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محمد دهش يغيب عن مباراة األوملبي املصري

عبدالعزيز الزعابي تألق أمام الفحيحيل

أحمد الناصر حتمل أعباء موسم ثقيل على العربي

توسيع الفارق.
ومن جانبه، ظهر السلماوية 
الوديع وكانت مالمحه  كاحلمل 
مطموسة على الرغم من مشاركة 
العب���ي اخلب���رة من���ذ البداية 
باس���تثناء عبدالعزي���ز جنيب 
اثبات  اراد راكان تق���ي  لذل���ك 
احقيته باملش���اركة ليستعجل 
املركز وهذا  التصويب غير  في 
ما عجل استبداله ودخول جنيب 
الذي لم يكن افضل حاال من تقي 
ليتسع الفارق اكثر واكثر حتى 

وصل الى 9 اهداف.
في الشوط الثاني بعد وصول 
الفارق الى 10 اهداف 24-14 بدأ 
العبو الفحيحيل بالتهاون قابلتها 
انتفاضة من العبي الس���ماوي 
بقيادة عبدالعزيز الزعابي الذي 
ظهر في الشوط الثاني وجنيب 
صاحب التمريرات املتقنة لالعب 
الدائرة عبداهلل الذياب مع الصحوة 
املفاجئة إلبراهيم صنقور وقيادة 
جيدة من فهد فهيد وكان احلارس 
ناجي الشطي نشطا في مرماه 
ليتقلص الفارق تدريجيا ويصل 
ال���ى هدفني ما وضع الفحيحيل 
في موقف مح���رج وهذا ما دفع 
املدرب سعيد حجازي الى التنبيه 
على العبيه بعدم االستجال في 
التصويب في محاولة الستغالل 
النهاية  الوقت وبالفعل صافرة 
كانت سريعة على الساملية الذي 
انتفض متأخرا ولم يسعفه الوقت 
إلدراك التعادل على اقل تقدير.

طريق الهجوم املرتد وقاد احمد 
سرحان الفريق مبهارة.

العازمي في  وظهر فيص���ل 
الوقت املناس���ب فيما ادى سعد 
س���الم واجباته التكتيكية التي 
اعطت الفرصة لزمالئه للتسجيل، 
ولم يكتف مدرب الفحيحيل في 
التش���كيلة األساس���ية واشرك 
مبارك دحل ومش���اري صيوان 
وعبدالرحمن نشمي في اجلانب 
الهجومي ف���ي الدقائق االخيرة 
من الش���وط األول وجنحوا في 

مت���روك الذي كان س���دا منيعا 
امام التصويبات السلماوية الى 
جانب تنفيذ الفحيحيل للهجوم 
املرتد الس���ريع وتنويع اللعب 
في كل االجتاهات مما اربك دفاع 
الساملية وحارسهم الدولي يوسف 
الفضلي الذي كان ال يعلم من اين 
تأتيه االهداف، حيث كان العب 
اخلط اخللفي فهد ربيع في قمة 
حضوره م���ن خالل تصويباته 
القوي���ة وجنح عب���داهلل احمد 
وخالد عوض في التسجيل عن 

ثاني تعادل وقد برز في الشباب 
صانع األلعاب علي البلوشي الذي 
كان ش���علة نش���اط الى جانب 
مشعل املطيري الذي تعامل بذكاء 
مع دفاع الكويت على مدار شوطي 

املباراة.
وف���ي لق���اء الفحيحيل مع 
الساملية قدم األول مستوى الفت 
ومثالي ف���ي اجلانبني الدفاعي 
الش���وط األول  والهجومي في 
من خالل دفاع متقدم جيد يقف 
خلفه حارس متألق وهو احمد 

حامد العمران
واص���ل الفحيحيل صدارته 
للدوري املمت���از لكرة اليد بعد 
الس���املية 31-33  فوزه عل���ى 
)الشوط األول 19-10( في اللقاء 
الذي جرى امس األول على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية في 

