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الفهد شكر الشركة والمطير على تبرع الشركة بـ250 ألف دوالر للمنتخب .. والزبيد: األزرق أثبت أن الكويت دائمًا حاضرة للمنافسة

»االمتياز« تكرّم أبطال »خليجي 20« 

طالل العنزي والطفل طالل الكشتي مع فهد العنزيالعبو األزرق في لقطة تذكارية مع الكيكة

الكويت يسعى للثأر من الصليبخات في كأس االتحاد

القادسية الستعادة توازنه وكاظمة لصدارة »الثانية« 

مبارك الخالدي
الفرق  ب���ن  يش���تد الصراع 
حلجز أماكنه���ا في الدور نصف 
النهائي لبطول���ة كأس االحتاد 
ال�  بانطالق منافس���ات اجلولة 
11 منها اليوم حي���ث تقام ثالث 
مباريات لكل مجموعة. ففي األولى 
يواج���ه القادس���ية »20 نقطة« 
الس���املية »13 نقطة« على ستاد 
محمد احلمد، ويستضيف كاظمة 
»19 نقطة« خيط���ان »3 نقاط«، 
فيما يلتق���ي العربي »12 نقطة« 
اليرموك »5 نقاط« على س���تاد 
ثامر وتقام املباريات 4.30 مساء، 
وفي املجموعة الثانية يستضيف 
الكويت »17 نقطة« الصليبخات 
»14 نقط���ة«، ويحل اجلهراء »12 
نقطة« ضيفا على التضامن »17 
نقطة« فيما يواجه الفحيحيل »9 
نقاط« الش���باب »6 نقاط« على 
ملعب الساحل، وتقام املباريات 

الثالث 6.30 مساء.

 وتعتبر مواجهتا القادس���ية 
الساملية وخيطان  أمام  وكاظمة 
األهم في مباريات املجموعة األولى 
حيث يترقب النصر املتصدر ب� 22 
نقطة نتيجة املباراتن، فاألصفر 
يرغب ف���ي تعويض إخفاقه في 
الس���ابقة بتعادله مع  اجلول���ة 
الى الصدارة،  اليرموك والعودة 
بينم���ا يأم���ل البرتقالي جتاوز 
خيطان وبك���م وافر من األهداف 
يعزز ب���ه رصيده احلالي البالغ 
28 هدفا العتالء صدارة املجموعة 
وألول مرة منذ انطالق املسابقة، 
وفوز القادس���ية وكاظمة اليوم 
يعني تضييق اخلناق على النصر 
وانحسار املنافسة على بطاقتي 
النصر والقادس���ية  التأهل بن 
وكاظمة، وتبدو الفرصة مواتية 
للساملية والعربي لرد اعتبارهما 
بعد خسارتن ثقيلتن في اجلولة 
السابقة حيث خسر العربي من 
النصر 0�4 كما خسر الساملية من 

كاظمة 1�7.
أما في املجموعة الثانية فيأمل 
الكوي���ت مواصلة حصد النقاط 
والتش���بث بالصدارة والثأر من 
الصليبخات الذي تغلب عليه في 
القسم األول من املسابقة 1�4 واثبات 
جدارته كأحد الفرق املرشحة دوما 
إلى منصات التتويج في املواسم 
األخيرة، ولكن ما يخشاه األبيض 
هو انتفاضة أبناء الصليبخات من 
جديد بعد خسارتهم في اجلولة 
السابقة أمام التضامن 0�1 وعرقلة 
مسيرة الكويت الساعي إلى القمة 
خاصة ان هن���اك طرفا آخر في 
صدارة املجموعة وهو التضامن 
الذي اليزال يقدم عروضه املميزة 
التي مكنته من فرض نفسه مرشحا 
قويا حلجز إحدى بطاقتي التأهل، 
وال يبدو اللقاء األخير الذي يجمع 
الفحيحيل بالشباب مؤثرا على 
ترتيب فرق املجموعة البتعادهما 

حسابيا عن املنافسة.

عبدالعزيز جاسم 
يغادر في الثانية عشرة ظهر 
اليوم وف����د املنتخب الوطني إلى 
القاهرة إلقامة معسكر إعدادي قبل 
املشاركة في نهائيات كأس آسيا التي 
ستقام في الدوحة 7 يناير املقبل، 
وسيترأس الوفد يوسف اليتامى، 
ومن املقرر مغادرة جميع الالعبن 
ال� 26 مع االزرق وسيقيم األزرق في 
فندق الشيراتون مبدينة 6 أكتوبر، 
وسيخوض تدريباته اليومية على 
ملعب الهدف املخصص للمنتخبات 
املصرية وه����و ملعب مجهز بكل 
األجهزة احلديثة والتي تسهل عمل 
أي منتخب أو ناد. وس����يخوض 
األزرق 5 حص����ص تدريبية قبل 
املواجهة الودية االولى مع كوريا 
الشمالية في 24 اجلاري ثم سيلتقيه 
مجددا في 27 منه قبل ان يختتم 
مبارياته مع املنتخب الزامبي 31 
منه، ثم سيعود االزرق الى الكويت 
في 2 يناير املقبل وسيخوض حصة 

تدريبية واحدة قبل املغادرة إلى 
الدوحة في 4 منه. 

