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مت األزرق بطل كأس »خليجي 20« »زين« كرَّ

كرمت شركة »زين« املنتخب الوطني لكرة القدم 
ممثال في العبيه واجلهازين الفني واإلداري مبناسبة 
الفوز بكأس »خليجي 20« والتي احتضنتها اليمن 

مؤخرا.
وذكرت الشركة التي استضافت أبطال األزرق 
في مقرها الرئيسي لالحتفال بالكأس العاشرة في 
تاريخ مسابقات هذه البطولة، أن املنتخب الوطني 
قدم مستويات عالية خالل مشواره في هذه الدورة، 
وحافظ على هذا األداء من األدوار التمهيدية حتى 
املباراة النهائي����ة للبطولة والتي متكن بعدها من 

إحراز اللقب اخلليجي بجدارة.
وقال الرئيس التنفيذي في شركة زين الكويت 
خالد العمر والذي كان في مقدمة مس����تقبلي أفراد 
املنتخب الوطن����ي »أود أن أوجه التهنئة ألبطالنا 
ونبارك لهم قبل أن نبارك ألنفس����نا بالفوز بكأس 
»خليج����ي 20« والعودة بالكأس للمرة العاش����رة 
في تاريخ مس����ابقات هذه البطولة الغالية علينا 

جميعا«.
وأضاف العمر الذي حتدث بإيجاز في هذه املناسبة 
»لقد كانت سعادتنا كبيرة بهذا اإلجناز الذي أعاد 
الكويت إلى منصات التتويج من جديد، وذلك بعد 
غياب طويل عن ساحة البطوالت، وهو اإلجناز الذي 
أدخل الفرحة والبهجة على قلوب كل الكويتيني«.

وأكد العمر: »كان لزاما علينا أن نشكر كل من ساهم 

في هذا اإلجناز بداية بالالعبني وأفراد اجلهاز الفني 
واإلداريني ونهاية باملسؤولني عن جهاز الرياضة، فقد 
سطرمت تاريخا جديدا للرياضة الكويتية، وأعدمتوها 

ملكانة الريادة التي تستحقها«.

انتصارات للكرة

وأشار العمر الذي تخللت كلمته العودة لذكريات 
انتصارات الك����رة الكويتية والزمن اجلميل جليل 
العمالقة في بداية الثمانينات إلى أن الكويت كانت 
بحاجة لهذا الفوز ولهذه الفرحة، فالرياضة جتمعنا 
على قلب واحد، فاجلميع كان على قدر املسؤولية، 
والكل حتلى بروح الش����جاعة وه����و ما جتلى في 
اللوحة اجلميلة التي رسمتها فرحة الفوز بالكأس 

العاشرة.
ونوه بقوله »شركة زين كواحدة من الشركات 
الوطنية العريقة، ستبقى دائما في طليعة املؤسسات 
والشركات الوطنية الداعمة للرياضة الكويتية، وهي 
لن تتوقف عن دعم جهود املنتخبات الوطنية في 

كافة احملافل اإلقليمية والدولية«.
وأعرب العمر عن سعادة شركة زين باستضافة 
املنتخب، متمنيا أن تكون هذه البطولة »فال خير« 

للفوز بكأس أمم آسيا القادمة في يناير املقبل.
وقال: »كلنا ثقة في إمكانياتكم فأنتم قادرون على 

تكرار هذا اإلجناز في الدوحة والعودة بالكأس«.

