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الشباب في املركز الثاني والكويت ثالثًا

ج الفحيحيل رسميا بطال  توِّ
للدوري املمتاز لكرة اليد للعام 
الثاني على التوالي والرابع في 
تاريخه بعد ختام املنافسات امس 
االول، وكان األحمر قد حسم لقب 
البطولة قبل نهاية منافس����ات 

البطولة بثالث جوالت.
الفحيحيل في لقائه  وخسر 
الشباب 24-26 في  االخير من 
املباراة الت����ي جرت امس االول 
على صالة الش����هيد فهد االحمد 
في مقر االحتاد في الدعية، وبذلك 
حصل الفحيحيل على املركز االول 
برصيد 14 نقطة وجاء الشباب 
في املرك����ز الثان����ي برصيد 12 
نقطة فيما احتل الكويت املركز 
الثالث برصيد 10 نقاط ثم النصر 
برصيد 9 نق����اط وجاء العربي 
خامسا برصيد 8 نقاط واحتل 
القادسية املركز السادس واالخير 

برصيد 5 نقاط.
اللق����اء اخلتامي قام  وعقب 
رئيس االحت����اد الفريق متقاعد 
ناصر صالح بتسليم درع الدوري 
العازمي  الفحيحيل سعد  لقائد 
بحضور امني الس����ر العام بدر 
الذياب ورئيس نادي الفحيحيل 
وليد الفليج وامني الصندوق بدر 
العدواني وعضو مجلس االدارة 
خالد الفضلي ومدير اللعبة بنادي 
العدواني. وقام  الكويت قاي����د 
الالعبني  كبار احلضور بتقليد 
الذهبي����ة والفضية  امليداليات 

والبرونزية.
ال����درع خرج  وبعد تس����لم 
الفحيحي����ل واجلماهير  العبو 
في مس����يرة فرح متوجهني الى 
مقر النادي في املنطقة العاشرة 
وكان في استقبالهم امني السر 
العام حمد شامخ وبعض اعضاء 
مجلس االدارة وعدد من جماهير 

النادي.
من جهت����ه، اع����رب الفريق 
متقاعد ناصر صالح عن ارتياحه 
للمس����توى اجليد الذي ظهرت 
ب����ه الفرق في بطول����ة الدوري 

الذين ش����كلوا قوة اضافية مع 
زمالئهم السيما احلارس يوسف 
الفضلي والالعبني عبداهلل الذياب 
ويعقوب عيسى ومبارك دحل.

مضيفا ان علينا نسيان الفوز 
والتحضير لبطولة الكأس التي 
ستنطلق في االيام القليلة املقبلة 
وأملنا ان نحقق ثنائية املوسم 
خاص����ة ان الفريق مير بأفضل 

حاالته.
وفي نفس السياق اهدى جنم 
الدرع  اخلط اخللفي فهد ربيع 
الى جماهي���ر النادي ومجلس 
االداري  واجلهازي���ن  االدارة 
والفني وق���ال: لقد توج تعبنا 
بهذا االجن���از فنحن منذ بداية 
املوس���م ملتزمون بالتدريبات 
اليومي���ة وبنس���بة عالية جدا 
كما ش���اركنا في معس���كرين 
خارجيني وبذلنا مجهودا كبيرا 
واحلمد هلل لم يضع مجهودنا 
بتحقيق اللقب وال ننسى الدور 
الكبير ملجلس االدارة الذي يولي 
اللعبة عناية خاصة ووفروا كل 
احتياجات الفريق وعملوا على 
النتيجة  الالعبني وكانت  راحة 
ايجابي���ة واحلمد هلل ونأمل ان 
يتوج هذا االجناز بتحقيق لقب 
بطولة الكأس. وبعيدا عن البطل 
البد من اإلشادة باالجناز الذي 
حققه نادي الشباب باحلصول 
على املركز الثاني بقيادة املدرب 
الوطني يوسف غلوم الذي حتدى 
كل الصع���اب ليثبت ان املدرب 
ق���ادر عل���ى مواجهة  الوطني 
التحديات بتحقيقه اجنازا غير 
مسبوق، وألول مرة في تاريخ 
نادي الشباب يقف الفريق االول 
على منصة التتويج في بطولة 
الفريق في  الدوري وسيشارك 
البطولة اآلسيوية املقبلة وهذا 
االجناز يكتب ف���ي املقام األول 
للمدرب والالعبني الذين تفانوا 
في االلتزام بالتدريبات وتطبيق 