وكان االزرق قد خاض تدريبه 
االخير عصر أمس على ملعب احتاد 
الكرة بحضور جميع الالعبن ال� 
الى  الذين سيغادرون جميعا   26

القاهرة. 
التدريبات  إل����ى  وقد انض����م 
احلارسان خالد الرشيدي الذي غاب 
لظروف صحية عن تدريبات اول 
من أمس ونواف اخلالدي لظروف 
خاص����ة، كما تواج����د عبدالعزيز 
املش����عان لكن لم يشارك لوجود 
ش����د في العضلة اخللفية وفضل 
اجلهاز الطبي عدم مش����اركته في 
التدريبات واالنتظار حتى دخوله 
في تدريبات معسكر القاهرة، وكذلك 
محمد راشد الذي لم يتدرب نهائيا 
وخالد خل����ف إلصابته في االنكل 
وفهد العنزي إلصابته بش����د في 

العضلة االمامية.
وكالعادة اجتمع مدير املنتخب 

التدريبات مع  أسامة حسن قبل 
الالعبن وحثهم على مواصلة العمل 
واجلدية في التدريبات. وقال حسن 
انه دائما يفضل إعداد املنتخب خارج 
الكويت بسبب انضباط الالعبن 
اكثر بتواجده����م في مكان واحد، 
مشيرا إلى أن املعسكر اخلارجي 
يعود بالفائدة كثيرا على الالعبن 

واملدرب واجلهاز اإلداري.
وبننّ انه حتى أمس لم يتقدم 
أي العب باالعتذار عن املعس����كر 
وجميع الالعبن أكدوا حضورهم 
من خ����الل التدريب����ات اليومية، 
مبينا ان الالعبن ميألهم احلماس 
وال����روح القتالي����ة العالية التي 
يأملون إظهارها في كأس آسيا إال 
أن عليهم أوال اخلروج من أجواء 
أفراح خليجي 20 أوال، ألن نشوة 
الفوز قد يكون لها اثر سلبي على 
الالعبن. وشكر حسن كل من ساهم 
ودع����م االزرق في الفترة املاضية 

وقام بتكرمي الالعبن.

األبيض تلقى هزمية قاسية من الصليبخات في القسم األول

يتدرب على ملعب الهدف في 6 أكتوبر

األزرق إلى معسكر القاهرة اليوم

)األزرق.كوم( خالد الرشيدي في أحد التدريبات السابقة  

البطولة العربية للمبارزة تنطلق اليوم

تأجيل البطولة التمهيدية للقوى

250 ذلواًل في سباق الهجن

 تنطلق اليوم منافس����ات البطولة العربي����ة للمبارزة للعمومي 
)للرجال والنساء( مبشاركة تسعة منتخبات تتنافس في مسابقتي 
الفردي والفرق لألس����لحة الثالثة وهي الفلوريه وااليبيه والسابر 
وتستمر أربعة أيام. وقال مدير البطولة حامد الشمري ان املنتخبات 
املشاركة في البطولة هي اإلمارات وقطر والبحرين والعراق ولبنان 
واألردن وتونس ومصر، فضال عن الكويت الدولة املضيفة. وأضاف 
الش����مري ان هذه البطولة التي تعد األهم في جدول أعمال االحتاد 
العربي للمبارزة س����تكون فرصة مهمة الكتشاف عدد من املواهب 
الشابة والتي س����تحمل لواء هذه اللعبة في األعوام التالية السيما 
ان كثيرا من املنتخبات س����تعتمد على االسماء الشابة لديها والتي 
يشارك معظمها في فئة العمومي ألول مرة. وتوقع ان تتسم منافسات 
البطول����ة التي تقام على صالة احتاد اجلودو والتايكوندو مبنطقة 
صباح السالم بالقوة واإلثارة في ضوء مشاركة منتخبات كبيرة في 
اللعبة كمصر وقطر وغيرها، داعيا اجلماهير احملبة لهذه الرياضة 
للحضور واالستمتاع مببارياتها التي جتمع أفضل املبارزين العرب. 
وثمن الشمري رعاية نائب رئيس الوزراء للشؤون االقتصادية ووزير 
الدولة لشؤون التنمية واإلسكان الشيخ أحمد الفهد للبطولة والتي 
ستساهم في جناحها، مشيدا بالدعم الكبير الذي قدمته الهيئة العامة 
للشباب والرياضة للبطولة. وقال ان اللجنة املنظمة العليا للبطولة 
التي يترأسها الشيخ طالل الفهد أنهت استعداداتها الستقبال األشقاء 
العرب سواء فنيا او إداريا، متمنيا ان تظهر البطولة مبستوى فني 
عال يعكس التطور الكبير الذي ش����هدته هذه الرياضة في األعوام 
السابقة. وتبدأ البطولة اليوم مبنافسات الفردي السيدات لسالحي 

السابر وااليبيه، وفردي الرجال لسالح الفلوريه. 

