
رياضةالخميس  15  ابريل  2010   56

القادسية من بني الفرق الثالثة التي وقعت في املطب اآلسيوي

نصف نهائي كأس األمير »يا تأجيل يا تقديم«

النهائية والسبب مشاركتنا في 
مبارات����ن االولى ام����ام العربي 
»امس« في الدور نصف النهائي 
لكأس سمو ولي العهد واالخرى 
السبت املقبل امام الساملية في 
الدوري املمتاز، وبالتالي سنحدد 
على اثرها القائمة، مشيرا الى ان 
غياب كل من عمر بوحمد لتواجده 
في دورة عسكرية ومحمد القطان 

لظروف دراسية قد تأكد.

قبل اي مشاركة خارجية بأسبوع، 
لذلك نحتاج الى توقيع رئيس 
النادي وامن السر في احملضر 
لكي نقوم باالجراءات سريعا قبل 

ان تنتهي املهلة املسموح بها. 
وبن ان مشكلة صرف رواتب 
االحتراف اجلزئي حتى االن لم 
حتل ولم يصلنا اي رد ايجابي 
بانهاء املوضوع والسبب واضح 
وهو تواجد مدي����ر عام الهيئة 

من كأس االحتاد االس���يوي 
ووعدوهم بدراسة املوضوع 
وايجاد حل سريع اال انه حتى 
االن لم نتلق اي رد بالرغم من 
ان احد الفرق الثالثة قد تأهل 
وهو كاظمة وبالتالي سيكون 
تغيير املوعد حتميا، مشيرا 
ال���ى ان هذا الوضع ما هو اال 
جزء من تخبط جلنة املسابقات 
املستمر الذي دائما ما يرهق 

العامة للشباب والرياضة فيصل 
البالد، متسائال  اجلزاف خارج 
ماذا تفعل اللجنة املكلفة بدراسة 
هذه املش����كلة ان لم يكن مدير 
الهيئة موج����ودا ويتخذ قرارا 

حاسما. 
واشار سيف الى ان القادسية 
سيغادر صباح االحد الى بيروت 
ملالقاة النجمة اللبناني الثالثاء 
املقبل، والى االن لم حتدد القائمة 

الفرق واداراتهم.

جميع المعامالت متوقفة

وفي شأن آخر اكد سيف ان 
جميع معامالت القادسية مازالت 
متوقفة حتى االن بسبب سفر 
رئيس النادي طارق احلس����ون 
خارج البالد وليس فقط املعامالت 
املالية والبنكية بل حتى تفرغات 
الالعبن التي يجب ان نفرغ منها 

عبدالعزيز جاسم 
وقعت جلنة املسابقات في 
احتاد الكرة ف���ي مطب جديد 
تعرضت له بعد حتديد موعد 
النهائي لكأس  الدور نص���ف 
سمو االمير في 14 مايو املقبل 
الذي تأهل���ت إليه 4 فرق هي 
الكويت والقادس���ية وكاظمة 
والعربي، واملطب هو ان الكويت 
وكاظمة والقادسية تنتظرها 
مش���اركات خارجية في كأس 
االحتاد االسيوي وأملها كبير 
في التأهل وحتتاج الى فوز او 
تعادل من مباراتن، وبالتالي 
فإن حجز بطاقة الدور الثاني 
بات شبه مضمون، اال ان املشكلة 
ليست في تأهلها بل في مواعيد 
مبارياتها حيث ستقام مباراة 
دور ال� 16 ف���ي 12 مايو املقبل 
ما يعني استحالة اقامة الدور 
نصف النهائي لكأس االمير 14 
ماي���و الن الفترة الفاصلة بن 

املباراتن يوم واحد فقط.
 واضاف���ة الى ذلك في حال 
حصول احد الف���رق املذكورة 
على املركز الثاني في مجموعته 
ستكون مباراته خارج الكويت 
ما يعني ان جلنة املسابقات من 
االن عليه���ا التفكير في تقدمي 
موعد مبارتي نص���ف نهائي 
كأس سمو االمير الن التأجيل 
اصبح شبه مستحيل بعد حتديد 
النهائية للكأس  موعد املباراة 
في 17 مايو، لذلك ستعكف جلنة 
املسابقات خالل اليومن املقبلن 
على دراسة جدول املسابقات 
بصورة كبيرة لكي تخرج من 
املأزق الذي وقعت فيه والذي 

البد من ايجاد حل له. 
الس���ياق نفسه قال  وفي 
منسق الفريق االول بالقادسية 
حسن سيف انهم كإدارة ابلغوا 
جلنة املسابقات بأن تضاربا 
في املواعيد سيحدث في حال 
تأهل االصفر الى الدور الثاني 

