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الفهد يهنئ القيادة السياسية
بالعيد الوطني وذكرى التحرير

الديحاني كافأ »أشبال األصفر«

»الربع ميل« يكرم أبطاله اليوم

معاهدين سموكم بأننا على العهد 
باق����ون باذلني كل ما نس����تطيع 
من جهد حفاظا على املكتس����بات 
وحتقيق املزيد منها عاملني على أن 
تبقى الكويت كما يعهدها اجلميع 
واحة أمن وأمان ومنارة للس����لم 
والسالم في ظل القيادة احلكيمة 
لصاحب الس����مو األمير وسموكم 
الكرمي، واحلكومة الرشيدة وشعب 
الكويت الوفي، متضرعني للباري 
عز وجل بأن يرحم شهداءنا االبرار 
ويسكنهم فس����يح جناته، ودوام 

سموكم بحفظ اهلل ورعايته.
كما بعث الفهد ببرقيات مماثلة 
الى س����مو رئيس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد ورئيس مجلس االمة 
جاس����م اخلرافي ضمنها تهنئته 
الرياضيني باملناسبتني  واخوانه 
الوطنيتني الغاليتني، ومناس����بة 
الذكرى اخلامسة لتولي صاحب 
الس����مو مقاليد احلكم، والذكرى 
اخلامسة لتولي سمو ولي العهد 
العهد، معتبرا  مسؤوليات والية 
هذه املناس����بات املجي����دة فرصا 
طيبة للتعبير عن االنتماء والوالء 
للوطن وعن املواطنة احلقة التي 
تتجسد بالعمل الدؤوب واملخلص 

للكويت.

الدؤوب لتظل هذه االرض الطيبة 
واحة أمن وأمان ودار سلم وسالم 

وعز ورخاء.
وبعث الفهد ببرقية تهنئة الى 
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 

جاء فيها:
يسعدني ويشرفني ان أرفع الى 
سموكم الكرمي مبناسبة احتفاالتنا 
بالذكرى ال� 50 الس����تقالل دولتنا 
الغالية، وال� 20 عاما على التحرير 
املجيد والذكرى اخلامسة لتولي 
صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد مقالي����د احلكم في البالد، 
والذكرى اخلامسة لتولي سموكم 
التهاني،  العه����د بأص����دق  والية 
التهنئة اخواني  يش����اركني هذه 
أعضاء مجلس ادارة اللجنة االوملبية 
الرياضية  ومنس����وبو احلرك����ة 
وأبناؤكم الالعبون والرياضيون، 
مؤكدين دور س����موكم البارز في 
خدم����ة الكويت وأهله����ا، مثمنني 
لس����موكم عطاءكم الكبير في كل 

موقع من املسؤولية.
وأدعو اهلل العل����ي القدير أن 
يعيد مثل هذه املناسبات وسموكم 
ينعم بتمام الصحة والعافية وعلى 
كويتنا الغالية وهي ترفل بأثواب 
العزة واملجد وتنعم باألمن واألمان، 

بعث رئي����س اللجنة االوملبية 
الشيخ أحمد الفهد ببرقية تهنئة 
الى صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد مبناسبة احتفاالت 
الكويت حكومة وشعبا باالعياد 

الوطنية فيما يلي نصها:
يش����رفني أن أرفع الى مقامكم 
السامي باسمي ونيابة عن اخواني 
أعضاء مجلس ادارة اللجنة االوملبية 
الكويتية والعاملني في الوس����ط 
الرياضية  الرياض����ي واحلرك����ة 
الكويتية م����ع أبنائكم الرياضيني 
بأصدق آيات التهاني والتبريكات 
مبناسبة احتفاالت وطننا الغالي 
بحلول العيد الوطني ال� 50 ويوم 
التحرير ال� 20 و5 س����نوات على 
تسلم س����موكم مقاليد احلكم في 
البالد مس����تذكرين دائما ما يدعو 
اليه سموكم من ضرورة أن يكون 
لكل مواطن وقفة مع النفس جتاه 
ما قدمه لوطننا الغالي، فضال عما 
يتحتم عليه أن يقدمه في سبيل 
مستقبل هذا الوطن من عطاء غير 
محدود يفخر به وطننا ونفتخر 

