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تكفل رئي���س نادي 
القادسية بالوكالة الشيخ 
خالد الفهد بتحمل نفقات 
التدريبية  املعس���كرات 
اخلارجية التي ستقيمها 
ف���رق املراحل الس���نية 
لك���رة القدم خالل عطلة 
الربيع استعدادا ملا تبقى 
من منافس���ات املوس���م 

احلالي.
وتأتي مب���ادرة الفهد 
بتحم���ل مصاريف هذه 
املعس���كرات من حسابه 
اخلاص في ظل احلرص 
على اع���داد فرق النادي 
بالصورة املثلى من أجل 
التفوق  مواصلة مشوار 
الذي اعتاد عليه االصفر 

في جميع املراحل.
في هذا الس���ياق، أش���اد املدير العام لقطاع الناشئني وفرق 
الش���باب رفاعي الديحاني مببادرة الفهد مل���ا لها من انعكاس 

طيب على الالعبني.
وأضاف ان الفهد يح���رص على دعم فرق النادي في جميع 
املناسبات من أجل حتفيزها وتشجيعها كي تواصل مسيرتها 
الرائعة التي اعتاد عليها أبناء النادي. مؤكدا ان االصفر سيزاحم 
على جميع ألقاب بطوالت هذا املوسم في ظل االستعداد املتميز 
الذي يخوضه، مش���يرا في هذا اجلانب الى الدعم الذي يتلقاه 

قطاع الناشئني من مسؤولي النادي.

الشيخ خالد الفهد

خالد غلوم يقبل علي شعبان لدى وصوله

الشيخ تركي اليوسف يتسلم درعا تذكارية من أحمد البلوشي بحضور محمد إبراهيم

اليوسف يرعى اعتزال البلوشي

وافق الشيخ تركي احمد اليوسف على رعاية مهرجان اعتزال 
العب نادي القادسية واملنتخب الوطني السابق أحمد البلوشي 
تقديرا للعطاء املميز لالعب خالل مش���واره الرياضي احلافل 

بالعديد من االجنازات. 
 وقال اليوسف: ان البلوشي أعطى الكثير ويستحق التكرمي 
والتقدي���ر من اجلميع، ويعتبر من أب���رز الالعبني خلقا داخل 
وخارج امللعب، وسيقام مهرجان اعتزال البلوشي أمام العربي 

في القسم الثاني من الدوري املمتاز في فبراير املقبل.
من جانبه شكر احمد البلوشي الشيخ تركي اليوسف على 
موافقته على رعاية مهرجان اعتزاله مؤكدا ان هذا ليس بغريب 

على شخصية مثل اليوسف الذي دائما يساند الرياضيني.

خالد الفهد تكفل بنفقات
معسكر ناشئي األصفر

مبارك الخالدي
 يغادر في الثانية عش���رة 
ظهر اليوم وفد املنتخب االوملبي 
ال���ى األردن خلوض  متوجها 
مب���اراة ودية غدا مع املنتخب 
األردني في إطار اس���تعدادات 
األزرق خل���وض مواجهت���ي 
التمهي���دي للتصفيات  الدور 
املؤهلة الوملبي���اد لندن 2012 
وذلك أمام منتخب بنغالديش 
واملقررتني ف���ي 24 فبراير و9 

مارس املقبلني.
ويرأس الوفد عضو مجلس 
إدارة االحتاد مانع احليان ويضم 
اجلهاز اإلداري املكون من محمد 
بنيان مدير املنتخب واملشرف 
الفني  العتيبي واجلهاز  احمد 
بقيادة املدرب ماهر الش���مري 

ومساعده خالد احمد.
وكان اجلهاز الفني قد استقر 
على 20 العبا لرحلة األردن بعد 
ان مت اس���تبعاد كل من احمد 
العنزي  ع���ادي وعبدالرحمن 
وس���عد س���رور وعبدالهادي 
خميس ألس���باب متفاوتة بني 
اإلصابة وارتباطهم مع أنديتهم 
والالعبون هم: عبدالعزيز كميل 
وسليمان عبدالغفور ومهدي 
املوسوي وسعد الناشي وفهد 
الطاهر  االنصاري وعب���داهلل 

علي الش���حمان وزبن العنزي، 
وذلك في ظل معاناة املنتخب من 
افتقاد مهاجميه في الفترة احلالية 
ومنهم ناصر يوس���ف املتواجد 
مع االزرق في معسكره بالقاهرة 
وحمد امان وجابر جازع املوقوفان 
من االحتاد الرتباطهما بتجربة 

احترافية خارج البالد.

