
مبستوى مميز في الدورة، مشيرا 
إلى أن تكرمي الالعبني واجب على 
النادي، ويجب الوقوف معهما خالل 

املرحلة املقبلة. واضاف أن إدارة 
النادي لم تتلق أي عرض رسمي 
من اندية خليجيـــة او اوروبية 
لضم فهد العنزي، وكل ما ذكر عن 
عروض كانت في وسائل اإلعالم 
فقط ولم تصل الى ادارة النادي، 
مبينا ان كاظمة لن يقف في طريق 
الالعب عنـــد تلقيه عرضا مميزا 
يليق مبستوى العنزي، ولكن يجب 
ان يكون بطريقة ترضي الطرفني، 
ولفت الغربللي الى ان العنزي ال 
يحتاج إلى متعهد كي يتواصل مع 
النادي، الن الالعب ابن النادي وال 
يزال في صفوفه وكل ما يقال عن 

رحيله غير صحيح. 

 العبو األزرق في سباق مع الوقت للتعافي من اإلصابات 

 االزرق يستأنف تدريباته االحد املقبل رغم تعرض بعض العبيه لالصابة (االزرق. كوم)  وليد علي سيتوقف عن اللعب مع االزرق بعد كأس آسيا

 السودان: «خليجي ٢٠» حافز 
  لتصحيح األوضاع ووقف الجدل

 «الوطنية لالتصاالت» تهنئ األزرق
  وتتبرع للمنتخب بربع مليون دوالر

 طالب مشروع «الشفيع» شاركوا األزرق فرحته

 عائدات كأس الخليج تجاوزت مليار دوالر
 أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية 
مبحافظة «عدن» جنوب اليمن محمد بامشموس أن 
العائدات املالية التي حققها اليمن من بطولة كأس 
خليجي ٢٠ التي اختتمت ٥ اجلاري جتاوزت املليار 
دوالر، مشيرا إلى أن هذا الرقم كان متوقعا نتيجة 

اإلقبال اجلماهيري الكبير على حضور املباريات.
  وقال بامشموس في تصريح صحافي امس «إن 
عددا من املستثمرين من دول اخلليج أعلنوا رغبتهم 

الدخول في مشروعات استثمارية سياحية وصناعية 
مبحافظة «عدن»، وأن مجموعة املستثمرين الذين 
زاروا عدن وشــــاهدوا مباريات البطولة عبروا لدى 
مغادرتهــــم عن ارتياحهم ملا ملســــوه خالل ١٥ يوما 
عاشوها وجتولوا فيها في املعالم التاريخية واألثرية 
والبحرية وزاروا خاللها مواقع صناعة وتعرفوا عن 
قرب على ما تتمتع به من فرص استثمارية واعدة 

وأجواء آمنة ومستقرة». 

 شارك عدد من طالب مشروع «الشفيع» وعدد 
من االيتام املكفولني مبكتب الرحمة العاملية باليمن 
املنتخب الوطني فرحتـــه بالفوز بكأس اخلليج 
العشـــرين، وأثناء املباراة النهائية. وفي أجواء 
املنافسة واحلماسة بني املشجعني التي اكتظت بهم 
مدرجات ملعب ٢٢ مايو بعدن، قام طالب «الشفيع» 
وااليتام املشـــجعون برفع علم الكويت واليمن 
وشعار مكتب الرحمة العاملية، مرددين الهتافات 

والعبارات التشجيعية للمنتخب الوطني، عرفانا 
وتقديرا منهم لكويت اخلير التي شملتهم برعايتها 
وحفتهم بخيراتها، معبرين عن فرحتهم الكبيرة 

بفوز الكويت ببطولة اخلليج للمرة العاشرة.
  من جانبها، قدمت مؤسسة التواصل للتنمية 
االنسانية باليمن والتابعة لقطاع الرحمة العاملية 
بجمعية االصالح االجتماعي التهنئة الى األزرق 

مبناسبة الفوز. 

