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احلضور اجلماهيري 
سالح ذو حدين 

للفريقني

الفحيحيل املرشح 
األقرب إلحراز اللقب 

للمرة الثالثة

إسماعيل العجمي متوسطا العبي وإداريي الكويت

الكويت أقام حفالً تكرميياً للعجمي

القادسية يهزم الكويت ويحرز كأس »الطائرة«
الشوط اخلامس حسم النتيجة لصالح األصفر

أقامت إدارة ن���ادي الكويت حفال تكرمييا 
مساء امس االول للمحترف العماني اسماعيل 
العجمي مبناسبة مغادرته البالد بشكل نهائي 
وإنهاء تعاقده مع األبيض بعد ثالث مواس���م 
قضاها العجمي مع الفريق تخللتها الكثير من 
االجنازات ابرزها الفوز بكأس االحتاد اآلسيوي 

في نسخته السادسة.
وكان العجمي قد التحق بصفوف الكويت 
موسم 2008 � 2009 وكان من الالعبني املؤثرين 
في الكثير من املباريات التي خاضها مع الفريق 

فاز القادسية بلقب بطولة كأس احتاد الطائرة 
ال����� 44 بعد أن تغلب عل����ى الكويت 3 - 2 وهي 
املرة اخلامسة عشرة في تاريخ األصفر في مباراة 

متكن فيها العبوه من قلب النتيجة.
بدأت املب����اراة قوية للكويت بقيادة احملترف 
األميرك����ي ماكينزي وزميلي����ه محمد الديحاني 
ويعقوب عبداهلل ليستحوذ الفريق على اللقاء 

ويتمكن من إنهاء الشوط لصاحله 25 - 21.
وكردة فعل طبيعية شن العبو القادسية بقيادة 
خالد الدويس����ان والضارب املاهر س����عد صالح 
هجوما مكثفا وجنحوا في صد هجومات الكويت 
ليتمكنوا من الفوز بهذا الش����وط 25 - 20. وفي 
الش����وط الثالث متكن العبو الكويت من العودة 
لالس����تحواذ على املباراة ومتكنوا من ترويض 
هجوم القادسية بقيادة سعد صالح وعامر اللسم 
وحسني الشطي ليستحوذ الفريق على الشوط 

وينهيه لصاحله 25 - 20.
وواصل الكويت شنه للهجمات املركزة واملنظمة 
مع انطالقة الشوط الرابع بقيادة ماكينزي واجتهت 
املباراة لصالح الكويت، ولكن العبي القادس����ية 
متكنوا بقيادة خالد الدويس����ان وس����عد صالح 
واحملترف الكرواتي توني من العودة الى املباراة 
بكل قوة وانهاء هذا الشوط لصاحلهم 25 - 21. 
وفي الشوط اخلامس والفاصل لم يتمكن العبو 
الكويت من مجاراة األصفر الذين برعوا في التعامل 
مع الشوط بكل حنكة وخبرة وجنحوا في انتزاعه 
بفضل حوائط الصد التي اقامها العبو القادسية 
وخصوصا عامر السليم ليتمكن الفريق من انتزاع 

حيث يبقى هدفه في مرمى الكرامة الس���وري 
في نهائي كأس االحتاد اآلس���يوي في الدقيقة 
95 م���ن األهداف التي ال تنس���ى، حيث أهدى 
الكوي���ت بهذا اله���دف أول بطولة قارية على 

صعيد األندية.
وحضر احلفل الوداع���ي مدير الكرة عادل 
عقلة واملشرف محمد الهاجري والالعبون خالد 
الفضلي واحمد الصبيح ووليد علي ويعقوب 
الطاهر وحس���ني حاكم وابراهيم شهاب وعدد 

كبير من العالقات العامة بالنادي.

