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واص��ل الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت عزفه 
منفردا على وتر حصد االلقاب احمللية محققا كافة االلقاب 
الكويتية ُمنذ انطالقة املوسم بعد حصده للقب كأس أمير 

الكويت ليضيفها إلى، كأس السوبر وكأس ولي العهد. 
 ألقاب االبيض لم ت��أت من ف��راغ بل ج��اءت بعد عمل 
احترافي على جميع املستويات قل نظيره في االندية 
الكويتية، فالعميد احسن استعداداته مبكرا للموسم 
واختار محترفيه بعناية فائقة، واالهم من ذلك انه لم يكابر 
في تصحيح األخطاء ومبكرا رغم انه توج بالسوبر لكن 

بعد أداء مخيب امام القادسية في النهائي، ليدفع املدرب 
الفرنسي ل��وران بانيد ثمن هذا التراجع ويأتي بدال منه 

أيقونة النجاح في الفريق االبيض محمد عبدالله.  
 ولم تكن مسيرة االبيض في كأس االمير بالسهلة وذلك 
بوقوعه في املجموعة احلديدية التي ضمت كل من العربي، 
كاظمة، الساملية والنصر وجميعهم احتفظ بآمال التاهل 
لقبل النهائي حتى اجلولة االخيرة من دور املجموعات، 
كما انه جتاوز في الدور نصف النهائي الغرمي التقليدي 
القادسية، ثم كاظمة صاحب افضل العروض في األدوار 

التمهيدية.

  ره��ان العميد ينحصر ف��ي الفترة املقبلة على لقب 
ال��دوري ليظفر مبوسم استثنائي في حال حصد اللقب، 
وهو مؤهل لذلك شرط ان يستمر بنفس الروح والعزمية، 

بعيدا عن اي تشبع قد يصيبه بعد الثالثية.
 يبقى االبيض مبا حققه من بطوالت عنوان النجاح 
احلقيقي في سماء الكرة الكويتية، وسيبقى هذا اجليل 
الذهبي، وكل املشاركني في إجنازات العميد اسماء تتألأل 

في مسيرة النادي. 
وعاشت جماهير الكويت وكل املنتمني للقلعة البيضاء 
فرحة عارمة بعد جت��اوز كاظمة في نهائي كأس األمير 

برباعية مستحقة، توجت األبيض بثالث ألقاب املوسم 
احلالي.  وجاء األداء الرائع في مواجهة البرتقالي من قبل 
العبي األبيض ليزيد فرحة جماهيره ويبعث في نفوسهم 
األمل نحو تقدمي موسم استثنائي قد يشهد 4 بطوالت في 

ظاهرة نادرة احلدوث في املالعب الكويتية.
 وعبر ع��دد من العبي األبيض عن سعادتهم باللقب 
الغالي، وقال مصعب الكندري إن املباراة لم تكن سهلة، 
حيث حاول كاظمة العودة الى املباراة رغم فارق األهداف 

الثالث في وقت من أوقات املباراة.
وأضاف الكندري ان التركيز كان احد اهم أسباب الفوز، 

كما ان التوفيق كان حليف الالعبني في املباراة.
من جهته، أك��د املغربي ع��ادل الرحيلي أن��ه محظوظ 

بالتواجد مع األبيض هذا املوسم.
وق��ال إن ن��ادي الكويت يوفر عوامل النجاح ، وعلى 

الالعبني فقط بذل اجلهد داخل امللعب حلصد األلقاب.
وأضاف ان التركيز بات منصبا على لقب الدوري لتكتمل 

فرحة الكويت في املوسم احلالي.
بدوره هنأ عبدالله البريكي كل املنتمني للقلعة البيضاء 
باللقب الثالث في املوسم احل��ال��ي، واع��دا إّي��اه��م بلقب 

الدوري.

جانب من تتويج الكويت
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يتطلع األهلي إل��ى مواصلة 
انتصاراته في الدوري املصري، 
ع��ن��دم��ا ي��ح��ل ض��ي��ف��ا ال��ي��وم 
اخلميس على وادي دجلة، في 
افتتاح منافسات اجلولة ال�20 

للمسابقة احمللية.
وي��ت��ص��در األه���ل���ي ترتيب 
فرق ال��دوري برصيد 49 نقطة، 
جمعها من 19 مباراة، بواقع 15 

فوزا، و4 تعادالت.
في املقابل، يحتل فريق دجلة 
امل��رك��ز ال�8 برصيد 25 نقطة، 
جمعها من 19 مباراة، بواقع 6 

فوز، و7 تعادالت، و6 هزائم.
وواص��ل املدير الفني لألهلي 
حسام البدري، معاجلته للنقاط 
السلبية ف��ي ف��ري��ق��ه، خاصة 
ع��دم دق��ة التمريرات وال��ك��رات 
العرضية، كذلك ن��درة احللول 
الهجومية ل��ض��رب التكتالت 
الدفاعية داخل صفوف املنافس، 
حيث خصص فقرة كاملة من 
التدريبات خالل األيام املاضية 
للتدريب على الكرات العرضية 
والتحرك من دون كرة، مع تلقي 
التمريرات القصيرة والسريعة 

