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الفائزون مع العميد مارك جان ماكارلي في لقطة تذكارية

)عادل يعقوب(الفحيحيل تألق وهاجم بضراوة مرمى كاظمة

الفحيحيل في صدارة »اليد« بفوزه على كاظمة
حامد العمران

تصدر الفحيحيل مؤقتا دوري الدمج لكرة اليد بعد تغلبه على كاظمة 22-27 
)الشوط األول 13-7( في اللقاء الذي جرى امس على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية ضمن مباريات االسبوع اخلامس وبذلك رفع الفحيحيل رصيده الى 

10 نقاط، فيما بقي كاظمة على رصيده السابق بثالث نقاط.
ووضح منذ البداية فرض الفحيحيل س���يطرته وان كانت بداية البرتقالي 
جيدة بتطبيق���ه دف���اع 3-2-1 اال ان الطريقة الدفاعية عابه���ا بطء احلركة 
عن���د مدافعي البرتقالي وظهرت الكثير من الفجوات التي اس���تغلها مهاجمو 
الفحيحيل افضل استغالل من خالل االختراقات بواسطة ثالثي اخلط اخللفي 
فيصل العازمي واحمد س���رحان وعبداهلل احمد الى جانب دور العب الدائرة 
عب���داهلل املطيري الذي قام بدوره على اكمل وجه، كما أن االختراقات وضعت 
حارس���ي البرتقالي عبداهلل الفريح وصالح نعمة في حرج مبواجهة مهاجمي 
الفحيحيل وأيضا لم يكتف اخلط اخللفي في االحمر باالختراق من الوس���ط 
وطبق بعض الطرق التكتيكية مع توصيل الكرة الى الطرفني ليس���جل سعد 

سالم وخالد عوض.
في الشوط الثاني كانت بداية البرتقالي نشطة واستطاع تسجيل 3 أهداف 
متتالية مع تألق عبدالعزيز التراك ولكن لم يستمر احلال طويال وعاد الفحيحيل 
لس���يطرته خاصة ان البرتقالي لم يستقر على تشكيلة وأشرك املدرب بيتر 
جميع العبي الفريق وهذا لم يوجد استقرارا في اداء البرتقالي لينهي الفحيحيل 

اللقاء لصاحله، ادار املباراة الدوليان جاسم سويلم واحمد املطوع.
الى ذلك، تقام اليوم 3 مباريات حيث يلتقي الشباب مع الساحل في ال� 4:30، 
ويتقابل الساملية )6 نقاط( مع النصر )5 نقاط( في ال� 6 مساء، ويلعب العربي 

)8 نقاط( مع خيطان )نقطتني( في ال� 7:30 على صالة الشهيد بالدعية.
م���ن جانب أخر ضم العربي العب الس���املية الدولي عبدالعزيز جنيب الى 
صفوفه ليش���ارك مع االخضر في البطولة اآلس���يوية ال� 13 التي تنطلق في 
االردن في ال� 7 من الش���هر اجلاري ليكون احملترف الثاني في الفريق بعد ان 

اختار اجلهاز الفني العب اليرموك مطلق الدوسري.

»الحرس الوطني« يفوز على الجيش األميركي

أقيمت في ملعب معسكر التحرير باحلرس الوطني 
مباراة ودية لكرة القدم جمعت فريقي احلرس الوطني 
واجليش األميركي، وقد اس����تطاع احلرس الوطني 
حتقيق فوز س����احق على نظي����ره األميركي 8 � 0، 
عكست تفوقا كبيرا في اللياقة البدنية واملهارة العالية 

لالعبي احلرس الوطني.
وتأتي ه����ذه املب����اراة الودية في اط����ار توطيد 
العالقات الثنائي����ة في املجال الرياضي بني احلرس 
الوطني واجليش األميركي اميانا من اجلانبني بأهمية 
الرياضة في احملافظة على اللياقة البدنية والنهوض 

مبستواها.
حضر املباراة من اجليش األميركي العميد مارك 
ج����ان ماكارلي نائب القائد العام لوحدات اإلس����ناد 
بقيادة اإلس����ناد واإلدارة رق����م 1 باجليش األميركي 
والعميد اكسافيير لومبيدو نائب القائد العام ملسرح 
العمليات بقيادة اإلدامة باجليش األميركي بالكويت، 
ومن احلرس الوطني العقيد الركن فواز النشيط نيابة 
عن قائد التعليم العسكري والعقيد محمد الفرحان 
نيابة عن مدير التوجيه املعنوي واملقدم عادل الفريج 

آمر االحتاد الرياضي.