اجلولة قبل األخيرة.
وبذل���ك رفع األحمر رصيده 
الى 16 نقط���ة وبفارق نقطتني 
عن العربي وسيلتقي الفريقان 
اخلميس املقبل في املرحلة األخيرة 
واصبح ام���ام الفحيحيل ثالث 
فرص إلحراز لقب الدوري حيث 
انه في حالة فوز العربي سيلعب 

الفريقان مباراة فاصلة.
فيما بقي الساملية في املركز 
الراب���ع مش���اركا الصليبخات 
برصيد 6 نق���اط وفقد فرصته 

في احتالل املركز الثالث.
وفي لقاء آخ���ر في اجلولة 
نفس���ها ضمن الكويت احتالل 
املركز الثالث بع���د تعادله مع 
الشباب 35-35 وقد متكن االبيض 
ان يحول تأخره في الشوط األول 
بفارق 6 اهداف 14-20 الى تعادل 
في الثواني االخيرة عن طريق 
الذي سجل  الناشئ مشعل طه 
هدفا جميال م���ن زاوية ضيقة 
على احلارس العمالق عبدالرزاق 

البلوشي.
وبذلك رفع الكويت رصيده 
الى 10 نقاط فيما حقق الشباب 
نقطته الثانية على التوالي من 

الناصر ينفي حالة االنشقاق بين العبي العربي

»المستعجلة« تؤجل البت في إيقاف
حكم الكاظمي إلى 24 الجاري

مقدار ما قدم من عطاءات فنية 
مقرونة مبدى االلتزام باحلضور 
وتنفي����ذ تعليم����ات اجلهازين 
ملصلحة الفري����ق وال ميكن في 
أي حال من األحوال ان يتضمنا 
احلاالت الفردية فضال على انها 

غير واقعية.

وأض����اف الناص����ر ان لدينا 
من اخلبرة الكافية الس����تيعاب 
املش����اكل الطارئة والتعامل مع 
احلاالت الفردية وهي من األمور 
الطبيعية الت����ي حتدث في كل 
الفرق، مشيرا الى ان التقريرين 
الفني واإلداري عادة ما يتضمنان 

مبارك الخالدي
نف����ى مدير الك����رة بالنادي 
العربي احمد الناصر ما ذكر أول 
من أمس بشأن التقريرين الفني 
واإلداري عن أحوال الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي اللذين سيتم 
رفعهما ملجلس إدارة النادي كما 
هو معمول به بع����د انتهاء كل 

موسم.
وقال الناصر ان ما ورد حول 
وجود حالة من االنشقاق واخلالف 
بني العبي الفريق تس����ببت في 
النتائج السيئة التي حتققت غير 
صحيح جملة وتفصيال وليس 
من طبيعتنا كجه����از إداري ان 
نتطرق الى أوضاع وسلوكيات 
العبينا أو نشكك في والئهم ألننا 
نعرفهم عن قرب بحكم التجربة 
والتعام����ل اليومي وندرك مدى 
تفانيهم في الدفاع عن الفانيلة 

اخلضراء.
وأوضح ان لق����اءات أعضاء 
جهاز الكرة ال تخرج عن نطاق 
حث الالعبني على تقدمي مستوى 
أفضل واس����تعراض املش����اكل 
التي يواجهونها ومدى إمكانية 
معاجلتها، ولن نسمح لالعبينا 
بالتعرض لبع����ض زمالئهم أو 
التشكيك في قدراتهم، ولم يحدث 
ان انتقص احد العبينا من والء 
زمالئه للفانيلة العرباوية وهي 
من الثوابت األساس����ية للعمل 

اإلداري للفريق.

