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محافظ حولي الشيخ أحمد النواف مع الالعبني الفائزين باأللقاب

الشباب حقق درع التفوق العام

الساملية بطل كأس سمو ولي العهد للكراتيه
الذي يق����وم به رئيس  الكبير 
احت����اد الكراتيه الش����يخ خالد 
العبداهلل من أجل االرتقاء بلعبة 
الكراتيه وبادرة االحتاد بتكرمي 
الكراتيه املرحوم  اس����رة فقيد 
يوسف احلربي، مؤكدا انها بادرة 
تسجل الحتاد الكراتيه، كما بارك 
النواف لفريق الساملية البطل، 
وهنأ جميع الفرق الفائزة خالل 

حفل التتويج.
من جهته، تقدم الشيخ خالد 
العبداهلل رئيس احتاد الكراتيه 
باألصالة عن نفس����ه وبالنيابة 
عن مجلس ادارة االحتاد وأسرة 
الكراتيه بالشكر اجلزيل لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف األحمد 
الكرمية للبطولة  على رعايته 
ودعم����ه الالمح����دود له����ا منذ 
العبداهلل  سنوات، كما ش����كر 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

على دعمها الحتاد الكراتيه.
وهنأ العبداهلل نادي الساملية 
على فوزهم بلقب كأس س����مو 
ولي العهد ونادي الشباب على 
التفوق منوها  حتقيق����ه كأس 
ال����ى أن هذه االجن����ازات دليل 
اهتمام الساملية والشباب بلعبة 

الكراتيه.

تقييم شهري

وأضاف العبداهلل ان احتاد 
الكراتيه يقوم بصفة ش����هرية 
باجراء تقييم ملستوى البطوالت 
الت����ي ينظمها واللجان العاملة 
فيه وذلك من أجل تطوير العمل 
وخلق نوع من التنافس بشكل 
دوري س����واء من قب����ل الفرق 
املش����اركة أو اللج����ان العاملة 

لتظهر جميع البطوالت بالصورة 
التي نأملها وتساهم في النهائية 
في تطوير مستوى املنتخبات 

الوطنية.
املق����ر اجلديد الحتاد  وعن 
الكراتي����ه، أكد العب����داهلل أنه 
فور استالم األرض املخصصة 
لالحتاد في منطقة الساملية سوف 
يقوم االحتاد فورا بعمل املخطط 
املناس����ب لها وبدء بناء صرح 
جديد للكراتيه يكون نواة لعهد 

جديد للعبة.

دعم كبير من الهيئة

بدوره ب����ارك احمد اخلزعل 
نائ����ب املدير الع����ام في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون 
الرياضة الفرق الفائزة في ختام 
بطولة سمو ولي العهد للكراتيه، 
وقال: ان الهيئة وعلى رأس����ها 
املدير العام الشيخ احمد املنصور 
داعمة بشكل كبير جلميع األلعاب 
خصوصا األلعاب الفردية التي 
له����ا دور رئيس����ي في حتقيق 
اجنازات كبيرة خارجية، مؤكدا 
أن الهيئة تذل����ل كافة العقبات 
التي تواجهها وهي حريصة على 
اعتماد البرامج التي تقدم للهيئة 
من االحتادات الفردية وخصوصا 
احتاد الكراتيه وتوفير االمكانيات 

املادية لها.

توج الساملية بطال لبطولة 
العهد للناش����ئني  س����مو ولي 
والشباب للكراتيه والتي اختتمت 
اخلميس املاضي على صالة احتاد 
الكراتيه وشارك فيها 540 العبا 
ميثلون 14 ناديا، وذلك بحضور 
العهد محافظ  ممثل سمو ولي 
الفري����ق أول متقاعد  حول����ي 
الش����يخ احمد النواف ورئيس 
احت����اد الكراتيه الش����يخ خالد 
العبداهلل ونائ����ب املدير العام 
للهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون الرياضة احمد اخلزعل 
واعضاء احتاد الكراتيه، وعدد 
كبير من مس����ؤولي اللعبة في 
األندية وجماهي����ر غفيرة من 

محبي الكراتيه.
وحقق الساملية كأس البطولة 
بحصوله على املركز األول ب� 22 
نقطة وجاء ف����ي املركز الثاني 
الش����باب ب� 18 نقطة بينما حل 

اليرموك ثالثا ب� 10 نقاط.
وفي النتائج النهائية لدرع 
التفوق العام لبطوالت االحتاد 
للموسم الرياضي 2014 � 2015 
أحرز نادي الشباب درع التفوق 
العام بتص����دره ترتيب الفرق 
حيث حصل على 14.204 نقطة 
فيما ج����اء باملركز الثاني نادي 
الساملية ب� 13.957 نقطة وحل 
اليرموك ثالثا ب� 13.580 نقطة.

