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جابر جازع يحاول السيطرة على الكرة في مباراة سابقة مع املنتخب األوملبيعادل حمود وطالل نايف قد يعودان الى األزرق

الحربان يعود 
من رحلة العالج الجمعة

يستعد النادي العربي الستقبال »شيخ املعلقني« خالد احلربان 
اجلمعة املقبل قادما من رحلة العالج في ايطاليا والتي اس���تمرت 

3 اشهر.
وقد كلف رئيس واعضاء مجلس االدارة جلنة العالقات العامة 
واالعالم بالنادي لترتيب االس���تقبال في املطار واالجتماع بلجنة 
االس���تقبال وجتهيز املكان ودعوة اجلمه���ور واإلعالميني حلفل 

االستقبال وجميع القنوات التلفزيونية.

فضية وبرونزية للكويت
في »المبارزة العربية«

ع���زز املنتخب املص���ري صدارته ف���ي البطول���ة العربية 
للمبارزة للعمومي )الرجال والنساء( بعد حتقيقه 3 ميدالي��ات 

ذهبي��ة.
ورفع املنتخب املصري رصيده الى 16 ميدالية منها 7 ذهبيات 
فيما احتل املنتخب الوطن���ي املركز الثاني بعد اضافته فضية 
وبرونزي���ة، فيما حافظ املنتخب التونس���ي على املركز الثالث 

برصيد 5 ميداليات.
واحرز املنتخب املصري لسالح الفلوريه بقيادة بطل العالم 
لفئة حتت 20 سنة عالء السيد امليدالية الذهبية مبسابقة الفرق 
بعد فوزه على الكوي���ت في املباراة النهائية بنتيجة 45 مقابل 
21 ملس���ة لينال االخير امليدالية الفضية فيم���ا ذهبت امليدالية 

البرونزية للمنتخبني االردني والعراقي.
وفي منافسات الفرق للسيدات في سالح االيبيه حقق املنتخب 
املص���ري املركز االول وامليدالية الذهبية بعد فوزه على نظيره 
التونسي 45 مقابل 35 ملسة فيما نال املنتخبان الوطني والقطري 

امليدالية البرونزية.

تشييد مسجد األزرق في اليمن
استقبل رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد مدير مكتب 
نائب املدير العام لبيت الزكاة احمد البشر، واتفق الطرفان على تشييد 
مسجد »األزرق« في اليمن الشقيق والذي تبرع بتكاليفه املنتخب 
الوطني عربونا صادقا لوعدهم بتخصيص مبلغ من كل العب لتغطية 
تكاليف هذا املسجد. وقال الفهد ان هذه املبادرة من الالعبني جاءت 
تعبيرا عن الوفاء ورد اجلميل الى اليمن الشقيق رئيسا وحكومة 
وشعبا ملا لقيه وفدنا من حسن االستقبال في »خليجي 20« والذي 
تكلل بهذا االجناز التاريخي والفوز الباهر بالكأس. وش���كر الفهد 
بيت الزكاة على اس���تجابته وتعاونه لتحقيق هذا األمنية، مشيدا 
بأعمال اخلير التي يقوم بها على كل املستويات وفي جميع انحاء 
العالم. وأعرب ممثل بيت الزكاة عن شكره وتقديره للفهد وأعضاء 
املجلس ولالعبي املنتخب الوطني على مبادرتهم في بناء مس���جد 
في اليمن عكست مدى اعتزازهم وتقديرهم لقيم ديننا احلنيف وما 

جبلنا عليه من تقاليد وعادات ومبادئ وحب للخير.

المطوع ثالث هدافي العالم
يناف���س جنم هجوم األزرق بدر املطوع على لقب هداف العالم 
بعد تسجيله 16 هدفا دوليا حسب موقع االحتاد الدولي للتاريخ 
واإلحصاء، ما جعله في املركز الثالث عامليا خلف مهاجم املنتخب 
الكاميروني صامويل ايتو ومتس���اويا بنفس الرصيد مع مهاجم 
املنتخب االسباني داڤيد ڤيا، إال ان ڤيا يتفوق على املطوع بفارق 
هدف وهو ما يعطي األفضلية حلسم اللقب ومن املتوقع ان يحسم 
املطوع لقب اجلائزة في حال تسجيله هدفني في املباريات الودية 
الثالث املقبلة لألزرق مع كوريا الش���مالية يومي 24 و27 اجلاري 
ومع زامبيا في 31 منه، وكان مهاجم األزرق السابق جاسم الهويدي 

قد توج باللقب في موسم 1998.

