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استقبال حافل لبعثة وفد »القلعة احلمراء« وجنوم أفريقيا 

األهلي في مواجهة الساملية املطعم بالنجوم الليلة

يواج���ه االهلي في الس���اعة 
الثامنة والنصف من مساء اليوم 
الس���املية املطعم بنجوم  فريق 
االندية الكويتية في لقاء اخوي 
ودي عرب���ي على س���تاد ثامر 
بنادي الساملية في اطار البرنامج 
الرياضي الذي وضعته ش���ركة 
العديد  الدولية لتنظيم  صروح 
من املباريات الودية في الكويت، 
وكانت بدايتها مهرجان في حب 
الزمالك  مصر مبش���اركة نادي 
املصري في مباراتني امام التضامن 

والقادسية.
وحظي وفد األهلي برئاس����ة 
م.ابراهي����م صالح عضو مجلس 
االدارة باستقبال حافل لدى وصوله 
مس����اء امس، وكان في استقبال 
الس����املية  البعث����ة رئيس نادي 
د.عبداهلل الطريجي ورئيس شركة 
صروح املنظمة لزيارة األهلي خالد 
مهدي، وجمع كبير من وس����ائل 
اإلعالم ومراسلي احملطات الفضائية 

العربية واخلليجية. 
كما كان في استقبال األهلي في 
الكويت  التشريفات مبطار  قاعة 
الدولي أشبال نادي الساملية الذين 
طوقوا أعناق وفد األهلي بالورود 
احلمراء، فيما اصطفت مجموعة 
كبيرة من محبي وعشاق النادي 
املط����ار ملصافحة  األهلي، خارج 
الالعبني، وترديد بعض األغاني 
للترحيب بالنجوم الكبار ابوتريكة 

واحمد حسن وعماد متعب ومحمد 
بركات. 

من جانبه أشاد جوزيه بحفاوة 
االس����تقبال، وأكد ان أهمية تلك 
الزيارة تكم����ن في جتهيز بعض 
الالعبني الذين لم يلعبوا باستمرار 
في املباريات املاضية، فضال عن 
التواصل مع القاعدة اجلماهيرية 
العريضة التي يحظى بها النادي 

األهلي في الكويت.
وم����ن جانبه، رح����ب م.خالد 
املهدي مدير عام ش����ركة صروح 
الدولية صاحب����ة حقوق تنظيم 
املباراة ببعثة الفريق االول لكرة 
القدم بالنادي االهلي بنجوم افريقيا 
والعرب على ارض مصر خلوض 
اللقاء الودي اليوم امام الساملية 
املطعم بنجوم االندية الكويتية.

وقال »تل����ك االحتفالية تأتي 
في اطار احل����ب والتعاون املثمر 
الكويتي واملصري  بني الشعبني 
والذي دائما يلتقي في الود واحلب 

املتبادل بينهما«.
واوضح املهدي ان جميع اللجان 
العاملة نف����ذت البرنامج الزمني 
الستقبال جنوم افريقيا باحترافية 
شديدة منذ وصولهم امس الى ارض 
الكويت ومن ثم انتقالهم الى مكان 
االقامة بفندق هوليداي ان الساملية 
الذي وفر كل سبل الراحة للفريق 
الضي����ف وجماهيره الوفية التي 
اصرت على التواجد امام الفندق 

للترحيب بالالعبني.
وشكر م.املهدي الشركات الراعية 
والتي ساندت صروح في تنظيم 
احتفالي����ة اليوم وخص ش����ركة 
املزيني للصرافة وفندق هوليداي 
ان الساملية واالمناء االهلية وشركة 
ومنتزه حسني للمأكوالت البحرية 
وشركة كوادرو للديكور وسايروس 

للمفروشات.
وأثن����ى م.امله����دي على الدور 
الكبير الذي قامت به ادارة نادي 

الساملية.

الطريجي يشكر الفارس

ب����دوره، ش����كر م.عب����داهلل 
الطريجي رئيس مجلس ادارة نادي 
الساملية محافظ محافظة حولي 
الفري����ق عبداهلل الفارس العضو 
الفخري للنادي على موافقته على 
رعاية املباراة والتي تأتي امتدادا 
لدعمه ومساندته للنادي في جميع 

االنشطة.