تنظيم مميز

من جانبه، قال محافظ حولي 
النواف: تشرفت  الشيخ أحمد 
نيابة عن سيدي سمو ولي العهد 
الشيخ نواف األحمد بحضور 
ختام بطولة س����موه للكراتيه، 
الوق����ت ذاته على  ف����ي  مثنيا 
التنظيم املمي����ز للحفل وكذلك 
املنافسة القوية التي شهدها ختام 
البطولة، مش����يرا إلى أن لعبة 
الكراتيه عودتنا دائما على التألق 
في جميع البطوالت سواء كانت 
خليجية أو قارية، الفتا إلى ان 
هذا التألق لم يأت من فراغ بل 
جاء بعد دراسة وخطط مدروسة 
من قب����ل القائمني على االحتاد 
سواء مجلس اإلدارة أو املدربون 

والالعبون وحتى األندية.
الشيخ أحمد النواف يتسلم درعا من الشيخ خالد العبداهللوأش����اد الن����واف باملجهود 

البالم: هايل يخضع ملراحل عالجه النهائية
مبارك الخالدي

طمأن مس���اعد رئيس جهاز الكرة السابق 
بالنادي العربي خليل البالم اجلماهير العرباوية 

على صحة احملترف االردني احمد هايل.
وقال البالم ف���ي تصريح للمركز اإلعالمي 
للنادي االخض���ر ان هايل بخي���ر وهو يرقد 
حاليا ف���ي املدينة الطبية بعمان إلجراء املزيد 
من الفحوصات الطبية وللوقوف على مراحل 
عالجه النهائية. وأضاف البالم ان اخللوق هايل 
طلب نقل حتياته الى اجلمهور العرباوي، مشيدا 
بإخالصهم ووفائهم جتاهه، كما ش���كر كل من 

سأل عنه وتابع حالته. اجلدير بالذكر ان الالعب 
تعرض إلصابة قوية في احدى مباريات الدوري 
خرج عل���ى اثرها من امللعب لكنه دخل بعدها 
بساعات الى مستشفى األميري، حيث مكث أياما 
قبل ان يغادر الى املنزل للراحة ليتوجه بعدها 
الى االردن ملواصلة العالج حيث حظي الالعب 
برعاية واهتمام كبيرين من مجلس ادارة النادي 
وجماهيره وعدد من الش���خصيات الرياضية 
في البالد، كما تواصل معه عدد غير قليل من 
رياضيي األردن فور وصوله الى عمان، وكان 
على رأسهم ولي العهد االمير احلسني بن عبداهلل 

الثاني الذي قام بزيارته في املستشفى.

بها من قبل احتاد اللعبة الدولي 
واملدرجة ضمن التصنيف. كما 
تقدم املسري بالشكر الى رئيس 
االحتادين الكويتي واآلسيوي 
للجودو وأمني سر عام اللجنة 
االوملبية عبيد العنزي س����واء 
على تسهيله اإلجراءات اخلاصة 
باخلط����ة الدولي����ة أو بالدور 
الواضح والفع����ال الذي يقوم 
به في تطوير لعبة اجلودو عبر 
مختلف احملافل احمللية منها أو 
اإلقليمية والقارية والدولية، 
الفنون  وش����كر رئيس جلنة 
القتالية ف����ي اللجنة االوملبية 

الشيخ فهد طالل الفهد على دعمه 
ومساندته لتنفيذ اخلطة، مشيدا 
باجله����ود التي ق����ام بها مدير 
اللعبة بنادي القادسية ناصر 
العصيمي ومدير الفرق محمد 
عاشور ودور زمالئه الالعبني 
في النادي، السيما قائدي الفريق 
عيسى العلي وهاني عاشور في 
تشجيعه وحتفيزه نحو حتقيق 

طموحه وآماله.