اجلوانب التكتيكية بامللعب.
حامد العمران  ٭

اجلزائري سعيد حجازي فرحته 
بحصول فريق����ه على البطولة 
وق����ال: لق����د كان هدفن����ا منذ 
البداية الدف����اع عن اللقب الذي 
حققناه املوسم املاضي وعملنا 
على ذل����ك وكانت ارادة العبينا 
كبيرة واس����تطعنا ان نتصدر 
الدور التمهيدي وحس����م اللقب 
في الدوري املمتاز قبل النهاية 

بعدة جوالت.
واش����ار الى ان هذا لم يكن 
ل����وال تضافر اجلهود  ليتحقق 
ابت����داء م����ن مجل����س االدارة 
برئاسة وليد الفليج الذي وفر 
كل سبل الراحة للفريق السيما 
اقامة املعس����كرات حيث خضع 
الفريق ملعس����كرين خارجيني 
كم����ا لم يتوان مجل����س االدارة 
الالعبني  التعاقد مع بعض  عن 

متوقعا ان تكون املنافسة على 
اشدها في بطولة الكأس، مشيرا 
الى ان بطول����ة الدوري افرزت 
الناش����ئني  الالعبني  العديد من 
الدرجة  الذين شاركوا مع فرق 
االولى ويتوقع لهم مستقبل كبير 
سينعكس باإليجاب على انديتهم 

واملنتخبات الوطنية.
وهنأ بومرزوق الفحيحيل على 
هذا االجناز الكبير الذي حققوه 
للموسم الثاني على التوالي وقال 
الفريق يس����تحق ان يكون  ان 
بطال للدوري نظرا للمس����توى 
الثابت ال����ذي قدمه منذ انطالق 
البطولة حيث كان محافظا على 
مستواه في جميع املباريات ولهذا 
اس����تطاع ان يحسم اللقب قبل 

نهاية البطولة بثالث جوالت.
من جانبه ل����م يخف املدرب 

)هاني الشمري(رئيس احتاد اليد ناصر صالح يسلم الدرع لسعد العازمي فرحة جنوم الفحيحيل بدرع دوري اليد للموسم احلالي  

عواض في »يد« األخضر ومحمود ينتظر

يد الساحل تقبض على اخلشتي

علمت »األنباء« ان املدرب املصري حازم عواض وّقع عقدا مع العربي 
كمساعد مدرب للفريق األول ومدربا لفريق حتت 18 سنة، كما حتاول 
إدارة العربي إقناع املدرب الوطني سالم محمود بتجديد عقده ملواصلة 

تدريب الفريق األول للموسم املقبل إال انه لم يبد موافقة حتى هذه 
اللحظة بانتظار جتاوز بعض الظروف، اجلدير بالذكر ان محمود 

تسلم مهام التدريب بالعربي قبل انطالق مباريات الدوري املمتاز خلفا 
للمدرب الوطني وليد عايش الذي اعتذر عن تدريب األخضر لظروف 

شخصية.

علمت »األنباء« ان نادي الساحل يفاوض املدرب الوطني خلدون 
اخلشتي ليدرب الفريق األول وقد وصل الطرفان الى اتفاق على جميع 

األمور ما يعني ان اخلشتي قد يتسلم مهامه الرسمية مع الفريق في 
بداية أغسطس املقبل، علما ان اخلشتي كان مدربا للفريق األول بنادي 

الساملية في املوسم احلالي واعتذر عن تدريب الفريق في منتصف 
منافسات دوري الدرجة األولى.