صاحب السمو األمير مستقبال محمد بن همام بحضور مرزوق الغامن

األمير استقبل بن همام

الدوسري: لن نتعاقد مع سيلفا قبل تجربته 

الحقان: األصفر مكتمل أمام النصر

عبدالعزيز جاسم 
اوضح مشرف الفريق االول بكاظمة عبداهلل 
الدوسري ان احملترف الفرنسي سيلفا )24 عاما( 
تدرب خ���الل اليومني املاضيني مع العبي الفريق 
ولكن احلكم على مستواه سابق الوانه ولن يتعجل 
اجله���ازان االداري والفني ف���ي التعاقد معه قبل 
جتربته ملدة ال تقل عن اسبوعني حتى يتم تقييمه 
بصورة جيدة، مبينا ان امل���درب الروماني ايلي 
بالتشي طلب التعاقد مع محترف خامس واالدارة 
لم توافق وأجلت ذلك، الس���يما ان الوقت طويل 

لتسجيل اي محترف حتى يناير املقبل.

واضاف الدوسري ان البرتقالي استعاد ثقته 
بنفسه رغم اخلسارة من القادسية بكاس االحتاد 
3-5، مشيرا الى ان الفريق بحاجة الى فوز واحد 

للتأهل الى الدور نصف النهائي.
ولفت الى انه راض عن مستوى احملترفني رغم 
االداء االخير املتواضع امام القادسية، مبررا ذلك 
بأن احملترف حاله حال اي العب يهبط مس���تواه 
ويرتفع من مباراة الى اخرى، مطمئنا اجلماهير 
البرتقالية بان املدافع خالد الش���مري تعافى من 
االصابة التي حلقت به مؤخرا وبات جاهزا ملباراة 

الغد امام اليرموك.

عبدالعزيز جاسم
اكد مش���رف الفريق االول بالقادسية عبداهلل 
احلقان ان صفوف االصفر س���تكون مكتملة في 
مواجهة النصر غدا في كأس االحتاد باس���تثناء 
السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني واالول 
يعاني من اصابة بالعضلة الضامة ودخل التدريبات 
منفردا وس���يغادر مع احلس���ني اجلمعة املقبل 
لالنضمام لصفوف منتخبهما الذي تنتظره مواجهة 

امام ڤيتنام 14 اجلاري، الفتا الى ان املستوى الذي 
ظهر به االصفر في مباراة كاظمة لم يكن مفاجئا 
ب���ل كان متوقعا الن الالعبني ظهروا مبس���توى 
جيد منذ معسكر القاهرة. واشار احلقان الى ان 
بعض االخطاء الدفاعية دائما تتسبب في دخول 
االهداف مبرمانا وهي نسبة كبيرة خاصة لفريق 
بحجم االصفر ولكن مع مرور االيام سيتحس���ن 

خط الدفاع.

استقبل صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد بقصر بيان امس رئيس االتحاد اآلسيوي 
لكرة الق���دم محمد بن همام والوفد المرافق له 

وذلك بمناسبة زيارته للبالد.

وحضر المقابلة نائب وزير شؤون الديوان 
االميري الش���يخ علي الجراح والنائب مرزوق 
الغان���م ورئيس ن���ادي الكوي���ت عبدالعزيز 

المرزوق.

األزرق يفوز على كينيا بخماسية

معسكر للسالمية بعد كأس االتحاد

األخضر يتعادل مع الشباب

األزرق يواجه تايلند بآسياد الصاالت
مبارك الخالدي

ف����از املنتخب الوطني لكرة القدم على منتخب كينيا 5-0 في 
املباراة الودية التي اقيمت امس في املعسكر التدريبي الذي يقيمه 
االزرق بالقاهرة استعدادا للتصفيات املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 
2011. جاء الهدف االول عن طريق مس����اعد ندا )22( وفي الدقيقة 
32 من الشوط الثاني سجل احمد عجب الهدف الثاني من متريرة 
طويلة مررها له فهد االنصاري ليتصدى لها عجب بتسديدة قوية 
في الزاوية اليسرى وبعد مرور 7 دقائق اضاف بدر املطوع الهدف 
الثالث من متريرة ذكية لعبها له طالل نايف وبعد دقيقة واحدة 
فقط احتس����ب احلكم ركلة جزاء لصال����ح احمد عجب ليتصدى 
لها املطوع ويس����ددها بكل سهولة. واختتم عجب اهداف املباراة 

بتسجيله الهدف اخلامس في الدقيقة 43.
م����ن جانب آخر، يغادر البالد 12 ظه����ر اليوم على منت طائرة 
خاصة وفد املنتخب الوطني للش����باب حتت 19 سنة متوجها الى 
مدينة اربيل بالعراق خلوض التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 
اسيا2010 وستنطلق التصفيات غدا حتى 17 من الشهر اجلاري.

