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الفحيحيل يواجه اليرموك في انطالق كأس »اليد«

م القادسية بمنح 1000 دوالر لكل العب المطير كرَّ
أشاد بجهود الفهد والحساوي والجهازين اإلداري والفني واالعبين

أقام النائب محمد براك املطير 
حفال تكرمييا لفريق القادس���ية 
ف���ي منطقة اجلليعة مبناس���بة 
فوز االصفر ببطولة كأس سمو 
األمير باإلضافة إلى لقب الدوري 
املمتاز وكرم وقتها النائب املطير 
الفريق مكررا التكرمي في هذا احلفل 

الكبير.
وقام مبنح كل العب مبلغ الف 
ال���ى اجلهازين  دوالر باالضافة 

االداري والفني والطبي.
وق���ال املطير موجه���ا كالمه 
لالعبني: ان املوس���م املنتهي من 
اطول املواسم ومع ذلك استطعتم 
احراز اقوى البطوالت وهو ليس 
بالغريب عليكم وهو لم يأت إال 
بعد اجلهد الكبير الذي قدمتموه 
مع مجلس اإلدارة والشيخ طالل 
الفهد وفواز احلساوي واجلهازين 

االداري والفني.
وأضاف املطير كنا في املاضي 
نتمن���ى ان يحص���ل القادس���ية 
انتم  على بطولة واح���دة واآلن 
تتوج���ون باكثر من بطولة وهو 
ليس بالغريب على مجلس إدارة 
النادي امللكي الذي اصبحت ادارات 
االندية تقوم مبثل ما تفعله ادارة 

ال���ذي اردنا من خالل���ه ان نبني 
الكبير  لكم ش���كرنا وتقديرن���ا 
التي  الكبيرة  على مجهوداتك���م 
توجتموها بتحقيق هذه اإلجنازات 

الرائعة.

عودمتونا على هذه االجنازات والتي 
امتنى ان تكملوها بإحراز بطولة 
كأس االحتاد اآلس���يوي، وبهذه 
املناسبة اود ان اقدم الى النائب 
براك املطير ميدالية كأس س���مو 

على هذا التكرمي الذي عودنا عليه 
ونش���كره على جتميعنا في هذا 
احلفل بعد انتهاء املوسم ونعدك 
باالستمرار في حتقيق البطوالت. 
وفي اخلت���ام قام املطير بالتقاط 

القادس���ية وكذلك العبو األندية 
اآلخرون الذين اصبحوا يقلدون 

العبي امللكي.
وق���ال املطير اش���كركم على 
وجودكم في هذا التكرمي املتواضع 

من جانب���ه، قال رئيس نادي 
القادسية الس���ابق الشيخ طالل 
الفهد: اش���كركم واش���كر النائب 
محمد املطير على هذا احلفل ولقد 
تعودنا دائما على هذا التكرمي كما 

األمير باسمي وباسم كل الالعبني 
تقديرا له ونعده باالستمرار في 
هذه االجن���ازات. وبدوره اعرب 
الالعب خلف السالمة عن شك��ره 
وتقدي��ره للنائ��ب محم��د املطير 

الالعبني  التذكاري���ة مع  الصور 
واجلهازين االداري والفني ودعوة 
احلضور ملأدبة العشاء املقامة على 
ش���رف األصفر بطل كأس سمو 

األمير والدوري املمتاز.

حامد العمران
تنطلق الي���وم بطولة كأس االحتاد 
ال� 42 لكرة اليد على صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية حيث تبدأ منافس���ات 
املجموع���ة األولى بثالث���ة لقاءات، ففي 
املباراة األولى يلعب الكويت مع كاظمة 
في الرابعة والنصف مساء فيما يلتقي 
الساملية التضامن في السادسة وفي اللقاء 
الثالث يلتقي اليرم���وك مع الفحيحيل 
في الس���ابعة والنصف. في اللقاء األول 
يدخل الكويت وهو منتش الحتالله املركز 
الثالث في دوري الكبار ولكن هذه املرة 
بقيادة مساعد املدرب اجلزائري رياض 
أوملان بعد اقالة املدرب الصربي ميشيل 
واسناد املهمة ملساعده وهذا ما قد يؤدي 
الى تغيير طريقة اللعب في األبيض، فيما 
يلع���ب البرتقالي بعد اخفاقه في دوري 
الدرجة األولى ولكن مباريات الكؤوس ال 
تعترف مبا قدمه الفريقان طوال املوسم 

