
رياضةالخميس  27  مايو  2010   36

الكويت تفوز على السعودية في افتتاح كأس الخليج للهوكي على الجليد
برعاية وحضور محافظ العاصمة وحشد من القيادات الرياضية

)سعود سالم( جانب من لقاء االفتتاح بني الكويت والسعودية 

أحمد سمير فرج تألق وسجل الهدف الثاني لالسماعيلي في مرمى طالئع اجليش

يعقوب رمضان يلقي كلمتهمحافظ العاصمة الشيخ علي اجلابر خالل حفل افتتاح البطولة

»الوطنية لالتصاالت« ترعى البطولة
 أعلنت ش��ركة الوطنية لالتصاالت ع��ن رعايتها لبطولة كأس 
اخلليج لهوكي اجلليد األولى والتي انطلقت في 25 مايو وتستمر 
حتى 31 منه على حلبة صالة التزلج في الكويت، وتنس��جم رعاية 
الوطنية هذه مع إستراتيجيتها لدعم األنشطة الرياضية في الكويت، 
انطالق��ا من إميانها بدور الرياض��ة الفعال في بناء مجتمع صحي 

وأمة تنعم بالصحة وميتاز أبناؤها باملواهب.
وحول رعاي��ة الوطنية، قال، مدير العالقات العامة في الوطنية 
لالتصاالت عبدالعزيز البالول ان الوطنية حريصة على رعاية األنشطة 
الرياضية الهادفة منذ انطالقتها، ونحن دائما بصدد البحث عن كل 
ما هو جديد في اطار الرياضة ، مضيفا اننا نطمح دائما إلى تشجيع 
الشباب الكويتي وحثه على حتقيق البطوالت في املجال الرياضي 
بشكل عام كما أننا ارتأينا من خالل هذه اخلطوة أن ننشر املعرفة 
حول رياضة الهوكي لرفع شعبيتها بني أبناء املجتمع، عالوة على 
تعزيز عامل اجلذب لدى فئة الشباب ملمارسة هذه الرياضة املمتعة 

واملفيدة في آن واحد،  جتري مباريات بطولة كأس اخلليج لهوكي 
اجلليد بحضور نائب رئي��س االحتاد القومي للهوكي وممثل عن 
االحتاد اآلس��يوي، باإلضافة الى عدد من الرياضيني املتفوقني في 

هذه الرياضة ورؤساء مختلف األندية.
كما تشارك في املباريات فرق من مختلف دول اخلليج العربي 

منها السعودية، االمارات العربية املتحدة والبحرين.
م��ن جهته، أعرب املنس��ق العام للبطولة ولي��د الصقعبي عن 
ش��كره وتقديره ملبادرة الوطنية قائال: »ان رعاية الوطنية تبرهن 
على التزامها بدعم األنش��طة الرياضية س��واء في الكويت أو في 
اخللي��ج العربي، وبالتالي الترويج لرياضات غير منتش��رة بهدف 
نشر الوعي حولها في املجتمع واضاف اننا اذ نتوجه بالشكر الى 
الوطني��ة، فإننا نثمن مبادرتها الطيبة هذه وال يس��عنا اال التعبير 
عن تقديرنا ملساهمتهم الفعالة التي شكلت عنصرا أساسيا في أن 

يبصر هذا احلدث النور في الكويت.

االس���يوية بالص���ن واليابان 
وسيشارك في البطولة املقبلة 
بكازاخستان عام 2011 من اجل 
حتقيق الكثي���ر من االجنازات 

والنهوض بهذه الرياضة.
وقال كم���ال االيوبي: انتهز 
الفرصة ألش���كر اللجنة العليا 
الهوكي على  املنظمة وجلن���ة 
والدة بطول���ة اخلليج األولى 
لهوكي اجللي���د، وجناح حفل 
االفتت���اح وامتن���ى املزيد من 
التط���ور ومش����اركة كل دول 
التعاون اخلليجي في  مجلس 
امل�قبلة وقد سعدنا  البطوالت 
الكويت،  بعرض جيد ملنتخب 
ونأمل ف���ي مواصلة العروض 
ان��ن���ا لدينا  الطيب���ة خاصة 
منتخب طيب يض���م عناصر 
جيدة وقد ش�اه�دتهم في لق��اءات 

سابقة.
قال وليد الصقعبي � املنسق 
العام: سعادتي ال توصف إلشادة 
اجلميع بحفل االفتتاح ووالدة 
بطولة اخلليج لهوكي اجلليد 
واجلهود التي بذلت من رئيس 
واعضاء اللجنة املنظمة واشكر 
رجال الصحافة واالعالم على 
تعاونهم وابراز كافة االستعدادات 
التي سبقت انطالق اول بطولة 

خليجية لهوكي اجلليد.