الشركة احتفلت بالكأس العاشرة في مقرها الرئيسي

)هاني الشمري( العبو االزرق خالل التدريب 

الشيخ طالل الفهد يتسلم شيكا من عبدالعزيز البالول

الفهد مع الشيخ يوسف العبداهلل

املواجهة تتجدد بني العبي كاظمة عبدالعزيز الربيعة والساحل صالح يوسف

خالد العمر يتوسط العبي االزرق وقياديي شركة »زين« في لقطعة جماعية خالل التكرمي 

خال�د العم�ر: الع�ودة بال�كأس أع�ادت 
الكويت إلى س�احة البطوالت ومنصات التتويج

غياب ندا ووليد.. وخلف  »داخ« في تدريب األزرق

 عبداهلل العنزي
عاد األزرق الى التدريب مجددا أمس بعد ان ألغى تدريبه امس 
األول بس����بب سوء األحوال اجلوية وذلك اس����تعدادا لكأس آسيا 
يناير املقبل، وقد شارك في التدريب الذي جرى على ملعب املرحوم 
عبدالرحمن البكر في احت����اد الكرة 23 العبا، فيما غاب وليد علي 
ومساعد ندا بعذر، وتدرب بدر املطوع منفردا مع احمد عجب قبل 
االنخراط في التدريب اجلماعي، بينما أصيب خالد خلف ب� »دوخة« 

واضطر لالنسحاب من التدريب، والالعبون هم: 
نواف اخلالدي وخالد الرشيدي وحميد القالف وحسني فاضل 
ومس����اعد ندا وأحمد الرش����يدي وعامر املعتوق ويعقوب الطاهر 
وخال����د القحطاني وفهد عوض وعلي مقصيد وطالل العامر وفهد 
األنصاري وجراح العتيقي وعبداهلل الش����مالي ووليد علي وفهد 
العنزي وعبداهلل البريكي وعبدالعزيز املش����عان وصالح الشيخ 
وخالد خلف وبدر املطوع وحمد العنزي واحمد عجب ويوس����ف 
ناصر، فيما واصل محمد راشد غيابه بسبب االصابة على ان يلتحق 
بالتدريبات خالل معس����كر القاهرة الذي يغ����ادر له األزرق في 18 
اجلاري، وبدا واضحا من خالل اول تدريب لالزرق ان اجلهاز الفني 
بقيادة املدرب الصربي غوران توڤاريتش ركز على جوانب تكتيكية 

جديدة لالزرق غير طريقة اللعب على األطراف التي أجادها االزرق 
خالل مشاركتيه الناجحتني مؤخرا في غرب آسيا و»خليجي 20«، 
وق����د يضطر غوران الى انتهاج اكثر من تكتيك في املرحلة املقبلة 
س����واء التقليدي وهو اللعب على االطراف او وجود صانع ألعاب 
ف����ي منتصف امللعب. ويأمل اجله����از الفني لالزرق من خالل هذه 
التكتيكات اجلديدة ان يعزز الرصيد التكتيكي للمنتخب في بناء 
الهجمات خصوصا انه سيلعب مع عدة مدارس مختلفة في القارة 
اآلس����يوية خالل بطولة كأس آسيا التي ستقام خالل الفترة من 7 
الى 29 يناير املقبل في العاصمة القطرية الدوحة، ويلعب االزرق 
في املجموعة األولى بجانب منتخبات قطر والصني وأوزبكستان، 
وذلك على عكس ما كان في »خليجي 20« التي خاض فيها االزرق 
مباريات ذات طابع تكتيكي متشابه الى حد ما، لذلك فإنه من االرجح 
ان يخوض االزرق مباريات في كأس آسيا بتكتيكات مختلفة حسب 

طريقة لعب كل منتخب.
وميلك املدرب غوران مجموعة من الالعبني املميزين في مختلف 
املراكز ميكن االستعانة بهم من اجل الوصول الى اخلطة األنسب. 
من جهته، وّبخ مدير املنتخب أسامة حسني الالعبني بسبب تأخرهم 

عن احلصة التدريبية.

