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أحمد العجمي حامال جائزة أفضل العب في البطولة

فهيد العجمي والشيخ نواف احلمد املبارك يقطعون الكيكة

فهيد العجمي والشيخ نواف احلمد املبارك يكرمان أحد احلكام الدوليني

العجمي: شرارة هوكي الجليد الخليجي انطلقت من الكويت
البلوشي منتخب االمارات على 

فوزه باللقب.
من جهته ق����ال نائب رئيس 
الوفد السعودي بندر العصيمي 
ان الكويت خطت خطوة رائدة 
بتنظيمها كأس اخلليج االولى 
ونأمل في استمرارها واضاف ان 
جتمع االشقاء من دول مجلس 
التع����اون اخلليجي على ارض 
الصداقة والس����ام ه����و الفوز 
احلقيقي وهنأ املنتخبني االماراتي 
والكويتي على تفوقهما في اللعبة 
وفوز السعودية وعمان باخلبرة 

واالحتكاك من املشاركة.

أحمد العجمي أفضل العب

اختار اعضاء اللجنة الفنية 
بالبطول����ة وم����درب االمارات 
الصرب����ي ماركوڤيت����ش جنم 
العجمي كأفضل  الكويت احمد 
العب في البطولة وحصل جنم 
االمارات جمع����ة الظاهرة على 
كأس هداف البطولة، والعماني 
يوسف النعيمي على كأس افضل 
حارس مرمى والكويتي مشعل 
العجمي على كأس افضل ظهير 
امين واالماراتي محمد الريحان 
على كأس افضل ظهير ايس����ر 
والسعودي سلطان سامة على 
كأس افضل العب ناشئ واصغر 
العب في البطولة ومنحت اللجنة 
املنظم����ة ش����هادات تقدير لكل 
الوفود املشاركة في اول بطولة 

من نوعها.

مضيفا انه ال ينسى مشاركته مع 
العبي الكويت في اللعبة وانهم 
اوصلوا اللعبة الى مكانة طيبة 
باخلليج وآسيا واشاد بفريقي 

السعودية وعمان.
من جانبه قال كابنت منتخب 
عمان عناد البلوشي ان الكويت 
خطت اخلطوة االولى باحتضان 
كأس اخلليج بنجاح واملطلوب 
اكمال املشوار ومشاركة البحرين 
وقطر في البطوالت املقبلة، وهنأ 

الكويت التاريخ باحتضان هذه 
الرياضة وتنظيم بطولتها االولى 
بنجاح، واض���اف ان املنتخب 
الكويتي سباق في هذه الرياضة 
وانه اذا وجد االهتمام والدعم 
الازم من املسؤولني فسيكون 
رقما صعبا في بطوالت آسيا 
وان املنتخ���ب االماراتي تفوق 
بعد دع���م احلكومة وتوفيرها 
املقر والنادي املناسب واملشاركة 
في البطوالت القارية العاملية، 

كلمته ش���اكرا اللجان العاملة 
ورجال الصحافة واالعام على 

جهودهم.
ب���دوره القى جنم املنتخب 
االماراتي جمعة الظاهري افضل 
العب في آسيا وهداف البطولة 
كلمة اش���اد خاله���ا بالكويت 
واحتضانها بطولة كأس اخلليج 
اللجنة املنظمة  االولى وشكر 
العليا على احلفاوة، واكد جناح 
البطولة بكل املقاييس ودخول 

الفخري  الرئي���س  برعاية 
املنبثقة  للجنة هوكي اجلليد 
الش���يخ  اللجنة االوملبية  عن 
جابر بندر اجلابر الذي أناب عنه 
رئي���س اللجنة العليا املنظمة 
اقامت  العجمي  للبطولة فهيد 
اللجنة املنظمة لبطولة كأس 
اخلليج االولى لهوكي اجلليد 
حفا بفندق موڤنبيك � البدع 
لتكرمي الوفود املشاركة واللجان 
العاملة وحكام البطولة وتبادل 
الدروع التذكارية بني الوفود.