وإرسالها.
وح������رص ال�����ب�����دري ع��ل��ى 
جتهيز الثنائي الهجومي عبد 
الله السعيد، وأحمد حمودي، 

لالستعانة بهما خالل مواجهة 
دجلة، ملا ميتلكانه من ق��درات 
ت��س��اع��د ع��ل��ى ض���رب دف��اع��ات 
امل��ن��اف��س. ويغيب ع��ن األهلي 
خ���الل م��واج��ه��ة دج��ل��ة، الع��ب 
الوسط حسام عاشور لإليقاف، 
بعد حصوله على اإلنذار ال�3 في 

مباراة املقاولون األخيرة.
في املقابل، بات قلب الدفاع 
الثنائي رام��ي ربيعة، والع��ب 

الوسط عمرو السولية، جاهزا 
م��ن الناحية البدنية خلوض 
لقاء دجلة بعد انتهاء البرنامج 
التأهيلي املوضوع لهما للتخلص 
من أثار اإلصابة، ويتوقف قرار 

الدفع بهما على رؤية البدري.
وعلى اجلانب اآلخر، يسعى 
فريق دجلة بقيادة ميدو ملواصلة 
ع��روض��ه ال��رائ��ع��ة، وحتقيق 
نتيجة إيجابية أمام أكثر الفرق 

تتويجا بالدوري، من أجل التقدم 
نحو حجز مكان باملربع الذهبي.

ومي��ت��ل��ك م���ي���دو ع�����ددا من 
الالعبني املميزين الذين يعتمد 
عليهم بشكل أس��اس��ي للفوز 
ب��امل��ب��اري��ات، وع��ل��ى رأس��ه��م 
احلارس الدولي املخضرم عصام 
احلضري، ومعه محمود عالء، 
مصطفى طلعت، حسام عرفات، 

السيد سالم، إبراهيما نداي.

األهلي يسعى حلسم لقب الدوري مبكرا

العبو الكويت يعدون جماهيرهم باللقب الرابع

ثالثية العميد تصنع جيال ذهبيا لألبيض

زيارة ميسي ملصر حتظى 
باهتمام إعالمي كبير

العجمي: رهبة املواجهات النهائية 
سبب خسارة كاظمة

أكد حماد العجمي، إداري كاظمة، أن رهبة املواجهات النهائية 
تسببت في خسارة فريقه أمام الكويت، الثالثاء، في نهائي كأس 

األمير.
 وأضاف العجمي: »تسببت الرهبة في عدم دخول الالعبني في 
أجواء النهائي إال في الشوط الثاني، بعد أن كان الكويت سجل 

الهدفني األول والثاني«.
 وش��دد العجمي على أن اللقاء لو ك��ان في ال��دوري حلسمه 
كاظمة ملصلحته مثلما جنح في حتقيق الفوز على منافسه في 

الدور األول للبطولة بهدف يوسف ناصر.
ولفت إلى أن الكويت أحرز أهدافه األربعة من 5 فرص فقط 
سنحت له، موضحا أن توقيت هذه األه��داف جاء في وقت قاتل 
بالنسبة لكاظمة.  واختتم العجمي تصريحه موجها التهنئة 
لالعبي الكويت بتحقيق لقب كأس األمير، وموجها الشكر لالعبي 

كاظمة على املجهود الذي بذلوه في اللقاء.

الصليبيخات يبقي على أمله 
بالتأهل ملمتاز اليد 

أبقى نادي الصليبيخات على أمله بالتأهل الى بطولة الدوري 
املمتاز لكرة اليد اثر تغلبه الثالثاء على نظيره اليرموك بنتيجة 
)34-33( ضمن مباريات االسبوع ال15 من بطولة ال��دوري 

العام لكرة اليد ال50.
وواجه العبو الصليبيخات صعوبة كبيرة في حسم نتيجة 
املباراة لصاحلهم في ظل املستوى املميز ال��ذي ظهر به العبو 
اليرموك اال ان خبرتهم ساعدت في ترجيح كفتهم في النهاية 
ليحققوا فوزا صعبا رفعوا به رصيدهم الى 18 نقطة فيما ظل 

اليرموك على ثمان نقاط.
وفي مباراة أخرى تغلب العربي على اجلهراء بنتيجة )37-
27( رافعا رصيده الى 17 نقطة فيما جتمد رصيد اجلهراء عند 
تسع نقاط حيث فقد كال الفريقني األم��ل بالتأهل ال��ى ال��دوري 
املمتاز. وضمنت حتى االن أربعة فرق التأهل الى الدوري املمتاز 
لبطولة دوري كرة اليد وهي الساملية والكويت وكاظمة وبرقان 
وبقي مقعد واحد يتنافس عليه فريقا الصليبيخات صاحب ال18 

