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الكاظمي يؤكد أن 
مسؤولي امللعب 
لم مينعوا طاقم 

التحكيم

وفاة أراغونيس 
بطل »يورو 2008«

أعلن االحتاد اإلسباني لكرة القدم أمس وفاة 
مدرب املنتخب السابق لويس اراغونيس في أحد 
مستشــفيات مدريد عن عمــر يناهز الـ 75 عاما. 
وكان اراغونيس قاد منتخب »ال روخا« الى لقب 
بطولــة كأس اوروبا عــام 2008. وجاء في بيان 
لالحتاد اإلســباني لكرة القــدم على موقعه على 
شــبكة اإلنترنت »يعلن االحتاد اإلسباني بأسف 
وفــاة لويــس اراغونيس«، كما ذكر املستشــفى 
حيــث كان يعالــج في بيان آخــر »توفي لويس 
اراغونيس، املــدرب التاريخي الذي فاز ببطولة 

أوروبا مع املنتخب اإلسباني«.

الغامن و»الكويت« كرّما الوهيدي
ڤالنسيا يذيق جنوم برشلونة

طعم الهزمية األولى في »كامب نو«

ستوك سيتي يسقط »الشياطني«.. وإيڤرتون يعود من بعيد

كــّرم رئيس مجلس األمــة الرئيس الفخري 
لنادي الكويت م.مرزوق الغامن اإلعالمي املخضرم 
الذي عاش في الكويت 48 عاما في حبها والتعلق 

بها واإلخالص لها.
السيد الوهيدي.. املعلم واملدرب والصحافي 
املرموق ومعد البرامــج الرياضية في تلفزيون 
الكويــت والذي يتمتــع برصيد هائل من احملبة 
واالحترام واخلبرة الهائلة في معاملة اآلخرين، 
حيث كان املنســق الصحافي ملباراة فريق نادي 
الكويت املطعم بالنجوم من خارج قائمة العميد 
ومنتخــب البرازيل بكل جنومــه.  بدوره، أثنى 
رئيــس نادي الكويــت عبدالعزيز املرزوق على 
عطاء الوهيدي، وقال انه متعدد اخلبرات عرفته 
وهو في كنــف جريدة »األنباء« يعشــق العمل 
ويتفانــى في أداء واجبه في كل تكليف له، ولم 
يبخل على تعليم الكوادر الوطنية. وباسمه ونيابة 
عن أسرة نادي الكويت، شكر املرزوق الوهيدي 

الذي حقق جنومية في كل أعماله ألنه متســلح 
بالوفاء واإلخالص للديرة التي عاش فيها شبابه 
وكان قدوة صاحلة في كل أعماله، ونال احترام 
كل من عمل معهم من جماهير وفرق ومنتخبات 

عسى اهلل أن يوفقه في بقية مشواره اجلديد.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي 
الكويت خالد الغامن أن الوهيدي فرض احترامه 
بنزاهته وحياديته في التعامل مع األزمات.  من 
جهته، قال أمني الصندوق في نادي الكويت فهد 
الغامن إن الوهيدي كان ومازال منوذجا محترما 
تفانى في أداء واجباته عايش مســيرة النهضة 
الرياضية عامة واإلجنازات املشرفة وواكب تطور 
الكرة الكويتية وعاصر أجياال وأجياال ومن هنا 
كان تاريخا ميشــي علــى األرض.  بدوره، عبر 
الوهيدي عن تقديره واحترامه وسعادته مببادرة 
رئيس مجلس األمة الرئيس الفخري لنادي الكويت 

وأسرة النادي العميد لتكرميه.

مني برشلونة حامل اللقب بأول خسارة 
هذا املوسم على ارضه امام ڤالنسيا 2-3 في 
املرحلة الثانية والعشرين من الدوري االسباني 

لكرة القدم أمس على ملعبه »كامب نو«.
تقدم برشــلونة بعد ان لعب ميسي كرة 
عرضية الى سانشيز سددها بصعوبة بالغة 
ساقطة فوق حارس ڤالنسيا البرازيلي دييغو 
الفيش )7(. وهدأت فورة برشلونة، فهز دانيال 
باريخو شباك املضيف )44(. وصدم فالنسيا 
جمهور »كامب نو« مطلع الشوط الثاني بعد 
تقدمه بهدف بابلــو بياتي )48(. ولم يتأخر 
برشــلونة في التعويض، فحصل على ركلة 
جــزاء ترجمها ميســي صاروخية رائعة في 
املقص )54(. واشــتعلت املباراة مجددا بعد 
اختراق اجلزائري فاغولي اجلهة اليمنى وعكس 
كرة الى باكو الكاسير الذي سددها في مرمى 

فالديز )59(.