تنفيذاً للخطة الدولية للمشاركة في أوملبياد البرازيل

املسري يخوض 3 بطوالت دولية في اجلودو
يغادر البالد صباح بعد غد 
القادسية  الثالثاء العب نادي 
الوطن����ي للجودو  ومنتخبنا 
إلى  حسني املس����ري متوجها 
القاهرة للدخول في معس����كر 
تدريبي، على أن يتوجه بعده 
إلى هنغاريا الستكمال معسكره 
التدريبي الذي ميتد ملا يقارب 
الشهرين يتخلله خوضه لغمار 
منافس����ات 3 بط����والت دولية 
تتمثل في بطولتي جراند بركس 
وأورب����ا املفتوحة، إضافة إلى 
البطولة اآلسيوية املفتوحة التي 
تستضيفها الصني تايبيه، حيث 
يعول املس����ري على احلصول 
على نقاط تأهيلية تخوله من 
املشاركة في اوملبياد البرازيل 
2016 ضم����ن وزن ما فوق 100 
كجم في منافسات اللعبة. وشكر 
املس����ري مجل����س إدارة نادي 
القادسية برئاسة الشيخ خالد 
الفهد على اعتماد اخلطة الدولية 
له من اج����ل حتقيق طموحه 
للمشاركة في االوملبياد، مشيرا 
الى أن رغبته في حصد النقاط 
التأهيلية تتطلب املشاركة في 
العب نادي القادسية ومنتخبنا الوطني للجودو حسني املسري بطوالت دولية عديدة ومعترف 

ملواجهة الشرطة والوحدات في دور الـ 16 لكأس االحتاد اآلسيوي

الكويت والقادسية إلى قطر واألردن اليوم
مبارك الخالدي

تغادر البالد اليوم بعثتا 
فريقي الكويت والقادسية 
ف���ي رحلت���ني مختلفتني 
اس���تعداداتهما  ضم���ن 
خل���وض مواجهتي الدور 
ال� 16 لبطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي فاألبيض يتجه 
الى قط���ر ملواجهة فريق 
الشرطة العراقي، واألصفر 
يتج���ه الى عم���ان ملالقاة 
الوح���دات األردن���ي وال 
تخلو مهم���ة الفريقني من 
الصعوبة لطبيعة مباريات 
دور ال� 16 والتي تقام من 
مباراة واحدة، حيث أجبر 
ترتيب الكويت والقادسية 
في مجموعتيهما في الدور 
التمهي���دي عل���ى خوض 
القواعد، كما  الدور خارج 
األي���ام املاضية  تراجعت 
وتيرة اس���تعداد الفريقني 
ملواجه���ة احل���دث نظرا 
ألس���باب تراوح���ت بني 
اإلجازات اخلاصة واالرتباط 
مع تدريبات املنتخب والتي 
انتهاء  بدأت مباشرة فور 
الدوري، وكذلك مش���اركة 
عدد غير قليل مع املنتخب 
األوملبي الذي شارك األسبوع 

العائ���دون الى البالد قبل 
ساعات وهم سامي الصانع 
ويوسف اخلبيزي وطالل 
ج���ازع وحس���ني احلربي 
الفني  ويعول اجله���ازان 
واإلداري على خبرة الفريق 
الطويلة ف���ي التعامل مع 
البطولة كونه  مجري���ات 
حامل الرقم القياس���ي في 
الفوز )3 مرات(، كما عكف 
اليومني  إبراهي���م  املدرب 
املاضي���ني على دراس���ة 
فريق الشرطة العراقي عبر 
األشرطة ما يشير الى قوة 
اخلصم الذي يضم 3 العبني 
محترفني و5 دوليني وعلى 
اجلبهة القدساوية فبخالف 
الشكوك التي حتوم حول 
أمان  مغادرة الالعب حمد 
لظ���روف اإلصاب���ة تبدو 
الكتيبة الصفراء مكتملة، 
وعبر املدرب راشد بديح 
ع���ن تفاؤل���ه الكبير في 
اجتياز محط���ة الوحدات 
الصعبة، مش���يرا الى انه 
يعرف الفريق األردني جيدا 
بعد االطالع على عدد من 
مباري���ات الفريق مؤخرا، 
الكبيرة في  الثق���ة  مبديا 
العبي���ه ومقدرته���م على 

الدفاع عن اللقب القاري.

التصفيات  ف���ي  املاض���ي 
اآلس���يوية التي جرت في 
مدين���ة الع���ني باإلمارات 
واملؤهلة لكأس آسيا حتت 
23 سنة وأوملبياد ريو دي 
جانيرو والتي خرج منها 

األزرق خالي الوفاض.