250 فريقًا تطلب املشاركة.. والتصفيات تبدأ 19 يونيو

غلق باب التسجيل في دورة الروضان الـ 32

»الدفاع« ينتزع بطولة السلة للوزارات 
حقق فري����ق وزارة الدفاع 
بطول����ة دوري ك����رة الس����لة 
للوزارات والهيئات واملؤسسات 
الرياضي  احلكومية للموسم 
ف����وزه في  2010-2011 بع����د 
النهائي����ة على فريق  املباراة 
احلرس الوطني بنتيجة 58-
53، والتي ج����رت على صالة 

نادي الكويت بإشراف الهيئة 
العام����ة للش����باب والرياضة 
وبحضور عضو مجلس إدارة 
احتاد السلة خالد عناد ورئيس 
اللجنة الفنية لسلة الوزارات 
الكريباني ومدير  د.مس����اعد 
العس����كري  الرياضي  االحتاد 
عقيد رك����ن حميد دحل وعدد 

باللعبة  املهتم����ني  كبير م����ن 
من مدرب����ني وطنيني والعبني 

وجمهور مأل الصالة. 
وجاء فريق اخلطوط اجلوية 
الكويتية بقيادة املدرب الوطني 
خالد القالف في املركز الثالث 
اإلدارة  بعد تغلبه على فريق 
العامة لإلطفاء بنتيجة 61-71.  

وعقب املباراة مت تتويج فريق 
البطولة وتقدمي  الدفاع بلقب 
ميداليات املركز األول وتكرمي 
أفضل الالعبني واجلهات التي 

ساهمت في جناح الدوري. 
وأشاد خالد عناد عضو مجلس 
إدارة احتاد الس���لة باملشاركة 
اإليجابية جلميع الهيئات مؤكدا 

في نفس الوقت على دعم االحتاد 
برئاسة الشيخ حمد السالم على 
جناح البطولة سنويا والشكر 
موصول للمسؤولني في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة على 
الكبي����رة ولرئيس  جهودهم 
وأعضاء مجل����س إدارة نادي 

الكويت. 

رسميًا.. الفحيحيل يتّوج بطاًل لدوري اليد
 القالف يقترب من حراسة عرين »األبيض«

تعادل إيڤرتون وبرشلونة في »البراعم«

 عجب: انتقالي من القادسية »شائعة«

 األيوبي: كأس احتاد الطائرة اليوم 

الفريج عضوًا في اإلسكواش

اقترب ن���ادي الكويت م���ن ضم حارس 
الساملية الس���ابق حميد القالف على سبيل 
اإلعارة ملدة موسمني من نادي اليرموك بعد 
أن انتهت فترة إع���ارة القالف من اليرموك 

للساملية والتي امتدت ل� 3 مواسم.
وعلمت »األنباء« أن إدارة اليرموك أعطت 
الضوء األخضر للقالف لالنتقال ألي ناد حسب 
رغبة الالعب بسبب معرفة إدارة اليرموك أن 
بقاء الالعب مع الفريق سيحرمه من االنضمام 
إلى صفوف األزرق مس���تقبال، خصوصا ان 
القالف قد مت اختياره ضمن قائمة ال� 26 العبا 

تعادل فريق برمييير جول أكادميي ايڤرتون 
وبرش���لونة في نهائي بطولة الش���باب لكرة 
القدم في مركز شباب الشامية بحضور رئيس 
احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد، وشهدت 
البطولة مشاركة فرق من األكادميية من النادي 
األرجنتيني ريفر بليت وأكادميية حسن أبل، 
وكانت لالعبني حتت س���ن 11 س���نة، وكانت 
جمي���ع املباريات متوافقة م���ع نتيجة مباراة 
برمييير جول أكادميي ايڤرتون وبرشلونة التي 
انتهت بالتعادل السلبي في املباراة النهائية، 
كما أقيمت مباراة استعراضية جمعت الفريق 
الوطني بقيادة املهاجم بشار عبداهلل ضد مدربي 

استبعد مهاجم القادسية أحمد عجب انتقاله 
من األصفر إلى صفوف أحد األندية احمللية بعد 
أن تردد سابقا انه سينضم إلى صفوف أحد 
األندية احمللية وحتديدا في نادي الساملية قائال 
»ان كل هذي األمور شائعة وان أي عرض ال 
يصل إلى عجب بل يذهب إلى إدارة امللكي«.