االحمد والش����يخ جابر البندر 
الرئيس الفخري لهوكي اجلليد 
اللجنة  العجمي رئيس  وفهيد 
العليا ومدير املجلس  املنظمة 
األوملبي اآلسيوي حسن املسلم 
ورئيس احتاد الكرة الطائرة كمال 
االيوبي ورئيس نادي الشباب 
السابق ورئيس األلعاب الشتوية 
باللجن����ة األوملبي����ة يعق����وب 
رمضان ومنصور قمر رئيس 
الوفد النس����ائي ملنتخب ايران 
لكرة القدم للصاالت ورؤس����اء 
الوفود والعدي����د من القيادات 

الرياضية.

حفل مبسط

جاء حفل االفتتاح بس����يطا 
ومعبرا واش����تمل على دخول 
الفرق مع عرض لبعض معالم 
الدول املشاركة ثم القى رئيس 
اللجن����ة املنظم����ة العليا فهيد 
العجم����ي كلمة رح����ب خاللها 
براع����ي البطولة الش����يخ علي 
اجلابر محافظ العاصمة والوفود 
املشاركة وانطالق النسخة األولى 
من كأس اخلليج وتسجيل اسم 
الذي احتضن  الذهبي  الكويت 
اولى البطوالت اخلليجية للعبة، 
واشاد العجمي بجهود املجلس 
األوملبي اآلسيوي بقيادة الشيخ 

الرئيس الفخري للعبة: احللم 
حتقق وانطلقت اولى بطوالت 
كأس اخللي���ج لهوكي اجلليد 
وبالرغم من اننا في سباق مع 
الزمن وكسبنا عضوية االحتاد 
الدولي للعب���ة رقم 67 إال اننا 
س���عداء باحتض���ان البطولة 
األولى ل���دول مجلس التعاون 
والتي ستساهم في زيادة اهتمام 
الدول بهذه اللعبة والعمل على 
االرتقاء بها والوصول الى املجال 
اآلسيوي والدولي. وقال مدير 
املجلس األوملبي اآلسيوي حسن 
املسلم: اهنئ جلنة الهوكي على 
انط���الق كأس اخلليج األولى 
وجناح حفل االفتتاح وامتنى 
لهم التوفيق ودعم هذه اللعبة 
والرياضة بش���كل عام خللق 
بيئة صحية ألبنائنا ومستقبل 
بلدنا وحفظ الشباب واألبناء 
من املش���اكل ومخاطر الطرق 
ونعتز بتواجد شباب اخلليج 
من ابطال رياضة الصحراء او 
هوكي اجلليد وهو اجناز للوطن 

واملنطقة بشكل عام.
وعن دعم املجلس األوملبي 
قال املسلم ان املجلس دعم جميع 
االنشطة الشتوية بالكويت في 
التحرير،  التس���عينيات عقب 
وش���ارك املنتخب في البطولة 

الشباب ورئيس االلعاب الشتوية 
باللجنة االوملبية يعقوب رمضان 
عن سعادته لوالدة اول بطولة 
خليجية لهوكي اجلليد واشاد 
بجهود اللجنة املنظمة ومنتخب 
العديد من  الكويت وحتقيق����ه 
االجنازات املشرفة ومتنى تأهل 
املنتخب الى دورة االلعاب األوملبية 
الشتوية لهوكي اجلليد واعطاء 

هوكي اجلليد بالكويت اشتمل 
على فيلم وثائقي ملشوار االزرق 
واجنازاته، ثم قدم الفنان يوسف 
العماني اغنية عن لعبة الهوكي 
وابطالها ش����اركه اجلمهور في 

التشجيع واالنشاد.