به.
كما نستذكر في هذه املناسبة 
بكل فخر واعتزاز الدور البطولي 
الذين  االب����رار  الكويت  لش����هداء 
ضحوا بدمائهم الزكية في سبيل 
رفعة وكرامة وطننا الغالي ليبقى 
شامخا عزيزا وكرميا، معتبرين 
العيدين مبنزل����ة وقفة تاريخية 
التطور واالجنازات  لتأمل معالم 
الكويت  التي حققتها  الش����امخة 
في شتى املجاالت آخذين بكلمات 
سموكم شعارات نرفعها في أعيادنا 
كل عام، ومنها »ان الكويت دائما هي 
امليزان، فيما ننوي ونقول ونعمل«، 
لتكون ميثاقا ومنهجا، نسلكه مع 
أبنائنا، ونحمله، كعنوان خلدمة 

بلدنا الكويت.
وانه����ا ملناس����بة طيبة جندد 
فيها الوالء املشفوع بالدعاء الذي 
نتوجه به الى الباري عز وجل أن 
يدمي على س����موكم نعمة الصحة 
والعافية والعمر املديد وعلى وطننا 
العزيز املزيد من االستقرار والرخاء 
والتقدم واالزدهار على كل االصعدة 
واملستويات، وان ميد سموكم بعون 
من لدنه الستكمال مسيرة التجدد 
والعط����اء واخلير العميم في ظل 
قيادة سموكم احلكيمة ورؤيتكم 
الثاقبة ونظرتكم السديدة وسعيكم 

قدم مدير عام قطاع الناشئني 
والش����باب في القادس����ية رفاعي 
الديحاني مكاف����أة مالية لالعبي 
االصفر )30 دينارا لكل العب( اثر 
فوزهم على العربي 3 � 2 في املباراة 
التي جمعت الفريقني اول من امس 
ضمن دوري االش����بال )حتت 16 
سنة( لكرة القدم، مؤكدا ان املكافأة 
ستتضاعف في حال تكرار الفوز 

مستقبال.
الطيبة  املب����ادرة  وتأتي هذه 
من الديحاني من منطلق حرصه 
على حتفيز الالعبني وتشجيعهم 
لتقدمي افضل ما لديهم طيلة مشوار 

البطولة.
واشاد الديحاني باملستوى الذي 
ظهر عليه الفريق خالل البطولة 

بتحمل املسؤولية.
واك����د حرصه عل����ى مواصلة 
تقدمي الدعم واملكافآت لهذا الفريق 
بالذات ملا يضمه من العبني اصحاب 
القلعة  مهارات تبشر باخلير في 
الصفراء خالل السنوات املقبلة النها 
س����تكون الرافد االساسي للفريق 

االول واملنتخبات الوطنية.
واش����ار الديحاني الى اجلهود 
املثمرة التي بذلها اعضاء اجلهازين 
الفن����ي واالداري طيل����ة الفت����رة 
املاضية، مش����ددا على ان النتائج 
التي يحققها الفريق خالل منافسات 
املوس����م لم تأت اال في ظل العمل 
والتفاني من قبل اجلهازين الفني 
واالداري الى جانب التزام الالعبني 

بتعليماتهم.

يقيم نادي الربع ميل للسيارات في الساعة 
 ال�7:30 مس���اء الي���وم حفال تكرميي���ا البطال 
سباقات ال� »دراغ. ريس« بعد ان حققوا املراكز 

االولى في البطوالت السابقة التي خاضوها في 
املوس���م احلالي، وذلك في فندق »هوليدي ان« 

الساملية.

بوجه عام وفي هذه املباراة على 
وجه اخلصوص، مضيفا ان الالعبني 
كانوا ابطاال واثبتوا انهم جديرون 

الشيخ أحمد الفهد

رفاعي الديحاني

العبو العربي كانوا في غيبوبة خالل املشاركة في بطولة األندية اخلليجية

بعد أن عادل الفريق الحالي إنجاز الجيل الذهبي للقادسية

»األصفر«.. سيد األلوان في »السلة«

يحيى حميدان
في كل موس���م يثبت القادس���ية أنه 
العالمة الفارقة في كرة الس���لة احمللية 
والتي بات يتزعمها بش���كل مطلق بعد 
إحرازه للقب الدوري املمتاز أول من أمس 
للمرة اخلامسة على التوالي وال� 21 في 
تاريخ���ه وهو ما يعد اجن���ازا فريدا من 
نوعه رمبا لن يكرره أي فريق أخر سوى 