مبارك الخالدي
 ارجأت الدائرة املس����تعجلة باحملكمة الكلية 
صباح امس دعوى اشكال ادارة الفتوى والتشريع 
املمثل القانوني للهيئة العامة للشباب والرياضة 
اليقاف احلكم الصادر ملصلحة رئيس مجلس ادارة 
النادي العربي السابق جمال الكاظمي والقاضي 
بالغ����اء قرار الهيئة الص����ادر بتاريخ 22 فبراير 
املاضي واملتعلق باس����قاط مجلس ادارة النادي، 
وذلك الى جلسة 24 اجلاري لتبادل االطالع بني 

اخلصوم.
وكان����ت محكمة اول درجة قد قضت في وقت 
سابق بقبول دعوى الكاظمي والغاء القرار املشار 
إليه مع ما يترتب عليه من آثار وامرت بتنفيذه 

باملسودة وبال اعالن.
من جهة اخرى، طالب رئيس اللجنة املؤقتة 
املعينة الدارة النادي الشيخ سلمان احلمود اعضاء 
اللجنة مصطفى جمعة وصقر السودان وراشد 
مبارك باالستمرار في قيادة النادي اسبوعا آخر 
ريثما تتضح االمور بش����كل نهائي من الناحية 
القضائية، خصوصا ان اللجنة املعينة كانت قد 
تقدمت باس����تقالتها اعتبارا من 11 اجلاري اال ان 
مناشدة احلمود لهم باالستمرار تأتي من حرصه 
على اس����تقرار النادي وتلبية لرغبة الكثير من 
اعضاء اجلمعية العمومية ملا ملس����وه من تطور 
في االداء واالس����تقرار لالجهزة الفنية واالدارية 

ابان تسلم اللجنة مهام عملها.
 من جانبه، قال مصطفى جمعة ل� »األنباء« اننا 
نحترم مسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة 

ونقدر بش���كل كبير الثقة الغالية التي اولوها لنا 
وكذلك كل من دعمنا من اعضاء اجلمعية العمومية 
للنادي ووسائل االعالم اال اننا في الواقع مصرون 
على استقالتنا ونحن اصحاب قرار ومبدأ وال نقبل 
العمل بشكل مؤقت قد ال يخدم الغرض الذي جئنا 

من اجله.
واوضح ان السبب الرئيسي وراء عدم رغبتهم في 
االستمرار هو ان هناك استحقاقات مقبلة بعد انتهاء 
السنة املالية سيترتب عليها ابرام العقود اجلديدة 
مع االجهزة الفنية واالدارية وكذلك تقدير املوازنة 
اجلديدة للنادي اضافة الى مشكلة الديون املترتبة 
على النادي جتاه احملترفني. وكل تلك االمور هي 
من اختصاص املجلس الشرعي املقبل الذي سيأتي 
بعد اجراء االنتخابات ألنه س���يكون املسؤول عن 
االوضاع االدارية والفنية والقانونية للنادي في 

املرحلة املقبلة وليس جلنتنا املؤقتة.

»الهيئة« تدعم استمرارهم

الى ذلك، اوضح مصدر مسؤول بالهيئة العامة 
للش����باب والرياضة � رفض الكشف عن اسمه � 
انه يأمل استمرار اللجنة املعينة في اداء مهامها 
حتى تنجلي الصورة وتتضح، مش����يرا الى ان 
الهيئة تثق بحكمة اعضاء اللجنة وبحبهم للقلعة 

اخلضراء واحلرص على استقرارها.
واشار املصدر الى انه في حال اصرار اعضاء 
اللجنة على موقفهم من االس����تقالة فإن الهيئة 
ستبادر فورا الى تعيني مجلس آخر من موظفي 

الهيئة للخروج من هذه املشكلة.