وقد أدى املنتخب ثالث حصص 
تدريبية األيام املاضية على ملعب 
املرحوم عبدالرحمن البكر مبقر 
االحتاد ركز خاللها املدرب ماهر 
الشمري على رفع معدالت اللياقة 
البدنية وزي���ادة التجانس بني 
الالعبني حيث ان بعض العناصر 
قد مت اختياره���ا ألول مرة مثل 

واحمد الرشيدي ومحمد الداوود 
وغازي القهيدي واحمد ابراهيم 
وفيص���ل احلربي وعادل مطر 
وعبدالعزيز السليمي وعبداهلل 
الرفاع���ي وناص���ر القحطاني 
وعم���ر بوحم���د وناصر فرج 
وعلي الشحمان وزبن العنزي 

وعبدالعزيز عشوان.

العم خالد يوسف المرزوق يسلم الفهد 250 ألف دوالر
مكافأة لالعبي األزرق على فوزهم بـ »خليجي 20«

سلم ممثلو العم خالد يوسف 
املرزوق: خليفة وليد املرزوق 
وعبداهلل وليد املرزوق وخالد 
فواز املرزوق إلى رئيس احتاد 
الفهد  القدم الشيخ طالل  كرة 
تبرع���ا مببلغ 250 ألف دوالر 
لالعبي املنتخب الوطني تقديرا 
لفوزهم بلقب كأس »خليجي 
20« والذي توج به األزرق للمرة 
العاش���رة في تاريخه باليمن 
التي احتضنت البطولة خالل 
الفترة من 22 نوفمبر املاضي 

وحتى 5 اجلاري.

ونقل ممثلو العم خالد يوسف 
املرزوق اعتزازه باإلجناز الذي 
حققه العبو األزرق وجناحهم 
في إع����ادة الكرة الكويتية إلى 

منصات التتويج.
وأثنوا على جهود اجلهازين 
اإلداري والفني والالعبني خالل 
البطول���ة والتي كانوا خاللها 
الع���ادة ورفعوا  جنوما فوق 
الكوي���ت عاليا،  رؤوس أهل 
متمنني اس���تمرار انتصارات 
الك���رة الكويتية ف���ي الفترة 
األخيرة، والتي كان أول الغيث 

فيها حصول األزرق على لقب 
كأس غرب آسيا آملني التوفيق 
في كأس آسيا في قطر الشهر 

املقبل.
بدوره، تقدم الشيخ طالل 
الفهد بالشكر واالمتنان لدعم 
أبناء العم خالد يوسف املرزوق 
لالحتاد، مثمنا هذه املبادرة التي 
ليست غريبة على أبناء العم 
خالد يوسف املرزوق الذي عود 
الرياضة الكويتية والرياضيني 
على الدع���م املادي واملعنوي، 
الفتا ال���ى ان أبناءه وأحفاده 

العم  النهج، ألن  انتهجوا هذا 
خالد يوسف املرزوق زرع فيهم 
حب الوطن والوطنية والعطاء 
غير احمل���دود إلخوانهم ابناء 

الكويت الرياضيني.
الفهد للع���م خالد  ومتن���ى 
يوس���ف املرزوق العمر املديد، 
وناش���د إخوانه أبناء املرحوم 
وليد خالد املرزوق االس���تمرار 
في النهج الذي كان عليه والدهم، 
وان يحافظوا على سيرته العطرة 
ويخلدوا ذك���راه عبر الرياضة 

واستمرار دعمهم للرياضيني.