إبراهيم وبديح درسا الخصمين

وتغادر بعثة األبيض 

برئاس���ة أمني السر العام 
وليد الراشد واجلهاز اإلداري 
ومدير الفريق عادل عقلة 
ومساعديه محمد الهاجري 
وأحمد الصبيح واجلهاز 
الفني بقيادة املدرب محمد 
إبراهيم و23 العبا ليس من 
بينهم خالد عجب املرتبط 
باختبارات دراسية وانضم 
الى الفريق العبو األوملبي 

األصفر واألبيض يتفرغان للبطوالت اخلارجية                                                                  )األزرق.كوم(

القادسية والفحيحيل يلتقيان النصر والتضامن في كأس احتاد اليد

الكويت يعبر كاظمة والساحل يجتاز خيطان بـ »اإلضافي«

الهجوم  استغل سرعته في 
املرتد فيما برز اجلناح األيسر 
جاسم محمد بعد مشاركته 
كبديل ملشاري العتيبي الذي 
لم يكن موفق���ا وظهر على 
فترات عبداهلل الغربللي الذي 
يشركه املدرب سعيد حجازي 
ليأخذ احساس امللعب ويعده 

لالدوار املتقدمة.
ومن جانبه، اجتهد العبو 
البرتقال���ي عل���ى اجلانب 
الهجومي من خالل حتركات 
يوس���ف حي���در وعبداهلل 
السنافس ومحمد وليد وظهر 
مبستوى جيد اجلناح االيسر 

عبدالوهاب فاضل فيما غاب 
اجلناح األمين محمد العنزي 
خاصة عن الشوط األول لعدم 
استغالله بالشكل املناسب، 
وكان العب الدائرة اسماعيل 
اخلزعل نشطا على الدائرة 
فيما لم يظه���ر عبدالعزيز 

جنيب مبستواه.
هذا وتقام اليوم مباراتان 
في ختام ال���دور التمهيدي 
حيث يلتقي القادس���ية مع 
النصر في اخلامس���ة مساء 
ويعقبه���ا لف���اء الفحيحيل 
مع التضامن في السادس���ة 

والنصف.

التي  البداية متكافئة  كانت 
قرابت منتصف الشوط األول 
عندما كان التعادل س���ائدا 
الى 6/6 بعدها  حتى وصل 
سيطر األبيض على مجريات 
املباراة وكان كاظمة يعاني 
من ضعف في اجلانب الدفاعي 
الذي اس���تغله العب اخلط 
اخللفي ف���ي األبيض محمد 
الذي استغل عدم  الغربللي 
مقابلته ليس���جل ما يقارب 
7 أهداف كانت كفيلة بتقدم 
فريق���ه الى جان���ب ظهور 
عبداهلل اخلميس مبستوى 
الذي  جيد وعلي عبدالقادر 

حامد العمران

قسا الكويت على كاظمة 
بالتغلب علي���ه 22/34 في 
اللقاء الذي جرى امس االول 
على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية في اطار منافسات 
الدور التمهيدي للمجموعة 
االولى بكأس احتاد كرة اليد 
الى  وبذلك تأه���ل األبيض 

الدور ربع النهائي.
الثانية،  املب���اراة  وفي 
احتاج الساحل لوقت اضافي 
الجتياز خيطان 26/27 وكان 
انتهى  الوقت األصل���ي قد 
بتع���ادل الفريق���ني 22/22 
وبذلك س���يلتقي الساحل 
مع بطل النس���خة األخيرة 
الكوي���ت في مباراة صعبة 
للغاية، والغريب في املباراة 
انهى الشوط  الس���احل  أن 
األول لصاحلة بنتيجة 9/18 
واستطاع خيطان حتقيق 
التع���ادل بعد مراقبة العب 
اخلط اخللفي في الساحل 
فيصل احلوط���ي مع تألق 
كبير من ح���ارس خيطان 
محم���د الكن���دري ولك���ن 
املجه���ود الكبير الذي بذلة 
العبو خيطان اثر عليهم في 
الوقت االضافي، وفي املباراة 
الثالثة حقق الساملية فوزا 
اليرموك 28/38  سهال على 
في مباراة من طرف واحد 
سيطر أبناء الساملية عليها 
بفضل خبرة العبيه الكبيرة 
بأغلب املراكز وكان الهجوم 

املرتد عنوان املباراة.
التي  املباراة األولى  في 
الكويت مع كاظمة  جمعت 

عبداهلل اخلميس يثب للتسديد على مرمى كاظمة 

أعلن أن املفاوضات جارية لتشكيل اجلهاز اإلداري في »كاظمة«

بوسكندر: نفاضل بني روماني وبرازيلي لقيادة فريق الكرة

عصام سكني، فواز بخيت، 
بدر حجي وأمين احلسيني 
وستقوم اللجنة باالجتماع 
معهم وبحث إمكانية إسناد 
إذا ما  املهمة لواحد فيه���م 
كانت ظروفه تسمح له العمل 