 أعلنت «الوطنية لالتصاالت» بتوجيهات من رئيس مجلس اإلدارة 
الشيخ عبداهللا بن محمد آل ثاني، عن تبرعها مببلغ ٢٥٠ ألف دوالر 

الى املنتخب الوطني احلائز بطولة كأس اخلليج الـ ٢٠.
  وتأتي مبادرة الوطنية هذه في إطار حرصها على دعم املنتخب 
الوطني، وتقديرا منها لفوزه الذي شـــرف الكويت وشعبها، كما 
اعتبرت الوطنية هذه املكافأة تعبيرا عن فخرها واعتزازها بأداء 
املنتخـــب الوطني الذي برهن على كفاءة رياضية غير مســـبوقة 

واحتراف عالي املستوى.
  وجتدر اإلشـــارة في هذا الســـياق، الى جهود الوطنية املكثفة 
في سبيل دعم املواهب الكويتية الرياضية في مختلف األنشطة، 
أبرزها كرة القدم، إميانا منها بضرورة األخذ بيد الشباب الكويتي 
الواعد ومنحه كل الدعم واملؤازرة لكي ينجز ويرفع اسم الكويت 

عاليا في احملافل الدولية. 

 اعتبر عضو اللجنة األوملبية 
األســـبق نائب رئيـــس اللجنة 
االنتقالية األخيـــرة في العربي 
صقر السودان ان فوز املنتخب 
بـــكأس «خليجي ٢٠»  الوطني 
مبثابة نقطـــة حتول في تاريخ 
الرياضة الكويتية يجب ان تكون 
حافزا إلنهاء اجلدل ووقف العبث 
الرياضي،  والتدخل في اجلسم 
وقال ان اخلالف يجب ان يطوى 
بني اقطاب احلركة ودفة القيادة 
يجب ان تسلم الى ربابنتها وان 
الكويت يجب ان تظل  مصلحة 
هي الهـــدف وهي الغاية وانه ال 
شيء يجب ان يعلو على مصلحة 
الوطن بغض النظر عن األسماء 
واملكاســـب الشخصية، ألن هذا 
الفوز الغالي حتقق نتيجة تعب 
وجهد وســـهر وإبداع وإخالص 
وليس جراء خالفات مفتعلة وال 
غايات واغراض ال ميكن بأي حال 
من األحوال ان ترقى على مصلحة 

الكويت.
  وقال السودان مهنئا األزرق 
والديرة واحتـــاد كرة القدم: ان 
االجناز الذي حتقق جهد جماعي 
شـــارك فيه اجلميع من العبني 
وإداريني واحتاد وجلنة اوملبية 
وجمهور محـــب واع متحمس 
ومخلص ودولة ممثلة بجهازيها 
احلكومي والنيابي اال ان الفائز 
احلقيقـــي فـــي كل االحوال هو 
اســـم الكويت اوال واخيرا وهو 

ما يدعونا الى الفخر.
  وأكد ان الكويت وعلى الرغم 
من حالة اخلالف املستشري بني 
السلطتني التنفيذية والتشريعية 
وتضارب املصالح ووجهات النظر 
في شـــأن املسيرة الرياضية إال 
أنها متر بعصـــر ذهبي في ظل 
املكانة الراقيـــة التي يتمتع بها 
الســـمو األمير الشيخ  صاحب 
صباح األحمـــد اقليميا ودوليا، 
وقال ان هـــذه املرحلة ميكن ان 
تكون األكثر مالءمة لتحقيق كل 
النبيلة  تطلعاتنا املســـتقبلية 

واملشروعة.
  ودعا السودان الذي رافق اغلب 
القادة الرياضيني الكبار في ادارتهم 
لألنشـــطة في مختلف األلعاب، 
الى نبذ اخلالفات والتراجع عن 
التهديدات باستجواب سمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد بزعم 
عالقته او عالقة الدولة بشـــكل 