قال محمد العتيبي أمن الس����ر املساعد الحتاد ألعاب القوى انه 
نظ����را لعدم جاهزية مضمار وميدان ألعاب القوى بكيفان بس����بب 
أعمال الصيانة الشاملة اجلارية حاليا، حيث جتري عملية جتديد 
ملضم����ار وميدان كيفان وتبديل الترت����ان بآخر جديد. تقرر تأجيل 
البطولة التمهيدية أللعاب القوى لفئتي الش����باب واالشبال والتي 
كان مق����ررا إقامتها اليوم وملدة أربع����ة ايام، حيث تقرر إقامتها في 
فبراير املقبل، حيث روعي مواعيد امتحانات وزارة التربية، حيث 
ان معظم الالعبن من الطلبة. وأضاف العتيبي انه ترتب على ذلك 
اجراء تعديل على البرنامج الزمني لنش����اط االحتاد بشأن ترحيل 
البطولة التمهيدية للشباب واألشبال، أما البطولة التمهيدية أللعاب 
القوى لفئة البراعم فس����تقام في موعدها الس����بت واالحد 25، 26 
اجلاري على مضمار وميدان كيفان. من ناحية أخرى، قال العتيبي 
ان االحتاد تلقى كتابا من االحتاد الس����عودي أللعاب القوى تضمن 
عزم االحتاد السعودي على استضافة بطولة مجلس التعاون الرابعة 
عشرة للعموم والسابعة للناشئن أللعاب القوى وذلك من 30 مارس 
املقبل وحتى 1 ابري����ل املقبل على مضمار مدينة األمير عبداهلل بن 

جلوي الرياضية مبحافظة االحساء باملنطقة الشرقية.

يشهد مضمار الش����هيد فهد االحمد في الواحدة بعد ظهر اليوم 
الس����باق الثالث عشر للهجن لهذا املوس����م الذي يتضمن 11 شوطا 
قي����د فيها 250 ذلوال من اصناف حقائ����ق ابكار، وقعدان ابكار منها 
40 ذلوال من حقائق ابكار تتنافس على كأس النادي على مس����افة 

4 كيلو مترات.

)محمد ماهر(الفهد متحدثا خالل حفل التكرمي

علي الزبيد يسلم يوسف اليتامى مكافآت األزرق الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من علي الزبيد بحضور عبداهلل املطير

عبدالعزيز جاسم 
كرمت شركة االمتياز لالستثمار العبي املنتخب الوطني بتبرع قيمته 250 ألف 
دوالر مبناسبة فوزه بكأس اخلليج ال�20 في اليمن، ومت تسليمه للمنتخب خالل 
حفل عشاء أقيم أول من أمس في خيمة بجوار منزل عضو مجلس اإلدارة النائب 
محمد براك املطير الذي اعتذر عن عدم حضور احلفل بسبب ظروف خاصة وناب 
عنه نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب علي الزبيد الذي رحب باحلضور 

وكان في مقدمتهم رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد. 
وشكر الشيخ طالل الفهد شركة االمتياز لالستثمار على هذا التكرمي وهذا الدعم 
الكبي���ر، مؤكدا انه ليس بغريب عليهم فهم دائما يدعمون الرياضة والرياضين، 
كما شكر النائب محمد براك املطير على دعمه املتواصل للمنتخب واتصاله الدائم 

به خالل البطولة في عدن لالطمئنان على الالعبن والوفد. 
وأضاف الفهد ان ختام التكرميات كان مس���كا بدعوة من ش���ركة االمتياز الن 
هذا التكرمي هو األخير الذي سيحضره الالعبون قبل مغادرتهم صباح اليوم الى 
معسكر القاهرة، متمنيا لهم التوفيق في املرحلة املقبلة، مضيفا ان كل العب من 
املنتخب تبرع بألف دينار من مكافآتهم لبناء مسجد سيكون بجانب ملعب 22مايو 
في اليمن.  ومتنى الفهد من الالعبن مواصلة العطاء بنفس اجلدية واحلماس في 

معسكر القاهرة الذي يسبق نهائيات كأس آسيا. 
من جهته قال نائب رئيس مجلس اإلدارة والعضو املنتدب علي الزبيد ان تكرمي 
املنتخب الوطني يش���رفنا جميعا ألنه اثبت ان الكويت دائما حاضرة للمنافسة 
على األلقاب، مشيرا إلى انه يتوقع ان يعيد هذا اجليل أمجاد الكرة الكويتية مرة 
أخرى.  وشكر الزبيد الفهد والالعبن على احلضور وقبول الدعوة، كما بارك للفهد 

عودته إلى نادي القادسية مرة أخرى بعد حكم احملكمة األخير. 
وقد قامت الشركة بتصميم كيكة مميزة على شكل كأس اخلليج نالت إعجاب 
احلاضري���ن والالعبن الذين حرص���وا على التصوير إل���ى جانبها وهي صورة 
طبق األصل مس���توحاة من كأس اخلليج إال ان حجمها يفوق الكأس بعش���رات 

األضعاف. 