إنجلترا

حققــت انديــة القاع نتائــج مميزة في 
املرحلة الرابعة والعشــرين مــن الدوري 
االجنليزي، ففاز وســت هام وســندرالند 
وســتوك ســيتي الذي قضى منطقيا على 
آمال مان يونايتد حامل اللقب بأي منافسة 

حقيقية.
وجنح ستوك سيتي في إحلاق اخلسارة 
االولــى بيونايتد منذ عام 1984 بتغلبه عليه 

2-1 على ملعب »بريتانيا«.
وعجــز توتنهام بعد بدايــة طيبة ملدربه 
املؤقت تيم شــيروود، بتحقيق الفوز للمرة 
الثانية، اذ تعادل مع مضيفه هال سيتي 1-1، 

وتراجع الى املركز السادس. وقلب ايڤرتون 
تأخــره بهــدف ليخرج فائــزا بهدفني لهدف. 
وعاد نيوكاسل يونايتد الى مسلسله الباهت 
وســقط على ارضه امام سندرالند املتواضع 
0-3. وتغلب وست هام على ضيفه سوانسي 
ســيتي 2-0. وخســر فوالم على ارضه امام 
ساوثمبتون بثالثية بيضاء. وتغلب كارديف 
ســيتي املتذيل السابق على ضيفه نوريتش 

سيتي 1-2.

ألمانيا

فاز باير ليڤركوزن صاحب املركز الثاني 
على الئحة الترتيب على ضيفه شتوتغارت 
2-1 أمــس في املرحلة التاســعة عشــرة من 
الدوري االملاني. ورفع باير ليڤركوزن رصيده 
الى 40 نقطة مقلصا الفارق الى 10 نقاط مؤقتا 
بينه وبني بايرن ميونيخ حامل اللقب. وعلى 
ملعب فلتينــس ارينا وامام اكثر من 61 الف 
متفرج، تغلب شــالكه بصعوبــة ايضا على 
ضيفه فولفســبورغ 2-1. وعلى ملعب راين 
نيــكار ارينــا، عمق هوڤنهامي جــراح ضيفه 
هامبورغ بفوزه عليه بثالثية بيضاء. وعلى 
ملعب اس جي ال ارينا، فاز اوغسبورغ على 
ضيفه فيردر برمين املتعثر جدا هذا املوسم 
3-1. وسقط فرايبورغ امام مضيفه ماينتس 

0-2 على ملعب كوفايس ارينا.

فرنسا

سجل موناكو الثاني هدفا متأخرا انقذه من 
اخلسارة امام مضيفه لوريان 2-2 في املرحلة 

الثالثة والعشرين من الدوري الفرنسي.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن مع الزميل سيد الوهيدي

جماهير »األخضر« رمت ألعاباً نارية من خارج األسوار.. وعدهان يطلب اعتبار فريقه فائزاً

إلغاء مباراة العربي والتضامن بسبب منع احلكام من دخول امللعب

سيناريو طبق بإحكام.
وأشــار ســكني الــى ان طاقم 
احلــكام وصل الى داخل الســتاد 
وبعد معاينة األجواء قرر احلكام 
العــودة الرتداء مالبســهم لكنهم 
فوجئــوا باغــالق بــاب الغرفــة 
املخصصة لهم وبعد التشاور قررنا 
منح ربع ساعه لفتح الباب ولكن 
مر الوقــت دون أن يتم فتح باب 
الغرفة وعليه قررنا إلغاء املباراة.

الظلم الذي وقع عليهم، ولكن 
يجب ان تؤخذ احلقوق بالقانون 
وليس بوسائل اخرى ولكن ما 
حدث ليس في مصلحة الرياضة 

الكويتية بشكل عام«.

