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مدرب القادسية محمد إبراهيم 
وضع خطته لمواجهة الكويت

إبراهيم: »تكتيك« األصفر 
مفاجأة لألبيض.. واإلرهاق مؤثر

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادسية محمد إبراهيم ان »تكتيك« األصفر سيتركز 
خالل اليومني املقبلني على تطبيق بعض اجلمل التدريبية ملفاجأة 
الكويت رغم م���ا يعانيه األصفر من إره���اق كبير جراء تداخل 
املباريات ورحلة السفر، الفتا الى ان احلال ينطبق على الكويت 
مؤكدا ان ذلك ال يعني تقدمي األعذار قبل املواجهة احلاس���مة في 
الدوري املمتاز والتي سيخوضها الالعبون للفوز وال شيء غيره 
حتى يكون حسم اللقب بيد القادسية في املباراة االخيرة والتي 

ال تقل أهمية عن مباراة الغد.
وبنينّ إبراهيم ان تدريبات اليوم ستحدد أسماء الالعبني املشاركني 
في املباراة للوقوف على جاهزيتهم مبينا، ان املدافع حسني فاضل 
تأكد غيابه بسبب عدم شفائه من إصابته بالرباط اخلارجي للركبة 
ويبدو ان إصابته س���تطول كما انه ل���م يتدرب بالفترة املاضية 
ومشاركته باتت مستحيلة مضيفا، ما يؤرق حساباته هو إصابة 
قلب الدفاع اآلخر فايز بندر بكس���رين في »وجنته« حتت العني 
بعد األش���عة االخيرة وبالتالي فإن مشاركته ستتحدد اليوم من 

خالل نتائج اجلهاز الطبي.
وأش���ار إبراهيم ال���ى انه قام بعمل طريق���ة متوازنة ملجهود 
الالعبني في آخر مباراتني االولى أمام الس���املية بالدوري املمتاز 
والت���ي فاز بها بال���� 4 والثانية أمام النجم���ة اللبناني في كأس 
االحتاد اآلسيوي والتي تأهل من خاللها للدور الثاني لذلك يأمل 
ان تك���ون الطريقة التي اتبعها لكي يجنب بعض الالعبني عامل 

اإلرهاق مفيدة ملباراة الكويت.

النعماني يطمئن على األصفر

وفي الس���ياق نفسه، شكر املنسق العام بالفريق األول حسن 
سيف الس���فير اللبناني لدى البالد بسام النعماني على سؤاله 
الدائم عن الالعبني واطمئنانه على أحوال الالعبني والوفد املرافق 
معه منذ ان سمع بأحداث الشغب االخيرة في لبنان حتى وصل 

الوفد أول من امس.
وأش���ار س���يف الى ان الذي حدث من قبل بعض اجلماهير ال 
ميثل إال فئة قليلة منهم عاملت الالعبني وإدارة األصفر بأحسن 
معاملة وكانت مضيافة كما فعل شعبها خالل فترة التواجد في 
بي���روت، الفتا الى انه يجب عدم حتميل اجلمهور مبجمله أفعال 
البعض، متمنيا أال حتدث مثل هذه األمور مرة اخرى وان يشجع 

كل جمهور فريقه وفق الروح الرياضية.

»الرياضة الكويتية« فقدت فاضل خارج الحسابات وتجهيز بندر بأسرع وقت
»عميد« مشجعيها محمد الريش

فقدت احلرك���ة الرياضية ام���س االول عميد 
املشجعني املغفور له محمد الريش عن عمر يناهز 
الرابعة والسبعني، بعد صراع طويل مع املرض، 
وقد ووري جثمانه الثرى عصر امس في مقبرة 

الصليبخات.
ولرحيل الفقيد اثر كبير على روابط املشجعني 
في األندي���ة احمللية او املنتخب الوطني فقد كان 
الريش احد االعالم البارزة في التشجيع احلضاري 
للكرة الكويتية وعاصر الريش اجليل الذهبي للكرة 
الكويتية من خالل احراز لقب كأس آسيا في 1980 

والتأهل الى نهائيات كأس العالم 1982. 
 وكان الش���هيد فهد االحم���د يحرص في تلك 
الفترة على حضور الريش مع االزرق في أي مباراة 

خارجية حتى اصبح الريش واجهة التش���جيع 
الكويتي في اخلارج.