أكد أن اإلدارة لديها الخبرة الستيعاب المشاكل

الحمود طالب جمعة والسودان ومبارك باالستمرار

»األولمبي« في مأزق بعد إصابة
دهش والقحطاني والحشاش

تحذيرات الجهاز الفني من مباراة مصر جاءت واقعية

مبارك الخالدي
الفن���ي ملنتخبنا  تلقى اجله���از 
الوطني ضربة موجعة قبل توجهه 
إلى القاهرة للقاء نظيره املصري 22 
اجلاري على ملعب انبي بعد اعتذار 
عدد م���ن عناصره األساس���ية عن 
املشاركة في املباراة بسبب اإلصابات، 
فباإلضافة الى إصابة الالعبني مجيد 
طالل ومحم���د القطان وارتباط فهد 
حمود بدورة خاص���ة تلقى اجلهاز 
الفني صدمة أخرى بإصابة مهاجم 
اجلهراء محمد دهش التي ستبعده 
االصابة عن املالعب ثالثة أسابيع، 
وكذل���ك مكوث العب الكويت النجم 
ناصر القحطاني أياما في املستشفى 
بسبب إصابته في الرأس، كما انضم 
كل من فهد احلش���اش وعبدالوهاب 
اخلتالن وغازي القهيدي إلى قائمة 

املصابني.
واليزال املنتخب يؤدي تدريباته 
على ملعب االحتاد في ظل نقص شديد 
في عناصره حي���ث كان العديد من 
الالعبني مرتبط���ا مبباراتي النهائي 
واملركزين الثالث والرابع لبطولة كأس 
صاحب الس���مو األمير اللتني جرتا 
مساء أمس وأول من أمس، ما يعني ان 
الفرصة لم تتح للجهاز الفني بالتواجد 
مع العبيه قبل وقت كاف من التوجه 

إلى مصر وخوض املباراة املرتقبة.
وكان اجله���ازان الفني واإلداري 
لالوملبي قد سبق ان حذرا من ان توقيت 
املباراة غير مناسب لالعبي املنتخب 
الرتباطهم���ا مبواعي���د االختبارات 
الدراسية، وكذلك استحقاقات املسابقات 
احمللية من دوري وكأسي األمير وولي 

العهد.
وقد حاول اجلهاز اإلداري تأجيل 
موعد املباراة إلى توقيت أكثر مالءمة 
إال ان إصرار اجلانب املصري وانشغال 
رئيس اللجنة االنتقالية الشيخ احمد 
اليوس���ف في الفترة املاضية بسبب 
مرافقته ألخيه الشيخ خالد اليوسف 
في رحلة عالج حاال دون االتفاق على 

موعد جديد.
وم���ن جانب آخ���ر رفض رئيس 
احت���اد الكرة املصري س���مير زاهر 
طلب املدير الفني للمنتخب االوملبي 
املصري هاني رمزي إلغاء املباراة مع 
األزرق، وأرج���ع رمزي طلبه لغياب 
18 العبا من العناصر األساسية عن 
املعسكر الذي يقيمه األوملبي املصري 
الرتباطهم مبباريات مع أنديتهم في 
دور ال� 16 لكأس مصر ستقام في نفس 
يوم املباراة الودية مع األزرق، وأكد 
زاهر صعوبة إلغاء املباراة الرتباطه 

باتفاق مع اللجنة االنتقالية.

الصقعبي: دعوة نجوم السامبا تهدف إلى نشر التوعية الرياضية والبيئية

عبداهلل العنزي 
اكدت س���فيرة املنظمة الدولي���ة للطاقة املتجددة 
ورئيسة املكتب االقليمي في الشرق االوسط والكويت 
غدير الصقعبي انها ومن خالل استضافة العبي املنتخب 
البرازيلي بيبيتو ودي روكا والدايير ومارسيلو تسعى 
الى نشر التوعية الرياضية بني جيل الشباب الرياضي، 
فهؤالء الالعبون معروف عنهم اهتمامهم بالبيئة في 
بالده���م البرازيل ونحن نريد ان نلفت انتباه العبينا 

الى ذلك من خالل بيئتنا احمللية.
واشارت الصقعبي الى انها تريد ان توجه رسالة الى 
كل العبينا في الكويت سواء كانوا محليني او محترفني 
بأن الدور امللقى عليهم في خدمة املجتمع كبير للغاية، 