األولمبي يختتم تدريباته اليوم
مبارك الخالدي

يختتم املنتخب االوملبي في الساعة 5.30 مساء اليوم على ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر تدريباته قبل السفر الى األردن خلوض 
مباراة ودية اجلمعة املقبلة مع نظيره االردني في اطار استعدادات 
االزرق ملواجهتي الدور التمهيدي للتصفيات املؤهلة ألوملبياد لندن 
2012 أمام منتخب بنغالديش املقررتني في 24 فبراير و9 مارس املقبلني. 
وكان اجلهاز الفني للمنتخب بقيادة املدرب الوطني ماهر الش���مري 
ومساعده خالد أحمد قد استدعى 24 العبا للمشاركة في مباراة االردن 
وهم: عبدالعزيز كميل، احمد اخلالدي، س���ليمان عبدالغفور، مهدي 
املوسوي، سعد الناشي، فهد االنصاري، عبداهلل الطاهر، عبدالرحمن 
العنزي، احمد الرشيدي، محمد الداود، هادي خميس، غازي القهيدي، 
احمد ابراهيم، فيصل احلربي، عادل مطر، عبدالعزيز السليمي، سعد 
سرور، عبداهلل الرفاعي، ناصر القحطاني، عمر بوحمد، ناصر فرج، 

علي الشحمان، زبن العنزي وعبدالعزيز عشوان.

صفوفه اكتملت في المعسكر التدريبي

تكتيك مختلف لـ »األزرق« أمام كوريا الشمالية
المرزوق يسلم الفهد تبرعًا

بـ 100 ألف دوالر لألزرق من »سوق السالمية«

القاهرة ــ سامي عبدالفتاح
يواصل منتخبن���ا الوطني لكرة القدم 
تدريباته على ملعب »درمي الند« في املعسكر 
التدريبي الذي يقيمه مبدينة 6 أكتوبر، على 
فترتني منذ وصوله الى القاهرة الس���بت 
املاضي، وذلك اس���تعدادا ملواجهته الودية 
األولى التي سيخوضها بعد غد اجلمعة أمام 
منتخب كوريا الشمالية، ضمن استعدادات 
األزرق لنهائيات كأس آسيا التي ستقام في 
العاصمة القطرية الدوحة من 7 الى 29 يناير 
املقبل، وس���يلعب األزرق ضمن املجموعة 

األولى مع منتخبات قطر »املضيف« والصني 
وأوزبكستان.

وقد فتح مدرب األزرق الصربي غوران 
توڤاري���ش الباب نحو مش���اركة الرباعي 
املصاب خالد الرشيدي وعبدالعزيز املشعان 
وخالد خلف وفهد العنزي في مباراة كوريا 
الشمالية بعد شفائهم من اإلصابة التي حالت 
دون مشاركتهم في التدريبات االولى ملعسكر 
القاهرة، بعد ان انضموا الى التدريب امس 
االول الذي أداه األزرق مكتمل الصفوف الول 

مرة منذ بدء املعسكر.

وكان واضحا من خ���الل التدريبات ان 
غوران س���ينتهج نهجا جديدا في التكتيك 
الذي سيخوض به مباراة كوريا الشمالية 
وذلك للحد من س���رعة العبيها، وقد يزج 
املدرب ب� 3 العبني ارتكاز في وسط امللعب 
مللء الفراغ���ات، ومن املتوقع ان يش���رك 
غوران جميع الالعبني املنتظمني في املعسكر 
خالل املباريات التجريبية الثالث من اجل 
اعطائهم الفرصة الكاملة قبل اس���تبعاد 3 
الرس���مية املشاركة  التشكيلة  العبني من 

في كأس آسيا.

اإلدارة  قدم رئيس مجل���س 
املنتدب لشركة سوق  والعضو 
العقارية مرزوق خالد  الساملية 
يوسف املرزوق نيابة عن اعضاء 
مجلس ادارة س���وق الس���املية 
واملس���اهمني فيه، شيكا مببلغ 
100 ألف دوالر إلى رئيس احتاد 
الكرة الشيخ طالل الفهد أول من 
امس في مكتبه في احتاد الكرة 
بالعديلية مبناسبة فوز منتخبنا 
الوطني لكرة القدم بلقب »خليجي 
20« التي استضافتها اليمن من 
22 نوفمب���ر حتى 5 ديس���مبر 

اجلاري.
وبهذه املناسبة، أثنى املرزوق 
عل���ى االداء الرائ���ع لالزرق في 
كأس اخلليج متمنيا له مواصلة 
انتصاراته في كأس آسيا املقبلة 

التي تستضيفها قطر.
ومن جهته، اش���اد الش���يخ 
طالل الفهد بدعم ش���ركة سوق 
الساملية للرياضة الكويتية عموما 
وكرة القدم خصوصا، معربا عن 
سعادته للدعم الذي تلقاه جنوم 
الكرة بعد حصولهم على اللقب 
اخلليجي م���ن رئيس واعضاء 
مجلس ادارة شركة سوق الساملية 
العقاري���ة التي ال تألو جهدا في 
الوقوف صفا واحدا مع الشركات 
الداعمة للرياضة لتحقيق النجاح 
والتف���وق الرياضي قائال: »هذا 

ليس بجديد على ش���ركة سوق 
الساملية فقد عودنا رئيس وأعضاء 
مجلس اإلدارة واملس���اهمني في 
الش���ركة على هذا الدعم املادي 

الخوانهم الرياضيني في العديد 
من املناسبات الرياضية«.