والري���ش كان مثاال يحتذى به في العديد من 
االمور فيما يتعلق بالتشجيع الرياضي فقد كان 
من اشد احلريصني على بث الروح الرياضية بني 
املشجعني في املدرجات وهذا ما منحه محبة كل 

اجلماهير الرياضية.
ويتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء من 
أس���رة املرحوم الريش، ويتضرع الى الباري ان 
يسكن الفقيد بواسع رحمته، ويلهم اهله وذويه 
الصبر والسلوان. رحم اهلل الفقيد بواسع رحمته 

والهم اهله وذويه الصبر والسلوان. 
»انا هلل وانا اليه راجعون«.

املغفور له محمد الريش مع جاسم يعقوب وسعد احلوطي في أحد املعسكرات التدريبية لألزرق

إداريو الكويت واليرموك يحاولون السيطرة على »الهوشة« التي حدثت قبل انتهاء املباراة بدقيقة واحدة

 )عادل يعقوب(العب العربي سلمان الشمالي شكل خطورة على مرمى الساملية

األبيض يسحق اليرموك ويتوج بطاًل لشباب اليد
حامد العمران

توج الكويت بطال لكأس االحتاد لكرة اليد للشباب بعد 
تغلبه على اليرموك 34 � 22 )الش����وط االول 14 � 100( في 
املباراة النهائية ليجمع ش����باب الكويت الكأس الى جانب 
بطولة الدوري دون اي خسارة في املوسم احلالي، فيما حقق 
الفحيحيل املركز الثالث بعد تغلبه على الشباب 34 � 25.

وقب����ل نهاية املباراة النهائي����ة بدقيقة كادت ان حتدث 
كارثة بعد ان تشابك العبي الكويت عبدالعزيز العلي والعب 
اليرموك محمد عبدالرحمن ليختلط احلابل بالنابل ملدة 5 
دقائ����ق ولكن تدخل اداريي الفريقني ادى الى تهدئة األمور 

التي كادت ان تفلت.
وعقب اللقاء النهائي قام نائب رئيس االحتاد عبدالواحد 
خليل بتسليم كأس البطولة الى قائد االبيض حسن الرشدان، 
فيما قدم الكأس التذكارية عضو مجلس ادارة االحتاد محمد 
احلميدي العجمي الى الع����ب الكويت بدر الغربللي، وقلد 
امليداليات امللونة عضو مجلس االدارة فوزي فرج واحلميدي 
وخليل. واملباراة كانت متوسطة املستوى استطاع خاللها 
االبيض فرض س����يطرته منذ البداية بفضل تألق عبداهلل 
الغربللي وعبداهلل اخلميس وعبدالعزيز العلي الى جانب 
اجلناح االمين مشعل طه والعب الدائرة عبدالعزيز سلطان 

وحترك هؤالء ج����اء بعد قراءة جيدة من املدرب اجلزائري 
مصطفى موساوي الى جانب التألق الصريح من احلارس 
عبدالعزيز الدخيل الذي وقف كالسد املنيع في حماية مرماه. 
من جانبه كانت بداية اليرموك جيدة في اول 10 دقائق عندما 
تعادل 3 � 3 ولكن بعد ذلك سيطر الكويت على املباراة ووسع 

الفارق تدريجيا حتى وصوله الى 12 هدفا.
أدار اللق����اء الطاقم البحريني الدول����ي املكون من عمار 

الوطني ومحمد قمبر.
ومثل الفري����ق البطل كل من عمر املطيري، عبدالوهاب 
السبع، سلمان بشير، مشعل طه، حسن الرشدان، عبداهلل 
اخلميس، ناصر س����ويلم، عبدالعزي����ز العلي، عبدالعزيز 
الدخيل، عبداهلل الغربللي، عبدالعزيز سلمان، فواز ساملني، 

محمد حجاب ومشعل الشطي.
ويدرب الفريق مصطفى موساوي، ومدير الفريق رياض 
اوملان ومش����رف الفريق عيسى س����الم ومدير اللعبة قايد 
العدواني. وأكد مدرب الفريق رياض اوملان انه لم يشك حلظة 
في احلصول على بطول����ة الكأس لثقته بالعبيه وادراكهم 
الفني لتنفيذ املهام املطلوبة منهم، مشيرا الى انه يوجد اكثر 
من ستة العبني في الفريق سيكونون في املستقبل من اعمدة 

املنتخب الوطني، متمنيا عدم تس����رب الغرور الى نفوس 
الالعبني والعمل على تطوير امكانياتهم الفنية.

