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هزم عاشور في المباراة النهائية دون صعوبة

شبانة ُيتّوج بطاًل لكأس العالم لإلسكواش

الشيخة فادية السعد تسلم بطل كأس العالم عمرو شبانة جائزته

لطيفة الفهد: مجهود خارق لفادية
دعت الشيخة لطيفة الفهد الى االستفادة من النجاح 
الذي خلفته البطولة على جمي���ع االصعدة، وقالت ان 
جناح الش���يخة فادية والتي بذلت مجه���ودا خارقا في 
هذه البطولة وبش���هادة اجلميع الب���د ان يفتح الطريق 
امام الرياضة الكويتية لالنطالق نحو العاملية، واضافت 
ان علينا اعداد اجيال متلك جينات البطل، مؤكدة قدرة 
االبطال الكويتي���ن على حتقيق ذل���ك اذا توافرت لهم 
االمكانات التي تس���اعدهم على ذلك من الصغر وليس 

بعد فوات االوان.

ّتوج املصري عمرو ش���بانة 
بلقب بطول���ة املغفور له االمير 
العبداهلل  الوالد الشيخ س���عد 
لالسكواش )كأس العالم للرجال 
الت���ي اختتمت أول من   )2009

امس.
ومتكن شبانة من الفوز على 
مواطنه رامي عاش���ور 3 � 0 في 
املباراة النهائية التي اقيمت على 
امللعب الزجاج���ي في اجلزيرة 
اخلضراء، وشهدت حضور عدد 
من الشخصيات الرياضية احمللية 

والدولية.
وعلى عكس املتوقع لم يجد 
شبانة صعوبة تذكر في تخطي 
منافسه بفضل هدوئه وتركيزه 
املباراة  الكبيرين منهيا اشواط 
الثالثة بواقع 11 �6 للشوط األول 
و11 �5 في الش���وط الثاني وهي 

نفس نتيجة الشوط الثالث.
ولم يظهر عاشور املصنف 
رابعا عامليا وحامل لقب بطولة 
الشيخة شيخة السعد للموسم 
املاض���ي، وال���ذي كان اخرج 
املصنف االول عامليا الفرنسي 
غريغ���وري غولتير في الدور 
نصف النهائي مبستواه املعهود 

اس���تطاعوا وبكل جدارة تقدمي 
ارقى مستوى في اللعبة ابهروا 
به العال���م وقهروا به اخلصوم 
واس���تحقوا لقب البطولة الذي 
يكفي انه يحمل اسم االمير الوالد 

الشيخ سعد العبداهلل. 
البطولة محمود  وقدم مدير 
اجلزاف التهنئة الى الشيخة فادية 
السعد على النجاح الالفت الذي 
البطولة على املستوين  حققته 

الفني واإلداري.
وأكد رئيس نادي الس���املية 
د عب���داهلل الطريجي ان االدارة 
الس���لماوية س���عيدة بنج���اح 
بطولة العالم بهذا الشكل الرائع 
وأضاف ان ابواب الساملية ستظل 
مفتوحة وتسعد الستضافة اي 
حدث رياضي تس���عى الشيخة 
فادية لتنظيمه وستقدم كل الدعم 

واملساندة لها.
وقال الوكيل املساعد للهيئة 
العامة للش���باب والرياضة د. 
حمود فليطح ان الهيئة ستقف 
وبكل قوة خلف الشيخة فادية 
السعد التي استطاعت ان تنظم 
بطولة عاملية على ارض الكويت 

وجنحت بشهادة اجلميع.

وعاب���ه العصبية الزائدة التي 
افقدته تركيزه في معظم اوقات 
املباراة ليخسرها وبفارق كبير 

من النقاط.
وف���ي خت���ام احلف���ل قامت 
الش���يخة فادية السعد رئيسة 
اللجن���ة املنظم���ة وبحض���ور 
رئيس االحتاد الدولي السكواش 
احملترفن السعودي زياد التركي 
وعضو اللجنة االوملبية الدولية 
املاليزي االمير تنكو عمران بن 

جعفر بتتويج الفائزين وتسليم 
علم البطولة ملمثل اململكة العربية 
السعودية التي ستنظم النسخة 

املقبلة للبطولة العام املقبل.
واعترف بطل العالم السابق 
رامي عاشور انه لم يكن في يومه 
ولم يقدم ما يستحق عليه الفوز 

مقدما تهنئته الى  شبانة.