األزرق يختتم تدريباته لمواجهة كوريا الشمالية
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

الوطني في  املنتخب  يختتم 
اخلامسة عصر اليوم تدريباته 
استعدادا ملواجهته الودية االولى 
التي س���يخوضها ف���ي الرابعة 
والنصف من مس���اء الغد على 
ملع���ب الهدف مبدينة 6 اكتوبر 
امام كوريا الشمالية، والتي تأتي 
ضمن برنامج معسكر االعداد الذي 
يقيمه االزرق مبدينة 6 اكتوبر 
استعدادا لبطولة كأس آسيا التي 
ستقام خالل الفترة من 7 الى 29 
يناير املقبل في العاصمة القطرية 
الدوح���ة، ويلع���ب االزرق في 
املجموعة األولى بجانب منتخبات 

قطر والصني وأوزبكستان.
ويستعد االزرق للقاء الودي 
االول مبران قوي سيجريه اليوم 
عل���ى ملعب درمي الن���د. ويأمل 
الصربي غوران توفاريش مدرب 
املنتخب من خالل هذه املباراة ان 
يضع قدرات الالعبني املستدعني 
الى صفوف املنتخب على احملك، 
حيث س���يقوم بتجربة عدد ال 
بأس به من الالعبني املوجودين 
بالقائمة للوقوف على مستوياتهم 
قبل ان يختار التشكيلة األنسب 
املنافس���ات  قبل اخل���وض في 

الرسمية.
الفني  وعن اختي���ار اجلهاز 
للمنتخ���ب الوطن���ي اللعب مع 
كوري���ا الش���مالية حتديدا، قال 
مدير املنتخب اس���امة حسني ان 
هذا االختيار جاء من جانب اجلهاز 
الفني بقي���ادة الصربي غوران 
املنتخب  اداء  توفاريش لتشابه 
املنتخب  الش���مالي مع  الكوري 
الصيني الذي سيواجهه االزرق في 
نهائيات كأس آسيا، حيث يعتمد 
املنتخبان على اللعب الس���ريع 
واالنضباط التكتيكي داخل امللعب 

والتحرك احملسوب بدقة. 

إدارات »التكتل« تحتفل بعودتها إلى أنديتها

عبداهلل العنزي
احتفلت مجالس ادارات اندية التكتل مساء اول 
من امس بعودتها ال���ى انديتها بعد صدور حكم 
محكم���ة التمييز لصاحلها، واقيم احلفل بالقاعة 
امللكية بأرض املعارض مبش���رف وسط حضور 
جماهي���ري كبير من مش���جعي االندية واعضاء 
اجلمعيات العمومية وحضور نيابي الفت وبعض 
الشخصيات العامة في البالد ومسؤولي االندية 
االخرى، مقدم���ني التهاني بعودة مجالس ادارات 

اندية التكتل املنتخبة.
وقد اصطف رؤساء وممثلو التكتل يتقدمهم 
الش���يخ طالل الفهد الس���تقبال املهنئني ومعه 
رئيس نادي التضامن خالد رابح ورئيس نادي 
النصر فالح غامن ورئيس نادي الشباب يعقوب 

رمضان ورئيس نادي اليرموك فهد غامن ورئيس 
الفحيحيل وليد الفليج ورئيس نادي التضامن 
السابق يوسف البيدان وامني سر نادي خيطان 
ناصر العجمي ونائب رئيس نادي الفحيحيل 
خالد سريع. وكان الفتا مبادرة مسؤولي اندية 
التكت���ل عندما طلبوا من رئيس الهيئة العامة 
للشباب والرياضة د.فؤاد الفالح على االصطفاف 

معهم الستقبال املهنئني.
وقد اكد مسؤولو اندية التكتل للجماهير بقاءهم 
على نفس مبادئهم ومطالبهم باستقاللية احلركة 
الرياضية حسب ما تطالب به املنظمات الرياضية 
الدولية، مقدمني الشكر اجلزيل للقضاء الكويتي 
النزيه الذي انصفهم بعد طول انتظار خصوصا 

انهم لم يفقدوا الثقة به طوال الفترة السابقة.

الفهد: »قرة عينكم« على سالمته.. وعجلة الرياضة عادت إلى الدوران

شعبان بكى والحضور الكبير جفف دموعه
ان عجلة الرياضة بدأت بالدوران 
من جديد، متمنيا ان يلتقي اجلميع 
دائم����ا على اخلير واحملبة ملا فيه 

مصلحة الكويت.