الشوط 15 - 5 والظفر باللقب.
يذكر ان بطولة كأس االحتاد بدأت في موسم 
62 - 63 ولم تقم في خمس����ة مواس����م متفرقة 
ألسباب متعددة ونال لقبها نادي القادسية 14 مرة 
بينما حصل عليها كاظمة 11 مرة والكويت عشر 
مرات وحصل عليها العربي ست مرات في حني 

نال لقبها اجلهراء والشباب مرة واحدة.
وبعد املبارة أش����اد مدير لعبة الكرة الطائرة 
بنادي القادسية حس����ني القبندي بأداء الالعبني 
»الذين لم ييأسوا ومتكنوا من تعويض تخلفهم 
الى فوز صريح على الرغم من بدايتهم الس����يئة 
في اللق����اء«. وأضاف »متكن العبونا من جتاوز 
بدايتهم السيئة في اللقاء ومتكنوا بفضل خبرتهم 
م����ن الظفر بنتيجة اللقاء والتعامل مع خصمهم 
بصورة الئقة عكست مدى مترسهم وقدرتهم على 

التعامل مع املواقف الصعبة«. 
ولفت الى ان الفريق وبنيله للقب البطولة متكن 
من تعويض حلوله ثانيا في البطولتني األخريني 
هذا املوس����م واثبات ان الفريق قادر على تقدمي 
مس����تويات أفضل معربا عن ثقته بأن نيل لقب 
هذه البطولة »سيكون مبثابة العودة الى مشوار 
البطوالت في كرة الطائرة«. وعلى صعيد آخر، 
أشار القبندي الى ان الفريق سيبحث عن مدرب 
آخر بدال من التونس����ي محمد كعبار ليقوده في 
املوسم املقبل كون كعبار سيقود املنتخب خالل 
الفترة املقبلة، معربا عن أمله بأن يوفق الفريق 
مب����درب »يكون قادرا على احلفاظ على س����جل 
األصفر في بطوالت الكرة الطائرة في الكويت«.

العجمي يتسلم درعا تذكارية من عادل عقلة

حائط صد قوي من القادسية

أكد متسابق الزوارق السريعة 
يوس���ف الربيعان حرصه على 
تقدمي أفضل مستوى ممكن خالل 
مش���اركته في اجلول���ة الثانية 
لبطولة العالم لزوارق الفورموال 
2 التي ستنطلق اليوم في مدينة 
كالياري االيطالية وتستمر يوما 
واحدا مبشاركة نخبة من أفضل 

املتسابقني في العالم.
انه مصمم  الربيع���ان  وقال 
على تعويض ما فاته في اجلولة 
السابقة من البطولة التي أقيمت 
في مدينة دوناغفاروس املجرية 
مطلع الش���هر والتي لم يحقق 
نتيجة ايجابية فيها نظرا لعطل 
الزورق أدى  فني أصاب محرك 

الى عدم إكماله للسباق.
وأضاف ان العطل الفني الذي 
طرأ على الزورق أصاب كل أعضاء 
فريق بورت غالب بخيبة األمل 
لكون الفريق قد استعد للجولة 
استعدادا مكثفا وبذل كل ما في 
وسعه لتحقيق نتيجة متميزة 

في البطولة العاملية.

اليوم على  تختتم مس���اء 
صالة ن���ادي التضامن بطولة 
ال���وزارات والهيئ���ات  كأس 
السلة بإقامة  احلكومية لكرة 
املباراة النهائية بحضور رئيس 
وأعضاء اللجنة املنظمة واللجنة 
الفنية ومس���ؤولني في احتاد 
كرة القدم، حيث سيتم تتويج 
الفريق الفائز وتكرمي اجلهات 
املشاركة في جناح البطولة هذا 

املوسم.

حقق املنتخب الوطني لكرة 
الطاولة للمعاقني ميداليتني في 
بطولة تايلند الدولية، امليدالية 
األولى وهي فضي���ة وأحرزها 
الالعب حام���د وبدان وامليدالية 
الثانية برونزية عن طريق الالعب 

عيسى الرشيدي.

