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النصر يستضيف
نهائي كرة الوزارات

ختام دورة الشهيد 
األولى للصاالت

خالص العزاء

صالح يكشف عن 
تنظيم »شاطئية اليد«

أعلن مقرر اللجنة الفنية لكرة 
قدم الوزارات سعد الفضلي ان نادي 
النصر وافق على استضافة مباراتي 
الدور قبل النهائي لدوري الوزارات 
اللتني ستقامان غدا )األربعاء( على 
ستاد علي صباح السالم باالضافة 
الى املباراة النهائية على لقب الدوري 
هذا املوسم. وكان دور الثمانية قد 
ش����هد فوز احلرس على األوقاف 
4-3، واالطفاء على الداخلية 1-2، 
والكهرباء عل����ى الصناعة 2-3، 

واإلعالم على املالية 1-2.

برعاي���ة رئيس احتاد العاب 
غرب آسيا الش���يخ طالل الفهد 
الذي أناب عنه الش���يخ مشعل 
الفهد مدير قطاع الناشئني في كرة 
السلة بنادي القادسية وبحضور 
اليد صالح  رئيس احتاد ك���رة 
ناصر، اختتمت مس���اء السبت 
املاض���ي دورة الش���هيد األولى 
للص���االت املغلقة لك���رة القدم 
التي نظمهتا الرابطة الدستورية 
الوطني لطلبة  التابعة لالحتاد 
الكويت � فرع اجلامعة على صالة 
الشهيد فهد األحمد في الدعية. 

 وقد ش���ارك في الدورة التي 
أقيمت عل���ى م���دار 3 ايام، 32 
فريقا ميثل طلبة كلية القانون 
في جامعة الكويت، وتوج فريق 
حسينوه باللقب بعد فوزه على 

النشمي 4-0 املباراة النهائية.

يتقدم القسم الرياضي بخالص 
العزاء م���ن عضو مجلس ادارة 
نادي اجلهراء السابق نافع كساب 
لوفاة املغفور له شقيقه. تغمد 
اهلل الفقيد برحمته وألهم أهله 
وذويه الصبر والسلوان »إنا هلل 

وإنا إليه راجعون«

كشف رئيس احتاد كرة اليد 
ناصر صالح عن عزم االحتاد 
تنظيم بطولة متخصصة في 
كرة اليد الشاطئية تكون انطالقة 
رسمية للعبة في الكويت »ملا 
ميتلكه الالعبون الكويتيون من 
مؤهالت تكفل لهم تقدمي أفضل 

املستويات«.
وأعرب صالح في تصريح ل� 
»كونا« عن ارتياحه الجتماعه 
مع املنتخ���ب الوطني احلائز 
على البطولة اآلسيوية الودية 
الثانية لكرة اليد الشاطئية التي 
اختتمت اخيرا في عمان، وعن 
ثقته بجميع الالعبني على تقدمي 
األفضل خالل االس���تحقاقات 

القادمة.
وأضاف »ان حتقيق املنتخب 
اللقب هو خير بداية  الوطني 
لنشاط كرة اليد الشاطئية في 
البالد، ويعتبر حافزا للقائمني 
اللعبة  على االحتاد على دعم 
على الرغم من ان املشاركة في 
هذه البطولة جاءت دون اقامة 

معسكر تدريبي«.

مهدي العازمي وأمني السر شافي الهاجري يتفقدان االستعداد للبطولة

بوستر البطولة

ناصر القحطاني سيتمكن من املشاركة في املباراة أمام القادسية وفي اإلطار آرثر

الشيخ أحمد الفهد يسلم مفتاح السيارة إلى أحد الفائزين

ذلول اإلمارات تتصدر حصاد السيارات والمري أحرز أول سيارة للكويت

الفهد: رعاية األمير لبطولة الكويت للهجن عززت ريادتها
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للش����ؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون التنمية ووزير 
الدولة لشؤون اإلس����كان الشيخ احمد الفهد، 
ان رعاية صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد لبطولة الكويت العاشرة للهجن عززت 
ريادتها. وقال الفهد الذي مثل صاحب السمو 
في افتتاح النسخة العاشرة، ان البطولة تعد 
من أفضل بطوالت الهجن في العالم، وتستقطب 
أفضل الهجن في العالم ناقال حتيات سموه لكل 
ضيوف الكويت من اعضاء في االحتادات العربية 

واخلليجية ومشاركني في السباقات.
واضاف: ان تأسيس االحتاد العربي للهجن 
قبل سنوات قليلة ثم تأسيس اللجنة التنظيمية 
لسباقات الهجن هذا العام سيساهم في تطور 
هذه الرياضة التي تعلق بها ابناء املنطقة العربية 
الس����يما في املنطقة اخلليجية ووصولها الى 
أعلى املراتب. ورحب الفهد بجميع املش����اركني 
في البطولة، متمنيا ان تش����هد سباقات قوية 
متتع اجلماهير احملبة لهذه الرياضة خصوصا 
ان اللجنة املنظمة رصدت العديد من اجلوائز 
القيمة للفائزين، وس����تتوج باجلائزة الكبرى 
وهي عبارة عن »سيف ذهبي« مقدم من صاحب 

السمو األمير في اليوم اخلتامي للبطولة.
من جانبه، أشاد رئيس الهيئة العامة للشباب 
والرياضة املدير العام فيصل اجلزاف بالرعاية 
السامية من صاحب السمو للبطولة التي شهدت 
هذا العام مشاركة أكثر من 2500 ذلول من عدد 
من الدول العربية واألوروبية. وأكد ان الهيئة 

ستستمر في دعم هذه الرياضة التراثية التي 
مارسها أبناء هذه املنطقة منذ زمن طويل من 
أج����ل النهوض بها خصوصا ان هذه الرياضة 

تلقى إقباال كبيرا في السنوات األخيرة.