البطولة مستمرة 

وعبرت الشيخة فادية السعد 

عن س���عادتها الكبيرة بالنجاح 
الالفت للبطولة من جميع النواحي 
منوهة بالدعم الكبير للبطولة من 
قبل القيادة السياسية الكويتية 
والتي كان لها اكبر األثر في جناح 

البطولة.
وقالت ان البطولة التي حتمل 
اسما عزيزا على كل اهل الكويت 
ستس���تمر في األع���وام املقبلة 
كبطول���ة دولية حتت اش���راف 
االحتاد الدولي السكواش احملترفن 

ومبشاركة كل ابطال العالم في 
ابهار  اللعبة بعد »ان استطعنا 
كل مس���ؤولي اللعبة في العالم 

بهذا التنظيم املميز«.

دعم الهيئة متواصل 

من جهته اشاد رئيس الهيئة 
العامة للشباب والرياضة واملدير 
العام فيصل اجلزاف بالتنظيم 
الرائع للبطولة وهذا احلضور 
الكبي���ر من مس���ؤولي االحتاد 

الدولي للعبة، مشيرا الى ان هذا 
العمل ج���اء بعد جهود مضنية 
للجنة املنظمة برئاسة الشيخة 

فادية.
وق���ال ان وص���ول العب���ن 
مصرين للنهائي هو تش���ريف 
لكل الرياضي���ن العرب ودليل 
ان االسكواش العربي يسير في 
الطريق الصحيح، متمنيا رؤية 
ابطال كويتين يبرزون في هذه 

اللعبة اجلميلة.

ووجه عب���اس قاعود مدرب 
عمرو شبانة بطل العالم التهنئة 
الداراة النادي االهلي الذي ينتمي 
اليه الالعب على االجناز التاريخي 
الذي حققه شبانه بالفوز ببطولة 
العال���م للمحترفن ف���ي لعبة 

االسكواش.
وأك���د الس���فير املصري في 
الكويت طاهر فرحات ان االبطال 
البطولة رفعوا  ف���ي  املصرين 
رأس كل عربي تابع البطولة اذ 

إبهار في حفل الختام 
أبهر حفل اخلتام جميع احلضور الذين توجهوا ملياه 
اخلليج لرؤية مراسم احلفل التي بدأت بعرض مشاهد 
على املاء لسمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد وكذلك 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل، تال ذلك مشاهد جمعت 
املاضي اجلميل مع احلاضر املتطور الذي شاهدته الكويت، 
صاحب ذلك موسيقى معبرة وبعد ذلك انطلقت األلعاب 
النارية ف���ي أجواء مبهرة وملدة زادت على 45 دقيقة لم 
يشعر بها احلضور لروعة املشاهد التي انطلقت لتضيء 

سماء الكويت احلبيبة.

شبانة: سعيد بتتويجي
أبدى بطل العالم املصري عمرو شبانة سعادته بتتويجه 
بطال للبطولة األغلى من بن البطوالت التي حصدها من 
قبل كونها تقام على ارض عربية هي الكويت التي يدين 
لها بالفضل »إذ عشت وترعرعت على أرضها الطيبة منذ 
الطفولة وحتى س���ن الثانية عشرة مارست خالل تلك 
السنوات لعبة االسكواش ألصبح يوما بطال للعالم من 
عل���ى ارض الكويت احلبيبة وأيضا ألن البطولة حتمل 
اس���ما عزيزا على قلوب كل العرب األمير الوالد الشيخ 

سعد العبداهلل«.