ألن الطموح سيختلف وكل فريق يرى 
نفس���ه قادرا على احراز البطولة لذلك 
يتوقع ان تكون املباراة قوية منذ البداية 
وان كانت احلظوظ من الناحية النظرية 
متيل باجتاه الكويت الذي ميلك مجموعة 
من الالعبني املميزين في جميع املراكز. 
من جانبه، يريد البرتقالي تسجيل نتيجة 
ايجابية وهو قادر على ذلك في ظل وجود 
مجموعة شابة جيدة حتتاج الى الهدوء 
في امللعب لتصل الى مبتغاها واذا لعب 
الفريق مبستواه املعهود فإنه لن يكون 

بعيدا عن حتقي���ق الفوز على األبيض. 
وفي اللقاء الثاني الذي يجمع الساملية مع 
التضامن واجلميع يرشح السماوي للفوز 
لفارق اخلبرة واالمكانيات واملستوى ولكن 
في املباريات األخيرة في بطولة الدوري 
املمتاز لم يقدم الساملية املستوى املطلوب 
وإذا استمر على نفس احلال فلن تكون له 
حظوظ في الفوز وهذا ما يجب ان يستغله 
العب���و التضامن بقيادة املدرب املصري 
الكفء اشرف وهبة الذي استغل قربه من 
الالعبني وأحيا فيهم الروح املعنوية الى 

جانب ايجاد التشكيلة املناسبة القادرة 
على مقارعة الفرق وهذا يسجل للمدرب 
ولكن يجب على الالعبني الوثوق بأنفسهم 
اليوم حتى يقدموا مستوى جيدا ويحرجوا 
ابناء الساملية. ويعتبر اللقاء الثالث الذي 
يجمع الفحيحيل مع اليرموك لقاء األبطال 
ألن األحمر انتزع بطولة الدوري املمتاز 
فيما حقق اليرموك بطولة دوري الدرجة 
األولى وهذا يؤكد ان لقاء الفريقني سيكون 
األكثر اثارة وقوة وندية ملا ميلكه الفريقان 
من عناصر جي���دة بجميع املراكز، ففي 
الفحيحيل يوجد سعد سالم وعبداهلل احمد 
وفيصل العازمي واحمد سرحان وسعد 
العازمي وفهد ربيع، فيما يلعب في اليرموك 
مطلق الدوسري وصالح املوسوي ومحمد 
البلوش���ي ومحمد عوض وعبدالوهاب 
السيف ونصير حسن واحلارس محمد 
متعب وكل هؤالء أسماء قادرة على فرض 

جنوميتها في لقاء اليوم.

توج فارس نادي املس����يلة بندر جمعة باجلواد 
»لوفاري« بطال للفئة املتقدمة على ارتفاع 135 سم دون 
اخطاء وبزم����ن 57/02ث في ختام نش����اط نادي الصيد 
والفروسية لرياضة القفز على احلواجز التي جرت برعاية 

الشيخ ضاري الفهد.
أكد مدرب املالكم��ة في الصليبخ��ات عبدالرحمن 
الصفوري جهوزية جمي��ع الالعبني خلوض بطولة التحرير 
الثاني��ة لفئة العمومي، مبش��اركة 9 أندية في جميع األوزان 
والتي تنطلق اليوم وتستمر حتى 26 اجلاري على حلبة النادي. 
مضيف��ا ان العبي النادي ميلكون م��ن اخلبرة واملهارات ما 

يؤهلهم الى اقتناص املراكز االولى والظهور بشكل جيد.

محليةمتفرقات

السودان: العربي بحاجة  لرئيس توافقي
ناشد نائب رئيس اللجنة االنتقالية في النادي العربي صقر 
السودان رؤساء القوائم املتنافسة على ادارة النادي ارجاء خالفاتهم 
والتمسك بالشيخ سلمان احلمود الرئيس احلالي للجنة لتولي 
رئاسة القلعة العرباوية من خالل قائمة موحدة تضم ممثلني من 
جميع املتنافسني معتبرا ان ذلك هو الطريق الوحيد املتاح حاليا 
النتشال النادي من االزمة احلادة التي يجتازها والتي تهدد مستقبله 

وميكن ان تضر باحلركة الرياضية في الكويت بأكملها.
واعرب عن ثقته في ان احلمود وحده دون سواه والعتبارات 
كثي���رة يعرفها ويفهمها اجلميع هو االصلح حاليا الدارة النادي 
في هذه الظروف الصعبة، مشيرا الى انه ليس بامكان احلمود او 
غيره النجاح في مهمته النبيلة من دون تعاون من كل االطراف 
املؤث���رة، وضرب على ذلك مثال اجلهد الكبير الذي بذلته اللجنة 
االنتقالية التي لم تتردد في االقدام على اي خطوة من اجل اعادة 
االعتبار والفاعلية واحليوية الى جميع االلعاب واالنشطة اال ان 
قصر مدة عملها والظروف الصعبة التي مير بها النادي لم تكن 