قالوا في االفتتاح

قال الشيخ جابر البندر اجلابر 

احمد الفه����د واللجنة األوملبية 
العام����ة  الكويتي����ة والهيئ����ة 
للش����باب والرياضة والرئيس 
الفخري لهوكي اجلليد الشيخ 
البندر الصباح واللجان  جابر 
العاملة متمنيا التوفيق للجميع 
واالحتفال بالبطولة الثانية في 

دول اخرى.
من جانبه اعرب رئيس نادي 

الهيئة العامة للشباب والرياضة 
املزيد من االهتمام لهذه الرياضة، 
وإنشاء صالة خاصة لهذه اللعبة 
وزيادة انتشار ممارسيها ومتنى 
التوفيق للفرق املشاركة. وبعدها 
اعلن راعي البطولة الشيخ علي 
اجلاب����ر افتت����اح كأس اخلليج 
وخرجت الف����رق لتقدم اللجنة 
املنظمة عرضا بعنوان قصة فريق 

قدم املنتخب الوطني لهوكي 
اجلليد عرضا طيبا تّوجه بالفوز 
املنتخب السعودي 3-10  على 
في افتتاح كأس اخلليج األولى 

لهوكي اجلليد.
وانهى منتخبنا الشوط األول 
متقدما بثالثة اهداف مقابل هدف 
والش����وط الثاني بستة اهداف 
واختتم اهدافه في الشوط الثالث 
اه����داف لينهي  اربعة  بإضافة 

املباراة لصاحله.
وقد فرض منتخبنا سيطرته 
منذ البداية وتألق جنم الفريق 
احمد العجمي في التحرك وصنع 
االهداف والتس����جيل واستغل 
نقص املنتخب الس����عودي في 
الش����وط االول بع����د طرد احد 
العبيه ليتق����دم بأربعة اهداف 
س����ريعة س����اهمت في اعطاء 
الالعبن الثقة والسيطرة على 

املباراة.
الش����يخ علي اجلابر  وكان 
محافظ العاصمة وراعي البطولة 
حضر حفل االفتتاح واعرب عن 
سعادته باحتضان الكويت لكأس 
اخلليج وجمع االشقاء من دول 
مجلس التعاون في بلدهم الثاني 
الكويت ومتنى التوفيق للجميع 
كما حضرت االفتتاح جماهير 
غفيرة يتقدمها الشيخ بندر جابر 

اإلسماعيلي يقصف الجيش في الكأس
عبدالغني ينفي ادعاءات روراوة حول استبعاد مصر من تصفيات مونديال 2014

الكرة املصرية، لك�نه شدد على 
اس���تمرار االحتاد املصري في 
التصعيد بشأن التظلم املرفوع 
للجنة االنضب���اط بال� »فيفا« 
بش���أن جتاهل ملف مباراة أم 

درمان.
وطالب عضو االحتاد املصري 
بضرورة عدم إثارة البلبلة من 
جديد في ملف مصر واجلزائر، 
الس���يما أن األمور بدأت تهدأ، 
مؤك���دا أن تصريحات رئيس 
االحت���اد اجلزائ���ري ف���ي هذا 
التوقي�ت عن اعتداءات على فرق 
جزائرية وأش��ياء من هذا القبيل 

ما كان يجب أن تخرج.

عنه روراوة نفسه.
وتس���اءل عبدالغني: إذا كان 
ه���ذا ق���رارا أو حت���ى حتذيرات 
ضمن عقوب���ات جلنة االنضباط 
بفيفا على مصر، مل���اذا لم يبلغ 
االحتاد املصري بها رسميا ضمن 
العقوبات األخيرة؟ مش���يرا إلى 
أن ما وصل االحتاد املصري من 
عقوبات رسمية صادرة عن جلنة 
االنضباط بال� »فيفا« قد مت ترجمته 
حرفيا دون زيادة أو نقصان ومت 
إعالنه، وهو ال���� 100 ألف فرنك 
سويسري ونقل مباراتن للمنتخب 
املصري على مسافة 100 كم خارج 

مدينة القاهرة.

وق���ال عبدالغن���ي إن الفرق 
اجلزائري���ة التي ستش���ارك في 
منافس���ات على مس���توى كرة 
القدم أو أي لعبة أخرى في مصر 
سيتم استقبالها أفضل استقبال، 
وس���وف تلقى أفض���ل معاملة 
م���ن جان���ب مس���ؤولي اللعبة، 
ومسؤوليتنا حمايتها وتأمينها، 
مؤكدا أن اجلمهور املصري ليس 
متحفزا لالعت���داء على أي فريق 
جزائري كما يتصور البعض ألن 
العدوانية ليست من طبيعته، بل 
هو جمهور ذواق لكرة القدم وكل 
ما يشغله هو كيفية تشجيع فريقه 
باألسلوب املثالي الذي يليق باسم 

في عقر داره 2-3.