رئاسة وفد األزرق إلى إندونيسيا 
تضع »االنتقالية« في مأزق

عبداهلل العنزي
وقعت اللجنة االنتقالية في مأزق حرج بخصوص رئاسة وفد 
األزرق املغادر الى اندونيس���يا 14 اجلاري خلوض مباراة اجلولة 
الرابعة من التصفيات املؤهلة لكأس آسيا، فحسب ما هو معروف 
ان اندية االغلبية دعت الى اجتماع جمعية عمومية غير عادي 15 
اجلاري، ولق���ي هذا االجراء قبوال كبيرا من االحتاد الدولي للكرة 
»فيفا«، وهذا يفس���ر انه في هذا اليوم سيكون هناك مجلس ادارة 
جديد الحتاد الكرة، وهذا املجلس قد يذهب الى العاصمة االندونيسية 

جاكرتا فورا من اجل االلتحاق مبعسكر االزرق هناك.
ومن احملرج ان يرأس رئيس اللجنة االنتقالية احلالي الشيخ 
احمد اليوسف وفد االزرق الى اندونيسيا ألنه سيلقى رئيس وفد 
جديد قد يأتيه هناك، وس���يعامله االحتاد االندونيسي في اليوم 
االول من الوصول كرئيس الحتاد الكرة الكويتي وفي اليوم الثاني 

سيعاملونه كرئيس سابق الحتاد الكرة.
واخليار السائد الذي يتجه اليه اعضاء االنتقالية الذين يرفضون 
رئاسة وفد االزرق جتنبا لالحراج هو تكليف مدير االزرق اسامة 
حسن برئاسة الوفد مؤقتا ريثما تتضح الصورة، فإذا ما سارت 
االمور نحو عدم انتخاب مجلس ادارة جديد الحتاد الكرة فسيلتحق 
بوفد االزرق بجاكرتا في اليوم التالي مباش���رة رئيس االنتقالية 
ومعه بقية االعضاء، وإذا ما انتخب مجلس ادارة فإن مهمة رئاسة 

الوفد ستؤول ملجلس االدارة اجلديد.

عبدالرضا: السعدي تدرب منفردًا
عبدالعزيز جاسم

اكد مدير الفريق االول بنادي الساملية علي عبدالرضا 
ان احملترف الُعماني س���عد السعدي دخل في التدريبات 
بصورة انفرادية بعد ان طال���ت فترة غيابه منذ التعاقد 
معه حيث ل���م يخض اي تدريب او يلع���ب مباراة ودية 
او رس���مية وبالتالي بات يحتاج الى 10 أيام كي يستعيد 
جزءا من لياقته ومن ثم التفكير مبباريات جتريبية ميكن 
للسعدي فيها ان يستعيد مستواه بسبب الفترة الطويلة 
التي غاب فيها عن اللعب والتي تصل الى 3 أش���هر، واكد 
ان النجيري اميانوي���ل دخل التدريبات وناصر الهاجري 
وس���عود ضميد وجميعهم يحتاجون الى الوقت خلوض 
التدريبات اجلماعية مبا ال يقل عن اسبوع لكي يتم التأكد 
من شفائهم بصورة نهائية ولكي ال تعاودهم االصابة مرة 
اخرى خصوصا ان الفريق لديه اكثر من 20 يوما الستعادة 

جميع الالعبن وجتهيزهم مرة اخرى.
واش���ار عبدالرضا الى ان الفريق بصدد اقامة اكثر من 
مباراة جتريبية الن الوقت مازال مبكرا على الدوري املمتاز 
ولكي يتم تصحيح بعض االوضاع السلبية والتي ظهرت 
من خالل كأس االحتاد كما انها ستكون فرصة جيدة لتجربة 
بعض الالعبن ومنهم املصابون، مشيرا الى ان احملترف 
البرازيلي نيتو سيلڤا حتى اآلن لم تصل بطاقته من قبل 
االحتاد البرازيل���ي والتي يريدها في الوقت احلالي حتى 

يطمئن ملشاركته في الدوري املمتاز.

ل الدوري الغربللي: لن يؤجَّ
مراعاة لكأس االتحاد

عبدالعزيز جاسم
اكد رئيس جلنة املس���ابقات باللجنة االنتقالية املكلفة بادارة 
ش���ؤون احتاد الكرة عماد الغربللي ان اللجنة ستدرس االلتماس 
املقدم من ادارة القادس���ية بتأجيل او تغيير موعد مباراتي نصف 
نهائ���ي ونهائ���ي كأس االحتاد لكثرة الغيابات الت���ي يعاني منها 
»االصف���ر«، الفتا الى ان اللجنة تراعي مصلحة االندية والتي هي 
االساس، لكن ايضا للمسابقات رزنامة خاصة يجب ان تسير عليها، 
الس���يما ان التغيير حدث بعد ان تأجلت مباراة كأس السوبر بن 
الكويت والقادسية من 24 سبتمبر املاضي بسبب مشاركات االبيض 