توصل العبا القادس����ية خلف 
السالمة ونهير الشمري إلى اتفاق 
الس����املية  إدارة نادي  مبدئي مع 
لالنضمام لصف����وف األخير ملدة 
موسم على س����بيل اإلعارة، وقد 
علمت »األنباء« أن إدارة الساملية 
س����تقدم عرض����ا رس����ميا إلدارة 
القادسية لضمهما مقابل 10 آالف 

دينار لكل العب.
الس����المة والشمري  وينتظر 
موافقة إدارة ناديهما على الطلب 
خصوصا بعد أن أبديا في أكثر من 
مقابلة سابقة مع وسائل إعالمية 
الفريق  رغبتهما في االبتعاد عن 
املوس����م املقبل إلعط����اء الالعبني 
الشباب فرصة أكبر للمشاركة ولكي 

يستفيد منهما الفريق مستقبال.
عبدالعزيز جاسم  ٭

تنظم الهيئة العامة للشباب 
والرياضة اليوم الدورة التثقيفية 
الثانية ضم���ن برنامج الوعي 
حضارة في محافظة اجلهراء 
وتستمر ستة ايام وتركز على 
تعزيز املواطنة ودعم التجربة 

الدميوقراطية في الكويت.
التوعية  وقال رئيس قسم 
واالرشاد في الهيئة واملشرف 
على الدورة ناصر الشمري ان 
الدورة التي س���تكون بعنوان 
الواقع نستش���رف  )»بقراءة 
املستقبل« ستتضمن عددا من 
الت���ي تركز على  احملاضرات 
تعزي���ز املواطن���ة والتعريف 
بحقوق وواجبات املواطن جتاه 

بلده.
واضاف ان احملاضرات التي 
ستعقد في الفترة املسائية في 
مدينة اجلهراء سيقدمها نخبة 
من االكادمييني واملتخصصني 
وتناقش ايضا مواضيع سياسية 
واقتصادية واجتماعية وثقافية 

واعالمية.
وافاد الش���مري بأن الدورة 
الش���باب  ال���ى توعية  تهدف 
وتثقيفه���م ف���ي قضاي���ا تهم 
آفاق واسعة  مجتمعهم وفتح 
ألفكاره���م املميزة موضحا ان 
الدورة تلق���ى دعما كبيرا من 
املسؤولني عن الهيئة التي يركز 

عملها على خدمة الشباب.

الربيعان في اجلولة 
الثانية لزوارق 

الفورموال 2

ختام سلة
الوزارات اليوم

ميداليتان لطاولة 
»املعاقني«

السالمة ونهير 
يقتربان من الساملية

»الهيئة« تنظم
دورة تثقيفية

ناصر والطاهر يلحقان بالوفد خالل يومني

األحمر لتسجيل إجناز جديد.. واألخضر لتعزيز رقمه القياسي

»األوملبي« وصل سنغافورة والشمري يقود التدريب

الفحيحيل والعربي في نهائي كأس االحتاد لليد

التدريبية املتقدمة التي يقيمها 
االحتاد الدولي من أربع مراحل، 
حيث يشارك فيها الشمري مع 
مجموعة من املدربني الوطنيني 
وكانت املرحلة االولى في دبي 
فبراير املاضي وستقام املرحلتان 

املتبقيتان الصيف اجلاري.
ومن املقرر ان يلتقي منتخبنا 
االوملبي نظيره السنغافوري 
بعد غد في مباراته التجريبية 
االخيرة قبل السفر الى اليابان 
ملواجهة املنتخ���ب الياباني 19 
اجلاري ف���ي ذهاب التصفيات 
الى أوملبياد  اآلسيوية املؤهلة 

لندن 2012.
مبارك الخالدي  ٭

احليان الذي سيلتحق بالبعثة 
اليومني املقبل���ني مع الالعبني 
يوسف ناصر وعبداهلل الطاهر 
اللذين تخلفا عن السفر لظروف 

طارئة.
ويباشر االوملبي تدريباته 
اليوم، حيث ستبدأ بتدريبات 
اإلحماء والتقوي���ة في إحدى 
الصاالت امللحقة مبلعب املعسكر 
حتت إش���راف م���درب اللياقة 
الكسندر فيما يقود املدرب ماهر 
الشمري ومساعده خالد احمد 