عبدالعزيز جاسم 
اكد مدير الفريق االول بنادي الساملية علي عبدالرضا ان السماوي 
سيقيم معس���كرا تدريبيا بعد االنتهاء من مباريات كأس االحتاد 
وذلك لزيادة االنسجام بني الالعبني وجتميعهم في مكان واحد في 
فترة لن تقل عن 12 يوما وس���يتحدد املوعد بعد اجتماع مجلس 

االدارة.

عبدالعزيز جاسم
»بيدي ال بيد عمرو« هكذا كان حال العبي العربي عندما أخفقوا 
في الفوز على الش���باب االماراتي في دوري ابطال اخلليج بعدما 
اكتفوا بنتيجة التعادل 1-1، والتي أبقته في الصدارة ب� 7 نقاط 
بينما ظل الشباب ثالثا بنقطة واحدة وخرج من املنافسة رسميا 
وبات العربي يحت���اج الى تعادل مع احملرق البحريني الثاني 3 
نقاط كما تسبب العب الوس���ط محمد جراغ في خروج املباراة 
بهذه النتيجة بعد ان اضاع ركلة جزاء وفرصا سهلة. ومنذ بداية 
الشوط االول وكعادته لم يفضل مدرب العربي الكرواتي دراغان 
سكوس���يتش الهجوم ولعب مبهاجم واحد وهو علي اشكناني 
الذي لم يقصر في ادائه بتحركاته الستالم الكرة بسبب املستوى 
املتواضع لصانع االلعاب جراغ ومتكن اش���كناني من احلصول 
على ركلة جزاء بعد مرور 10 دقائق بعد ان عرقله حارس مرمى 
الشباب سالم عبداهلل وانبرى لها جراغ الذي سددها برعونة بعيدا 
فوق العارضة وبعدها حاول اشكناني تعويض ركلة اجلزاء لكنه 
اخفق في مراوغة حارس الشباب بعد انفراد تام قام به مبجهود 
فردي عندما توقع كرة خاطئة ارتدت من مدافعي الشباب وجاءت 
فرص���ة ذهبية الى جراغ بعد متريرة متقنة من الكرواتي ايغور 
امام املرمى ولكنه س���ددها ضعيفة بني احضان احلارس وكأنه 
يقوم بتدريبه. وفي الشوط الثاني لم يحرك العبو األخضر ساكنا 
وتكفلت العارضة بالتصدي لتسديدة التشيلي فيالنوفيا ليقوم 
الكرواتي داريو داباك بانطالقة من اجلهة اليسرى ويعرضها على 
رأس مواطنه ايغور )84( الذي وضعها بحرفنة بالزاوية البعيدة 
ملرمى الش���باب ولم متض ثوان حتى احتسب احلكم السعودي 
ركلة جزاء ظاملة على داباك وقام بطرده ولكن كنكوني تصدى لها 
بعد ان س���ددها فيالنوفيا لكن احلكم القحطاني ابى اال ان تدخل 
املرمى وقام باعادتها بحجة تقدم كنكوني عن خط املرمى ليسجلها 
فيالنوفيا )86(. ثم عاد جراغ وأضاع هدفا محققا للفوز بسبب 
رعونت���ه بعد متريرة ذهبية من ايغ���ور في الوقت بدل الضائع 

وضعها خارج املرمى بعد ان انفرد باملرمى.

وفد جمعية الصحافيين ـ مشعل العبكل وسطام السهلي
يخوض أبطال الكويت في كرة القدم والسباحة اختبارين حقيقيني 
وسط أجواء رياضية ومنافسات شديدة بني أبطال الرياضة اآلسيوية 
بدورة االلعاب اآلسيوية داخل الصاالت املقامة في ڤيتنام، فاألزرق 
في امتحان صعب امام تايلند وهو قاب قوسني او ادنى من التأهل 
للدور قبل النهائي في حال فوزه، بينما يدخل سباحو الكويت في 
اختبار للمحافظة على القمة، فيما يش���ارك فريق املوتاي والكيك 

بوكسينغ بطموح املنافسة على املراكز االولى.
وفي منافسات السلة فاز املنتخب الوطني »رجال« على االردن 
33-29 نقطة في اطار منافسات املجموعة االولى. كان املنتخب قد 
فاز في مباراته املاضية على قطر 33-17 بعد ان اس���تهل مشوراه 
بالفوز على نيبال 34-9 ثم خس���ر امام الهند 34-30 ليقترب من 
حجز احدى بطاقت���ي التأهل للدور الثاني. وتأهل العب منتخبنا 
للكيك بوكسينغ محمد املذكوري الى الدور قبل النهائي بوزن 63 
كم بعد فوزه على العب ايراني 11-3 بجدارة على الرغم من قرارات 
احلكم الهندي العكسية على املذكوري. كما سيغادر غدا منتخبنا 
أللع���اب القوى، الذي لم يحقق س���وى ميدالية فضية عن طريق 
محمد العازمي في سباق 800م، متوجها الى مدينة غوانزو بالصني 

للمشاركة في بطولة آسيا ال�16 والتي تنطلق 11 اجلاري.