بعد تحديد مباريات دور الـ 16 من كأس االتحاد اآلسيوي في 12 مايو المقبل

حسين يحتفي ببراعم كاظمة

الجولة األخيرة لكأس الشباب اليوم

الكويت تستضيف »خليجية الكراتيه«

فهاد يدعو الخالد لمهرجان اعتزاله 

كرم مسؤول االنترنت في نادي كاظمة سلمان حسن في حفل 
عش���اء في مطعم »فرايديز« فريق حتت 13 س���نة بعد حصولهم 
على املركز الثالث بالدوري، وهو املركز املتقدم الوحيد حتى اآلن 
للمراحل السنية للنادي، ويعتبر هذا الفريق رافدا للمراحل السنية 
االخرى، وللفريق االول مس���تقبال ملا يضمه من مجموعة مميزة 
من الالعبن الواعدين مثل عبدالرحمن الفيلكاوي وعمر البديوي 
ومحمد القالف وبدر ذكر اهلل وبندر عبداهلل العصفور بورس���لي 

ونواف عبداهلل.

مبارك الخالدي 
تختتم في السادس���ة والنصف مس���اء اليوم مواجهات الدور 
التمهيدي من بطولة كأس االحتاد للشباب حيث يلتقي في املجموعة 
االولى الكوي���ت )15 نقطة( مع التضام���ن )نقطتان( على ملعب 
الس���احل والس���املية )6 نقاط( مع كاظم���ة )8 نقاط( على ملعب 
التضامن والشباب )10( مع الفحيحيل )2( على ستاد ثامر. وفي 
اط���ار مواجهات املجموعة الثانية يلتقي العربي )12( مع اجلهراء 
)9( على ستاد علي صباح السالم والقادسية )15( مع النصر)3( 
على ستاد صباح السالم وخيطان )3( مع الساحل )6( على ستاد 
محمد احلمد. علما بأن مواجهات املربع الذهبي للبطولة س���تقام 

22 من الشهر اجلاري.

ع���اد الى البالد اول من امس احمد الدويلة عضو مجلس ادارة 
احتاد الكراتيه وعضو اللجنة التنظيمية للكراتيه مبجلس التعاون 
ل���دول اخلليج العربي بع���د حضور اجتماع اللجن���ة التنظيمية 
اخلليجية للكراتيه بالرياض الذي عقد الس���بت املاضي، بحضور 
ممثلي احتادات اللعبة بدول مجلس التعاون، وقد اتخذت اللجنة 
عدة قرارات، ومنها: اعتماد امليزانية واحلس���اب اخلتامي للجنة 
التنظيمي���ة للكراتيه لعام 2009، واقام���ة بطولة اخلليج الثانية 
عشرة للكراتيه ملرحلتي الناشئن والشباب مبدينة الدوحة بقطر 
خالل الفترة من 16 الى 17 يوليو املقبل مع إلغاء مرحلة االشبال من 
البطولة، واملوافقة على طلب االحتاد الكويتي للكراتيه باستضافة 
بطولة اخلليج للكبار »العمومي« 2011، ومخاطبة االحتاد االماراتي 
بخصوص اقامة البطولة اخلليجية للسيدات مبدينة دبي، وحتديد 
موعد انتقال اللجنة التنظيمية اخلليجية للكراتيه من السعودية 

الى مقرها اجلديد باالمارات بدءا من اول اكتوبر املقبل.

 وجه العب الفريق االول لكرة القدم في نادي القادسية واملنتخب 
الوطني محمد فهاد الدعوة الى وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد 
حلضور مهرجان اعتزاله الذي سيقام على هامش مباراة القادسية 
مع الكويت ضمن اجلولة ال� 20 من الدوري املمتاز والتي تقام يوم 
24 اجلاري على ستاد نادي الكويت حتت رعاية نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية الشيخ احمد الفهد، وفي نهاية اللقاء 

قدم فهاد الى اخلالد درعا تذكارية بهذه املناسبة.

سلمان حسني يتوسط العبي كاظمة حتت 13 سنة

األمير سلطان بن فهد يتسلم درعا من أحمد الدويلة

الشيخ جابر اخلالد يتسلم درعا من محمد فهاد

على الديحاني يسلم الكأس إلى سعود تركي

عبيد املياس يسلم الكأس إلى قائد الساملية

العسعوسي: الفوز بكأس األشبال خير تعويض للدوري

السالمية يتوّج بطالً لكأس »اليد« تحت 12 سنة

واعلن العسعوسي رغبته في 
االستمرار بقيادة قطاع االشبال في 
النادي املوسم املقبل مؤكدا انه لن 
يتردد في البقاء مع الكويت متى 
طلب منه ذلك الن االجواء تساعد 
على العمل الناجح والتعاون بن 

اجلميع.