التدريب املسائي.
وكان الشمري قد التحق بوفد 
املنتخب قادما من الدوحة بعد 
ختام املرحلة الثانية من الدورة 

استقرار اجلهاز الفني وعدم ثبات 
التشكيلة، ولكن قد يكون احلال 
اليوم مختلفا كليا، خاصة في 
اجلانب الهجومي الذي يجب على 
املدرب الوطني س����الم محمود 
ايجاد احللول التكتيكية املناسبة 
له وفت����ح اللعب على الطرفني 
لوجود جناحني من الطراز االول 
وهما سالم املطوع وطالل عباس، 
اللعب ستكون مهمة  وإذا فتح 
اخل����ط اخللفي أس����هل بقيادة 
علي مراد وس����لمان الش����مالي 

وعبدالعزيز املطوع.
وقد تكون مشاركة مشاري 
صيوان ضروري����ة في بعض 
الفترات م����ع تفعيل دور العب 
الدائرة حس����ني الش����طي الذي 
يحتاج الى نشاط اكبر. أما من 
الناحي����ة الدفاعية فيجب على 
االخضر تطبيق طريقة 6 - 0 
وهي الطريق����ة املثالية إليقاف 
الذي يعتمد  الفحيحيل  هجوم 
على السرعة في التمرير إليجاد 
ثغرة لالختراق، فيما يجب على 
احلارس مهدي عبداحلليم العودة 
الى مس����تواه ليأخذ بيد فريقه 

للفوز بالكأس.
أما الفحيحي����ل فال يختلف 
اثنان على انه الفريق االفضل في 
املوسم احلالي واألكثر استقرارا 
العادة إلحراز  ومرش����ح فوق 
اللقب للمرة الثالثة في تاريخه 
وهذا ليس بعيدا عن الشياطني 
البداية مثالية  إذا كانت  احلمر 
من ناحية التشكيلة سواء في 
الهجوم او الدفاع وإذا أردنا ان 
نذكر مصدر اخلطورة الهجومية 
في الفحيحيل فس����نذكر جميع 
الالعبني دون اس����تثناء بسبب 
طريقة اللعب اجلماعية للفريق، 
خاصة ان االحمر أفضل فريق 
يطبق الهجوم املرتد الذي دائما 
ما يك����ون مفتاح الفوز. وميثل 
الفحيحيل سعد سالم وفهد ربيع 
وعبدالرحمن نشمي وعبداهلل 
الذياب وعبداهلل احمد وحسني 
حبيب وفيصل العازمي واملتألق 
مبارك دحل واملدافعان عبدالعزيز 
الشمري وخالد مناحي واحلارس 
الدولي املتألق يوسف الفضلي 

وزميله احمد املتروك.
حامد العمران  ٭

ألغى اجلهاز الفني ملنتخبنا 
االوملبي تدريبه في سنغافورة 
أمس بسبب اإلرهاق الذي أصاب 
الالعبني بعد رحلة السفر الشاقة، 
حيث غادر املنتخب البالد في 
التاس���عة مس���اء أمس االول 
ووصل سنغافورة في التاسعة 
صباحا بتوقيت سنغافورة، ما 
أجبر اجلهازين الفني واإلداري 
على منح الالعبني أمس راحة 
قضاه���ا الالعبون ف���ي النوم 
أو االس���ترخاء استعدادا لبدء 
البرنامج التدريبي املقرر على 

فترتني صباحية ومسائية.
وكان ف���ي وداع املنتخ���ب 
عض���و مجل���س االدارة مانع 

اليوم  الفحيحي����ل  يطم����ح 
لتس����جيل إجن����از جديد ألول 
مرة في تاريخه بالفوز ببطولة 
كأس االحتاد لكرة اليد ليجمع 
الدوري والكأس،  بني بطولتي 
وذلك عندما يواجه العربي الذي 
يسعى هو اآلخر لتعزيز الرقم 
القياسي املسجل باسمه والفوز 
بالكأس للمرة احلادية عش����رة 
في تاريخه، وستتضح الرؤية 
النهاي����ة للمباراة  بعد صافرة 
النهائية في السادس����ة والربع 
على صالة الشهيد فهد االحمد 