الزيارة الثانية لحسن

من جانب����ه، ابدى صقر الكرة 
املصرية احمد حس����ن س����عادته 
بالتواجد في الكويت للمرة الثالثة 
للمشاركة في مباريات ودية جتمع 
االشقاء العرب بعد ان شارك في 
مهرجان اعت����زال الالعب الدولي 
الس����ابق عبداهلل وبران، وجاءت 
الزيارة الثانية عندما قبل دعوة 

نادي كاظمة للمشاركة في مباراة 
برش����لونة التي اقيم���ت الع���ام 

املاض��ي.
واشار الصقر الى ان سعادته 
ي����رى اجلماهير املصرية  عندما 
تسعى ملشاهدة جنومها في تلك 

االحتفاليات.
وش����كر الصق����ر كل من وقف 
بجانبه خالل الفترة السابقة التي 
مرت عليه بعدما تعرض لالصابة، 
لكنه جنح في العودة ملس����تواه 
والدخول في التشكيلة االساسية 

للفريق وكذلك للمنتخب.
السياق نفسه، قدم احمد  في 
البرج����اوي مخرج قن����اة النادي 
االهلي الش����كر لش����ركة صروح 
املباراة  صاحبة حقوق تنظي����م 
وكذلك املستش����ار خالد اخلشاب 
املنسق العام للمباراة على مجهوده 
الكبير ف����ي توفير كل احتياجات 

جناح املهرج��ان.
وقال »ه����ذا لي����س بالغريب 
على مسؤولي الشركة التي تعمل 
باحترافي����ة وتقني����ة كبيرة جدا 
وملست كذلك خالل تنظيمه ملباراة 
الزمالك أمام التضامن والقادسية 
باالضافة ال����ى توفير احتياجات 
نقل املب����اراة على شاش����ة قناة 
النادي االهلي والتي سيستمتع 
بها اجلماهير املصرية والعربية 
والكويتي����ة بتعليق التألق دائما 

محمود بكر«.

)محمد ماهر( السفير املصري طاهر فرحات ود.عبداهلل الطريجي على رأس مستقبلي وفد األهلي  

غياب أوبينا حتى نهاية املوسم وجتهيز كنكوني وحربي

سكني: أمتنى عدم مواجهة العربي في »اخلليجية«
أك����د إداري الفري����ق األول 
بنادي كاظمة عصام سكني أن 
إضاعة الفرص الكثيرة وعدم 
توفيق املهاجم����ني أمام مرمى 
البحرين����ي اول من  الرف����اع 
امس في ال����دور ربع النهائي 
من دوري أبطال اخلليج كانا 
السبب في وصول املباراة إلى 
ركالت الترجيح والتي حسمها 

البرتقالي لصاحله.
مشيرا إلى أن خط الدفاع لم 
يكن في يومه ويتحمل مسؤولية 
الهدفني اللذين دخال مرمانا إال 
أن الالعبني تداركوا الوضع في 
الوقت بدل الضائع ومتكنوا من 
التعادل برأس  تسجيل هدف 

عبداهلل الظفيري.
ومتنى س����كني أال يتواجه 
مع العربي ف����ي الدور نصف 
النهائ����ي وان تعتم����د اللجنة 
املنظمة للبطولة نظام القرعة 
املوجهة حتى يلتقي األخضر 
مع أحد فريقي األهلي والشباب 
اللذي����ن تأه����ال  اإلماراتي����ني 
ونفس احل���ال ينطب��ق على 

كاظم��ة.
الفت����ا إلى ان العربي فريق 
كبير وتعمل له كل الفرق ألف 
حساب إال أنني أقول ذلك ليس 
بداعي اخلوف بل من اجل أن 
يصل فريقان من الكويت إلى 
املباراة النهائية بدال من اخراج 
أحدهما لآلخر م����ع احترامنا 

الكبير للفرق اإلماراتية.
وأشار سكني الى أن الالعبني 
م����ن اآلن يفكرون في مواجهة 
القادس����ية في ال����دور نصف 
النهائ����ي لكأس س����مو األمير 
االثنني املقبل م����ن أجل انقاذ 
املوس����م والوصول للمباراة 
النهائية وحتقيق اللقب، مضيفا 