وألق���ى فهيد العجمي كلمة 
اع���رب خالها عن س���عادته 
واللجن���ة املنظم���ة بتحقيق 
احللم بانطاق الشرارة االولى 
لهوكي اجلليد من قلب الصحراء 
ووالدة بطول���ة كأس اخلليج 
ونقل حتي���ات رئيس اللجنة 
الكويتي���ة ورئيس  االوملبية 
املجلس االوملبي اآلسيوي الشيخ 
احمد الفهد وس���عادته لنجاح 
البطولة وجتمع االش���قاء في 
الكويت وهنأ العجمي منتخب 
االمارات بحصاده لقب بطولة 
اخلليج لهوكي اجلليد، كما اشاد 
مبشاركة املنتخبني السعودي 
والعماني في البطولة والسعي 
الى نشر هذه اللعبة واضاف ان 
منتخبنا الوطني ادى ما عليه 
بالرغم من ع���دم وجود جهاز 
فني واحتل املركز الثاني بجدارة 
وس���اهم مع االشقاء في والدة 
كأس اخلليج واختتم العجمي 

قرار الحمود وعودة الكاظمي وقيادة عايش والزعابي أهدت اللقب الغالي

العربي يستعيد هيبته المفقودة في كأس اتحاد اليد

جماعي رائع سواء من االدارة أو 
اجلهاز الفني أو الاعبني وحتى 
الذين لم يشاركوا  الاعبني  من 
مع الفريق وكانوا على املدرجات 
أمثال محمد جاسم وأحمد حسني 
ومناور دمش وعبداهلل احللواجي، 
فهنيئا للقلع���ة العرباوية بهذا 
الفريق، وهنيئا لاعبني بأنفسهم 
وبالتأكيد بأن اجلميع في أسرة 
كرة اليد العرباوية تلقوا درسا 
كبيرا من بطولة الكأس وهو أنه 
اذا تكاتف اجلميع وعملوا بقلب 
واحد فإن االجناز س���يتحقق ال 

محالة.

ال خاسر في النهائي

ومن يعرف كرة اليد ويفهم 
أبجدياته���ا يجب ان يعلم أنه ال 
يوجد خاسر في اللقاء النهائي وأن 
خسارة الكويت لنتيجة املباراة 
ال تعن���ي انه خس���ر البطولة، 
ألنه ميلك العبني أمثال: عبداهلل 
اخلميس وق���ي حيوية عبداهلل 
الغربلل���ي مما يعن���ي ان ادارة 
األبيض حقق���ت فوزا كبيرا في 
اللعبة في النادي لوجود مثل هذا 

الفريق الذي يبشر باخلير.

العذر ألولمان

وإذا كان البد من الوقوف عند 
اجلانب الفني فيجب ان نلتمس 
الع���ذر للمدرب ري���اض أوملان 
الذي وجد نفس���ه للمرة األولى 
في مثل هذه الظروف بأن يقود 
النهائي للكبار، وهذا ما أدى الى 
ارتباكه في بعض الفترات سواء 
من ناحية التشكيلة او باختيار 
الفرق الدفاعية املناسبة ويعتبر 
بالنس���بة للمدرب الوصول الى 
النهائي اجنازا بحد ذاته، وأيضا 
البد من ذك���ر ان اخلبرة خذلت 
بع���ض الاعبني في امللعب، مما 
أدى الى فقدان النتيجة في وقت 

مبكر من الشوط الثاني.

ويعلم بأن نيل البطوالت قادم ال 
محالة في املستقبل بشرط مؤازرة 
الفريق بشكل صحيح وما حدث 
في اللقاء النهائي وهو خس���ارة 
للنتيجة فقط، ولعب في الدفاع 
على فترات ص���اح أنس وأجاد 
املشاركة، وفي احلقيقة البد من 
الوقوف في الدف���اع عند محمد 
الصانع الذي قدم مستوى الفتا 
من خال حتركه اجليد أمام اخلط 
اخللفي للكويت وكان أهم عنصر 
في الدفاع من خال استغال ذكائه 
في التحرك، الوقوف بشكل صحيح 
س���اهم بشكل كبير في هّز األداء 

الفني لاعبي الكويت.

