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العربي يواجه اختبارًا صعبًا أمام السالمية في »ممتاز اليد«
الفحيحيل يلتقي الكويت والصليبخات مع الشباب في الجولة السابعة 

الساملية في حاجة الى خبرة ابراهيم صنقور اليوم

)عادل يعقوب(أزرق الناشئني خاض جتربة مفيدة أمام األردن

العب القادسية يحاول االستحواذ ع لى الكرة أمام العب اليرموك

الفحيحيل )10 نقاط( مع الكويت 
)7( يأم���ل االول ان يع���ود الى 
مس���تواه بعد الهبوط التدريجي 
الذي اصابه في اخر لقاءين امام 
العربي والشباب وقد يكون ذلك 
لتشبع الالعبني بعد االعداد املبكر 
ولكن لن يس���مح املدرب سعيد 
حجازي بأن يضيع مجهوده في 
النهاية حي���ث يطمح الن تكون 
نهايته كاسمه سعيدة مبواصلة 
الصدارة وه���ذا ممكن ان يحدث 
ان  بإيجاد حلول جديدة السيما 
صانع االلعاب املميز احمد سرحان 
عاد الى الفري���ق بعد غياب عن 
املرحل���ة االولى كامل���ة ووجود 
سرحان س���يضمن ايجاد حلول 
جديدة مبعاونة زمالئه سعد سالم 
وعبدالرحمن نشمي وفهد ربيع 
وفيصل العازمي وسعد العازمي، 
وخالد عوض وعلى عبداهلل احمد 
ان يلعب بشكل جماعي اذا اراد ان 
يصبح اساسيا في الهجوم وهو 
قادر على ذلك، وفي حراسة املرمى 
بات احمد املتروك احلارس االول 
بعد تألق���ه الواضح في اللقاءات 
االخيرة ليكون عونا لزميله مبارك 
سلطان. ومن جانب آخر يعاني 
الكويت من عدم اس���تقرار ادائه 
الفني وخاصة في اجلانب الدفاعي 
املدرب الصربي ميش���يل  وعلى 
الدف���اع والالعبني حتى  تثبيت 
يكون االستقرار موجودا ليزيد 
التفاه���م بني الالعبني فيما يجيد 
الهجومي لوجود  االبيض الشق 
اكثر من العب مميز امثال محمد 
الغربللي وخالد البرك ومشاري 
العتيبي ومحمد ش���ناوه وعلي 
املذن وجاسم محمد وعبدالرحمن 
البالول، ويحتاج صانع االلعاب 
عبداهلل اخلمي���س الى قليل من 
العقل في اللعب وعدم االستعجال 
في التصويب العشوائي حتى ال 
يكون سببا في تخلف فريقه بفارق 

كبير من االهداف.

وما يساعد األخضر على ذلك وجود 
العبني مميزين في جميع املراكز 
وكل منهم يؤدي واجبه على أكمل 
وجه، وخاصة اجلناحني عبداهلل 
مصطفى وطالل عباس لتألقهما في 
الهجوم املرتد والتصويب الدقيق 
واألهم العودة املبكرة للدفاع الى 
جانب تطبيق عبدالعزيز املطوع 
اجلانب التكتيكي على أكمل وجه 
ويلعب ال���ى جانبه عل���ي مراد 
وسلمان الشمالي وهما قوة ضاربة 
ويشارك على فترات متفرقة حسني 
حبي���ب ومحمد الصانع وصالح 
ان���س واالخير ي���ؤدي دوره في 
الدفاع على أكمل وجه الى جانب 

عبدالعزيز يالوس.
الفن���ي  ويحس���ب للجه���از 
االس���تقرار في الدفاع من حيث 
تطبي���ق طريق���ة 0/6 لثقته في 
احلارس مه���دي خان الذي ابدى 
تفاهما كبيرا مع زمالئه في الدفاع 
واهم ما ف���ي اداء العربي عودة 
الروح العالية وروح التعاون بني 
الالعبني ه���ذا ما ادى الى ارتفاع 