منافسات السباحة

ويخوض الرباعي سعود الطيار وعبداهلل الثويني واحمد حسني 
واحمد البدر بقيادة البرتغالي خوزيه فرناندو التيه واحمد عباس 
منافسات السباحة التي تبدأ اليوم بهانوي ضمن منافسات الدورة، 
ويستهل الطيار املنافسات بدخوله سباق 200 متر متنوع ثم احمد 
البدر في سباق 100 متر صدر بينما يدخل الرباعي منافسات سباق 

50 متر تتابع متنوع.

يقام مساء اليوم حفل االفتتاح 
الرس���مي لبطولة االمي���ر الوالد 
املغفور له الشيخ سعد العبداهلل 
لالسكواش )بطولة العالم رجال 
2009( التي انطلقت منافس���اتها 
الس���بت  االحد املاضي وتختتم 
املقبل، حيث أشارت مخرجة حفلي 
االفتتاح واخلتام االسترالية جيني 
لي، إلى أن حفل االفتتاح سيقام 
في اجلزيرة اخلضراء، الفتة الى 
انه سيكون مبهرا وعالمة فارقة 
في ع���روض االفتت���اح العاملية 
التي اشرفت عليها من قبل مثل 
اوملبيادي سيدني وبكني ودورة 

االلعاب اآلسيوية في الدوحة. 
وكش���فت لي عن اكتمال كافة 
االس���تعدادات املتعلق���ة بحفل 
التكرمي  االفتتاح، وكذل���ك حفل 
اجلمعة املقبل، والذي س���يكون 
هو اآلخر قمة في اجلمال وسيقام 
على منت الس���فينة الهاشمية في 
فندق »ساس«.ورفضت الكشف 
عن فقرات حف���ل االفتتاح لكنها 
وعدت بعمل مميز، يكون خليطا 
الكويتية األصيلة  بني احلضارة 
القدمية واملعاصرة. وشكرت لي 
رئيس���ة اللجن���ة العليا املنظمة 
للبطولة الشيخة فادية السعد، 
لتذليلها كاف���ة الصعوبات التي 
العمل االسترالي،  واجهت فريق 
الذي وجد كل الدعم واملس���اندة 

منذ قدومه الى الكويت.

تألق مصري وإنجليزي 

وكانت منافس���ات دور ال� 16 
للبطول���ة قد ش���هدت صعود 6 
العبني مصري���ني الى الدور ربع 
النهائي، حيث أقصى رامي عاشور 
املصنف الثالث عامليا مواطنه عمر 
عبدالعزيز بثالثة أشواط مقابل ال 
شيء في 39 دقيقة.في حني تغلب 
عمرو شبانه املصنف الرابع على 
مواطنه عمرو مسعد الذي أخرج 
النجم الكويتي عبداهلل املزين من 
البطولة في 37 دقيقة.وتأهل كرمي 
درويش املصن���ف الثاني بفوزه 
على الهندي سوراف جوزال في 

40 دقيقة.

االعتبار لالسكواش املاليزي بفوزه 
على االجنليزي توم ريتش���ارد 
بثالثة اش���واط لش���وط.وحجز 
الهولن���دي لورنس جان اجنيما 
املصنف 14 مكانا في ربع النهائي 
بفوزه على الباكستاني امير خان 

بثالثة اشواط مقابل شوط. 

منافسة مثيرة 

من جانبه، قال مدير البطولة 
محم���ود اجلزاف ان املس���توى 
مرتفع فنيا، وان جميع الالعبني 
املصنفني االوائل تأهلوا من دون 
أخطاء تقريبا السيما ان 5 العبني 
كانوا قد احتلوا املركز االول في 
التصنيف العاملي وخالل العامني 
املاضيني متواجدون في البطولة، 
مشيرا الى انه في حال تأهل 4 منهم 
الى الدور نصف النهائي وسيجعل 

اخلتام اكثر متيزا.
واضاف ان البطولة تسير وفق 
ما هو مرسوم لها من اللجنة العليا 
للبطولة، مبينا ان املباريات تزداد 
قوة كلما انتقلنا لألدوار املتقدمة، 
داعيا رجال االع���الم والصحافة 
للتواجد بأروقة البطولة وإعطائها 
تغطية اكبر خاصة انها حتمل اسما 
عزيزا على اهل الكويت، وهو سمو 
االمير الوالد املغفور له الش���يخ 

سعد العبداهلل. 

