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وصل عضو جلنة التحكي���م باالحتاد الدولي لكرة 
الق���دم اجلزائري بلعيد الكارن إلى معس���كر منتخب بالده 
مبرتفعات كرانس مونتانا بسويسرا لتقدمي دروس خاصة 
ف���ي التحكيم لالعبي املنتخب في س���ابقة ه���ي األولى من 

نوعها.
ستتمكن جماهير كرة القدم في هونغ كونغ من متابعة 
مباريات كأس العالم بجنوب أفريقيا في دور العرض املنتش��رة 

في أنحاء البالد هذا الصيف
عّمت مشاعر الغضب واالستياء جماهير كرة القدم 
في س���نغافورة بعد إعالن محطت���ني تلفزيونيتني أن قيمة 
االشتراك اخلاص مبشاهدة املباريات ستتضاعف سبع مرات 

مقارنة بالبطولة السابقة في 2006.

قبل ثالثة أسابيع على انطالق كأس العالم ينقسم اللبنانيون 
ح��ول تأييد الفرق املش��اركة بحدة ال تقل عن انقس��امهم في 
السياسة، لكن أداة املعركة هي األعالم من كل األحجام واأللوان 
بدل اخلطب النارية والسالح. ويقول ايلي صليبا )24 عاما( بينما 
يجهد بتثبيت علم أملان��ي عمالق على واجهة منزله في بتغرين 
)شمال شرق بيروت( »هذا احلي كله أملاني«، أي مع منتخب أملانيا 
لكرة القدم. وأضاف »بدأنا منذ أس��بوع تنظيم مواكب س��يارة 

جتوب البلدة باألبواق استعدادا للمونديال«.
ق���ال مدرب األرجنتني دييغو مارادونا بعد أن دهس 
س���اق مصور: »كيف تضع س���اقك حتت إطار سيارتي أيها 
الرجل«. واستمر مارادونا في طريقه بعد احلادث. وبعدها 

استدعي من قبل مكتب االدعاء الستجوابه بشأن احلادث.

حسني مقصيد يسلم كأس التفوق لزياد العويش

منتخبنا الوطني لهوكي اجلليد

الفحيحيل يفرض نفسه نجمًا ويتوج بطاًل بفدائيته وروحه العالية

حامد العمران
الفحيحيل ان يطلق عليه  يستحق 
لقب »الكبير« بعد ان فرض هيبته على 
اجلميع بفدائيته وروحه العالية واصراره 
الكبير، ليفرض ابناء املنطقة العاشرة 
املنطق على بطولة الدوري املمتاز لكرة 
اليد )دوري الكبار( في اللقاء الذي جرى 
امس االول في ختام بطولة الدوري ليعلن 
الفحيحيل نفسه بطال متوجا بعد فوزه 
على العربي 31-28 )الشوط األول 17-15( 
وبعد ان اعتلى القمة برصيد 18 نقطة 
بفارق 4 نقاط عن العربي الذي اكتفى 
بالوصافة للع���ام الثالث على التوالي، 
واحتل الكويت املركز الثالث بعد تغلبه 
على الصليبخات 38-37 ورفع رصيده 

الى 12 نقطة.
اللقاء اخلتام���ي قام رئيس  وعقب 
االحتاد ناصر صالح بتقدمي درع الدوري 
املمتاز الى قائد الفحيحيل سعد العازمي 
الذي زأر كاألسد بعد رفعه للدرع ليعكس 
للجميع انه وزمالءه أس���ود في امللعب 
استحقوا اللقب بجدارة ألنهم األفضل.

وقدم رئيس نادي الفحيحيل امليداليات 
امللونة مع صال���ح الى اصحاب املراكز 

الثالثة األولى.
الكبير كبير والفحيحيل أكد انه كبير 
من خالل سير املباراة بعد ان تأخر بفارق 
وصل ال���ى 8 أهداف في بعض الفترات 

والى 7 أهداف في الدقيقة العاشرة من 
الشوط الثاني ليعتقد كل من يتابع اللقاء 
ان الفريقني سيلعبان مباراة فاصلة على 
البطولة، ولكن الكبير كان له رأي آخر 
عندما استغل األحمر توقف الذاكرة عند 
مدرب العربي الش���اذلي القايد الذي لم 
يحسن قراءة الدقائق األخيرة الى جانب 
رباطة جأش مدرب الفحيحيل س���عيد 
حجازي الذي متاس���ك جيدا وجلأ الى 
خطة الطوارئ بخروج دفاعه للضغط 