األداء الفني.
وعلى اجلبه���ة األخرى جند 
الس���املية الذي تثار حول ادائه 
في املباريات األخيرة بعض الغيوم 
امللبدة واألج���واء غير الصافية 

ويتضح ذلك من خالل التشكيلة 
التي تتتواجد في امللعب، وكأن 
املدرب عمر عازب مرغم عليها في 
البداية ومع مرور الوقت يبدأ في 
الزج بالعناصر األساسية ولكن 
هذا يؤدي الى عدم اللعب بروح 
عالية مما كلف الفريق اخلسارة 
امام الصليبخات والفوز بش���ق 
اذا  الش���باب لذلك  األنفس على 
استمر عازب الساملية على هذه 
احلال فسيكون اسمه على مسمى 
وسيصبح عازبا ودون فريق خالل 

االيام املقبلة.
وعموما فدائما نقول ان الساملية 
فريق اخلبرة ويتعامل بشكل جيد 
مع املباريات احلساسة ولكن هذا 
لن نالحظه اذا لم تلعب عناصر 
اخلبرة امث���ال ابراهيم صنقور 
وعبداهلل الذياب وفهد فهيد الن 
ذلك سيؤثر على عبدالعزيز جنيب 
الزعابي واحلارس  وعبدالعزيز 
يوسف الفضلي والبد من ايجاد 
خليط جيد بني اخلبرة والشباب 
الس���يما ان الساملية لديه بعض 
االسماء الناش���ئة الواعدة امثال 
راكان تقي ومحمد الصالل وجمعة 
محمد وس���لمان دشتي ومبارك 

جنم.
وفي اللقاء الثاني الذي يجمع 

حامد العمران
أربع ج���والت ويتحدد بطل 
الدوري املمتاز لكرة اليد، إال أن 
اجلولة السابعة التي تنطلق اليوم 
على صالة الش���هيد فهد األحمد 
ف���ي الدعية قد جتدد آمال بعض 
الفرق أو املدربني، وقد تكتب بلون 
اسود عريض لوحة العزاء للبعض 
اآلخر، حيث سيلتقي في املباراة 
األولى العربي مع الس���املية في 
الرابعة والنصف في مباراة حياة 
أو موت سواء لألخضر الذي يطمح 
الى مالحقة الصدارة أو السماوي 
الذي تكبد خسارة غير متوقعة 
في األس���بوع املاض���ي وطموح 
مدربهم اليوم مختلف ألنه في حال 

خسارته فقد يخسر كل شيء.
الثان���ي يلتقي  اللق���اء  وفي 
املتصدر الفحيحيل مع الكويت في 
السادسة مساء وايضا وقد يكون 
هناك ضحايا مع صافرة النهاية 
للفريق املهزوم وهذا ما س���يتم 
وضعه في احلسبان لذلك ستكون 

املباراة حامية حتى النهاية.
الثال���ث يلعب  اللق���اء  وفي 
الش���باب في  الصليبخ���ات مع 
السابعة والنصف حيث يطمح 
الصليبخات ملواصلة انتصاراته 
والدخول بقوة للمنافس���ة على 
احد املراكز املتقدمة التي تضمن 
الوقوف على منصة التتويج وهذا 
ممكن اذا قدم مستوى جيدا من 
خالل العبيه املقاتلني الشجعان، 
الش���باب ترك  فيما بات طموح 
بصمة في الدوري من خالل عرقلة 

أحد الفرق.
أما اللقاء الذي يجمع الوصيف 
العربي )9 نقاط( مع الساملية )6( 
فيعتبر األهم ألن األخضر يريد 
مواصلة الفوز خاصة بعد التألق 
الواضح سواء من الالعبني أو اجلهاز 
الفني بقيادة الشاذلي القايد خالل 
املباريات الثالث املاضية والقراءة 
اجليدة واإلعداد الراقي للمباريات 

 الفهد: خسرنا من األردن
لفارق اللياقة البدنية

الشباب يواجه اليرموك في نهائي »الصاالت«

تختتم اليوم النسخة االولى من دوري الصاالت 
لكرة القدم باملباراة النهائية بني اليرموك والشباب 