شعبان: الحضور يكفيني

وحتدث شعبان بصعوبة مكتفيا 
بالق����ول ان هذا احلضور يكفيني 
واشكر الشيخ طالل الفهد واخوانه 
مسؤولي االندية واالحتادات الذين 

جاءوا الستقبالي.
وقال امني سر اللجنة االوملبية 
عبيد العن����زي ان فرحتنا كبيرة 
بعودة الرياضي الكبير علي شعبان 
الرياضة والرياضيني  الذي خدم 
سنوات طويلة بكل جد واخالص 
وتفان متمنني من اهلل ان مينحه 
الق����وة والعزمية لتج����اوز ما ألم 
به من عارض صحي ويعود كما 
كان نبض����ا ال يهدأ خلدمة النادي 

والرياضيني.

قائد النادي المحنك

ووصف س����عد عناد امني سر 
النادي شعبان بالرياضي احملنك 
وقال ان االلعاب املختلفة بالنادي 
ش����هدت تطورا ملحوظا بس����بب 
السياسات االدارية الناجحة التي 
انتهجها واليزال ولم يكن بعيدا عنا 
طوال رحلته العالجية وامنا كانت 

توجيهاته حاضرة بيننا.

مبارك الخالدي
ل����م يتمال����ك رئي����س ن����ادي 
الصليبخات علي ش����عبان نفسه 
حلظة مشاهدته احلشد الكبير الذي 
كان في اس����تقباله اول من امس 
بقاعة التش����ريفات باملطار، قادما 
من العاصمة البريطانية لندن بعد 
ان امضى رحل����ة عالجية تكللت 
بالنجاح، حيث أجه����ش بالبكاء 
شاكرا اهلل على هذه املشاعر الطيبة 
التي تعكس ما جبل عليه ابناء هذا 

الوطن في السراء والضراء. 
وقد غصت قاعة التش����ريفات 
بالكثير من الشخصيات الرياضية 
الذين توافدوا الستقباله وكان في 
مقدمة املس����تقبلني رئيس احتاد 
الكرة الش����يخ طالل الفهد ونائب 
مدير عام الهيئة العامة للش����باب 
والرياضة عصام جعفر وامني سر 
اللجنة االوملبية عبيد العنزي وامني 
سر احتاد اجلودو والكراتيه حسن 
الشمري وامني سر احتاد الطائرة 
الهاج����ري وعضو مجلس  خلف 
االدارة محم����د االنصاري وحامد 
الهزمي من الهيئة، وشاكر سناسيري 
امني صندوق احتاد املبارزة واعضاء 
مجلس ادارة الصليبخات ورئيس 
واعضاء اللجنة االنتقالية للنادي 
الكريباني  تقدمه����م د. مس����اعد 
ورئيس����ا ناديي اجلهراء والنصر 
خالد اجلاراهلل وفالح غامن وعدد 

املعارض او قاعة التشريفات هو 
كله الس����تقبال وتهنئة ش����عبان 
على وصوله الى البالد ساملا بعد 
العالجي����ة وعلى عودته  رحلته 
رئيسا لنادي الصليبخات وشكرا 
لكل من حضر لهذا االستقبال هنا 
او ف����ي القاعة امللكية. وقال الفهد 

ل����كل الرياضيني »ق����رة عينكم« 
بوصوله واليوم فرحتنا فرحتان 
االولى بوصول شعبان والثانية 
ادارات  مبناس����بة عودة مجالس 

االندية املنتخبة.
واضاف الفهد ان التواجد الكبير 
الذي شهدته القاعة امللكية في ارض 

كبير من مدربي االلعاب املختلفة 
والعبي النادي.

من جانبه قال الش����يخ طالل 
الفهد اننا نحمد اهلل على سالمة 
االخ العزيز بوشعيب ونقول »قرة 
عينكم« يا اه����ل الكابنت ورئيس 
ن����ادي الصليبخ����ات كم����ا نقول 

)عادل يعقوب(مساعد املدرب خالد أحمد يوجه الالعبني أثناء التدريب

«األولمبي« يتوجه إلى األردن اليوم

)كرم ذياب(الشيخ طالل الفهد متوسطا ممثلي أندية التكتل خالل احلفل

)هاني الشمري(ممثلو العم خالد يوسف املرزوق: خليفة وليد املرزوق وعبداهلل وليد املرزوق وخالد فواز املرزوق يقدمون شيك التبرع الى الشيخ طالل الفهد

)هاني الشمري(مساعد ندا وفهد عوض خالل احد تدريبات االزرق