مجهود جماعي

وفي ختام حديثنا عن األبطال 
العرباوي���ة يج���ب ان نعي أن 
البطولة حتقق���ت بعد مبجهود 

خال املشاركة اإليجابية وهذا ما 
أدى الى علو كعب احلارس مهدي 
خان ال���ذي كان حاضرا كعادته 
بقوة واستطاع التصدي للكثير 
من التصويب���ات القوية وأيضا 
البديل عبداهلل  جنح احل���ارس 
الصفار في التصدي لرمية جزاء 
عبداهلل اخلميس وحيوية عبداهلل 
الُبرك  الغربللي ونش���اط خالد 
وطموح مشعل طه وسرعة مشاري 
العتيبي واص���رار عبدالرحمن 
البالول وخبرة علي املذن وقتالية 
أحمد الفرحان فكل هؤالء هم العبو 
نادي الكويت الباقون في الفريق 
لعشرة أعوام قادمة باستثناء املذن 
وهذا يعني بأن املس���تقبل واعد 
أمام األبيض ألن���ه يضم خيرة 
الاعبني الواعدين والقادم أفضل 
من الناشئني لذلك على كل العب 
كويتي أو مشجع لألبيض أال يجزع 

امتار ويحس���ب للمدرب عايش 
انه أش���رك باقر الوزان في وقت 
مناس���ب ليسجل هدفا مهما جدا 

في الشوط الثاني.
وفي مجم���ل األداء الهجومي 
للعربي جن���د أن األخطاء كانت 
قليلة وهذا ُيحسب لعايش الذي 
ل���م يعط فرص���ة ألي العب ألن 
يلعب وفق مزاجه ويس���تعجل 

في التصويب.

قوة دفاعية

أما من الناحية الدفاعية فابد 
من االش���ادة بدور الثاثي وهم 
محمد الصانع وحس���ني الشطي 
وعبدالعزيز املطوع ومن خلفهم 
عبدالعزيز تالوس، واس���تطاع 
ثاث���ي املقدمة احل���د كثيرا من 
خطورة اخل���ط اخللفي للكويت 
وأفقدهم التركيز في التصويب من 

قمة عطائه ومأل امللعب بتحركاته 
الواعية والصحيحة ليؤكد هذا 
الاعب انه أحد أهم العناصر في 
الفريق واستطاع صانع األلعاب 
عبدالعزي���ز املط���وع ان يفرض 
نفس���ه واحدا من جنوم املباراة 
من خ���ال قيادة حكيمة للفريق 
وتنازل عن هوايته في التصويب 
العشوائي وتفرغ جلانب تكتيكي 

مفيد للفريق.
أما بالنسبة للخط األمامي فكان 
عبداهلل مصطفى األبرز من خال 
اختراقاته والظهور في األوقات 
املناس���بة وجنح في هّز ش���باك 
الكويت م���ن أغلب الفرص التي 
أتيحت له فيما سجل حسن الشطي 
هدف���ني في وقت مه���م واقتصر 
دور العب الدائرة الش���طي على 
اجلانب التكتيكي بس���بب تكتل 
دفاع الكويت على خط الس���تة 

عايش كان مبنزلة األب الذي يحمي 
أبناءه ومينعهم من تكرار االخطاء 
ويوجههم الى الطريق الصحيح، 
لذلك رأينا ان كل العب في العربي 
ش���ارك في الوقت املناسب وفي 
املركز املناس���ب، وعلى س���بيل 
املثال لم نش���اهد ص���اح أنس 
التي قضاها في  السنوات  خال 
العربي لم تتعد أخطاؤه أصابع 

اليد الواحدة.
وكان عنصرا فعاال في الهجوم 
في الشوط االول، وايضا عندما 
هبط أداء سلمان الشمالي ولم يصّر 
عايش على مش���اركته وأخرجه 
ليضعه على دكة االحتياط ويعيده 
في الوقت املناسب ليعود الشمالي 
من جديد الى مستواه وفي احلقيقة 
كان حسني حبيب العنصر األهم 
ف���ي الفريق عندما أظهر حّس���ًا 
تكتيكي���ًا عاليًا ج���دا، وكان قي 