في ال� 7:30 مساء على صالة نادي اليرموك.
وتقيم جلنة دوري الص�االت احت�فاال بس�يطا، 
عل���ى هامش توزيع ال���كأس وال�ميداليات، الى 
جانب تقدمي جوائز أفضل العب وهداف وأفضل 

حارس مرمى.
وتأهل الشباب واليرموك الى املباراة النهائية، 
بعد فوز االول بصعوبة على الفحيحيل بركالت 
الترجي���ح، إثر انتهاء الوق���ت االصلي بالتعادل 
5- 5، وف���وز الثاني على القادس���ية 7 - 5 في 

نصف النهائي.

دورة الروضان على موقع »غول« العالمي

أزرق الصاالت يعسكر في أوكرانيا
يقيم املنتخب الوطني لكرة القدم للصاالت 
معسكرا تدريبيا في مدينة خاركوف األوكرانية 
اعتبارا من 11 الى 20 اجلاري، استعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا التي ستقام في العاصمة 
االوزبكية )طش���قند( خالل الفترة من 23 إلى 

30 اجلاري.
وسيقيم ازرق الصاالت في فندق بريطانيا، 
وس���يلعب 3 ثالث مباريات ودية مع فرق من 
الدوري األوكران���ي املمتاز للصاالت، من بينها 
لوكوموتي���ف الذي يحت���ل املركز اخلامس في 
الدوري املمتاز األوكراني، ومن احملتمل ان يلتقي 

ازرق الصاالت املنتخب األوكراني الرديف، يذكر 
ان اوكرانيا مصنفة خامسا عامليا في كرة القدم 

للصاالت.
 ويترأس الوفد املغ���ادر إلى أوكرانيا خالد 
حبيب، ويضم س���الم العنزي مدير املنتخب، 
وعيادة الشمري إداري املنتخب، وناصر عبداهلل 
مشرفا، وعيسى فالح مدرب املنتخب، ومساعده 
علي املطي���ري، وعيد العازمي مدربا للحراس، 
ود.ماه���ر احللوة اخصائي عالج طبيعي، و20 
العبا س���يتم تصفيتهم خالل املعسكر، الى 14 

العبا للمشاركة في البطولة.

مبارك الخالدي
 قال مهاجم املنتخب الوطني للناشئني محمد 
الفه���د ان املباراة الودية امام األردن كانت مفيدة 
بالرغم من اخلسارة 0-3، وأضاف: قدمنا مباراة 
جيدة من الناحية التكتيكية، اال ان األردنيني تفوقوا 
بالسرعة في التحرك في امللعب، الرتفاع لياقتهم 
البدنية، في املقابل ل���م تكن لياقة العبي االزرق 

باملستوى املطلوب خلوض مثل هذه املباراة.
وأعاد الفهد النقص في اللياقة الى االختبارات 
الدراسية لالعبني، وقال: ان ارتباط العبي االزرق 
مبواعيد االختبارات هي الس���بب الرئيسي لعدم 
انتظام البرنامج التدريب���ي، لكن ما يبعث على 
االطمئن���ان اننا كنا االفضل م���ن حيث التكتيك 

واملهارة.
وتابع: ان اجله���از الفني للمنتخ���ب بقيادة 
البرتغال���ي ادغ���ار بورغيس ومس���اعديه أنور 
بوطيبان وش���اكر الش���طي، يبذالن جهدا كبيرا 
لالرتقاء مبس���توى األزرق فنيا ليظهر املنتخب 

بشكل مشرف في نهائيات كأس آسيا املقررة في 
أكتوبر املقبل باألردن من حيث برامج االعداد التي 
تتضمن اقامة عدد من املباريات الدولية الودية التي 
تكسب الالعبني حساسية املباريات الدولية، وهو 

امر مطلوب لتفادي رهبة املباريات الرسمية.
وطمأن الفهد جماهير االزرق على مس���توى 
املنتخب، وقال: الشك ان خسارة مباراة ودية ليست 
نهاية املطاف، كم���ا ان الفوز ليس هدفا في مثل 
هذه املباريات، واملطلوب هو االستفادة من هذه 
املباريات، لكشف االخطاء للجهاز الفني والالعبني 
لتفاديها مستقبال، الننا سنخوض النهائيات بروح 