عام بالتخبط الذي شهدته البالد 
خالل الفترة األخيرة فيما يتعلق 
بسالمة موقف األندية او صحة 
ودستورية اإلجراءات اخلاصة 
الهيئة  إدارات  بتشكيل مجالس 
العامة للشباب والرياضة، وقال 
ان الفـــوز الغالي الـــذي حققه 
منتخبنا يؤكد ان اإلدارة الرياضية 
الكفاءة  تتمتع بقدر كبيـــر من 
واحلرص واملصداقية في إدارتها 
للنشـــاط الرياضي، اذ ان الفوز 
بكأس اخلليج في ظل الظروف 
الصعبة التي مررنا بها ليس له 
من معنى غيـــر ان احتاد الكرة 
يسير في االجتاه الصحيح وان 
اي محاولة إلبعاد الشيخ طالل 
الفهد عن رئاسة االحتاد ستكون 
مبثابة انقالب اسود غير مقبول 
في دولة تؤمن بالدميوقراطية 

وحتتكم للدستور.
  وأشاد الســـودان باإلمكانية 
الكبيرة التـــي يتمتع بها نائب 
رئيس الوزراء الشيخ احمد الفهد 
املســـؤول عن قطاعي اإلسكان 
واالقتصـــاد في حكومة ســـمو 
الشـــيخ ناصر احملمد وقال ان 
الشيخ احمد الفهد عملة صعبة 
يحســـدنا عليها الكثيرون فهو 
فضـــال عن كونـــه الرجل األول 
رياضيا في اكبر قارة في العالم 
فإنه شخصية دولية متميزة لها 
ثقلها فـــي جميع األلعاب وعلى 
كل املســـتويات وهو امر يعجز 
العشرات من رؤساء الدول عن 
حتقيقه لدولهم وقاراتهم بغض 
النظر عن إمكانات دولهم املادية. 
وعزا السودان الفضل في الفوز 
بكأس اخلليج الى الدولة والشعب 
وابناء الشهيد حتديدا الذين قال 
انهم ميثلون الدولة في إدارتهم 

للحركـــة الرياضيـــة وميثلون 
الشعب ألنهم من قلب هذه الديرة 
وال مييزون انفســـهم عن بقية 
ابنائها واشـــار فـــي هذا الصدد 
الى تواجد الشـــيخ احمد الفهد 
مع املنتخب في كل مبارياته وإإلى 
تذليل كل الصعاب التي واجهته 
والى رهانه على الفوز بالكأس 
رغم تشكيك البعض في  إمكانيات 
املنتخب احلالي ومواءمة الظروف 
النعقاد الدورة فيما كان الشيخ 
طالل الفهد رئيس االحتاد في حالة 
استنفار اكثر من الالعبني انفسهم 
وهو يتعامل معهم ويعايشهم ليل 
نهار في مقر اقامتهم وفي معسكر 
التدريب وفي ترتيبات وظروف 
كل املباريات التي خاضوها ولم 
يساوره الشك في أية حلظة في 
ان الكأس استحقاق أكيد ملنتخبنا 

الوطني.
  وحث السودان اقطاب احلركة 
الرياضية على التوحد والتفاهم 
والتنسيق والتعاون واالبتعاد عن 
املكابرة والوقوف مع ابناء الشهيد 
فهد االحمد بدال من الوقوف في 
االجتاه املعاكس منهم، وقال اننا 
مطالبون جميعـــا بأن نتعاون 
للتخطيط ملستقبل رياضي افضل 
ولنا في قطر الشقيقة قدوة في 
الشرف الذي نالته بثقة العالم بها 
لتنظيم كأس العالم على أرضها 
في عـــام ٢٠٢٢ مهنئا امير قطر 
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
على تنظيـــم اهم حدث رياضي 
كروي على مستوى العالم وهو ما 
يتم ألول مرة في تاريخ الرياضة 
في منطقة الشرق األوسط والذي 

يسجل باسم األمة العربية.
  واتفق السودان في الرأي مع 
القادة الرياضيني العرب واألجانب 
الذين اجمعوا على ان قرار اسناد 
تنظيم نهائيات كأس العالم ٢٠٢٢ 
لقطر يعود للمكانة التي حتتلها 
العربية بصفة عامة،  الرياضة 
ودولة قطر الشقيقة بصفة خاصة 
لدى املجتمع الرياضي الدولي، 
الـــى جانب جناح األشـــقاء في 
قطر في حتقيـــق املعايير التي 
الدولي لكرة  وضعها االحتـــاد 
القدم لتنظيم هـــذا احلدث من 
مرافق رياضيـــة وبنية حتتية 
وخدمات لوجيســـتية ستسهم 
في حتقيق النجاح الكامل لهذه 

البطولة العاملية. 