التكنيكية في الهجوم وعلى الرغم 
من غياب القوة الضاربة املتمثلة 
في عل���ي مراد لاصاب���ة، اال ان 
الفريق لعب بشكل جماعي جيد 
ادى الى خلق فجوات كثيرة في 
الى الوصول  دفاع االبيض أدى 
ملرمى احلارس الكويتاوي احمد 
الفرحان بش���كل جيد، مما جعل 
العرب���ي يفرض نفس���ه طوال 
الستني دقيقة مبساندة جماهيرية 
كبيرة، واألهم في اللقاء النهائي 
ان الاعبني لعب���وا للفريق ولم 
يلعبوا للجماهير كما هي العادة، 
وهذا ما جعل العربي يحرز بطولة 
كأس االحت���اد ويقضي على 28 
الفريق  العجاف مرت على  عاما 
بعد آخر فوز في بطولة االحتاد 

كان موسم 1981 - 1982.
وما كان مييز العربي في اللقاء 
النهائي ان املدرب الوطني وليد 

حامد العمران
الزعي���م هيبت���ه  اس���تعاد 
املفقودة بعد خس���ارته بطولة 
ال���دوري املمتاز لك���رة اليد قبل 
عشرة ايام وهذا ما أدى الى قرار 
حاس���م وجريء ُيحسب ملجلس 
االدارة الس���ابق برئاسة الشيخ 
سلمان احلمود الذي َعَزَل املدرب 
التونسي الشاذلي القايد وأوكل 
املهمة الى مساعده املدرب الوطني 
وليد عايش وسلم ادارة الفريق 
الدولي السابق رائد  الى الاعب 
الفني  الزعابي ليقطع اجلهازان 
واالداري والاعبون على أنفسهم 
وعدا بإعادة الهيبة الى العربي في 
بطولة كأس االحتاد بفوزهم على 
الكويت 29 - 24 وليتسلح الفريق 
بالروح القتالية العالية، وايضا 
ُيحس���ب ملجلس االدارة احلالي 
برئاسة جمال الكاظمي الذي ضرب 
مثا بحب القلعة اخلضراء عندما 
استعاد رئاسة النادي وأبقى على 
قرارات املجل���س الذي رضي به 
على الرغم من ان الزعابي ينتمي 
الى القائمة املنافس���ة للكاظمي، 
ولكن كل ش���يء من اجل »عيون 
العربي يهون«، وه���ذا يؤكد ان 
الكاظمي رجل ال يهمه االشخاص 
بقدر بحث���ه عن مصلحة القلعة 
اخلضراء واالستقرار والتكاتف 
اللذين أديا الى عودة الروح ليبدأ 
عايش بوضع ملساته الفنية التي 
تكفل الوصول الى القمة وبالفعل 
قاد امل���درب الوطني عايش دفة 
االخضر نحو الطريق الصحيح 
واألهم ان عايش استفاد كثيرا من 
اخطاء معلمه املدرب املقال الشاذلي 
القايد على مدى السنوات الثاث 
العجاف الت���ي عمل فيها عايش 
مس���اعدا للقايد ليحسن عايش 
النهائية  املباراة  قراءة مجريات 
التي جمعت العربي امام الكويت 
ويديرها بشكل جيد ومن خال 
الفرق الدفاعية املتنوعة واجلوانب 

الصحي�ح الطري�ق  إل�ى  ويوجهه�م  »األخض�ر«  أبن�اء  يحم�ي  ال�ذي  »األب«  عاي�ش  ال�روح القتالي�ة العالي�ة لألخض�ر عوض�ت غي�اب الق�وة الهجومي�ة بغي�اب م�راد

فرحة العبي العربي بكأس االحتاد مع رئيس النادي جمال الكاظمي

»الوفي« عايش

تميز لقناة الوطن

التصريح الذي أدلى به مدرب العربي وليد 
عايش بعد املباراة النهائية يدل على ان الشخص 
في قمة الوفاء، حيث أهدى البطولة في املقام األول 
الى روح املرحوم الالعب السابق في العربي ماهر 
سالم، وحمل عايش صورته أثناء تصريحه أمام 

شاشة التلفزيون.
كما أشاد عايش باملدرب التونسي املقال الشاذلي 
القايد ال��ذي يعتبره معلمه وان��ه لوال الدروس 
املستفادة من الشاذلي ملا استطاع ان يقود العربي 

في بطولة الكأس إلحراز املركز األول.