نفي ادعاءات 

أكد عضو مجلس إدارة االحتاد 
املص���ري لك���رة الق���دم مجدي 
عبدالغني أن التصريحات التي 
وردت على لسان رئيس االحتاد 
اجلزائري محمد روراوة والتي 
إمكانية حرمان  كشف فيها عن 
مصر من املشاركة في تصفيات 
كأس العالم املقبل���ة بالبرازيل 
عام 2014 في ح���ال تعرض أى 
فريق جزائ���ري لالعتداء داخل 
مصر خالل الفترة املقبلة، كالم 
ال أساس له من الصحة ويسأل 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تأهل اإلسماعيلي عن جدارة 
إل���ى دور الثمانية ببطولة كأس 
مصر لكرة القدم بعدما حقق فوزا 
كبيرا على ضيفه طالئع اجليش 
وتغلب عليه 4-0 في دور الستة 

عشر بالبطولة.
 ويلتقي اإلسماعيلي في دور 
الثمانية مع االحتاد الس���كندري 
الذي تأهل إلى دور الثمانية بعدما 
حقق فوزا ساحقا على ضيفه طنطا 

وفاز عليه 6-1 في وقت سابق.
وقدم اإلسماعيلي عرضا رائعا 
عل���ى ملعبه ووس���ط جماهيره 
وسيطر على مجريات اللعب على 
مدار شوطي املباراة، وكاد أن يحقق 
الفوز بعدد أكبر من األهداف لكن 
رباعيته تكفي العتباره منافسا 

قويا على لقب الكأس.
وتقدم اإلسماعيلي بهدف سجله 
أحمد علي )23(، ثم أضاف أحمد 
سمير فرج الهدف الثاني للفريق 

من ضربة حرة )31(.
الثاني واصل  الش���وط  وفي 
اإلسماعيلي س���يطرته وتفوقه 
الهجومي وضاعف فرحة جماهيره 
عندما عزز تقدمه بالهدف الثالث، 
وسجله مهاب سعيد في الدقيقة 
59 حيث تلقى كرة سددها محمد 
حمص من ضربة ركنية، بضربة 

رأس مباشرة في الشباك.
وفي الدقيقة 73 أضاف عبداهلل 
الشحات الهدف الرابع لإلسماعيلي 
من كرة ساحرة سددها من خارج 

حدود منطقة اجلزاء.
وف���ى لقاء االحت���اد وطنطا، 
سجل محمد ناجي »جدو« ثالثية 
)هاتريك( لالحتاد السكندري ثم 
أضاف الفريق ثالثة أهداف أخرى 
عن طريق محمود سمير )هدفان( 
ومحمود شاكر. بينما كان الهدف 
الوحيد لفريق طنطا من نصيب 

محمد ممدوح خفاجة.
كذلك صعد حرس احلدود على 
حساب الرجاء بعدما تغلب عليه 
2-1، وتأهل املقاولون أيضا بعدما 
تغلب على املصري البورسعيدي 

رئيس الهالل يحلم بكأس العالم لألندية

الرياضي يتربع على الصدارة في »سلة آسيا«

16 مليون يورو تفصل مورينيو عن ريال

أب����دى رئي����س ن����ادي الهالل 
السعودي االمير عبدالرحمن بن 
مس����اعد تفاؤله بتأهل فريقه الى 
نصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة 
القدم بعد سحب قرعة ربع النهائي 
في كواالملبور بالرغم من اصطدام 
القطري،  الغراف����ة  فريقه بعقبة 
وايضا بإحراز اللقب للمش����اركة 
في كأس العالم لالندية في ابوظبي 
العام احلالي. وقال االمير  اواخر 
عبدالرحمن بن مساعد في تصريح 
لوكالة الصحافة الفرنسية »هناك 
ممي����زات ايجابية من لقاء فريقنا 
بالغراف����ة، حيث حي����ث اننا لن 
نعان����ي جراء التنق����ل كما احلال 
لو أوقعتن����ا القرعة مع احد فرق 

ش����رق القارة على عكس الشباب 
الذي اصطدم مبواجهة شونبوك 
الكوري اجلنوبي وسيكون وضعه 
أصعب ألنه سيلعب مباراته االولى 
خارج أرضه«. وتابع: هناك صعوبة 
اخرى تنتظر الهالل تكمن في اننا 
س����نواجه فريقا خليجيا، السيما 
ان الدربيات اخلليجية ال تعترف 
بالفوارق الفنية وامنا تعتمد على 