 هنأ األزرق والكويت بالكأس

 صقر السودان 

 الشيخ عبداهللا بن محمد آل ثاني 

 مؤسسة التواصل للتنمية اإلنسانية آزرت األزرق في اليمن

 «الهيئة» تشيد بجهود الجهات 
المشاركة  في استقبال األبطال

 فحص مجاني ألبطال الخليج
  في عيادة الميدان 

 ٣٠٠ ألف دوالر من الحساوي

 جمعية الجابرية آزرت الالعبين 

 أشادت الهيئة العامة للشباب والرياضة بجهود جميع اجلهات 
املشاركة فـي املهرجان الرياضي الكبير الذي أقيم في ستاد جابر 
الدولي احتفــاال بعــودة املنتخـــــب الوطنــي متوجــا ببطولة 
خليجـــي ٢٠، وقال رئيس مجلس ادارة الهيئة د.فــؤاد الفالح ان 
هذه اجلهود الكبيرة أثمرت هـــذا النجاح املميز للمهرجان الذي 
حضره آالف اجلماهير العاشقة للمنتخب الذي عزز رقمه القياسي 
بتحقيقه البطولة اخلليجية العاشـــرة في تاريخه واألولى منذ 

١٢ عاما.
   وأضاف الفالح ان التحضير للمهرجان مت في وقــت قصيــر 
اال أن همــة الشـــبــاب الكويتــي زللــت كــل الصعوبــات التــي 
واجهتنــا، مشـــيــدا بتعــاون اجلماهيـــر فــي عمليــة الدخــول 
واخلــروج مــن الستاد التي متت بشكل منظم رغم بعض االختناقات 

املرورية.
   وأثنى علـــى اجلهود الطيبة التي بذلها فريق عمل الســـتاد 
برئاسة نائب املدير العام لشؤون اإلنشاءات والصيانة في الهيئة 
عصام جعفر في اإلعـــداد لهذا املهرجان، فضال عن باقي اجلهات 
احلكومية كالديوان األميـــري واإلدارة العامة لإلطفاء ووزارتي 
الداخلية واإلعالم وغيرها ما ســـاهم في ظهـــور االحتفال بهذه 

الصورة املميزة. 

 قدمت عيادة امليدان لطب األسنان بادرة طيبة لدعم منتخبنا 
الوطني مبناســـبــة فوزه بخليجي ٢٠ حيــث ســـيتــم فحــص 
الالعبيــن باملجــان، وهــذا ليــس بغريــب علــى عــيادة امليــدان 
التـــــي دائمــا تتواصل مع شـــرائح املجتمـــع وتقدم العديد من 
اخلدمات الطبية في اطار دعمها املتواصل لكل االنشـــطة خاصة 

الرياضية.

 تبرع كل من عبدالعزيز وفواز مبارك احلساوي مببلغ ٣٠٠ ألف 
دوالر لالعبي املنتخب الوطني مبناســـبة حصولهم على «خليجي 
٢٠» ودورهم الكبير في اعادة البسمة الى اجلماهير وادخال الفرحة 

الى قلوبهم. 

 قامـــت جمعية اجلابرية التعاونية بعـــرض املباراة النهائية 
لـ «خليجــي ٢٠» بني األزرق والســـعودية على شاشـــة عمالقة 
باملول التجــاري ألهالــي منطقــة اجلابريــة وأثنــاء بدء املباراة 
مت توزيع املرطبات الباردة والساخنة وبني الشوطني ومت اجراء 
ســـحب على جوائز قيمة للجمهور وأثناء العرض حضر رئيس 
مجلس االدارة سعيد أسيري ونائب الرئيس يوسف دشتي وأمني 
الســـر أمين باشا والعضو جمال البصري ملتابعة املباراة باملول 

مع اجلمهور. 