وإدارة شؤون الفريق.
التعاق���دات مع  وحول 
الالعب���ني احمللي���ني ق���ال: 
املفاوضات جارية مع بعض 
األندية احمللية الس���تعارة 
بعض الالعبني أو حتى شراء 
البعض اآلخر منهم بصفة 
الكشف عن  دائمة، وسيتم 
االسماء بعد انتهاء اجراءات 
ضم الالعبني رسميا لفريق 

الكرة.
وانتقد بوسكندر تأخر 
احتاد كرة القدم في ارسال 
برنام���ج العم���ل للمراحل 
الس���نية وحتدي���د الفئات 
السنية التي يتم على إثرها 
بناء الهيكل اإلداري والفني 
القائم على تشكيل املراحل إذا 
كانت وفق األعمار الزوجية 
الفردي���ة  أو   »18 ،16 ،14«
»15، 17، 19« لتمكينن���ا من 
االنتهاء من التعاقدات، مشيرا 
إل���ى أن إدارة النادي قامت 
مبخاطبة إدارة احتاد الكرة 
منذ 10 أيام ولم يتم الرد على 
استفسارات النادي، خاصة 
وأن جميع األجهزة والهياكل 
مت االنتهاء منها باس���تثناء 
قطاع كرة القدم الذي اليزال 

العمل فيه متوقفا.
وطالب بوس���كندر من 
إدارة احتاد كرة القدم تقليص 
ع���دد الالعبني املش���اركني 
في صف���وف الفريق األول 
واالكتفاء بعدد 30 العبا بدال 
من 36 وإلغاء فريق الرديف 
واالكتف���اء بفريق حتت 23 
عاما رغم أننا لسنا مقتنعني 
به���ذه املرحلة كون الالعب 
في مثل هذا العمر يجب أن 
يكون قد حظي بفرصته في 
البروز مع الفريق األول إال 

انها تعتبر حال وسطا.

وباربوزا على أن تعيد جلنة 
الك���رة اختي���ار احملترفني 
األفضل بع���د االنتهاء من 
الفني  التعاقد م���ع اجلهاز 
اجلديد الذي سيكون شريكا 
رئيسا في اختيارات املوسم 

القادم.
وفيم���ا يخ���ص اجلهاز 
اإلداري قال: اللجنة ستتولى 
مسؤولية االتفاق مع اجلهاز 
اإلداري اجلديد الذي سيتولى 
مهام إدارة الفريق للموسم 
القادم، وهن���اك مفاوضات 
جاري���ة مع عدد م���ن أبناء 
الن���ادي ومنه���م يوس���ف 
الدوخ���ي، خال���د الفضلي، 

أحمد السالمي

أكد أمني السر العام بنادي 
كاظمة يوسف بوسكندر عن 
انتهائه من إجراءات املخالصة 
البرازيل���ي  امل���درب  م���ع 
جانسينيز داسيلفا الذي مت 
إخطاره بعدم رغبة مجلس 
اإلدارة بتجديد تعاقده معه 
نظرا لعدم الرضا عن نتائج 
الفريق األول لكرة القدم خالل 
الرياضي املنقضي  املوسم 
الفري���ق املركز  بتحقي���ق 
السادس بواقع 56 نقطة وهو 
ما جاء مخالفا للخطط التي 
رصدها والتوقعات التي كنا 
منني أنفسنا بها.ظوأضاف: 
جلنة الك���رة توصلت في 
الذاتية  دارستها للس���ير 
اخلاصة باملدربني األجانب 
للموسم اجلديد إلى اتفاق 
عل���ى اس���تبعاد عدد من 
االسماء واالبقاء على اسمني 
ملدربني احدهم���ا روماني 
واآلخ���ر برازيل���ي وجار 
املفاضلة بينهما الختيار 
األفض���ل ليك���ون مدربا 
للفريق خالل املوسم القادم. 
وحول مصير احملترفني علق 
قائال: مت االتفاق على ابقاء 
البرازيل���ي باتريك فابيانو 
وإنهاء التعاقد مع احملترفني 
البقية وهم دييغو وواالسي 

داسيلفا لم ينجح في تنفيذ خطة اإلدارة                                                                          )األزرق.كوم(

طلبنا عدداً
من الالعبني 

احملليني
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في مباراة من 
طرف واحد

ُأجبر الكويت 
والقادسية على 

خوض الدور خارج 
القواعد