كان »اس��تديو الوطن« ممي��زا للغاية بتقدمي 
وإعداد املتألق عبداهلل حسني واحملللني عبداهلل 

جاسم ونبيل طه وإسماعيل عبدالقدوس.
وكانت الوقفات التحليلية جيدة ومفيدة.

الذياب يثني على التنظيم

التشكيلة المثالية

أثنى أمني الس����ر العام الحتاد كرة اليد بدر 
الذياب على التجاوب اجلماهيري مع اللجان 
العاملة في االحتاد، مما ساعد بشكل كبير على 

ظهور اللقاء النهائي بصورة طيبة.

من خال املستويات التي قدمها الاعبون 
في بطولة كأس االحتاد اختارت »األنباء« 
التشكيلة املثالية في البطولة وتضم 7 العبني، 
وتركز االختيار على الفرق االربع التي تأهلت 
الى الدور قبل النهائي، حيث ضمت التشكيلة: 
مهدي خان في حراسة املرمى ومحمد الغربللي 
وحسني حبيب )ظهيرين( ومهدي القاف صانع 
ألعاب، وفي اجلناحني عبداهلل مصطفى وناصر 
بوخضرا وعلى الدائرة الناش���ئ عبدالرحمن 

البالول.

العنزي وكريمي بارعان
م��ن أه��م ش��روط جن��اح أي فري��ق 
وج��ود مش��رف فري��ق على مس��توى 
ع��ال وقريب من الالعب��ني وهذا حصل في 
 الكويت والعربي حيث يعتبر مشرف االبيض 
فيصل العنزي من اكفأ االداريني على الساحة 
 حلس��ن تعامله م��ع اجلمي��ع وادراكه لكل 
مه��ام عمله س��واء من الناحية النفس��ية او 
الفني��ة، ولذل��ك فان وج��وده ف��ي الفريق 
 االول بن��ادي الكويت يعتبر مكس��با كبيرا 
لي��س لالبيض فحس��ب، وامنا لك��رة اليد 
الكويتي��ة على اعتب��ار ان الفريق االول في 
االبيض يض��م عددا من العب��ي املنتخبات 
 الوطني��ة مبراحلها الس��نية او م��ن جانب 
مشرف العربي عباس كرميي فهذا الشخص 
 مجب��وب جدا م��ن اجلميع بتعامل��ه الراقي 

والواعي.

1000 دينار من الكاظمي 
لكل العب 

أعلن رئيس مجلس ادارة النادي العربي جمال 
الكاظمي عن منح مكافأة مالية قدرها 1000 دينار 
لكل العب، مشيرا الى ان هذه املكافأة مبثابة التكرمي 
ورد اجلميل لهم على االجناز الذي حققوه بعد 
غياب استمر ألكثر من 20 سنة متمنيا في الوقت 
نفسه من جميع رجاالت القلعة اخلضراء املبادرة 
بتكرمي الفريق في أس����رع وقت ممكن. وأوضح 
الكاظمي ان حتقي����ق االخضر لكأس االحتاد لم 
يأت من فراغ او مبحض املصادفة امنا جاء بعد 
عمل دؤوب للجهاز الفني واالداري باالضافة الى 
الاعبني الذين أعادوا هيبة الزعيم وخاصة في 
كرة يد الس����يما ان الفريق عانى األمرين خال 
السنوات الثاثة املاضية اثر وصوله الى نهائي 
أغلب البطوالت من دون ان يحقق شيئا مؤكدا 
في الوقت نفسه، دعمه للفريق خال استحقاقاته 

املقبلة سواء كانت احمللية أم اخلارجية.

)محمد ماهر(مدرب العربي وليد عايش محموال على أيادي الالعبني