وشكر اوملان مجلس ادارة النادي على توفيره كل متطلبات 
الفريق من بداية املوسم حتى النهاية وخص بالذكر نائب 
رئيس النادي خالد الغ����امن على متابعته احلثيثة جلميع 

الفرق ومدير اللعبة قايد العدواني.
يذكر ان نادي الكويت هو بطل كأس التفوق للعبة بعد 
رفع رصيده الى 24 نقطة واحتل اليرموك املركز الثاني 12 
نقطة ويأتي الس����املية ثالثا 10 نقاط وتبقت مسابقتان في 

كأس التفوق وهما دوري وكأس العمومي.

المسابقات توقف المشاغبين

وعقب اللقاء النهائي اجتمعت جلنة املسابقات في االحتاد 
واتخذت عقوبات في حق املتس����ببني في احداث الش����غب، 
حيث قررت ايق����اف العبي اليرموك عبدالوهاب الس����يف 
ومحمد عبدالرحمن ارب����ع مباريات وغرامة 400 دينار مع 
رف����ع توصية الى مجل����س االدارة، وايقاف العبي الكويت 
عبدالعزيز العل����ي وعبدالرحمن البالول اربع مباريات مع 

غرامة 400 دينار ورفع توصية.

أحداث شغب سيطر عليها إداريو الفريقين

فقد الرامي االوملبي فهيد الديحاني فرصة اقتناص 
ميدالية برونزية في مسابقة »دبل تراب« ضمن منافسات 
بطولة كأس العالم التي تقام منافساتها في العاصمة 
الصينية بكني. وحصل الديحاني على املركز الرابع 
عقب خسارته بصعوبة في اجلولة الترجيحية الثالثة 
من الدور النهائي بف����ارق طبق امام نظيره القطري 
راش����د العتبة الذي حصل على تلك امليدالية.  وعبر 

الديحاني ل� »كونا« »عن استيائه للمستوى التحكيمي 
الذي أدار املسابقة وتسبب في حرمانه من امليدالية 

الفضية في البطولة على أقل تقدير«.
وحصل الرامي حمد العفاسي على املركز التاسع 
مبجموع 139 طبقا بينما جاء زميله مشفي املطيري 
في املركز ال� 14 للمسابقة التي شارك فيها 29 متسابقا 

ميثلون13 دولة.

الوف����ود املش����اركة في  تبدأ 
البطولة الدولي����ة االولى اللعاب 
القوى للمعاقني في الوصول تباعا 
اعتبارا من صباح اليوم وعددها 11 
دولة للمشاركة في البطولة التي 
ستنطلق غدا في الصالة الرياضية 
املنافسات  بالنادي على ان تقام 
ايام االحد واالثنني والثالثاء على 
مضمار ثانوية كيفان بالعاب الرمح 
والقرص واجللة والصوجلان، في 
الوقت ال���ذي اعلنت فيه اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة جهوزيتها 
الستقبال ضيوف الكويت وتوفير 
كل مستلزمات الراحة والضيافة. 
وقال مدير البطولة شافي الهاجري 
ان اللجنة املنظمة ستجري اليوم 
بروڤة حلفل االفتتاح لالطمئنان 
العمل قبل االفتتاح  على س���ير 
املقبل برعاية  الس���بت  الرسمي 
الوزراء  س���مو رئيس مجل���س 
الشيخ ناصر احملمد وعدد كبير 
م���ن املدعوين وكب���ار احلضور 
وضي���وف البطولة م���ن الدول 
العربية واالجنبية، مشيدا بتعاون 
كل اجلهات م���ع اللجنة املنظمة 
وروح العمل والتعاون بني اللجنة 

السالمية »يصرع« العربي في »اليد« الرامي الديحاني رابعًا في »دبل تراب«
حامد العمران

واصل الس���املية انطالقته القوية في 
الدوري املمتاز لكرة اليد بفوزه على العربي 
33 - 29 )الشوط االول 18 - 15( في اللقاء 
الذي جرى بينهما امس في صالة الشهيد 
فهد االحمد في الدعي���ة، ضمن مباريات 

اجلولة الثانية من دوري الستة الكبار.
الى  وبذلك، رفع »السماوي« رصيده 
4 نقاط ليحتل الصدارة مؤقتا فيما بقي 