وأضاف عجب انه يستبعد اللعب محليا لناد 
غير القادس���ية إال إذا كانت تلك رغبة النادي 
في الفترة احلالية وهو أمر مستبعد، مضيفا 
انه إذا كان يريد اللعب فسيكون باالحتراف 
خارج الكويت كما حدث في املوس���م املاضي 

مع الشباب.
وأشار عجب الى أنه سيحاول خالل الفترة 
املقبلة وحتديدا بعد فترة الصيف اس���تعادة 

أعرب رئي���س مجلس إدارة احتاد الطائرة 
كم���ال األيوبي عن أمله أن تكون بطولة كأس 
االحتاد ال� 44 التي ستنطلق اليوم خير ختام 
للموسم الرياضي للعبة، داعيا الفرق إلى بذل 

أقصى مجهوداتها لتحقيق ذلك.
 ومتن���ى األيوبي في تصريح ل���� »كونا« 
التوفيق ل���كل الفرق املش���اركة والعمل على 
الظهور مبس���توى راق يليق بسمعة اللعبة 

في الكويت.

العالم  الذين س���يخوضون تصفيات كأس 
 2014

كما ستدخل إدارة الساملية بقوة من اجل 
جتديد إعارة احلارس ملوسم آخر إال أن هذا 
الطلب سيتم رفضه من قبل احلارس نفسه 
بسبب رغبة الالعب في جتربة ناد آخر وهو ما 
سيعزز موافقة الالعب باالنتقال إلى الكويت، 
خصوصا أن احلارس خالد الفضلي في مواسمه 
األخيرة مع الفريق رغم تألقه في املباريات 

السابقة.
عبدالعزيز جاسم   ٭

األكادميية وانتهت بفوز الكويت 1-0، حصل 
بعدها جميع الالعبني على ش���هادات وهدايا 
تكرميية من الشيخ طالل، بينما حصل مدرب 
األكادميية روس باكينغهام على جائزة أفضل 
مدرب في البطولة.  وق���دم مديرا األكادميية 
مايك فني وبكر الناظر للشيخ طالل علم نادي 
ايڤرتون الرسمي تقديرا لدعمه لهذه البطولة 
ولرياضة الشباب في الكويت، اجلدير بالذكر 
أن فري���ق برمييير جول أكادميي حتت رعاية 
مركز بورشه الكويت، شركة بهبهاني للسيارات، 
وهي األكادميية الرسمية الوحيدة في الكويت 

للدوري اإلجنليزي املمتاز.

مستواه احلقيقي والعودة للعب بشكل أساسي 
في صفوف القادسية ومن ثم العودة لصفوف 
املنتخب ومساعدته في اجتياز تصفيات كأس 

العالم 2014.
وش���كر عجب إدارة نادي الس���املية على 
دعوته للمشاركة في املباراة الودية أمام األهلي 
املصري، مش���يرا إلى انها جتربة مميزة أمام 
فريق كبير ذي جماهير رائعة، مش���يرا إلى 
أن الفوز واخلسارة غير مهمني في مثل هذه 
املواجهات بل هي الس���عادة الكبيرة بوجود 
جماهير غفيرة جاءت ملس���اندة فريق األهلي 
وكانت مميزة في التشجيع قبل املباراة بساعات 

وحتى نهاية املباراة.
عبدالعزيز جاسم   ٭

وأضاف ان الف���رق جميعا مطالبة بتقدمي 
األفضل في ه���ذه البطولة إلثب���ات أحقيتها 
وتعويض ما فاتها في البطولتني الس���ابقتني 
وتدارك السلبيات ومحاولة معاجلتها بالصورة 
املطلوبة.  وأشار األيوبي الى ان بطوالت الكأس 
حتمل مفاجآت عدة كون مجال التعويض فيها 
معدوما ويج���ب التركيز على كل مباراة على 
حدة على انها مبثابة بطولة منفصلة وهو ما 

يعطي طعما آخر لبطوالت الكؤوس.