اخلارجية وموافقة »االصفر« على تأجيلها.
واش���ار الغربللي الى انه من املستحيل تأجيل بطولة الدوري 
املمتاز بسبب كأس االحتاد او السوبر الذي نفضل عدم اقامته في 
حال وقع تعارض في املواعيد بسببه، مبينا انه سيقوم بدراسة عدة 

حلول لتفادي أي مشكلة مراعاة للمصلحة العامة لكل االندية.
من ناحية اخرى، قال الغربللي انه لم تتقدم أي شركة حتى اآلن 
لرعاية الدوري املمتاز بسبب التخوف الكبير من الشركات للوضع 
غير املستقر في الوقت احلالي، مضيفا انه يتوقع ان تكون هناك 
ع���روض بعد 12 و15 اجلاري اي بعد اجلمعيتن غير العموميتن، 
حيث س���تتضح الصورة للجميع ويكون هناك وقت كاف لرعاية 

الدوري ما يعود بالفائدة على االحتاد وكذلك الالعبن.

»األولمبي« لسنغافورة اليوم
مبارك الخالدي

يغادر البالد 12 مساًء املنتخب الوطني 
االوملبي متوجها الى س��نغافورة خلوض 
مباراتني وديتني مع املنتخب السنغافوري 
يومي 12 و15 اجلاري في مستهل مرحلة 
اع��داده للمرحلة املقبل��ة، ويرأس البعثة 
عضو اللجنة االنتقالية مبارك النزال ومدير 
املنتخب امين احلس��يني واحمد عايض 
مش��رفا. اضافة الى اجلهاز الفني املكون 
من املدرب ماهر الشمري وشاكر الشطي 
مدربا حلراس املرمى و22 العبا هم: محمد 
الظفيري وغازي القهيدي واحمد اخلالدي 
وفيصل العنزي ومحمد القطان ومجيد 
طالل وعمر بوحمد وعبدالهادي خميس 
ويوسف النشيط وعبداهلل الرفاعي وطالل 
الفضل ومحمد داود وفهد باش��ا واحمد 
ابراهيم وجابر جازع وعبداهلل عش��وان 
وسعد سرور ومحمد دهش وبدر ناصر 
وعبداهلل الطاه��ر وعبدالوهاب اخلتالن. 
وقد اعتذر عن عدم اللحاق بالوفد ناصر 
يوسف لالصابة وفهد حمود لظروف خاصة 
والعبو املنتخب االول حمد امان وحسني 
كنكوني وناصر القحطاني لتواجدهم مع 

منتخب الشباب.

»فضية« لمبارك بتنس 
الناشئين الدولية

حقق الع��ب كاظمة واملنتخب 
الوطني للتنس محمد مبارك وزميله 
السوري عمار النوان املركز الثاني 
وامليدالية الفضية لزوجي البطولة 
الدولية للناشئني حتت 18 سنة في 
املباراة النهائية بعد تغلبهما على 
العبني من أوزبكستان 7-5، 6-2 في 
مدينة الرياض بالسعودية مبشاركة 
كل من البرتغال، مصر، الدمنارك، 
الفلب��ني،  الس��عودية،  صربي��ا، 
اإلمارات، األردن، سورية،  الهند، 

أوزبكستان، لبنان، الكويت.
يذك��ر ان الالعب محمد مبارك 
ش��ارك على نفقة وال��ده في هذه 
البطول��ة ضمن سلس��لة بطوالت 
الناشئني حتت 18 سنة التي ينظمها 
االحتاد الدولي للتنس. وأعرب مبارك 
عن سعادته بتحقيقه امليدالية الفضية 
في مسابقة الزوجي، مشيرا الى ان 
ذلك اإلجناز س��يكون دافعا قويا 
له خالل مش��اركاته في البطوالت 

املقبلة.