كافية النهاء االزمة ومعاجلتها.
واكد انه البد من رئيس ومجل���س متفق عليه ميثل اجلميع 
وان يتعاون املجلس مع الرئيس الى ان جنتاز االزمة وبعد ذلك 
ميكن العودة ال���ى التنافس باعتبار االنتخابات حقا مش���روعا 
وطريقا صحيحا ملمارسة الدميوقراطية حتى في املجال الرياضي، 
واضاف: لذلك فان اقتراحنا بوجوب التمس���ك باحلمود في هذه 
املرحلة ليس تنزيها على حساب احد وال تقليال من شأن الرؤساء 
السابقني او رؤساء القوائم املتنافسني حاليا فكلهم اخوة لنا وكلهم 
من ابناء النادي الذين ال نش���ك ابدا في انهم عملوا املستحيل من 

اجل النادي.

 أزرق الصاالت في مواجهة أستراليا 
طشقند ـ حسين المطيري ـ موفد 

جمعية الصحافيين
الس���اع����ة  تنطل�����ق ف��ي 

ال� 10:30صباح اليوم حسب توقيت 
الكويت، البطولة اآلسيوية ال�11 
لكرة قدم الصاالت في العاصمة 
االوزبكية )طش���قند(، ويلتقي 
ازرق الصاالت في أولي مبارياته 
مع نظيره االسترالي في الساعة 

ال� 6 مساء.
وتق���ام الي���وم 7 مباري���ات 
موزعة على ملعبي صالة املجمع 
الرياضي وجامعة أوزبكستان، 
فيلتقي أوزبكس���تان مع لبنان، 
وقرغيرستان مع تايلند، وإيران مع 
طاجاكستان، واليابان مع الصني، 
اندونيسيا،  والصني تايبيه مع 
الش���مالية،  وڤيتنام مع كوريا 

والعراق مع تركمانستان.
 وكان وف���د االزرق قد وصل 
إلى طشقند مساء األول من أمس 
قادما من أوكرانيا، بعد أن انهى 
معسكره التدريبي الذي استمر 
ملدة 10 أي���ام، والتقى خالله مع 

الذي يعتبر من اقوى املنتخبات 
العاملية وخسرنا 2- 8.

وأض���اف إن اخلس���ارة في 
املباري���ات التجريبية، ال تعني 
املقياس احلقيقي للفريق وإمنا 
الهدف من املباريات القوية صقل 
الالعبني فنيا وبدنيا، كي يستعدوا 

فرق من الدرجة األولى ومنتخب 
أوكرانيا.

الوفد خالد   ووصف رئيس 
حبيب املعسكر بالناجح ساهم في 
تهيئة الالعبني خلوض البطولة، 
ولعب املنتخ���ب مع فرق قوية 
كان أخره���ا املنتخب األوكراني 

التي  البطولة  جيدا ملنافس���ات 
لن تكون سهلة خاصة ان اقوى 
الفريق املرشحة للفوز باللقب 

إيران تلعب في مجموعتنا.
 واش���اد حبيب على باالداء 
الرجولي لالعب���ني خالل فترة 

املعسكر.

دفاع اليرموك سيشدد الرقابة على العب الفحيحيل فهد ربيع

املطير يسلم خلف السالمة مكافأته بحضور الفهدالنائب محمد املطير والشيخ طالل الفهد في لقطة جماعية مع املكرمني 

وفد ازرق الصاالت خالل االجتماع الفني لبطولة آسيا

البنوان يكّرم العنزي
كرم رئيس نادي 
كاظمة أسعد البنوان 
العنزي  الالعب فهد 
الفري���ق األول  جنم 
القدم بتقدميه  لكرة 
مكافأة مالية مبناسبة 
حصوله على جائزة 
فيص���ل  املرح���وم 
الهده���ود ألفض���ل 
العب ف���ي البرتقالي 
ملوس���م 2010-2009 
والتي نظمها منتدى 
كظم���اوي على مدار 
املوسم. وأشاد البنوان 
الواعد  بأداء الالعب 
والبالغ من العمر 21 
عاما قائال: يستحق 
العن���زي أن يحصل 
عل���ى لق���ب الع���ب 
املوس���م في كاظمة 
نظرا لعطاءاته طوال 
املوسم، مطالبا زمالءه 
في الفريق بأن يتخذوا 
منه منوذجا يحتذوا 
ب���ه، وأن يتحل���وا 
التي  العالية  بالروح 

أسعد البنوان مكرما فهد العنزيكان يتسلح بها.