فهم يعتبرون املثل االعلى للناش���ئني واذا ما اهتموا 
بالبيئة فاننا سنحظى بفرصة والدة جيل كامل يهتم 
بالبيئة ويحافظ عليها وهذا هو مطلبنا الرئيسي من 

خالل هذه الزيارة لالعبي البرازيل.
واكدت الصعقبي ان زيارة جنوم الس���امبا ما هي 
اال نشاط من االنش���طة العديدة التي تقوم بها املرأة 
الكويتية لتدعيم الرياضة لترسيخ الدور الكبير الذي 
تلعبه امل���رأة الكويتية في هذه الفترة من اجل خدمة 
الرياضة، متمنية ان حتظى الرياضة النسائية باهتمام 
اكبر من املسؤولني على الرياضة في البالد واملؤسسات 
االعالمية الن ذلك يدعمها لتحقيق نتائج ايجابية في 

احملافل الدولية.

من جانبهم ابدى العبو املنتخب البرازيلي الفائزون 
بكأس العالم 1994 سعادتهم الكبيرة لتواجدهم بالكويت 
ف���ي هذه الفترة وحضورهم املب���اراة النهائية لكأس 
س���مو االمير بني الكويت والقادسية، وكذلك االهتمام 
الذي ملسوه باجلانب البيئي في الكويت وحث الالعبني 
في مختلف االلعاب على ان يكونوا سفراء للبيئة في 

بالدهم.
وقال النجم بيبيتو ان هذه ليست املرة االولى التي 
يزور فيها منطقة اخلليج العربي حيث سبق ان كان 
في الفترة املاضية في اململكة العربية السعودية، وعن 
حظ���وظ املنتخب البرازيلي ف���ي كأس العالم اوضح 
بيبيت���و انه يتوقع ان تلع���ب البرازيل كالعادة دور 

احلصان االس���ود وان حتقق اللقب العاملي ملا ميتلكه 
املنتخب حالي���ا من عناصر قادرة على حتقيق الفوز 
على اي منتخب يواجهون���ه، متمنيا في الوقت ذاته 

التوفيق لصديقه دونغا في قيادة املنتخب.
اما مارسيلو فقد قال انه ال يريد اخلوض في غمار 
اختيارات املدرب دونغا في التشكيلة االساسية ولكنه 
يريد االشارة الى ان كل الشعب البرازيلي كان يتمنى ان 
يستدعي دونغا العب ميالن االيطالي رونالدينيو الى 
التشكيلة املستدعاة لكأس العالم، فالشعب البرازيلي 
ذواق لكرة القدم ويحب ان يشاهد الالعبني املهاريني 
في تش���كيلة منتخب »الس���امبا«، ولكننا في النهاية 

نحترم رغبة دونغا.

وابدى دي روكا اعجابه بك���رم الضيافة وحفاوة 
االستقبال، موجها الش���كر الى غدير الصقعبي على 
اتاحته���ا الفرصة لزيارة الكوي���ت، وابدى دي روكا 
اهتمامه الكبير بالبيئة مشيرا الى ان العبي كرة القدم 
على وجه اخلصوص هم سفراء في كل املجاالت النهم 
يعتبرون املثل االعل���ى ملعظم االطفال ويجب عليهم 
ان يكونوا قدوة حس���نة وان يب���دوا اهتماما بالبيئة 

وخدمة املجتمع.
وتوقع دي روكا ان تتوج بالده بكأس العالم خاصة 
ان منتخب البرازيل يتفوق في املهارة الفنية ونوعية 
الالعبني عن بقية املنتخبات املشاركة، هذا باالضافة 

الى تواجد مدرب جيد مثل دونغا.

بيبيتو ودي روكا وألدايير ومارسيلو متفائلون بفوز البرازيل بكأس العالم

الفحيحيل يهزم السالمية ويتصدر »ممتاز اليد«