.. وجائزة للوصيف رامي عاشور

تعادل »مفيد« لألزرق أمام الصين
ناصر العنزي

دف����ع م����درب منتخبن����ا »األزرق« 
توڤاريتش ب����كل العبيه لتجربتهم في 
املواجه����ة القوية أمام الصن أمس على 
ملعب نادي الكويت، وانتهت بالتعادل 
2 � 2 ضمن حتضيراته خلوض مباراتي 
اندونيس����يا يوم الس����بت املقبل ضمن 

تصفيات كأس آسيا 2011.
لعب األزرق في الشوط األول بتشكيلة 
مكونة من نواف اخلالدي وحسن فاضل 
ومساعد ندا ويعقوب الطاهر ومحمد راشد 
وطالل العامر وفهد األنصاري ووليد علي 
وعبداهلل البريك����ي وأحمد عجب وبدر 
املطوع، وخرج فاضل مصابا مبنتصف 
الش����وط ولعب مكانه خالد علي ناصر 
وأس����رع األزرق في خطاه حتى اقترب 
كثيرا من مرمى احلارس الصيني ومرت 
كرة قوية للمطوع فوق العارضة بقليل، 

وأخرى من املطوع نفسه بتسديدة رأسية 
أوقفها احلارس، حتى جاءت الدقيقة 42 
وسجل منها األزرق هدف السبق بواسطة 
عبداهلل البريكي بعد متريرة ذكية من بدر 
املطوع الذي أوقف الكرة بيمناه وسدد 

بيسراه قوية داخل املرمى.
وأشرك املدرب توڤاريتش مجموعته 
األساسية التي سيلعب بها في مواجهة 
اندونيسيا وغاب عنها محمد جراغ وخالد 
خل����ف املصابان وظه����ر األزرق بحالة 
مطمئنة ف����ي خطوطه رغم انه لم يالق 
ضغطا هجوميا من الضيف ولكن حتركات 
الالعبن وتناقلهم للكرات يدالن على انهم 
في جهوزية لياقية وفنية، واعتمد في 
هجومه على الكرات القصيرة في منطقة 
الوسط ومن ثم مباغتة اخلصم بالكرات 
األمامية إلى الهجوم، وكان التفاهم واضحا 
بن املطوع وعجب، ولكن كان على أفراد 

خط الوسط مساندة الهجمة بشكل أفضل 
مما كان عليه، وفي املرة الوحيدة التي 
اخترق فيها البريكي دفاع اخلصم سجل 
هدفا، وكان على أفراد الوسط خصوصا 
وليد علي اس����تغالل املساحات الفارغة 
للتسديد القوي صوب احلارس إلرباكه 

واستغالل الكرات املرتدة منه.

الصيني »غير« في الثاني

أحدث مدرب الصن عشرة تغييرات 
في الش����وط الثاني، األمر الذي غّير من 
جلد الفريق متاما وسجل هدفن سريعن 
اربكا منتخبنا الى حد الدهش����ة من هذا 
التحول املفاجئ، وذلك في الدقيقتن 55 
و59 وسجلهما جولونغ وهانغ بيونغ ورد 
مدرب األزرق غوران بخمسة تغييرات 
دفعة واحدة وأشرك فهد العنزي وحمد 
العن����زي وصالح الش����يخ وحمد أمان 

وجراح العتيقي وبعدها أدخل طالل نايف 
وس����رعان ما عاد منتخبنا الى وضعه 
الطبيعي وهاجم من كل األطراف وسدد 
كرات كثيرة أبطله����ا احلارس الصيني 
وأنصفت الكرة منتخبنا في آخر دقيقة 
)90( عندما سجل مساعد ندا هدف التعادل 
الثاني بضربة رأس����ية من كرة ركنية 

أرسلها جراح العتيقي.

أرقام للتمويه

لوحظ ان العبي منتخبنا تبادلوا أرقام 
قمصناهم كخطوة متويهية قبل مواجهة 
اندونيسيا وبرأينا انها لن حتجب اسماء 
العبينا عن اجلهاز الفني إلندونيس����يا 

كبدر املطوع مثال.
أدار املباراة طاقم مكون من يوسف 
الثويني وعاونه املساعدان ناصر الشطي 

ومبارك السهل وثامر العنزي رابعا.

ضمن تحضيراته لمواجهة إندونيسيا في تصفيات كأس آسيا

)هاني الشمري(عجب »غارقا« بني العبني من الصني يسدد الكرة برأسه وندا يتابعه