على العبي اخلط اخللفي في العربي.
ولكن ف���ي البداية اس���تطاع العبو 
األخضر كسر الطريقة عن طريق نزول 
طالل عباس وسلمان الشمالي الى خط 
الس���تة أمتار وكان باإلمكان ان ينهار 
األحمر ولكن الكبار ال ييأسون ولعب 

الفريق وكأنه خاسر بفارق هدف واحد 
فقط ليستنفر العبو الفحيحيل مع اصرار 
مدرب العربي الشاذلي على االبقاء على 
صالح انس في الهجوم الذي لم يحسن 
التعامل مع الهجمات بشكل جيد وأضاع 
أكثر من تصويبة وس���قطت الكرة من 
يده كثيرا وارتك���ب أخطاء فادحة كل 
ذلك خالل 5 دقائق ليستغل الفحيحيل 

ذلك خير استغالل.
ومع تألق صريح للفحيحيل يقترب 
الفارق تدريجيا حتى وصل الى التعادل 
26-26 وسط ذهول اجلماهير العرباوية 
والعبيه وجهازهم الفني واالداري ووقف 
الشاذلي مذهوال ال يعرف ماذا يفعل وهو 
يرى فريقه ينهار وأشاوس الفحيحيل 
يدكون احلصون العرباوية بكل شجاعة 

واصرار لتتحول الصالة الى اللون األحمر 
ال���ذي غطى على كل األل���وان مع تألق 
دفاعي كبير وظهر احلارس مبارك سلطان 
مبستوى الفت في الدقائق األخيرة، وكان 
سعد السالم كالسهم امللتهب الذي ينطلق 
بقوة وس���رعة ليخت���رق كل من أمامه 
ويذهب مباشرة الى الهدف ويخرج فهد 
ربيع في الدقائق احلرجة كاملارد لينتشل 
فريقه من السقوط من خالل تصويباته 
القوية الت���ي ال تصد وال ترد، ومارس 
التصويب  العازمي هوايته في  فيصل 
من الثبات وكان متألقا، وكذلك اجلناح 
األمين حس���ني حبيب الذي قدم واحدة 
من أجمل مبارياته، فيما كانت حتركات 

خالد عوض ايجابية.
وأدت طريق���ة الدفاع العرباوية الى 

اغالق املنافذ على العب الدائرة س���عد 
العازم���ي ليتف���رغ للقي���ادة من خالل 
توجيهات���ه الصائبة لزمالئ���ه، وأدى 
صانع األلعاب احمد سرحان دوره على 
أكمل وجه في الفترات التي شارك فيها 
وكان عبداهلل احمد شعلة من النشاط 
من خالل اداء واجبه الدفاعي وكان مع 
زمالئه عبدالرحمن نشمي وعبدالعزيز 
الش���مري نقطة التحول في األداء بعد 
التألق الدفاعي في الدقائق األخيرة الى 

جانب صقر الفهد.
ان التحول في النتيجة من التخلف 
بفارق 7 أهداف أمام فريق مثل العربي 
ش���يء من اخليال ولكن الفحيحيل لم 
يترك للخيال دورا في صالة الشهيد فهد 
األحمد ليفرض الواقع الذي كانت مرارته 
العربي وجهازهم  كالعلقم على العبي 
الفني بقيادة الشاذلي الذي لم يحسن 

قيادة فريقه.
ووضح الهب���وط الكبير في جانب 
اللياقة البدنية عند العبي العربي بعد 
املجهود الكبير الذي بذلوه في الشوط 
األول والدقائق العشر األولى من الشوط 
الثان���ي على عكس العب���ي الفحيحيل 

املجهزين بدنيا على أكمل وجه.
في النهاية استحق الفحيحيل بطولة 
الدوري املمتاز ألنه األحق بذلك ملستواه 

الثابت طوال املوسم.

بعد فوزه المستحق بلقب دوري اليد على العربي في الجولة األخيرة

رجال القوات اخلاصة ضبطوا الشغب حسني عاشور يسلّم جائزة األفضل لسلمان الشماليفرحة العبي الفحيحيل بلقب الدوري املمتاز لكرة اليد مع رئيس النادي وليد الفليج

دور كبير للفضلي

»هوشة« بسبب أنس

الشمالي األفضل
مكافآت ألبطال اليد

الكويت بطل »التفوق« باإلسكواشالحمود: »الرماية« ينظم بطولة األمير

األولمبي يواجه مصر اليوم

كاظمة والساحل لنهائي »الطائرة«

»األبيض« بطل »شباب الماء«

8 مواجهات في كأس مصر

يعتب��ر عضو مجلس إدارة نادي الفحيحيل ومدير اللعبة خالد
الفضلي من أكبر األس��باب لوصول األحمر الى املستوى الفني 
املتطور بعد التعاقد مع املدرب اجلزائري س��عيد حجازي وتوفير 
كل املتطلبات التي يحتاجها الفريق بالتعاون مع زمالئه في مجلس 
اإلدارة وكان الفضل��ي يعمل بصمت دون الظه��ور إعالميا لينال 
نظير تعبه بطولة الدوري للمرة الثالثة خالل 6 س��نوات كان فيها 
مدي��ر اللعبة لذلك يعتبر الفضلي اجلندي املجهول في الفحيحيل.