»األصفر« سيد األندية في اللعبة.
وعادل الفري���ق احلالي اجناز اجليل 
الذهبي لكرة السلة القدساوية في فترة 
ما بني عامي 83 و87 حيث أحرز األصفر 
آنذاك لقب الدوري في خمس مناس���بات 
متتالية، وبذلك يكون اجليل احلالي قد 
خلد نفسه في ذاكرة اللعبة ورمبا يكسر 
هذا الفريق اجناز اجليل الذهبي ويحقق 
اللقب في املوسم املقبل وهو أمر يبدو ليس 
بعيدا السيما ان الفريق يضم نخبة من 
الالعبني املميزين كفهاد السبيعي وعبداهلل 
الصراف وعبدالعزيز احلميدي ومحمد 
ساملني وأحمد سعود وصقر عبدالرضا 
وسليمان الطبيخ، إضافة الى مجموعة 
من الالعبني الشباب املميزين كفهد العلي 
ومشاري بودهوم وفهد بورسلي وفواز 

الدخيل.
وكانت الفرحة طاغية في صالة نادي 
الكويت حيث احتفل العبو األصفر طويال 
مع جماهيرهم بعد انتهاء مباراة الفريق 
أمام الساحل )89-82( ليعلن نفسه بطال 
لل���دوري املمتاز رس���ميا قبل جولة من 

انتهاء البطولة.
وعبر مدير لعبة كرة الس���لة بنادي 

القادسية هاني املال عن سعادته الغامرة 
حملافظة األصفر عل���ى بقائه في عرش 
اللعبة محليا خلمس مواس���م متتالية، 
مضيف���ا أن هذا االجناز يصعب على أي 
فريق حتقيقه خاصة أن جميع الفرق في 
الدوري تبذل كل م���ا لديها للظفر بلقب 
الدوري، وأضاف: وبالرغم من استعداد 
بقية األندية بشكل جيد إال أن العبينا دائما 

ما يقولون كلمتهم وقت احلسم.
وأشاد املال بالعبي اجليل احلالي للسلة 
القدس���اوية، معبرا عن افتخاره الكبير 
بأن يكون مسؤوال عن هذا الفريق الذي 
يعد مصدر فخر واعتزاز للقلعة الصفراء 

وجماهيرها العريضة.
وأوضح أن الدوري بش���كله اجلديد 
للموسم احلالي كان طويال وشاقا بعد أن 
لعبت جميع الفرق دوري التصنيف ومن 
ثم الدوري املمتاز الذي اقيم ب� 3 مراحل 
وواجهتنا مشاكل عديدة من خالل اإلصابات 
وضغط املباريات الكبير، مضيفا »أعتقد 
أن القادسية يستحق التتويج النه األفضل 

واألقوى مع احترامنا لبقية الفرق«.
وأكد املال في ختام حديثه أن الالعبني 
سيحصلون على مكافآت من مجلس إدارة 

النادي تليق باالجناز الذي حققوه.
من ناحيته، قال مدرب األصفر املقدوني 
جوردانكو ديڤيدنكوف ان مباراة احلسم 
أمام الساحل كانت صعبة ولم نقدم في 
بعض فتراتها األداء املطلوب وذلك للصالبة 

والقوة التي أبداها العبو اخلصم.
وأضاف ان األهم من كل ذلك هو حتقيق 
لقب البطول���ة بغض النظر عن أي هزة 

تعرض لها الفريق ف���ي فترات املباراة، 
وعن س���ر تفوق القادس���ية في املواسم 
اخلمسة األخيرة، قال جوردانكو: »األصفر 
لديه أفضل العبني وأفضل طاقم مدربني 
وأفضل جهاز إداري وأفضل جمهور، وهذا 

هو سر التفوق«.
وأك���د على أن���ه س���يخوض املباراة 
اخلتامية للدوري لتحقيق الفوز وال شيء 
سواه إلثبات تفوق األصفر ومن ثم يعد 
العدة لبطولة الكأس التي نأمل في إحرازها 

لنحافظ على الثنائية.