بالتر يفتتح
مشروع »الهدف«

غوران ينضم
للجنة المدربين

اعلن احتاد كرة القدم أن رئيس 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
جوزيف بالتر سيصل الى البالد في 
الساعة ال� 10 قبل ظهر اليوم الفتتاح 
مشروع »الهدف« مبقر االحتاد في 
العديلية. وقال االحتاد في بيان ان 
برنام����ج الزيارة القصيرة لبالتر 
الس����مو  يتضمن مقابلة صاحب 
األمي����ر قبل ان يفتتح مش����روع 
»الهدف« اضافة الى عقده مؤمترا 
صحافيا حول ش����ؤون كرة القدم 
العاملية بالقاعة اخلارجية في فندق 
الراية  »كورت يارد ماريوت« في 
الساعة ال� 12:30، ويسبقها زيارة 

الى ستاد جابر الدولي.
ومن املرجح ان يتناول بالتر 
في حديثه استضافة قطر ملونديال 
2022، ومدى مشاركة دول خليجية 
في استضافة بعض مباريات هذا 
املونديال. ورحب االحتاد بزيارة 
بالتر، واعتبرها انعكاسا لعالقات 
التعاون والتقدير بني »فيفا« واحتاد 

كرة القدم. 

أشاد مدرب املنتخب الوطني 
الق���دم الصرب���ي غوران  لكرة 
الذي تلعبه  توڤاريتش بالدور 
جلنة املدربني الوطنيني وسعيها 
الدائم ملا فيه خدمة املدرب الوطني 

وتطويره نحو األفضل.
واضاف غوران لدى زيارته 
ملقر اللجنة املؤقت في احتاد العاب 
غرب آس���يا انه اطلع على نبذة 
مفصلة ع���ن اهداف اللجنة وما 
تقوم به من انشطة وأعمال تسهم 
الوطني لتكون  املدرب  في دعم 
اجلهة التي متثله وتطالب بحقوقه 
وعلى هذا فان التعاون مع هذه 
اللجنة وتفعيل دورها بالشكل 
الصحيح يتطلب تعاون املدربني 
اللجنة اجلهة  وتفاعلهم لتكون 

املمثلة لهم في احتاد الكرة.

»الوطنية لالتصاالت« تسّلم شيكًا
بربع مليون دوالر إلى الفهد

سّلمت »الوطنية لالتصاالت« 
شيكا بقيمة 250 ألف دوالر الى 
رئيس احتاد كرة القدم الش����يخ 
ط����الل الفهد، ف����ي خطوة تعقب 
إعالنها ع����ن تبرعها بتوجيهات 
من رئيس مجلس اإلدارة الشيخ 
عبداهلل بن محمد بن س����عود آل 
ثاني، للمنتخب الوطني بعد فوزه 

بكأس اخلليج ال� 20 في اليمن.
وتأتي مب����ادرة الوطنية هذه 
ف����ي إط����ار حرصها عل����ى دعم 
املنتخ����ب الوطني، وتقديرا منها 
لفوزه املجيد الذي شرف الكويت 
وش����عبها، كما اعتبرت الوطنية 
ه����ذه املكافأة النقدية تعبيرا عن 
فخرها واعتزازها بأداء املنتخب 
الوطني ال����ذي برهن على كفاءة 
رياضية غير مسبوقة واحتراف 

عالي املستوى.
وجتدر اإلشارة في هذا السياق، 
إلى جهود الوطنية املكثفة في سبيل 
دعم املواهب الكويتية الرياضية 
في مختلف النش����اطات، أبرزها 
كرة الق����دم إميانا منها بضرورة 
األخذ بيد الشباب الكويتي الواعد 
الدعم واملؤازرة لكي  ومنحه كل 
ينجز ويرفع اسم الكويت عاليا 

في احملافل الدولية.
كما اس����تقبل الفهد الش����يخ 
اللجنة  العبداهلل رئيس  يوسف 
التنظيمية لدول مجلس التعاون 
للكرة الطائرة حيث سّلم العبداهلل 
للفهد الش����يك اخل����اص بتبرعه 
لنجوم األزرق عقب فوزهم بكأس 