كاد تصرف العب العربي صالح انس في نصف الدقيقة االخير 
م���ن املباراة يفس���د اللقاء بعد ان دفع اح���د العبي الفحيحيل 
الحتفاله باحراز احد االهداف، ما دفع بعض الالعبني غير املسجلني 
ف���ي املباراة الى النزول للملعب من اجل الفزعة الى جانب دخول 
عبدالعزي���ز يالوس للتهجم على العبي الفحيحيل على الرغم من 

حصول يالوس على البطاقة احلمراء.
ليحدث هرج ومرج في الصالة ملدة خمس دقائق تقريبا والسبب 
انس الذي لم يتمالك اعصابه ليدخل العربي وجماهيره في مشاحنة 
مع رجال االمن في منظر غير حضاري يتحمله وبشكل كبير صالح 

انس الذي يفترض ان يكون قدوة حسنة.

حص��ل الع��ب اخل��ط اخللف��ي ف��ي فريق
العربي سلمان الشمالي على جائزة أفضل العب 
في املوسم واملقدمة من احتاد الشرطة التي حتمل 
اس��م محمد احلمد وكان الشمالي مميزا جدا في 
مستواه ويعتبر احد العناصر األساسية التي أوصلت 
العربي الى املركز الثاني والصدارة في بعض األحيان 
وقد نال الش��مالي لقب أفضل العب عن جدارة.

اعلن رئيس نادي الفحيحيل وليد الفليج عن تقدمي مكافآت
مجزية لالعبني بعد احراز بطولة الدوري املمتاز، مؤكدا ان 
الالعبني وجهازهم الفني واالداري قطعوا عهدا على انفس����هم 
بان يسجلوا اس����م النادي بطال لبطولة الدوري منذ انطالقه 

وصدقوا في وعدهم.
 الفت����ا الى ان معادن الرجال ال تظهر اال في وقت الش����دائد 
والالعبون اثبتوا انهم رجال بعد ان حولوا خس����ارتهم بفارق 
وصل الى 8 اهداف الى انتصار عريض ليس����تحقوا البطولة 

عن جدارة.

حتت رعاية صاحب الس���مو األمير الشيخ صباح األحمد 
ينظم نادي الرماية البطولة السنوية الكبرى التي حتمل اسم 
س���مو األمير وتأتي رعاية س���موه لهذه البطولة الغالية في 
إطار دعم سموه الكرمي لرياضة الرماية الكويتية ومنتسبيها 
واعتزاز سموه الكبير برعاية هذه الرياضة التراثية األصيلة 
التي مارسها اآلباء واألجداد على مر السنوات ومازالت احدي 
الرياضات احملببة إلى نفوس���هم وبرعوا فيها وحرصوا على 

تعليمها ألبنائهم.
من جهته أشاد الشيخ س���لمان احلمود رئيس االحتادين 
الكويت����ي واآلسيوي للرماية بالرعاية الكرمية لسمو األمير 
ولدعم���ه الكبي���ر لرياض���ة الرماي���ة من���ذ بدايتها األول���ي 
مؤك��دا انه لوال دعم س���موه ملا ب������رزت رياض���ة الرماي���ة 

الكويتي���ة.