السبيعي: نستحق البطولة

بدوره، قدم قائد سلة القادسية فهاد 
السبيعي التهنئة لالعبني ومجلس إدارة 
النادي وجماهير القلع���ة الصفراء بعد 
االجناز الفريد من نوعه، مشيدا بالالعبني 
حيث وصفهم بالرجال وعلى قدر املسؤولية 
ول���م يخيبوا الظن فيهم رغم ما تعرض 
له الفريق من إصابات وبعض الظروف 

األخرى.
ووع���د الس���بيعي جماهي���ر النادي 
مبضاعفة اجلهود في بطولة الكأس التي 
ستنطلق في األول من الشهر املقبل، مبينا 
أن الهدف سيكون حتقيقه واحملافظة على 
اجناز العام املاضي بعد حتقيق »ثنائية« 

الدوري والكأس.

الحميدي سعيد

من جهته، أبدى عبدالعزيز احلميدي 
فخره بأن يكون العبا ضمن هذه املجموعة 
املميزة من الالعبني، مشيرا الى أن اجلميع 

على قلب واحد وهذا هو سر تفوق األصفر 
في األعوام األخيرة، وأوضح أن حتقيق 
لقب الدوري 5 مواسم متتالية ما هو إال 
دليل واضح وصريح على قوة القادسية 
رغم املنافس���ة الشرسة التي جندها من 
الف���رق األخرى والتي دائم���ا ما حتاول 

اإلطاحة باألصفر.
وقال أحمد سعود ان التتويج بلقب 
الدوري لم يكن سهال على اإلطالق وإحرازنا 
اللقب قبل إقامة اجلولة األخيرة أمر رائع 
وكان األصف���ر يس���تحق أن يتوج بهذه 
الطريقة ملا قدمه الفريق طوال مشواره 

في البطولة.

فوز الكويت

من جهة أخرى وبعي���دا عن الفرحة 
القدساوية، فاز الكويت على كاظمة 68-76، 

واجلهراء على العربي 85-103.
وينفرد القادس���ية بصدارة الترتيب 
برصيد 27 نقط���ة، ويأتي الكويت ثانيا 
ب� 25 نقطة واجله���راء ثالثا ب� 21 نقطة 
وكاظم���ة رابعا ب� 20 نقطة، والس���احل 
خامس���ا ب� 19 نقطة والعربي في املركز 

األخير ب� 14 نقطة.
ويسدل الستار اليوم على منافسات 
الدوري املمتاز بإقامة مباريات اجلولة ال� 
15 األخيرة، حيث يلعب العربي مع كاظمة 
في ال� 4 مساء، والساحل مع اجلهراء في 
ال�6، والقادسية مع الكويت في ال� 8، وتقام 
جميع املباريات في صالة نادي الكويت، 
وينتظر أن يتوج القادسية اليوم رسميا 

بلقبه بعد انتهاء مباراته أمام األبيض.

فرحة هستيرية لالعبي القادسية بعد تتويجهم بلقب الدوري للمرة اخلامسة على التوالي

القادسية واجه صعوبة كبيرة أمام الساحل

»سوبر« العربي لم ينفع »يد« األخضر في البطولة الخليجية
حامد العمران

من تابع نتائج فريق العربي 
لكرة اليد في البطولة اخلليجية 
التي اختتمت مؤخرا في الدوحة 
ومجيئه في املركز السادس قبل 
األخير وهو مركز غير مسبوق 
ألي م����ن الف����رق الكويتية في 
تاريخ املش����اركات اخلليجية، 
ومن شاهد املستوى الذي ظهر 
عليه الفريق يقول ان املنتخب 
الكويتي خسر وليس العربي فقد 
شاهدنا املباريات وكأن من في 
امللعب أشباح ترتدي الفانيالت 
اخلضراء وتتحرك دون إدراك في 
امللعب إلى درجة ان األخطاء التي 
وقع فيها الالعبون أثناء اللعب 
ال يقع فيها العب ناش����ئ وهي 
عب����ارة عن أخطاء في التمرير 
والدخول اخلاطئ وغيرها، ومن 
هذا املنطل����ق كان على العبي 
العربي ان يضعوا سمعة كرة 
اليد الكويتية أمام أعينهم وليس 

كما شاهدنا في املباريات. 
في احلقيقة ل����م تكونوا يا 

العبي العربي كاجلنود العزل من 
السالح على الرغم من وجوده 
ولكن فضلتم دخول املواجهات 
دون هذا السالح على الرغم من 
أن اخلصم الذي أمامكم ال يحمل 
سوى السالح األبيض واستطاع 
أن يتغلب عليكم بأقل مجهود 
ألنك����م لم تبذل����وا أي مجهود 
ووفرمت الذخيرة ومجهودكم على 