املنافسة وليس للمشاركة فقط.
وأثنى على ال���روح العالية لالعبني، قائال: ان 
ناش���ئي االزرق يضعون نصب أعينهم، التاريخ 
املش���رف للكرة الكويتية في احملفل اآلس���يوي، 
ولن نقبل بأقل من املنافس���ة على املراكز االولى، 
والس���عي للتأهل الى نهائيات كأس العالم، عبر 

إحراز احد املراكز األربعة األولى.

»االستئناف« تحجز دعوى الفالح
للحكم 13 يونيو المقبل

مبارك الخالدي
حج�زت الدائرة االولى بمحكمة االستئناف الطعن المقدم من 
الممث���ل القانوني للحكومة ضد الحكم رق���م 2010/62 اداري/ 6 
الصادر بتاريخ 23 فبراير الماضي، والقاضي بالغاء القرار االداري 
رقم 2008/1170 والمؤرخ في 2008/11/19، والمتعلق باحالة رئيس 
مجلس االدارة والمدير العام للهيئة العامة للش���باب والرياضة 
السابق د.فؤاد الفالح الى التقاعد وذلك للحكم بجلسة 13 يونيو 

المقبل.
وكان د.الفالح قد حصل على الحكم المذكور بعد ان اقام دعواه 
المذكورة، مختصما امين عام مجل���س الوزراء بصفته، ووزير 
الشؤون االجتماعية والعمل االسبق بدر الدويلة بصفته، ورئيس 
ديوان الخدمة المدنية بصفته، حيث نظرت الدعوى وفق ما جاء 

بمحاضر جلساتها.
وقض���ت مح�كم���ة اول درج����ة بالغاء القرار م���ع ما يترتب 
عليه من آثار وش���موله بالنفاذ المع�ج�ل بغ�ير كفالة، وال�زمت 
ال��مدع���ى ع�ل�يه��م بصفتهم بالمصروف���ات ومبلغ 2000 دينار 

اتعاب المحاماة.
 ووفق منطوق الحكم يعود د.الفالح الى منصبه السابق، كمدير 
عام للهيئة العامة للشباب والرياضة، لذا بادر الممثل القانوني 
للحكومة متمثال بادارة الفتوى والتشريع باقامة االستئناف الماثل 

للفساد في االستدالل ومخالفة الثابت في االوراق.
 وحيث ان محكمة االس���تئناف قد تداولت االوراق المتبادلة 
بين الخصوم، وخلصت بجلس���تها المنعقدة امس الى االكتفاء 
بما جاء من م���داوالت، وحجز الدعوى برمتها للنطق في حكمها 

بجلسة 13 الشهر المقبل.

الصليبخات جدد لغلوم وكافأ الالعبين
جدد مجلس االدارة املعني في نادي الصليبخات، عقد 
املدرب الوطني للفريق األول لكرة اليد خالد غلوم موسما 
إضافيا، بعد النتائج املميزة التي حققها مع الفريق في 
املوسم املاضي، حيث حصل على بطولة الدوري، ولقب 

البطولة اآلسيوية لالندية االبطال. 
وسبق لغلوم ان حقق مع الصليبخات عدة بطوالت 
محلية، من جهة اخرى، قدم مجلس االدارة املعني مكافأة 
مالية بلغت 150 دينارا لكل العب من الفريق االول لكرة 
اليد بعد الفوز على الس���املية ضمن اجلولة السادس���ة 

لبطولة الدوري املمتاز.