»خليجي 20«.
وقد أثن����ى الفهد على مبادرة 
العبداهلل بتبرعه لنجوم األزرق، 
مؤكدا انها تأتي في اطار التعاون 
والتالحم واحملبة بني ابناء الوطن 
الواح����د وتقديرا مل����ا بذله ابناء 
الكويت في البطولة من أجل اعادة 

البسمة للشارع الكويتي.
العبداهلل  أع����رب  من جهته، 

عن س����عادته البالغة مبا حققه 
جن����وم األزرق بحصولهم على 
لقب »خليج����ي 20«، مؤكدا انهم 
كانوا أبطاال وعلى قدر املسؤولية 
امللقاة عل����ى عاتقهم بعدما أكدوا 
للجميع ان الكرة الكويتية مترض 
ولكن ال متوت، وانها قادرة على 
العودة مرة اخرى مهما واجهت من 
صعوبات لتؤكد للجميع قدرتها 
على املنافس����ة وحص����د األلقاب 

اخلليجية واآلسيوية.
وقال العب����داهلل: األزرق أعاد 

الرياضي فرحته وثقته  للشارع 
انتظار اجناز  بأبنائه ونحن في 
جديد ف����ي الدوحة وكلنا ثقة في 
رجال األزرق األوفياء ومن خلفهم 
القدم برئاسة الشيخ  احتاد كرة 
طالل الفهد الذي جنح باقتدار في 
خروج الكرة الكويتية من أزمتها 
بانتصارات أعادت لنا جميعا روح 
األمل، وأكد العبداهلل ان الكويت 
ستساند األزرق في مهمته اجلديدة 
بالدوحة أم����ال في حتقيق اجناز 
آسيوي يضاف لرصيد الكويت.

العبداهلل قّدم تبرعه إلى اتحاد الكرة

مكافأة إبراهيم اآلسيوية
12 ألف دينار 

عبدالعزيز جاسم 
قدم مجلس إدارة نادي القادسية املعني قبل قرار عودة األندية 
املنتخبة يوم امس بقرار من احملكمة مكافآت العبي القادسية بعد 
مشاركتهم في كأس االحتاد اآلسيوي للموسم احلالي وحصولهم 
على لقب الوصيف اثر خس���ارتهم من االحتاد الس���وري بركالت 

الترجيح في ستاد جابر الدولي .
وبعد وصول املبلغ املالي من االحتاد اآلس���يوي واملقدر ب� 230 
ألف دوالر باإلضافة إلى مبالغ تذاكر املباراة النهائية التي أقيمت 
على ستاد جابر  مت توزيع ألف و700 دينار لكل العب شارك بينما 

تفاوتت بعض املكافآت بني الف وألف و500 لبعض الالعبني.
ولكن األهم من ذلك قامت إدارة النادي بتنفيذ شرط العقد مع 
املدرب محمد إبراهيم بتس���ليمه مبلغ 12 ألف دينار بعد الوصول 
للمباراة النهائية وهو امر شغل إدارة النادي بالفترة املاضية مع 
املدرب وتسلم إبراهيم جميع مستحقاته اول من امس، كما تسلم 
اعضاء اجلهازين الفني واإلداري مكافآت مالية ايضا لكنها متفاوتة 

بعد اجلهد الكبير الذي قاموا به من خالل البطولة اآلسيوية.
وجاءت املكافآت أقل من املتوقع لبعض الالعبني بسبب بعض 
االلتزام���ات إلدارة النادي بعد العقوب���ات املادية من قبل االحتاد 
اآلس���يوي على خلفية االحداث االخيرة في املباراة النهائية وفي 
مب���اراة الدور نصف النهائي أمام الرفاع البحريني بس���بب إلقاء 
بعض اجلماهير لقناني مياه على امللعب وبعض املش���جعني وما 

رافق ذلك من شغب.