حامد العمران
ظفر العبو الكويت لالس����كواش الول مرة في تاريخ اللعبة بلقب 
بطل كأس التفوق العام بعد ان نال ناشئو االبيض لقب بطولة االحتاد 
الثالثة للناشئني باحراز املركز االول ليضيفوا الى رصيدهم العام 4 نقاط 
ليرفع الكويت رصيده الى 29 نقطة ليتوج بطال متقدما على اليرموك 
بفارق نقطة واحدة فقط بعد حصول اليرموك على لقب بطل بطولة 
االحتاد للعمومي ليحصل على 3 نقاط اضافها الى رصيده ليصبح 28 
نقطة فيما حل القادس����ية وكاظمة في املركز الثالث برصيد 17 نقطة. 
وبعد ختام بطولة االحتاد تقدم قائد االبيض للعمومي زياد العويش 
وقائد الناشئني حسن عبداجلادر لتسلم كأس التفوق العام من رئيس 
االحتاد حسني مقصيد بحضور امني الصندوق وليد الصميعي ومساعد 
امني الس����ر فايز املطيري ومساعد امني الصندوق عبداهلل السبيعي. 
وكانت بطولة االحتاد قد اختتمت اول من امس على مالعب االسكواش 
في االحتاد بجنوب السرة واس����تطاع العب الساملية عبداهلل املزين 
احراز بطولة العمومي بعد تغلبه على العب كاظمة بدر احلسيني 3 
� 0 فيما حصل على املركز الثالث عمار التميمي. وفي بطولة حتت 19 
س����نة احرز اللقب العب القادسية احمد صابر بعد تغلبه على العب 
كاظمة ناصر الراشد 3 � 0 فيما جاء يوسف نزار في املركز الثالث. وفي 
بطولة حتت 17 سنة احتكر العبو القادسية املراكز الثالثة االولى. وفي 
بطولة حتت 15 سنة احتل العب الساملية حسام القاضي املركز االول 
بع����د فوزه في اللقاء النهائي على العب اليرموك عبداهلل طارق 3 � 1. 
وفي بطولة حتت 13 سنة فاز العب خيطان عبداهلل عجيز على العب 
الكويت حسني عبداجلادر 3 � 0 ليفوز عجيز بالبطولة ويأتي عبداجلادر 
في املركز الثاني ويحتل العب الساملية حسن ابراهيم املركز الثالث. 
فيما استطاع عيسى غلوم احراز بطولة حتت 12 سنة بعد تغلبه في 

اللقاء النهائي على العب كاظمة عبدالرحمن نور 3 � 0.

مبارك الخالدي
يلتقي منتخبنا األوملبي في السابعة مساء اليوم مع نظيره املصري 
على ملعب نادي اجليش في مدينة نصر في إطار استعدادات املنتخبني 
لالستحقاقات املقبلة، وهي املباراة الرابعة لألزرق على النطاق الدولي 
إذ س����بق له ان التقى نظيره االندونيس����ي مرتني فاز فيهما 3 � 0 ثم 
تعادل مع املنتخب األردني 2 � 2، ويأمل اجلهاز الفني لألزرق بقيادة 
الوطني ماهر الشمري ومساعده على مهنا استثمار لقاء اليوم بإشراك 

العناصر غير األساسية لديه لتحقيق الفائدة الفنية املرجوة.
ويعاني األوملبي من غياب أبرز العبيه وهم ناصر القحطاني ومحمد 
دهش وغازي القهيدي ومجيد طالل ومحمد القطان وفهد احلش����اش 
وعبدالوهاب اخلتالن وفهد حمود ألسباب تتفاوت بني اإلصابة واالرتباط 
بدورات خاصة مع جهات عملهم. وقد مت تقدمي موعد املباراة س����اعة 
كاملة لتقام في السابعة مساء بدال من الثامنة إلفساح املجال لالعبي 
املنتخبني ملشاهدة نهائي دوري أبطال اوروبا بني إنترميالن االيطالي 
وبايرن ميونيخ األملاني الذي سيقام في مساء اليوم نفسه. وستعود 
بعثة األزرق الى البالد غدا لينتظم بعدها املنتخب في برنامجه اإلعدادي 
بشكل متكامل، حيث سيؤدي تدريباته بصفه يوميه حتى 28 اجلاري 

موعد املباراة الودية اخلامسة لألزرق مع املنتخب البحريني.

حجز فريقا كاظمة والس���احل مقعديهما ف���ي املباراة النهائية 
لبطولة كأس احتاد كرة الطائرة ال� 43 بفوز االول على التضامن 
وفوز الثاني على القادس���ية بالنتيجة ذاتها وهي ثالثة اش���واط 

مقابل شوط واحد.

توج فريق كرة املاء للش���باب حتت 20 س���نة بنادي الكويت  
بلقب الدوري العام بجدارة واستحقاق بفوزه على العربي 9 - 6 
ف���ي اللقاء الذي جمعهما في مجمع أحواض النادي العربي، وبهذا 
الفوز اس���تطاع االبيض اجلمع بني بطولتي حتت 20 و17 ليصبح 

رصيده بكأس التفوق 10 نقاط. 
وأكد معتز السوسي املدير الفني لالبيض أن حتقيق بطولتني 
في يومني لم يأت من فراغ بل اتى من تكاتف من اجلميع من العبني 