وثمن الفهد ما قام به مرزوق 
خالد يوس���ف املرزوق واعضاء 

مجل���س االدارة بدع���م االزرق 
متمنيا له���م التوفيق والنجاح 
في مشاريعهم التجارية الداعمة 

لالقتصاد الوطني.

أمان وحمود ونايف أبرز المستفيدين

الجهراء والتضامن والنصر والساحل عفت عن »المحترفين«

مبارك الخالدي
التزال تداعيات احلكم التاريخي اخلاص بعودة مجالس ادارات 
األندية املنتخبة مس���تمرة في مس���ارات عدة، فبني التفكير فيما 
أسفرت عنه محاضر اجلرد للفترة من 14 نوفمبر 2009 وحتى تاريخ 
تس���لم املجالس العائدة إلدارة األندية وبني اخليارات املتاحة امام 
هذه املجالس لتفادي مبا يعتقده البعض منهم بوجود الس���لبيات 
واملخالفات التي تس���توجب احملاس���بة مرورا بفتح ملف الالعبني 
الذين هاجروا الى خارج البالد بحثا عن االحتراف ابان تولي ادارات 
األندية مجالس معينة من الهيئة العامة للشباب والرياضة، وتوجه 
األندية املنتخبة لإلعفاء عنهم والس���ماح له���م بالعودة ألنديتهم 
متهيدا لعودتهم لتمثي���ل األزرق مرة اخرى بعد قرار احتاد الكرة 

برفع اسمائهم من قوائم املنتخبات الوطنية.
وكان الالعبون حمد امان وجابر جازع وعبداهلل مش���يلح من 

التضامن، وط���الل نايف من النصر، وعادل حم���ود من اجلهراء، 
وعبيد منور ومرزوق زكي من الساحل، قد غادروا الى دول اوروبية 
وخليجية للبحث عن ف���رص احترافية رغبة منهم ملواكبة عصر 
االحتراف احلالي ب���كل اغراءاته املادية واملعنوي���ة، اعتمادا على 
لوائ���ح االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« التي س���هلت من طموح 
الالعب���ني باعتبار انهم هواه وغير ملزمني امام أنديتهم احمللية او 

احتاد الكرة بشيء.
وف���ور »هروب« الالعبني تداعت مجالس ادارات األندية املعينة 
بالتعاون مع احتاد الكرة الى االتفاق على ميثاق شرف بينها بعدم 
التعاون مع الالعبني املغادرين إلجبارهم على الرجوع الى انديتهم، 
وتبع ذلك إعالن س���كرتير احتاد الكرة سهو السهو حرمانهم من 
شرف متثيل املنتخبات الوطنية وبالفعل لم يستدع امان او جازع 
للمنتخب���ني االوملبي او الرديف خالل مش���اركة األزرق في بطولة 

غرب آسيا، ودورة األلعاب اآلسيوية ال� 16 في غوانزو و»خليجي 
20« في اليمن.

األندية اتصلت بالالعبين

وقامت ادارة نادي اجلهراء املنتخبة باالتصال بالعبها عادل حمود 
لالستفسار عن أحواله، وعرضت عليه احلضور الى النادي واستئناف 
التدري���ب باعتبار ان فترة انتقاله اخلارجية، قد متت خالل مجلس 
معني كما ان عملية االحتراف الهدف منها احلصول على بطاقات دولية 
صادرة من االحتاد الدولي تس���هل امر الالعبني في االنتقاالت احلرة 
بني األندية وهو نفس املوقف الذي اتخذته اندية النصر والتضامن 
والساحل، حيث بادرت هي األخرى باالتصال بالعبيها حلثهم على 
العودة الى انديتهم فور انتهاء عقودهم اخلارجية، في نهاية الشهر 

اجلاري قبل بدء فترة االنتقاالت الشتوية في مطلع يناير املقبل.