إغالق غرفة الحكام

بدوره، قال نائب رئيس جلنة 
احلكام ســعد سكني ان املباراة 
ألغيت بسبب عدم متكن احلكام 
من ارتداء مالبس التحكيم وفق 

علــى ان فريقه لن يتنازل عن 
حقوقه باعتبار العربي منسحبا 
وتسجيل النتيجة 3-0 ملصلحة 

فريقه.
وقال: »بخالف هــذا القرار 
فــان التضامن ســيدعو لعقد 
جمعيــة عمومية غيــر عادية 

حلفظ حقوقه«.
وأوضح عدهان قائال: »نحن 
مــع العربــي ونقــدر مشــاعر 
اجلماهيــر العرباويــة وندرك 

واضــاف الكاظمــي قائــال: 
»حتدثنــا مع احلكــم الذي رد 
بالقــول انــه ســيقوم بتغيير 
مالبسه وارتداء مالبس التحكيم 
لكنه فاجأنا وخرج من امللعب 
ورد علينا بالقــول ان املباراة 

ألغيت بناء على تعليمات«.

التضامن لحفظ حقوقه

من ناحيته، شدد مدير الكرة 
بنادي التضامن حربي عدهان 

وكان العبــو التضامــن قد 
نزلوا الى امللعب بكامل عددهم، 
فيما نزل العربــي بـ 7 العبني 
فقط وهو مــا يثير الكثير من 

عالمات االستفهام.
من جهته، قال رئيس مجلس 
ادارة النــادي العربــي جمــال 
الكاظمي ان ادارة ناديه لم متنع 
احلكام من دخول ارض امللعب، 
مشيرا الى ان فريقه كان جاهزا 

خلوض املباراة.

تعطيل كشــافات االنارة حيث 
ادى العبــو التضامن عمليات 

االحماء حتت الظالم.
وقامــت بعــض اجلماهير 
بإلقــاء مفرقعــات دخانية من 
خارج مدرجــات امللعب وبعد 
مــرور الربع ســاعة القانونية 
املقــررة وإزاء هــذه االحــداث 
وبعد التشاور مع املراقب رشيد 
الرشــيد اتخذ احلكم الشمري 

قراره بإلغاء املباراة.

مبارك الخالدي

املبــاراة  فرضــت أحــداث 
النهائية لكأس ولي العهد لكرة 
القدم التي أقيمت الثالثاء املاضي 
بني القادسية والعربي وانتهت 
بفوز االصفر 2-1، حيث صعدت 
اجلماهير العرباوية من غضبها 
يوم امس وقبل انطالق مباراة 
فريقها العربي مع التضامن في 
اجلولة الـ 15 لدوري VIVA على 

ستاد صباح السالم.
وقامــت بعــض اجلماهير 
بعمــل حاجــز بشــري خارج 
أســوار النادي، حيــث منعت 
طاقــم حكام املباراة املكون من 
عبــاس الشــمري ومســاعديه 
وعبــاس  الشــمري  فــارس 
اشكناني والرابع عمار اشكناني 
من الدخول بســياراتهم داخل 
أســوار امللعب قبل ان تســمح 
لهم بالدخول مرة اخرى قبل 10 
دقائق من الوقت املقرر النطالق 
املباراة في الـ6:20 مساء لكنهم 
لم يدخلوا أرضية امللعب ولم 
يجروا عمليات االحماء الالزمة 

واملعتادة.
وسمحت اجلماهير لرجال 
بالدخــول،  واالعــالم  األمــن 
وفرضت اجلماهيــر بالتعاون 
مع مسؤولي الستاد سيناريو 
آخــر بالتزامن مــع االول وهو 

احلكم عباس الشمري انتظر طويالً خارج أسوار النادي )عادل اليعقوب( جمهور العربي توافد بكثافة الى امللعب رغم قرار االحتاد مبنعهم من الدخول الى املدرجات  

»أزرق اليد« يضع نفسه
في دوامة احلسابات

للتأهل إلى املونديال
اضاع منتخبنا الوطني لكرة اليد فرصة التأهل 
الى نهائيات كأس العالم مباشرة دون انتظار نتائج 
اجلولة اخلامســة واالخيرة بخسارته من نظيره 
االماراتي 22-23 )الشوط األول 13 – 10( في اللقاء 
الذي جمعها امس في صالة مدينة خليفة الرياضية 
بالعاصمة البحرينية املنامة ضمن منافسات اجلولة 
الرابعة للمجموعة الثانية للبطولة اآلسيوية املؤهلة 
الى مونديال قطر 2015، علما أن االمارات خسرت 
بنتائج كبيــرة امام قطــر )14-31( وامام اليابان 
)26-35( وبقي االزرق على رصيده الســابق )4 
نقاط( ورفع االماراتي رصيده الى 4 نقاط. ووضع 
األزرق نفسه في موقف ال يحسد عليه اذ عليه الفوز 
في مباراته املقبلــة يوم غد على العراق وانتظار 
نتيجة لقاء االمارات وعمــان ويأمل منتخبنا في 
فوز عمــان على االمارات وفوزه على العراق واال 

فسيكون التأهل من نصيب االبيض االماراتي. 