فهيد العجمي

المحمد يرعى كأس الخليج لهوكي الجليد
أعلن رئيس اللجنة املنظمة العليا لبطولة 
كأس اخللي���ج االولى لهوكي اجلليد فهيد 
العجمي عن سعادته مبوافقة سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد على 
رعايته للبطولة وقدم شكر اللجنة املنظمة 
والالعبني ومحبي هذه الرياضة الى الشيخ 
ناصر على بادرت���ه الطيبة جتاه احلركة 
الرياضية والشباب، وان هذه الرعاية مبنزلة 
وسام على صدر اللجنة املنظمة للبطولة، 
ودافع كبير لبذل اقصى جهد واجناح سنة 
أولى لهوكي اجلليد في الكويت احلبيبة التي 
حتتضن االشقاء من دول مجلس التعاون 
لدول اخلليج وضيوف الكويت من االحتاد 

الدولي للعبة.
كما شكر العجمي وزارات الدولة املختلفة 
الداعمة وش���ركة املشروعات  والشركات 
السياحية على تعاونها مع اللجنة املنظمة 
من اجل اجناح لقاء االشقاء اخلليجي على 
أرض الصداقة والسالم، وأضاف العجمي 
ان سعادته ال توصف لقرب حتقيق احللم 
باحتض���ان الكويت البطول���ة اخلليجية 
االولى بع���د انضمام الكويت الى عضوية 
االحتاد الدولي لهوك���ي اجلليد، وتابع ان 

طموحاته كبيرة بتحقيق الكثير لرياضة 
هوكي اجلليد الكويتية والوصول الى املجال 
الدولي ورفع اسم وعلم الكويت في احملافل 

الدولية واالص���رار على حتقيق اجنازات 
مشرفة ورعاية الشباب احملب لهذه الرياضة 
وخدمة الكويت رياضيا وسياحيا. واضاف 

ان الدخول الى املباريات سيكون باملجان، 
وان هن���اك مفاجآت اخرى س���يعلن عنها 
قريبا، وطالب العجمي اجلماهير الكويتية 
واخلليجي���ة والعربية بحضور املباريات 

وتشجيع الالعبني.

اكتمال االستعدادات

من ناحية اخرى، اكد عضو اللجنة املنظمة 
العليا وجلنة الهوكي املنبثقة عن اللجنة 
االوملبية مبارك العماني اكتمال االستعدادات 
للبطولة وتعاون جميع اللجان لتس���هيل 
مهمة الوفود والعمل على إجناح البطولة، 
واضاف ان اللجنة املنظمة العليا تتواجد 
يوميا بصالة التزلج لتوفير كل االمكانات 
للوفود املش���اركة، وان هناك ارتياحا تاما 
لعمل اللجان وان اجلميع حريصون على 
اجناح البطولة التي اكتسبت اهمية كبيرة 
برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء لها مما 

يزيد املسؤولية على اجلميع .
وأض���اف العماني ان الوفود س���تصل 
ابتداء من اليوم اس���تعدادا للمشاركة في 
البطولة التي س���تقام خالل الفترة من 25 

الى 31 اجلاري.

العجمي يشكر سموه على بادرته الطيبة

إيقاف أنس 
وعوض

جلن���ة  ق���ررت 
املسابقات في احتاد 
كرة اليد ايقاف العب 
العربي صالح انس 
وغرامة  مبارات���ني، 
100 دين���ار وايقاف 
الفحيحي���ل  الع���ب 
خالد عوض مباراتني 
وغرامة 100 دينار على 
خلفية االحداث التي 
صاحبت اللقاء النهائي 
الذي جمع العربي مع 
الفحيح���ل في ختام 
بطولة الدوري املمتاز 

اخلميس املاضي.

العربي يقيل القايد
أق��ال مجل��س إدارة النادي العربي مس��اء أمس م��درب فريق ك��رة اليد األول 
التونسي الشاذلي القايد بعد إخفاقه في إحراز بطولة الدوري املمتاز للمرة الثالثة 
على التوالي، ومت تعيني مساعده وليد عايش مدربا ليقود األخضر في بطولة الكأس. 

كما أقر املجلس في اجتماعه تعيني رائد الزعابي مساعدا لعايش.

خسارة »األولمبي« من مصر
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

خسر منتخبنا االوملبي جتربته الودية التي اقيمت امس امام املنتخب 
االوملبي املصري 0-1 في اللقاء الذي اقيم على ستاد املقاولون العرب، 
وذلك في اطار استعدادات االزرق االوملبي للبطولة اخلليجية الثانية 
للمنتخبات االوملبية املقرر اقامتها في مدينة الطائف بالسعودية في 
يوليو املقبل. وس����جل هدف االوملبي املصري العبه علي عفيفي من 

ضربة حرة مباشرة )70(.