التزام بقرارات الحكام

 ام���ا احلكم العرب���ي الوحيد 
ناصر زه���ران، فأكد ان البطولة 
ظهرت مبستوى فني مرتفع في 
أدوارها األولى، ألنها تضم أفضل 
64 العبا في العالم، مشددا على 
ان تنظيمه���ا فخر كبير للكويت 
وأهلها، مل���ا لها من اصداء عاملية 
خصوصا لعشاق هذه اللعبة في 

جميع انحاء العالم.
الكويتيني  الالعب���ني  ودع���ا 
خصوصا الناشئني منهم للحضور 
الى املالع���ب ومتابعة املباريات 
والتعرف على آخر اخلطط التي 
يعتمدها الالعبون في مبارياتهم، 
السيما ان الالعبني املشاركني هم 

صفوة العبي العالم.

مواطنه جوناث���ان كيمب، ونيك 
ماثي���و املصن���ف خامس���ا على 
االيطالي ديڤيد بيانتشي بثالثة 
أشواط، وتغلب بيتر باركر املصنف 
سابعا على الفنلندي اولي توميني، 
وأقصى اليستر وكر املصنف 15 
منافسه الفرنسي رينان الويغني 
بثالثة أشواط لشوط، وفاز داريل 
سلبى املصنف 22 على املاليزي 
محمد ازالن بثالثة اشواط مقابل 
ش���وطني، في حني رد اونغ بانغ 

االس���ترالي كامرون فيلي بثالثة 
اش���واط مقابل شوطني، وواصل 
املصنف االول على العالم الفرنسي 
غريغوري غولتير تقدمه بفوزه 
على األميركي جوليان إلينغورز 
بثالثة اشواط مقابل شوط، وفاز 
الفرنسي تيرى لينكو على ستورد 

بسول. 
وتأه���ل 4 اجنلي���ز الى ربع 
النهائي، فقد فاز جيمس ولستروب 
املصنف احلادي عشر عامليا على 

وانضم الى قطار املتأهلني طارق 
مؤمن املصنف 25 عامليا الذي حقق 
مفأجاة وفاز على املصنف سادسا 
األسترالي ديڤيد باملر في 45 دقيقة، 
الهندي بسهولة على  وفاز وائل 
اإليطالي عمر سويلم بثالثة اشوط 
نظيفة، وتأهل هشام املصنف 21 
عامليا بفوزه على املصنف العاشر 

أدريان غرانت في 45 دقيقة.
املقاب���ل، ودع هش���ام  ف���ي 
البطول���ة على يد  الش���وربجي 

املصري هشام عاشور في مباراته مع أدريان غرانت

تأهل 6 العبين مصريين و4 إنجليز إلى الدور ربع النهائي 

األصالة في افتتاح الرسمي لبطولة العالم لإلسكواش اليوم

الزميل فيصل القناعي مع الشيخ محمد بن زايد وولي عهد البحرين الشيخ سلمان بن حمد

القناعي يشيد بحلبة »الفورموال واحد« في أبوظبي

عّب���ر نائب رئي���س االحتاد 
الدولي للصحافة الرياضية الزميل 
فيصل القناعي عن اعجابه الشديد 
بحلبة مرس���ي ياس للفورموال 
واحد في ابوظبي، اثناء حضوره 
الس���باق األول الذي اقيم االحد 
املاضي بدعوة من هيئة أبوظبي 

للسياحة.

وقد التقى القناعي خالل زيارته 
ولي عهد ابوظبي الشيخ محمد بن 
زايد الذي يقف وراء هذا االجناز 
الضخ���م واملبهر، وهن���أه بهذه 
املنشأة التي نالت اعجاب جميع 
متابعي رياضة سباقات السيارات 
في العال���م، كما التقى ولي عهد 
مملكة البحرين س���مو الش���يخ 

سلمان بن حمد اخلليفة.
وقال القناعي ان ما ش���اهده 
يعتب���ر مفخرة ل���دول اخلليج 
وألبوظبي ويش���ير الى اهتمام 
الشيخ محمد بن زايد بالرياضة، 
وتصديه لعملية نهضة شاملة 
ابوظب���ي ف���ي كافة  تش���هدها 

املجاالت.