أن احملترف النيجيري أوبينا 
لن يشارك في هذه املباراة او 
في املب����اراة النهائية إذا تأهل 
كاظمة، بسبب ايقافه مباراتني 
وبالتالي فإن موسمه انتهى مع 

البرتقالي.
الفتا إلى أن اجلهاز الطبي 

سيحاول جتهيز احلارس حسني 
كنكوني بصورة سريعة بعد 
إصابته في مباراة الرفاع كما 
أن العب الوس����ط حمد حربي 
دخل التدريبات وسيكون جاهزا 

للمواجهة.
أنه راض  وأضاف س����كني 

الفريق هذا املوس����م  أداء  عن 
بالرغ����م من ع����دم حتقيق أي 
لقب حتى اآلن، مؤكدا ان سوء 
احل����ظ والتوفيق ف����ي اغلب 
النتائ���ج  املباريات كان وراء 

السلبي��ة.
عبدالعزيز جاسم  ٭

فرحة العبي كاظمة بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال اخلليج  )األزرق.كوم(

عبدالعزيز البالول على رعايتها 
لهذا احلدث الرياضي.

من جانبه، قال مدير نادي 
اللجنة  »الكويتي���ة« ورئيس 
املنظمة عادل الغريب ان عدد 
الفرق املشاركة 16 فريقا متثل 
جميع دوائر مؤسسة اخلطوط 
اجلوية الكويتية والش���ركات 
التابع���ة لها حيث س���تنطلق 
البطولة اليوم بحكام محايدين 
الق���دم بقيادة  من احتاد كرة 
محمد احلداد وعبدالعزيز أمان 
وفيصل عبدالرحيم، وستلعب 
الفرق املشاركة بطريقة خروج 
املغلوب من مرة واحدة، مضيفا 
أن املؤسسة رصدت جوائز مالية 
الفائزين باملركزين  للفريقني 
األول والثان���ي، باإلضافة إلى 
كؤوس تذكارية وهدايا عينية 

أخرى ألحس���ن حارس مرمى 
وأحسن العب في البطولة.

من ناحية أخرى، أجريت 
القرعة برئاسة عادل الغريب 
وحضور أعضاء اللجنة املنظمة 
والفرق املش���اركة وأسفرت 
ع���ن مواجه���ة فري���ق العم 
صال���ح حبيب مع ابوتريكة، 
ابوجريشة مع امليدان، االنظمة 
اآللية »2« مع الشحن، بوخليفة 
مع النقابة، اخلدمات اجلوية مع 
الدائرة املالية، االنظمة اآللية 
»1« مع الش���حن »1«، احلركة 
م���ع VIP، والش���حن »2« مع 

القانونية.

انطالق قدم »الكويتية« اليوم
تنطل���ق اليوم على صالة 
اليرم���وك بطولة كرة  نادي 
القدم الرابعة للصاالت لدوائر 
مؤسس���ة اخلطوط اجلوية 
التابعة  الكويتية والشركات 
لها حتت رعاية رئيس مجلس 
االدارة العضو املنتدب م.حمد 

الفالح.
وقال مدير دائرة العالقات 
العامة واإلعالم باملؤسس���ة 
عادل بورس���لي ان املؤسسة 
ق���د س���خرت كل اإلمكانيات 
إلجناح هذا احلدث الرياضي 
وأن املؤسس���ة ال تألو جهدا 
في م���د ي���د الع���ون للفرق 
الرياضية، واش���ار بورسلي 
إل���ى أن الهدف من اقامة هذه 
الدورة هو زيادة التواصل بني 
موظفي املؤسسة واملسؤولني 
فيها واضف���اء أجواء البهجة 
والس���رور وتشجيع اجلميع 

على ممارسة الرياضة.
وأش���اد بورسلي باجلهود 
املبذولة م���ن رئيس وأعضاء 
اللجن���ة املنظم���ة، وش���كر 
بورس���لي مجلس ادارة نادي 
اليرموك برئاسة فهد الغامن على 
استضافتهم البطولة وتسخير 
كاف���ة االمكاني���ات إلجناحها، 
كما ش���كر الش���ركة الوطنية 
لالتصاالت ممثلة مبدير ادارة 
العام���ة واالعالم  عادل الغريبالعالق���ات  حمد الفالح

الفهد إلى لندن لالطمئنان على صحة األمير

»احلرس الوطني« بطل إسكواش الوزارات

مرزوق اخلرافي تسلّم كأس لبنان من »العهد«

خالد األحمد يكرم مشرفي »فروسية الكويت«

غادر البالد في التاس���عة م���ن صباح أمس 
رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد متوجها إلى 
العاصمة البريطانية لندن وذلك لزيارة صاحب 
الس���مو األمير الش���يخ صباح األحمد والشيخ 
عيسى بن راشد آل خليفة اللذين يجريان بعض 

الفحوصات الطبية لالطمئنان على صحتهما.