بجدارة.. »العاملي« ينهي هيمنة الهالل ويتوج بطالً ملسابقة ولي العهد السعودي

كأس »سلمان« نصراوي

الســلوفيني دامير ســكومينا 
ضربــة جزاء اثر عرقلة نواف 
العابد لشايع شراحيلي داخل 
املنطقــة، وانبرى الســهالوي 
أن  لتنفيذهــا بنجــاح بعــد 
وضعهــا على ميــني احلارس 
حسني شــيعان )58(، ليمنح 
الســهالوي كأس البطولة الى 

فريقه النصر.

نفذها حسني عبدالغني وذهبت 
مباشــرة على رأس البحريني 
محمد حسني الذي حولها نحو 
املرمى لترتطم بالقائم ويكملها 
مدافع الهالل سلطان الدعيع في 

مرماه باخلطأ )24(. 
وفي الشوط الثاني، استطاع 
النصر أن يســجل هدف الفوز 
والتقدم بعد أن احتسب احلكم 

ايلتون، ورد عليها »الهالليون« 
مبحاوالت اتسمت باخلطورة 
عن طريــق البرازيلــي تياغو 
نيفيز والشمراني ونواف العابد 
في ســبيل مضاعفة الغلة، اال 
أن جميع هذه احملاوالت وقفت 
عند أقــدام الدفاع النصراوي. 
ومتكن »العاملي« من تســجيل 
هــدف التعادل اثــر كرة ثابتة 

مرور دقيقتني من البداية عبر 
مهاجمه ناصر الشمراني الذي 
كسر حاجز التسلل، ليجد نفسه 
وحيــدا فــي مواجهــة حارس 
النصر عبداهلل العنزي ووضع 
الكرة على يساره نحو الشباك. 
وحاول النصر تعديل النتيجة 
عبر عدة فرصة مهيأة للتسجيل 
من محمد السهالوي والبرازيلي 

علــى امليداليات الذهبية، فيما 
نال العبــو الهــالل امليداليات 
 الفضية. وأنهى النصر امللقب

بـــ »العاملي« ســيطرة غرميه 
التقليدي الهالل على البطولة 
التي حصل علــى لقبها طوال 
الســت املاضيــة.  الســنوات 
املباراة،  الى أحداث  وبالعودة 
خطف الهالل هدف السبق بعد 

جماهيــري كبير جتاوز الـ 70 
ألــف متفــرج حضــروا مبكرا 
للملعــب. وقام راعــي املباراة 
ولي العهد صاحب السمو امللكي 
األمير ســلمان بن عبدالعزيز 
آل ســعود بتتويــج الفائزين 
عقب نهاية اللقاء، حيث تسلم 
قائد النصر حســني عبدالغني 
كأس البطولة وحصل زمالؤه  

توج النصــر بلقب بطولة 
كأس ولي العهد السعودي لكرة 
القــدم بعد فوزه علــى الهالل 
2-1 فــي املباراة النهائية التي 
جمعتهما مساء أمس على ستاد 
امللك فهد الدولي بحضور ورعاية 
ولي العهد صاحب السمو امللكي 
 األمير ســلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود، وســط حضــور 

العب الهالل سالم الدوسري يحاول املرور من مدافع النصر حسني عبدالغني ولي العهد السعودي صاحب السمو امللكي األمير سلمان بن عبد العزيز يسلم الكأس الى قائد النصر )نقال عن التلفزيون السعودي(

الصليبخات والشباب.. »حبايب«
أحمد السالمي

تعادل الصليبخات والشباب 
1-1 في املباراة التي جمعتهما 

والتي أقيمت مساء أمس 
على ملعب الشباب مبنطقة 

األحمدي ضمن مباريات 
اجلولة الـ 15 من منافسات 

دوري VIVA لكرة القدم.
وارتقى رصيد الصليبخات 

الى 8 نقاط باملركز الثالث 
عشر قبل األخير، والشباب 

الى 10 نقاط في املركز 
الثاني عشر.