العربي برصيده السابق بنقطة واحدة.
ودون ادنى شك اتضح ان »االخضر« 
تأخر كثيرا لغياب قوته الضاربة املتمثلة 
في علي مراد الذي غاب لظروف ال نعلمها، 
وهذا م���ا جعل املدرب التونس���ي القايد 
الش���اذلي يشرك حسني حبيب في اخلط 
اخللف���ي الى جان���ب عبدالعزيز املطوع 
وسلمان الش���مالي، وانحصر اللعب في 
الشوط االول على اخلط اخللفي، وعلى 
الرغم من ذلك اال ان دفاع »السماوي« لم 
يكن بالصورة املطلوبة بدفاع 3 - 2 - 1، 
وازدادت الفجوات على الرغم من استعانة 
مدرب الساملية عمر عازب بالالعبني الصغار 
الس���تغالل لياقتهم البدنية العالية وهم 
عبدالرحمن املال وسلمان دشتي ومبارك 
جن���م الى جانب طحن���ون املال، لكن في 
املقابل كان التعويض في اجلانب الهجومي 
عن طريق املتألق عبدالعزيز جنيب الذي 
استغل الدفاع العرباوي السلبي الذي طبق 
طريقة 6 - 0 ليس���جل 7 اهداف جميلة 
احرجت احلارس عبداهلل الصفار الذي عانى 
من ضعف الدفاع الى جانب نشاط محمد 
الصالل في اجلهة االخرى وظهور ابراهيم 
صنقور على فترات، وهذا ما جعل التقدم 

للساملية حتى نهاية الشوط االول.
وفي الش���وط الثاني لع���ب العربي 
بتشكيلة مغامرة وحول دفاعه الى 5 - 1 
ملراقبة جنيب الذي لم يظهر في الشوط 

الثاني الى جانب اشراك اجلناحني عبداهلل 
مصطفى واحمد حسني مع فتح اللعب على 
االطراف، وهذا ما اعاد العربي من جديد 
للمباراة بعد تألق اجلناحني وتسجيل 8 
اهداف مناصفة ليتعادل العربي 23 - 23، 
ويستمر التعادل حتى منتصف الشوط 
الثاني. في املقابل، كانت هناك قراءة جيدة 
من مدرب الساملية الذي حول الصالل الى 

اجلناح ولعب صنقور في اخلط اخللفي 
مع مشاركة سلمان دشتي في مركز صانع 
االلعاب، وهذا ما اعاد التقدم للس���املية 
وسط تألق دشتي والصالل وكان دور 
العب الدائرة عبداهلل الذياب ايجابيا من 

خالل عمليات احلجز.
وفي احلقيقة، لم يكن مدرب العربي 
الش���اذلي حاضرا في الشوط االول من 

خالل التشكيلة التي لعب بها والطريقة 
الدفاعي���ة، وهذا ما اح���رج العرباوية، 
والغريب عدم مش���اركة صانع االلعاب 
محمد الصانع مبكرا وجلوس احلارس 
مهدي خان على دك���ة االحتياط طوال 

الشوط االول.
ادار اللق���اء الطاقم القطري منصور 

السويدي وصالح جمعان.

بدء وصول الفرق المشاركة في »قوى المعاقين«

العب الرمح عبدالرحمن الكندري خالل التدريب

املنظمة واجلهات املعنية.  واكد 
التونس����ي احلبيب بن  امل����درب 
سمش����ة ان الكويت تس����تضيف 
عرسا رياضيا كبيرا ومن حسن 
الطالع ان يشارك العبو الكويت 
وهم صغار السن في هذه البطولة 
املتميزة واندماجهم مع نظرائهم 
العربي���ة واالجنبية.  الدول  من 
واش���ار الى ان املنتخب استعد 
مبعس���كر تدريبي منذ 21 يوما 
باشراف طاقم فني اداري وطبي 
متكامل يجهز الالعبني للبطولة 

بصورة جيدة ومدروسة. وعبر 
عن ارتياحه حلجم اجلهد املبذول 
من ادارة النادي العداد الالعبني، 
خاصة الالعبة مها الشريعان من 
خالل العالج التأهيلي مع الالعب 

حمد العدواني وكل الالعبني.
وتوقع بن سمش���ة مش���رف 
املعاقني ان  ومدرب عام منتخب 
يحقق العب���و الكويت ميداليات 
ذهبية في كل لعبة وكذلك ارقام 
تأهيلي���ة لبطول���ة العال���م في 

نيوزيلندا.