نقطة والقرين صاحب ال17 نقطة.
وبدأت بطولة الدوري العام احمللي لكرة اليد في موسم 1966 
- 1967 وحقق لقبها ثمانية فرق من أصل 16 فريقا مسجال لدى 

االحتاد الكويتي لكرة اليد.
ويتصدر نادي الساملية الفرق احلاصلة على لقب البطولة 
ب11 مرة يليه النادي العربي عشر مرات ثم كاظمة والكويت 
)حامل اللقب( بحصول كل منهما على اللقب ست م��رات ثم 
القادسية والصليبيخات بخمس مرات لكل منهما في حني حصل 

الفحيحيل على اللقب أربع مرات وخيطان مرتني.

»23 اإلمارات تطلب تأجيل »خليجي 
تقدم االحتاد اإلماراتي بطلب تأجيل بطولة 
ك��أس اخلليج القادمة )خليجي 23(، والتي 
تستضيفها قطر، وذلك ملدة أسبوع واحد نظرا 
لتعارض االنطالقة مع استضافة العاصمة 
اإلم��ارات��ي��ة أب��و ظبي لبطولة ك��أس العالم 

لألندية.
وأك���د امل��ه��ن��دس م���روان ب��ن غليطة رئيس 
االحت���اد اإلم���ارات���ي للعبة، ف��ي تصريحات 

إعالمية أن الطلب جاء بعد التشاور مع اجلهاز 
الفني للمنتخب اإلم���ارات���ي، ل��ت��زام��ن إقامة 
البطولة م��ع موعد النسخة الرابعة عشرة 
لكأس العالم لألندية والتي تستضيفها أبو 
ظبي خالل املوعد نفسه، مضيفا »ننتظر رأي 
االحت���اد اخلليجي بهذا ال��ش��أن خ��الل الفترة 

املقبلة«.
وأوض���ح ب��ن غليطة أن الشركة املروجة 

للبطولة اخلليجية ال ت��زال ت��درس ع��روض 
تسويق البطولة تلفزيونيا، وسيتم طرح 
ت��ص��وره��ا خ���الل االج��ت��م��اع امل��ق��ب��ل ل��الحت��اد 

اخلليجي.
ونفى ب��ن غليطة ب��ث منافسات البطولة 
حصريا على إح��دى القنوات التلفزيونية، 
وقال : »هذا كالم سابق ألوانه، وسوف يتبلور 

املوقف خالل الفترة املقبلة«.
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سلطت وسائل األع��الم العاملية الضوء على زي��ارة النجم 
األرجنتيني ليونيل ميسي العب برشلونة االسباني للعاصمة 
املصرية القاهرة الثالثاء للترويج للسياحة العالجية ضمن 
حملة »ت��ور آن��د كيور« ملكافحة م��رض التهاب الكبد الوبائي 

»فيروس سي«.
وزار ميسي منطقة األهرامات للقيام بجولة سياحية تشمل 
جلسة تصوير فوتوغرافية للترويج حلملة تور أند كيور ثم 

توجه حلضور مؤمتر صحفي ضخم في احد فنادق العاصمة .
واهتمت وسائل اإلع��الم العاملية بالزيارة حيث تناولت 
صحيفة موندو ديبورتيفو تفاصيل الزيارة بشكل واسع وحمل 

عنوانها » ميسي في زيارة ألهرامات اجليزة » .
أم��ا صحيفة البريوديكو فنشرت ص��ورا من زي��ارة ميسي 

لألهرامات وحتدثت باستفاضة عن تفاصيل الزيارة.
وكتبت وكالة  »اي اس بي إن« األمريكية الشهيرة حتت عنوان 

» استقبال بالورود مليسي في مصر » .
اما صحيفة تربيونو األرجنتينية فقالت إن املصريني انتظروا 

زيارة ميسي كثيرا واخيرا حتقق ذلك باستقبال حافل .
اجلدير بالذكر أن زي��ارة ميسي ملصر تأجلت مرتني ليصل 

األرجنتيني الى القاهرة معلنا انطالق حملته الدعائية . 
حضر احلفل خالد عبد العزيز وزي��ر الشباب والرياضة 
املصري وعدد كبير من ال��وزراء للترحيب بالنجم العاملي على 

أرض الكنانة.
وجنحت الشركة الراعية لالحتفالية في بيع ثالثة قمصان 
مليسي مقابل نصف مليون دوالر لكل قميص يحمل توقيع النجم 

األرجنتيني ويذهب العائد املادي ملرضى فيروس سي  .
كما كتب ميسي رسالة عبر حسابه على موقع »تويتر« الذي 

يتابعه املاليني حول العالم، عن زيارته ملنطقة األهرامات. 

األهلي يصطدم بدجلة في الدوري املصري
ميسي خالل حضوره احتفالية في مصر