املختلفة وهو ما ينبئ مبستقبل 
واعد للفريق االول في السنوات 
املقبلة وه���ذا نتيجة للتخطيط 
الواعي الذي يشرف عليه مدير 

قطاع الناشئن فهد الغامن.
وامتدح العسعوسي العبيه 
وق���ال ان الفريق ممي���ز بادائه 

فرم����اوي، ولي����د خالد، موس����ى 
اس����ماعيل، حسن سلمان، حسن 
محمد عبود، احمد علي، هاش����م 
القطان، حسن محمود، احمد علي 

ومحمد دشتي.
الفريق احمد سليمان  ويدرب 

ومحمود احلنيف مشرفا وسعود 
املنصور مديرا لقطاع الناشئن.

اللق����اء احلكمان نصيب  أدار 
الرندي ومحمد جابر.

اكد قائد الساملية  ومن جانبه 
يعقوب محم����د ان الالعبن كانوا 

قد وع����دوا إدارة الفريق والنادي 
بجمع بطولت����ي الدوري والكأس 
وقد أوفوا بوعدهم وهذا يؤكد الثقة 
الالعبن بإمكانياتهم  الكبيرة من 
التي صنعه����ا وجود مدرب كفء 

هو املصري أحمد سليمان.

اجلماعي وهناك العبون مميزون 
مثل القائد سعود تركي وعبداهلل 
الش���مري وعبداهلل الس���بيعي 
الس���رهيد وصالح  وعب���داهلل 
العويص���ي ومحم���د العدواني 
وطالل جازع وعبداهلل املسبحي 

وغيرهم.

مبارك الخالدي
عبر مدرب فريق اشبال الكويت 
عبداحلمي���د العسعوس���ي عن 
سعادته بفوز فريقه بلقب كأس 
االحتاد لالشبال بعد ان تغلب على 
النصر في املباراة النهائية 0-1. 
وقال ل� »األنباء« ان الفوز بالكأس 
هو خير تعويض للقب الدوري 
الذي ل���م تنجح في التتويج به 
بعد هزميتنا في املباراة النهائية 
وحصولن���ا على لقب الوصيف 
وكنا االقرب حلصد البطولة لوال 

ظروف استثنائية.
واض���اف ان االجن���از جاء 
بتضافر جهود اجلميع من ادارة 
والعبن وجه���از فني، فاالدارة 
لم تقصر ف���ي توفير متطلبات 
اجلهاز الفني من حيث املعسكرات 
التي كانت بدايتها في اغسطس 
املاضي في املجر ومعسكر اخر 
في القاهرة حيث خاض الفريق 
عددا من املباريات الودية اكسبت 
العبينا لياقة املباريات والعديد 

من املهارات.
واش���ار العسعوسي الى ان 
الكويت  ف���ي  الناش���ئن  قطاع 
قطاع مميز، وحصولنا على كأس 
التفوق لقطاع الناشئن املوسم 
املاضي ف���رض علينا احملافظة 
على االجناز، خاصة ان االبيض 
يعج باملواهب في املراحل السنية 

حامد العمران
الس����املية بط����ال لكأس  توج 
كرة اليد حتت 12 سنة بعد فوزه 
املستحق على اليرموك 24-20 في 
اللقاء الذي جرى أول من امس على 
صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية 
وبذلك يكون الس����ماوي قد جمع 
بطولة الكأس الى جانب الدوري 
فيما احتل اليرموك املركز الثاني 
وجاء الكويت في املركز الثالث بعد 

فوزه على الفحيحيل 23-27.
وعقب اللقاء اخلتامي قام امن 
الصندوق املساعد في االحتاد عبيد 
املياس بتقدمي كأس البطولة الى 
قائد الساملية فيما سلم امليداليات 
امللونة نائب رئيس نادي الساملية 
جواد عس����كر ومدير املنتخبات 
جاس����م الذياب بحضور عضوي 
مجلس إدارة نادي الساملية عثمان 
الدوس����ري وصقر فيروز ومدير 
اللعبة في اليرموك يوسف عثمان. 
ومث����ل الفريق البطل كل من علي 
خالد، ناصر محمود، علي محمد، 
يعق����وب محم����ود، عبدالرحمن 