ما يبدو للبطوالت احمللية.
 يجب عل����ى العبي العربي 
أن يعرفوا أن األسماء وحدها 
ال تلع����ب وأن من يريد اللعب 
عليه ان يلقي اسمه خلف ظهره 
ويلع����ب بروحه العالية ولكن 
لألس����ف ظهر العبو األخضر 
أصحاب األسماء الرنانة كالقطط 
املساملة التي تقف متفرجة على 
من هم اضعف منها ومن مثلها 
بس����لمية تامة وهي تأخذ من 
أمامها ما هو حق لها وهذا بالفعل 
التشبيه الذي يالئم احلالة التي 
ظهر عليها األخضر في البطولة 
وإال فبماذا نفسر هذا املوقف مع 

وجود العبني اقل ما يطلق عليهم 
أنهم »سوبر« لكنهم خرجوا من 
البطول����ة اخلليجية التي تعد 
األضعف على الساحة العاملية 

في املركز قبل األخير. 
 س����نقف عند هذا احلد أيها 
الس����وبر وسنعرج  الالعبون 
على جماهيرنا الوفية والقارئ 
الكرمي لنعرض األس����ماء التي 
مثلت األخضر: علي مراد، حسن 
الشطي، عبداهلل مصطفى، حسني 
الشطي، طالل عباس، سلمان 
الشمالي، مشاري صيوان، علي 
القالف ومحمد جاسم، إلى جانب 
الالعب احملترف محمد الغربللي 
وحراس املرمى مهدي عبداحلليم 
وعبداهلل الصف����ار وعبداهلل 
احللواجي، ومت االستغناء عن 
العب القادس����ية مهدي القالف 
واإلبقاء على احملترف التونسي 

املتواضع فنيا أمني بن نور.

أين عاشور؟

أم���ا ع���ن ال���دور اإلداري 

الفريق  المتمثل ف���ي مدي���ر 
حس���ين عاشور، يفترض أنه 
أكثر شخص يتباحث مع المدير 
الفن���ي للفريق س���واء حول 
التشكيلة أو طريقة اللعب في 
المباريات وحول األخطاء التي 
يقع فيه���ا المدرب والالعبون 
المباريات والعمل على  أثناء 
تصحيحها في المباريات التي 
تليها إلى جانب مناقشة المدرب 
حول المحترف األنسب للفريق، 
ولكن ما شاهدناه في البطولة 
الخليجي���ة ومن قبلها بطولة 
الدوري المحلي أن المدرب خالد 
بن عاشور كثير التأليف وهذا 
ما س���بق ان ذكرناه وحذرنا 
منه ولكن ال حياة لمن تنادي 
واستمر مسلسل األخطاء الفنية 
دون أي تحرك من عاشور وهو 
المسؤول األول عن محاسبة 
المدرب لذلك يتحمل مدير اللعبة 

الجزء األكبر من اإلخفاق.
 في الختام نتمنى من مجلس 
الفريق  العربي ان ينقذ  إدارة 

صاحب األسماء السوبر الذي 
يحتاج إلى من يسخر إمكانياتهم 
الفانيلة  الهائل���ة لمصلح���ة 
الجميع بان  الخضراء ونذكر 
الثاني  المركز  األخضر احتل 
في بطولة الدوري 3 مواس���م 
متتالية ما يعن���ي أن طموح 
كل العرباوي���ة الحصول على 
بطولة الدوري الموسم الحالي، 
ولكن بالوضع الحالي ال يمكن 
لألخضر ان يحقق المراد الن 
األخطاء لن تقف عند هذا الحد 
في ظل وجود جهاز فني ال يجيد 
توظيف الالعبين بشكل جيد وال 
يجيد القراءة الفنية للمباريات، 
لذلك على مدي���ر اللعبة وهو 
عض���و مجل���س اإلدارة بدر 
بوعباس ان يحاسب المقصر 
قبل ف���وات األوان، وأن ينظر 
بعيون واسعة لمصلحة القلعة 
الخضراء وال يجامل أشخاصا 
على حساب فريق يمكن له ان 
يقف على قمة منصة التتويج 

إذا صححت األوضاع.

أحمد سعود يشير جلماهير األصفر بالرقم خمسة

)هاني الشمري(