وإدارة وحتى أولياء أمور.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انقلب االحتاد املصري لكرة القدم على نائبه السابق احمد 
شوبير، وقرر في اجتماعه التقدم ببالغ للنائب العام املستشار 
عبداملجيد محمود ضد اإلعالمي ونائب رئيس احتاد الكرة السابق 
أحمد ش����وبير لقيامه باتهام أحد أعض����اء مجلس إدارة احتاد 
الكرة بالوق����وف وراء االعتداء على حافلة املنتخب اجلزائري 
أثناء توجهه من مطار القاه����رة إلى الفندق قبل مباراة مصر 
واجلزائر في تصفيات كأس العالم يوم 14 نوفمبر املاضي، وان 
هذا العضو هو من قام بتكليف بع���ض اجلماهي��ر باالعت���داء 
عل����ى احلافل��ة، وقرر احتاد اجلبالية ارس����ال تظلم ل� »فيفا« 
بس����بب جتاه���ل جلنة االنضب���اط مل������ف اح��داث املب��اراة 

الفاصل���ة.
الى ذلك، تختتم اليوم منافس����ات دور ال� 32 لبطولة كأس 
مصر لكرة القدم باقامة ال� 8 لقاءات املتبقية من عمر هذا الدور، 
والت����ي جتمع احتاد نبروه مع االهلي وجاس����كو مع انبي في 
السابعة مساء، والفيوم مع الزمالك والداخلية مع اجلونة في 
اخلامسة مس����اء، والقناة مع بتروجيت والرباط واالنوار مع 
غزل احمللة والنصر مع االنتاج احلربي وبترول اس����يوط مع 

الكروم في الرابعة عصرا.

»الهوكي« يواصل استعداداته لبطولة الخليج األولى

عقد املنسق العام لبطولة كأس اخلليج االولى 
لهوكي اجلليد وليد الصقعبي اجتماعا مطوال مع 
اعضاء جلنة املنشطات التابعة للوكالة الدولية 
للمنشطات للتعرف على االساليب املتبعة في 
مثل هذه البطوالت والكش����ف عن املنشطات، 
واكد ان اللجنة س����تقوم بفحص الالعبني عقب 
املباريات مباشرة وان االختيار سيكون عشوائيا 
وان الهدف من اج����راء الفحوصات هو حماية 

الالعبني ومكافحة تعاطي املنشطات.
وطالب الصقعبي من املنتخبات املشاركة تقدمي 
اي ادوية يتناولها الالعبون للجنة املنشطات قبل 
املشاركة في املباريات حتى ال تكون من االدوية 
احملظور تعاطيها، الفتا الى وجود جلنة املنشطات 
التابعة للوكالة الدولية للمنشطات في البطولة 

يؤكد اعتراف االحتاد الدول����ي ببطولة الكويت وانها تقع حتت 
مظلة االحتاد الدولي للهوكي على اجلليد، مبينا ان اللجنة بدأت 
اعمالها في الكويت منذ عام 1999 وشاركت في اجراء الفحوصات 
على الالعبني في العديد من البطوالت والدورات ومنها اس����ياد 
الدوحة وانها اكتش����فت تعاطي الكثير من الالعبني للمنشطات 
ومت ايقافهم من قبل الوكالة الدولية التي ترس����ل تقاريرها الى 

االحتادات الدولية لتطبيق قرارات االيقاف.
ومتنى الصقعبي خلو البطولة من اي حاالت 
للمنش����طات وحتقيق النج����اح االمثل للعرس 
اخلليجي والتقاء االشقاء في جو تنافسي رائد 

من اجل حتقيق الفائدة للجميع.
ومن ناحية اخرى قال مشرف املنتخب الوطني 
لهوكي اجلليد علي البحيري ان املنتخب يواصل 
اس����تعداداته للبطولة بجدية من اجل املنافسة 
على اللقب مضيفا ان االس����تعدادات بدأت منذ 
عام وان الروح املعنوي����ة لالعبني عالية الفتا 
الى ان الالعب علي العطار تعرض لالصابة في 
التدريب اول امس واطمأن عليه رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة فهيد العجمي وسيحدد 
طبيب املنتخب امكانية مشاركته في البطولة 

من عدمها اليوم.
وقال جنم املنتخب محمد العجمي ان معنويات الالعبني مرتفعة 
استعدادا للبطولة والعمل على رفع اسم وعلم الكويت عاليا، وشكر 
اللجنة املنظمة برئاسة فهيد العجمي على جهودها وتوفيرها كل 
االمكانات لالعبني ومتنى حضور اجلماهير ومؤازرتها للمنتخب 

من اجل حتقيق الفوز واملساهمة في نشر هذه اللعبة الرائدة.
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