»التعليم والتدريب« يحرز كأس قبازرد

أحرز فريق قطاع التعليم والتدريب كأس بطولة املرحوم اللواء 
عبداالمير قبازرد لقطاعات وزارات الداخلية للكرة الطائرة اثر فوزه 

على قطاع امن احلدود في املباراة النهائية بشوطني نظيفني.
وجاء فريق االمن العام في املركز الثالث بعد تغلبه على االمن 
اخلاص بنفس النتيجة. وفي اخلتام قام العقيد عبدالرحمن احلقان 
نائب رئيس احتاد الشرطة ممثال لرئيس االحتادين الدولي والكويتي 
للش���رطة الفريق الش���يخ احمد النواف، وامني السر العقيد وليد 
الغامن والعقيد خالد البحوة عض���و مجلس االدارة ومدير الكرة 
الطائرة في االحتاد بتوزيع الكأس وامليداليات الى الفرق الفائزة، 
كما شارك في مراسم تتويج الفرق املقدم عبداهلل علي مدير ادارة 
االحتاد باالنابة والنقيب علي الكندري رئيس قسم الشؤون الفنية 
وعماد بهبهاني مدير املنتخبات وتابع املباراة النهائية ومراس���م 

التتويج مرمي عبداالمير قبازرد كرمية املرحوم قبازرد.

الشيخ احمد النواف يتوسط الفريق الفائز

العربي يلتهم كاظمة في افتتاح دوري اليد

)هاني الشمري(األزرق مكتمل الصفوف في التدريب بعد عودة املصابني

حامد العمران
حقق العربي فوزه االول في 
دوري الدمج لكرة اليد بعد تغلبه 
امس على كاظمة 32-23 )الشوط 
االول 16-13( في اللقاء االفتتاحي 
للبطولة والذي جرى في صالة 

الشهيد فهد االحمد في الدعية.
وبذلك حصل االخضر على 
اول نقطتني فيما بقي البرتقالي 

دون رصيد من النقاط.
البداية خضراء بعد  وكانت 
الدفاع اخلاطئ من البرتقالي الذي 
دافع وبطريقة 1/2/3 وهذا ما ادى 
الى وجود فج����وات كبيرة بني 
مدافعي كاظمة استغله العربي 
بن����زول صانع االلع����اب احمد 
حس����ني على الدائ����رة لتتحول 
الى 2/4 وينجح  اللعب  طريقة 
حسني الشطي في التسجيل الى 
جانب احمد حسني من متريرات 
علي مراد وحسن الشطي وكان 
طالل عباس متألقا كعادته ولكن 
هذه املرة في اخلط اخللفي، فيما 
لم يقدم العبو كاظمة مستواهم 
وكان الهجوم عقيما على الرغم 
من الدف����اع اخلاطئ من العربي 
الذي لع����ب بطريقة 1/5 ملراقبة 
يوس����ف حيدر، وهذا ما جعل 
العرب����ي يتق����دم ف����ي النتيجة 
بفارق 6 اهداف ليصحح مدرب 
كاظمة باس����م السبكي طريقته 

الرقابية الى 1/5 ملراقبة علي مراد 
مع اجراء بعض التغييرات في 
الهجوم بدخول سالم عبدالسالم 
على الدائرة بدال من اس����ماعيل 
ابراهيم االمير  اخلزعل وخرج 
ولعب احلارس عبداهلل الفريح 
بدال من صالح نعمة ليتحس����ن 
اداء كاظمة الدفاعي بقيادة احمد 
دويسان والهجومي بقيادة بخيت 
االحمد ليتقلص الفارق الى هدف 

واحد فقط، ولكن قلة اخلبرة عند 
العبي البرتقالي ادت الى فقدان 
الهجمة بسهولة لينهي العربي 

الشوط االول بفارق 3 اهداف.
وفي الش����وط الثاني، اشرك 
مدرب العرب����ي احلارس مهدي 
عبداحلليم ودافع بطريقة 0/6 
ليتحول التف����وق الى عرباوي 
ويصع����ب على العب����ي كاظمة 
الوصول الى املرمى لعدم وجود 

العب ضارب ليس����يطر العربي 
على املباراة ويوسع الفارق الى 

11 هدفا.
ادار اللقاء الدوليان س����امي 

عبداجلليل وعلي عبداحلسني.
اليوم مباراتان حيث  وتقام 
يلتق����ي الس����املية م����ع النصر 
ف����ي اخلامس����ة، والصليبخات 
السادس����ة  ف����ي  م����ع اجلهراء 

والنصف.

)عادل يعقوب(العب العربي طالل عباس يصوب الكرة على مرمى كاظمة 

)هاني الشمري(مرزوق خالد املرزوق يسلم شيكا بقيمة التبرع من أعضاء مجلس اإلدارة واملساهمني في السوق  إلى الشيخ طالل الفهد