التركيت خرج من ربع 
نهائي السنوكر 

خرج كابنت املنتخب الوطني 
للسنوكر احمد التركيت من الدور 
ربع النهائي لفئة »املاسترز« في 
بطولة العالم للسنوكر للرجال 
والسيدات واملاسترز املقامة في 
دمشق بعد خسارته امام وصيف 
بطولة العالم السابقة الويلزي 

فيلز ويليام 4-0.
وأشاد مقرر اللجنة الكويتية 
للبلي���اردو والس���نوكر محمد 
السليمان في تصريح ل� »كونا« 
باالجناز غير املسبوق الذي حققه 
احمد التركيت للرياضة الكويتية 
ببلوغه دور الثمانية، متمنيا ان 
يكون هذا االجناز دافعا للجهات 
املعني���ة في البالد لدعم رياضة 

السنوكر.
 من جانب آخر، منح االحتاد 
الدولي للبلياردو والس���نوكر 
احلكم علي عبد اإلله محمد الشارة 
الدولية الذهبية للتحكيم نظرا 
ملا قدمه من اداء مميز في بطولة 
العالم للسنوكر للرجال والسيدات 

واملاسترز.

كاظمة في مواجهة صعبة
أمام الساحل في »السلة«

يحيى حميدان
يخوض كاظمة اختباره القوي األول في دوري 
كرة السلة عندما يالقي الساحل في اخلامسة مساء 
اليوم في صالة ناصر احلمد بنادي التضامن ضمن 

مباريات اجلولة ال� 13 للدور التمهيدي للدوري.
ويلعب في نفس الصالة بعدها اليرموك مع اجلهراء، 
فيما ستقام مباراتان في صالة نادي اليرموك، حيث 
يلعب في اخلامس���ة الشباب مع التضامن، وأجلت 
جلنة املسابقات وشؤون الالعبني مباراة العربي مع 
الكويت بسبب طلب ادارة النادي األول لتزامنها مع 

ليلة عاشوراء.
ويب���دو كاظمة املتصدر برصي���د 14 نقطة على 
احملك اليوم ملواصلة انتصاراته مبواجهته الساحل 
)اخلامس ب� 12 نقط���ة( والذي يضم كوكبة مميزة 
من الالعبني ويعتبرون من الركائز األساس���ية في 
صفوف املنتخب الوطني بتواجد عبداهلل الشمري 

واحمد فالح وشايع مهنا وصالح يوسف.
وف���ي »البرتقالي« يتواجد هن���اك مجموعة من 

الالعبني املميزين القادرين عل���ى خلق الفارق في 
مب���اراة وحتقي��ق الفوز الثامن عل���ى التوالي من 
خالل ما ميتلكون��ه م�����ن امكانيات جيدة تؤهلهم 
ملقارعة أصعب الفرق من خالل تواجد أحمد البلوشي 
وعبدالعزيز الربيعة وابراهيم امني ومحمد اشكناني 
باالضافة الى محترفني على مستوى عال هما مايكل 
سونال املميز حتت السلة وفونتني الرون صاحب 
االمكانيات الهائلة في صناعة اللعب والتسجيل من 

خارج القوس.
وفي اللقاء الذي يليه، س���يجد اجلهراء )العاشر 
برصي���د 8 نقاط من 4 مباريات( صعوبة نس���بية 
مبواجهته اليرموك )احلادي عش���ر ب� 8 نقاط من 
7 مباري���ات( وذلك لكون اليرموك دائما ما يش���كل 

إحراجا للفرق املرشحة.
أما في صالة نادي اليرموك، فتبدو كفة التضامن 
)السادس ب� 11 نقطة من 9 مباريات( والشباب )الثاني 
عش���ر األخير ب� 7 نقاط( متساوية وكالهما ميتلك 

احلظوظ نفسها لتحقيق االنتصار.

الجهراء والشباب يواجهان اليرموك والتضامن