اجلانب النفسي.
وأوضح عبدالرحمن بن مساعد 
ان لوائح االحتاد اآلسيوي »تتيح 
لهم تسجيل العبن جددا«، مؤكدا 
انه����م »س����يجتهدون للتعاقد مع 
العبن محلين مميزين لدعم الفريق 
في مسيرته اآلسيوية، وذلك وفق 

رؤية اجلهاز الفني بقيادة البلجيكي 
اريك غيرتيس ووفقا الحتياجات 
الفريق في املرحلة املقبلة«، رافضا 
في الوقت ذاته االفصاح عن اسماء 
الالعب����ن الذين تفاوضهم االدارة 
من اجل التعاق����د معهم، رغم ان 
النادي كان قد تقدم بخطاب رسمي 
للتعاقد مع مهاج����م نادي الفتح 
فيصل اجلمعان مقابل 3 مالين ريال 
سعودي )نحو 800 ألف دوالر(. 
ووعد رئيس نادي الهالل »ببقاء 
غيرتيس مدربا للفريق على الرغم 
من وجود العدي����د من العروض 
التي تلقاها من عدد  واالتصاالت 
م����ن االندية االوروبي����ة الكبيرة 

واملنتخبات املختلفة.

حسم�ت ص�دارة المج�م�وعة الث��انية بمعزل عن 
نتائج الجولة األخيرة بخ�الف المج�موعة األولى 
التي التزال خي���ارات التأهل مفتوحة فيها، وذلك 
ضمن بطولة األندية اآلس��يوية ال� 21 في كرة السلة 
التي يست�ضيفها نادي الريان في قاعة الغرافة في 

العاصمة القط�رية الدوحة حتى 30 الجاري.
وحافظ الري���ان القطري ومهرام االيراني على 
إيقاعهما وثبات مس�تواهما، بعدما حقق كل منهما 
ف���وزه الثالث تواليا بح�يث بات���ت مباراتهما في 
الجولة األخيرة لتحديد صدارة المجموعة األولى. 
وفاز الريان على اس���تانا تايغرز الكازاخستاني 

.65 - 86
أما مهرام فقد خاض مباراة قاسية أمام الظاهرة 
سمارت جيالس واضطر للعب بكامل نجومه قبل 

أن ينهي المباراة )82- 72(.
وف���ي المج�موعة الثانية م���رة جديدة، أخفق 
الرياض���ي في انه���اء الم��ب���اراة بط�ريقة ترضي 
طموحاته، لكنه حقق األه�م وخرج ف��ائزا بص��دارة 
الم�ج�م��وعة علما أنه كان الطرف األفضل واستحق 
الفوز على جامعة العلوم التطبيقية األردني بفارق 

نقطة واحدة )73- 72(.
وضمن الرياضي المركز األول بمعزل عن مباراته 

أمام النصر االماراتي.
من جهته، س���يح�صل الجالء الس����وري على 
يومين من الراحة، سي��ساعدانه على التقاط أنفاسه 
ومراجعة حساباته، بعد أن خ��اض مباراته الرابعة 
على التوالي، محققا فوزه الثاني وجاء على حساب 

النصر االماراتي )95 - 85(.

اعتبرت الصحف االس����بانية 
الصادرة أم����س أن عملية انتقال 
القدير جوزيه  البرتغالي  املدرب 
موريني����و لتدريب ري����ال مدريد 
دونها صعوبات، بسبب املطالب 
املادية لرئيس ن����ادي انترميالن 

االيطالي.

 وكشفت صحيفة »ماركا« أن 
»ماس����يمو موراتي يصر انه في 
ح����ال قرر مورينيو ت����رك فريقه 
انترميالن، يتع����ن عليه او على 
ناديه اجلديد دفع البند اجلزائي في 
العقد املوقع بن الطرفن وقيمته 

16 مليون يورو«.

 لكن الصحيفة اضافت »على 
الرغم من ذلك فان ريال مدريد يأمل 
في التوصل الى اتفاق في غضون 
ال� 48 ساعة املقبلة«. وكان موراتي 
اعتبر ان عالقة انترميالن ومورينيو 
انتهت من الناحية النظرية بعد لقاء 

جمع بينهما على العشاء.