وسيحضر الفهد عقب هاتني الزيارتني نهائي 
دوري أبطال أوروبا الذي يجمع بني برش���لونة 
االسباني ومان يونايتد االجنليزي على ملعب 
»وميبلي« الشهير السبت املقبل وذلك بناء على 
دعوة تلقاها الفهد من رئيس االحتاد األوروبي 

لكرة القدم الفرنسي ميشيل بالتيني.

أحرز فريق احلرس الوطني لقب الوزارات 
واملؤسسات احلكومية لالس���كواش للفردي 
والفرق بعد فوزه في املباريات النهائية التي 
جرت على صالة احتاد االس���كواش بحضور 
رئيس االحتاد حسني مقصيد ورئيس اللجنة 
الفنية لالسكواش صالح البريكي واحمد الصايغ 

عضو جلنة الوزارات.
واقيمت املباريات اخلتامية باشراف الهيئة 
العامة للشباب والرياضة، وجاء فريق الدفاع 
ثانيا للفردي والداخلية الثالث، فيما حقق ايضا 
املركزين الثاني والثالث لفئة الفرق، فيما خرج 

الكويت من البطولة حيث لم يحالفه التوفيق 
في املباريات اخلتامية.

واشاد حسني مقصيد بالفرق املشاركة ودعم 
الهيئة للبطولة، مؤكدا ان اللعبة تتطور سنويا 
بزيادة اعداد املشاركني فيها ما يخلق تنافسا 
رائعا عند الالعبني، خاصة ان بطولة املوسم 
احلال���ي كانت قوية منذ بدايتها، مثمنا جهود 
املسؤولني في جميع الهيئات احلكومية. وعبر 
رئيس اللجنة الفنية صالح البريكي عن سعادته 
بفوز فريق احلرس بالبطولة، الفتا الى املشاركة 

املتميزة جلميع الفرق هذا املوسم

بعد إهداء ادارة نادي العهد كأس لبنان ال� 
39 لكرة القدم الى روح رجل األعمال ناصر 
اخلرافي، حضر جنله مرزوق اخلرافي وتسلمها 
في احتفال أقي���م في مجم���ع »فانتزي وارد« 
على طريق املطار، في حضور رئيس كتل���ة 
النائ���ب محم��د رع��د  »الوف���اء للمقاومة« 
والنائبني علي حسن خليل وحس��ن فضل اهلل، 
واملدي���ر الع��ام في مجل��س الن��واب محمد 
البعلبكي، واملدي���ر الع���ام لوزارة الشباب 
والرياض���ة زي���د خيامي، واملدي���ر الع���ام 

ملجلس اجلن���وب رئي����س االحتاد اللبناني 
لكرة القدم م.هاش����م حيدر، واملدي���ر العام 
لقن���اة »املنار« عبداهلل قصير، وأرك���ان نادي 
العه���د، ورئي���س ن���ادي الس����د بطل آسيا 
في كرة اليد نائب رئيس نادي العهد احملامي 

متيم سلميان.
وحتدث نائب رئيس النادي ادهم طباجة 
بهذه املناسبة بينما شكر اخلرافي ادارة نادي 

العهد على بادرتها.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

اقام الشيخ خالد االحمد اخلالد الداعم الرسمي 
ملوقع فروس���ية الكويت حفل عشاء وتكرمي 

ملش���رفي وطاقم ادارة املوقع بحضور الشيخ 
عبداهلل السلمان احلمود.

مرزوق ناصر اخلرافي حامال كأس لبنان وبجانبه هاشم حيدر والنواب حسن فضل اهلل ومحمد رعد وعلي حسن )عدنان احلاج علي(

منر الظفيري يقدم درعا للشيخ خالد األحمد اخلالد

املهدي يرحب
بوفد األهلي
في الكويت