حميد القالف ينتظر فرصة انتقاله خلوض جتربة جديدة  )األزرق. كوم(

بشار عبداهلل متوسطا الالعبني

تعمل كفريق واحد وخطط 
مدروسة.

وكان نتاج ذلك حصول 
منتخبي العمومي والناشئني 
على املرك�����ز االول في بطولة 
اخلليج مؤخ����را وحتقيق 
نتائج ايجابية في البطولة 
اآلسيوية حيث تضم لعبة 
االس���كواش قاع���دة جيدة 
من املواهب التي من شأنها 
خدمة الكوي���ت في احملافل 

اخلارجية.

اعتمد مجلس ادارة احتاد 
االس���كواش عضوي���ة بدر 
الفريج ممثال لنادي الكويت 
بدال من العضو املس���تقيل 
نبيل اجلريس���ي، وباش���ر 
الفريج مهامه شاكرا رئيس 
واعضاء نادي الكويت على 
هذه الثقة، متمنيا ان يكون 
عند حسن الظن به، مشيدا 
بزميله الس���ابق اجلريسي 
وعبر عن سعادته النضمامه 
بدر الفريجالى اس���رة االسكواش التي 

العليا  اللجنة املنظمة  أعلنت 
لدور املرحوم عبداهلل مش����اري 
الروضان الرمضانية لكرة الصاالت 
عن غلق باب التسجيل في نسختها 
الثانية والثالثني.  وسجلت الدورة 
األشهر في الكويت واملنطقة العربية 
رقما غير مسبوق، حيث تقدم 250 
فريقا للمشاركة في الدورة، وهو ما 
يلزم اجراء قرعة الختيار 80 فريقا 
فقط، خلوض منافس����ات مرحلة 
التصفيات التمهيدية التي ستبدأ 
في 19 يونيو املقبل على صالة احتاد 
كرة اليد.  كما أغلق باب التسجيل 
في منافس����ات البراعم من 8 الى 
12 عام����ا عند 60 فريقا، من بينها 
أندية محلية وأكادمييات ومدارس 
كروية، ستشارك في الدورة من دون 
تصفي����ات. وتنص لوائح الدورة 
على اختيار عشرة فرق من مرحلة 
التصفيات للكبار بعد تقسيم الفرق 
على عشر مجموعات بحيث يتأهل 
أول كل مجموعة مباشرة للمشاركة 

في االنشطة الرسمية للدورة. 
كما وضع����ت اللجنة املنظمة 
أبرزها  بعض الشروط اجلديدة، 
الس����ماح للف����رق املش����اركة في 
التصفيات باستبدال ثالثة العبني 
فقط في حال تأهلها للمنافس����ات 
الرسمية، فضال عن منع أي العب 

رابع يحمل إقام����ة بالبالد، وذلك 
ملنح الفرصة لعشاق كرة الصاالت 
ف����ي الكويت واملنطق����ة العربية 
لالس����تمتاع مبه����ارات وإبداعات 
الذي يأتون خصيصا  احملترفني، 

للمشاركة في الدورة.

الفرق العاملية للمشاركة في انشطة 
الدورة، التي ستدخل مرحلة جديدة 

من التطور في نسختها املقبلة. 
كما ستواصل اللجنة املنظمة 
العمل بنظام تواجد ثالثة محترفني 
في وسط امللعب الى جانب العب 

لم يتأهل فريقه باالنتقال لفريق 
آخر متأهل للدورة.

في حني تبذل اللجنة املنظمة 
مجهودات كبيرة الستقطاب نخبة 
من جنوم كرة الصاالت في شتى 
أنحاء العالم، إلى جانب دعوة بعض 

جانب من منافسات الدورة السابقة