في مقر االحتاد بالدعية.
وم����ن املتوق����ع ان متتل����ئ 
الفريقني  املدرجات بجماهي����ر 
خاص����ة اجلماهي����ر العرباوية 
املتعطش����ة للبطولة والباحثة 
عن الفرح بعد النتائج املخيبة 
النادي،  لاللعاب اجلماعية في 
وهذا احلضور اجلماهيري سالح 
ذو حدين للفريقني على اعتبار 
ان الالعبني قد يصابون بالرهبة 
واخلوف من اخلسارة التي قد 
تغضب اجلماهير لذلك فالدور 
االداري البد ان يكون حاضرا من 
خالل مديري اللعبة في الفريقني 
وأيضا املش����رفون حتى يخف 

الضغط النفسي عن الالعبني.
وقب����ل اخلوض في اجلانب 
الفني البد م����ن تنبيه االجهزة 
االدارية والفنية وأيضا الالعبون 
ال����ى التركيز ف����ي امللعب فقط 
التصيد للحكام، وأيضا  وعدم 
يجب تنبيه مراقب املباراة الى 
التعام����ل الراقي م����ع الفريقني 
وعدم التأثر باالحداث التي قد 
تصاحب املب����اراة وذلك لكي ال 
يكون املراقب مؤثرا على النتيجة 
من خ����الل القرارات اخلارجية، 
وهذا ال يعني ان يكون مراقب 
املباراة متراخيا ولكن يجب عليه 

استخدام الوسطية.
وعلى اجلانب الفني، ونبدأ 
بالعربي على اعتبار انه صاحب 
الرقم القياس����ي في إحراز لقب 
البطولة عش����ر م����رات وكان 
بط����ل آخر بطولة في املوس����م 
املاضي، فمن خالل أداء الفريق 
في املباريات السابقة لم يظهر 
األخضر باملستوي الفني املطلوب 
الذي يتناس����ب م����ع امكانيات 
الفريق، وقد يع����ود ذلك لعدم 

)كرم ذياب( وفد املنتخب األوملبي قبل توجهه إلى سنغافورة  

العربي يسعى للحفاظ على لقبه وتكرار فرحته

سجل األبطال
مرات الفوزاسم الفريق

10 مراتالعربي
8الساملية

8كاظمة
6القادسية

4خيطان
2الصليبخات

2الكويت
2الفحيحيل

حجازي: لدينا أفضل الالعبني

محمود: سنحرز اللقب

قال املدير الفني للفحيحيل سعيد حجازي ان فريقه يضم 
مجموعة من أفضل الالعبني وهم قادرون على تقدمي أفضل األداء 

واجلمع بني بطولتي الدوري والكأس.
واعتبر ان فريقه األحق بنيل لقب البطولة نظرا للمستوى الثابت 

واملميز الذي ظهر به خالل مبارياته السابقة سواء في بطولة 
الكأس أو الدوري. وأقر حجازي بأن الفريق املنافس وهو العربي 
فريق قوي ميتلك سجال حافال وهو مدعوم بقاعدة شعبية كبيرة 

ويحمل لقب البطولة.

أكد املدير الفني للعربي سالم محمود جاهزية الالعبني للمواجهة، 
مشيرا إلى ان املباراة بطبيعتها ال تقبل القسمة على اثنني وحتتاج 

الى جهد مضاعف واضعا ثقته بالعبيه وقدرتهم على احلفاظ 
على لقب البطولة. واعترف محمود بأن فريقه لم يظهر باملستوى 

املنشود في مبارياته السابقة اال انه أكد على الالعبني الظهور 
بالصورة احلقيقية وحتقيق اللقب وتعويض ما ظهر به الفريق من 
صورة سيئة في السابق أمام فريق كبير كالفحيحيل الذي ميتلك 

نخبة من الالعبني املتميزين.

أبطال القادسية متوجون بالكأس