أبدى رغبته في االستمرار مع الكويت فليطح: »الهيئة« استعدت لبطولة الهجن

الساحل يهزم الجهراء في »الصاالت«

لبنان يستضيف »أندية آسيا لليد«
حامد العمران

قررت اللجنة التنفيذية باالحتاد اآلسيوي لكرة اليد منح استضافة 
البطولة اآلس����يوية ال� 13 لألندية أبطال الدوري الى االحتاد اللبناني 
لتنظيمها في الفترة من 25 سبتمبر الى 7 اكتوبر املقبلن، كما مت حتديد 

املوعد النهائي لإلعالن عن املشاركة في 30 من يونيو املقبل.
وكان االحتاد اآلس����يوي قد صنف االحتادات الواقعة حتت مظلة 
االحتاد اآلس����يوي الى 3 فئات لدفع رس����وم املش����اركة، حيث يضم 
املس����توى األول احتادات الكويت، كوريا اجلنوبية، الصن، اليابان، 
قطر، السعودية، واإلمارات وتدفع األندية املنتمية لهذه الدول 3 آالف 
دوالر رسم اشتراك فيما تضم الفئة الثانية احتادات البحرين وسلطنة 

عمان وإيران واألردن والصن تايبيه.
وتدفع األندية املنتمية لها 2500 دوالر رسم اشتراك، اما املستوى 

الثالث فيضم بقية االحتادات وتدفع 500 دوالر كرسوم مشاركة.
وكان املجلس التنفيذي قد اجتمع في السادس من الشهر اجلاري 

في مقر االحتاد في الكويت.

اكد مدير القرية التراثية بنادي 
الهجن هادي العجمي ان القرية 
جاهزة الستقبال ضيوف الكويت 
في بطولة الهجن العاشرة التي 
تقام برعاية صاحب السمو األمير 
والتي تش����ارك فيها هجن دول 
مجلس التعاون وتنطلق بعد 3 
ايام. واضاف العجمي ان الهيئة 
العامة للشباب والرياضة وفرت 
جميع االمكانات من اجل اجناح 
املهرجان الكبير الذي يقام برعاية 
صاحب السمو االمير، مؤكدا تعاون 
اجلميع من اجل ابراز هذا احلدث 
واالحتفاء باالشقاء من دول مجلس 

التعاون والدول العربية وان هناك تنسيقا كامال بن اللجان العاملة 
من اجل امتام جميع االعمال قبل انطالق البطولة.

من جانبه اكد د.حمود فليطح نائب املدير العام لشؤون الرياضة 
ان الهيئة ونادي سباق الهجن جاهزان الحتضان واستضافة البطولة، 
حيث قامت الهيئة بتشكيل جلنة عليا برئاسة رئيس الهيئة فيصل 
اجلزاف، وحس����ن الدواس رئيس النادي نائب����ا لرئيس اللجنة الى 
جانب عضوية العديد من مس����ؤولي الهيئ����ة ومجلس ادارة النادي، 
وذلك بغرض التنسيق والتعاون وحتديد اخلطوات واالهداف الراقية 
لنجاح البطولة وضمان االستمرارية واالنتشار بالشكل الالئق على 

املستوين الداخلي واخلارجي.
وقال فليطح ان جميع اللجان الفرعية واالدارية املنبثقة عن اللجنة 
العليا تعمل جميعها على قدم وساق، حيث قامت جلنة الصيانة بالهيئة 
بعمل التجهيزات والترتيبات الالزمة ملضامير الس����باقات والصالة 
الرئيس����ية واعمدة االنارة وغرف البث االذاعي والنقل التلفزيوني، 
الى جانب جتهيز جميع الوسائل اخلاصة بلجان التحكيم والترتيبات 
الالزمة باقامة واس����تقبال ضيوف الكويت من مسؤولن ومشاركن 

من اصحاب الهجن.

اقترب الساحل من التأهل الى الدور الثاني لدوري الصاالت لكرة 
القدم بعد فوزه على اجلهراء 4 � 2 في اللقاء الذي جمعهما على صالة 
اليرموك مبشرف، وجنح الساحل في تقدمي مستوى مميز ساهم في 
إقصاء اجلهراء. وبهذا الفوز يرفع الس����احل رصيد الى 9 نقاط محتال 
املرك����ز الرابع فيما تذيل اجلهراء الترتيب من دون أي نقطة. ويلتقي 
اليوم الصليبخات وخيطان ضمن اجلولة السادسة للمجموعة األولى في 

واحدة من املباريات التي ستكون الندية واإلثارة حاضرتن فيها.
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