»المستعجلة« تنظر إشكال »الفتوى«
 إليقاف حكم الكاظمي

مبارك الخالدي
تنظر ال�دائ�رة المس���ت�عج�لة بالم�حكمة الكلية صباح اليوم 
دعوى اإلش���ك��ال ال�مرفوعة من ادارة الف�توى والتشريع وهي 
الممثل القانون���ي للهيئة العامة للش���باب وال�رياضة إلي�ق�اف 
الحكم الص���ادر لمصلحة رئيس مجل���س ادارة النادي العربي 
السابق جمال الكاظمي بصفته والقاضي بإلغاء قرار الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة بإسقاط مجلس ادارة النادي اعتبارا من 20 

فبراير الماضي.
وكان���ت محكمة أول درجة قد قضت ف���ي 2 من مايو الجاري 
بإلغاء قرار الهيئة المذكور وما يترتب عليه من اثأر وأمرت بتنفيذ 
الحكم بمسودته وبال إعالن ما حدا بإدارة الفتوى والتشريع على 
المسارعة الى رفع دعوى اإلش���كال الماثل إليقاف تنفيذ الحكم 

حتى الفصل في االستئناف المزمع قيده.

أكد أن الفوز ليس هدفًا في المباريات الودية

خالد الروضان

شعار موقع »غول«

البط���والت األوروبية الكبرى 
باإلضاف���ة ال���ى تغطيته أهم 

األحداث العربية.
وأوضح عواد ان موقع »غول« 
س���يخصص صفحة لتغطية 
أنش���طة دورة الروض���ان من 
خالل تقارير يومية عن نتائج 
املباريات والفرق املشاركة الى 
جانب اج���راء حتليالت فنية 
لتقييم أداء الالعبني واحملترفني 
املش���اركني، مضيفا ان املكانة 
الكبيرة التي حتظى بها دورة 
الروضان كان���ت الدافع االكبر 
وراء قيام موقع غول بعقد تلك 

االتفاقية.

يصل إليها موقع غول من خالل 
450 كاتبا ومراس���ال في شتى 

أنحاء العالم.
وأكد ان اتفاقية التعاون مع 
موقع »غول« العاملي تأتي ضمن 
خطة اللجن���ة املنظمة للدورة 
لالنتقال بها الى منافذ جديدة 
العاملية لالس���تفادة من  نحو 
التي حتظى  الكبيرة  الشعبية 
بها سواء داخل الكويت او في 

البلدان العربية.
أما محمد عواد مدير موقع 
»غول« فأشار الى ان النسخة 
العربي���ة للموق���ع تعد األكثر 
العاملية في  متابعة لألخب���ار 
العالم العربي، مؤكدا ان املوقع 
يقدم أكثر من 150 خبرا عامليا 
بشكل يومي يغطي فيه جميع 

اللجن���ة املنظمة  جنحت 
ل���دورة املرح���وم عب���داهلل 
مشاري الروضان برئاسة خالد 
الروضان في توقيع اتفاقية 
تعاون مع محمد عواد مدير 
النسخة العربية ملوقع »غول« 
العاملي املهتم بشؤون الرياضة 
وذلك لنش���ر كل م���ا يتعلق 
بالدورة من أحداث وانشطة 
بشكل يومي على املوقع وذلك 
في خطوة تفتح آفاقا جديدة 
للدورة لزيادة حجم القاعدة 
اجلماهيرية واالنتش���ار في 

شتى انحاء العالم.
وأبدى الروضان سعادته 
بتلك االتفاقية التي ذكر انها 
ستتيح الفرصة أمام الدورة 
لالنتشار في أكثر من 100 دولة 

»األولمبي« يعلن قائمة
مباراة مصر اليوم

مبارك الخالدي
عقد الجهازان الفني واإلداري للمنتخب االولمبي اجتماعا بمقر 
االتحاد مس���اء أمس للتحضير للسفر إلى مصر للقاء المنتخب 
االولمب���ي المصري 22 الجاري على ملعب انبي، ومن المقرر ان 
يتم اإلعالن رسميا صباح اليوم عن قائمة الالعبين التي ستغادر 

إلى القاهرة.
وكان الجهازان الفني واإلداري لألزرق قد حاوال تأجيل موعد 
المباراة منذ وقت س���ابق بس���بب الظروف الدراسية ومواعيد 
االختب���ارات لالعبين الطلبة إال ان االتح���اد المصري اصر على 

إقامة المباراة في موعدها نظرا الرتباطاته.