نتائج السباقات

وعلى صعيد املنافس����ات، دخلت البطولة 
مرحلة اجلد وبالرغم من تصدر هجن اإلمارات 
جلوائز السيارات واألشواط العادية إال ان كل 
دول مجلس التعاون حصدت سيارات في اليوم 
الثاني، وكان محمد املري من الكويت صاحب 
احلظ الوحيد في اقتناص إحدى الس����يارات 
وجنح جمران ذلول األمير عبدالعزيز آل سعود 
في اقتناص اجلائزة املخصصة للشيوخ ومن 
يرغب تخليدا لذكرى املغفور له امللك فهد بن 

عبدالعزيز، وفيما يلي نتائج اليوم الثاني:
ففي الشوط األول املخصص للجذعان قعدان 
على مسافة 6 كيلو على جائزة املغفور له امللك 

فهد السيارة الند كروزر واخلنجر.
فاز الذلول جمران لألمي����ر عبدالعزيز بن 
فهد من السعودية باملركز األول والسيارة الند 

كروزر.
وفي الشوط الثاني على جائزة السيارة الند 
كروزر ايضا فاز الذلول اشقر ملبارك الشريفي 

باملركز األول.
وفي الش����وط الثالث على جائزة السيارة 
واني����ت فاز همام لألمي����ر تركي بن محمد من 

السعودية باملركز األول.

وفي الش����وط الرابع على جائزة السيارة 
وانيت فاز اجلازح لراشد بن محمد من اإلمارات 

باملركز األول.
وفي الشوط اخلامس على جائزة السيارة 
النسر، فاز الذلول جبار لسالم العويسي من 

عمان باملركز األول.
وفي الشوط السادس على جائزة السيارة 
النسر، فاز الذلول بيان حملمد املري من الكويت 

باملركز األول.
وفي الشوط السابع على اجلائزة النقدية، 
فاز الذلول صوغان حلم����د املري من الكويت 

باملركز األول.
وفي سباقات الثنيان قعدان للشيوخ ومن 
يرغب في جائزة السيارة الند كروزر واخلنجر، 
فاز الذلول معطش للش����يخ سعيد بن حمدان 

باملركز األول.
وفي الش����وط الثاني على جائزة السيارة 
الند كروزر بيك اب، فاز مروي لناصر اجلنيبي 

باملركز األول.
وفي الش����وط الثالث على جائزة السيارة 
مازدا، فاز مشكور للشيخ حمدان بن راشد آل 

مكتوم باملركز األول.
وفي الشوط الرابع املخصص على جائزة 
السيارة مازدا وانيت، فاز مبلش حملمد الوهيبي 

من عمان باملركز األول.
وفي الشوط اخلامس على جائزة السيارة 
صالون النسر، فاز الذلول املتحد لسالم املري 

من قطر باملركز األول.

استئناف النصر إلى 15 يونيو

»الثالثة« تنقل »القادسية والكويت«

التضامن أقال مولدوفان

الجمباز ينعى عبدالعال

مبارك الخالدي
حجزت الدائرة االدارية املستأنفة صباح امس الطعن في االستئناف 
املرفوع من رئيس مجلس ادارة النصر املنحل بصفته وآخرين ضد 
مدير عام الهيئة العامة للش���باب والرياضة بصفته وآخرين الى 
احلكم بجلسة 15 يونيو املقبل. وكان الطاعنون قد أقاموا االستئناف 
طعنا على قرار الهيئة العامة للش���باب والرياضة الصادر في 14 

نوفمبر املاضي والقاضي بحل مجلس ادارة النادي.
اجلدير بالذكر ان محكمة اول درجة قد رفضت دعوى الطاعنني 
وصادقت على صحة اجراءات الهيئة باحلل. وكانت دائرة اخرى 
قد نظرت صباح امس االستئناف املرفوع من مجلس ادارة الساحل 

وأرجأته الى جلسة الحقة حلني تقدمي املستندات.

اكد مدير عام القناة الثالثة حافظ عبدالرزاق ان املباراة احلاسمة 
بني القادسية والكويت ضمن اجلولة قبل االخيرة من الدوري املمتاز 
لكرة القدم يوم السبت املقبل، ستنقل على الهواء مباشرة في موعدها 
عبر القناة الرياضية الثالثة، نافيا بذلك الش����ائعات التي حتدثت عن 
عدم نقل املباراة، بناء على طلب العب املنتخب الوطني والقادس����ية 

السابق محمد فهاد، ألن املباراة ستشهد مهرجان اعتزاله.

مبارك الخالدي
أقال مجلس إدارة نادي التضامن مدرب فريقه االول لكرة القدم 
الروماني الكس���ندر مولدوفان من مهامه أمس االول بعد النتائج 
السيئة التي حققها الفريق في الفترة االخيرة وكان آخرها اخلسارة 
من الصليبخات 0 � 1 الس���بت املاضي ف���ي اجلولة ال� 19 للدوري 
املمتاز لكرة القدم. وعين���ت ادارة التضامن املدرب الوطني خالد 
ش���بيب مدربا للفريق وأحمد نخلة مساعدا له في الفترة املتبقية 

من مباريات الفريق في املوسم احلالي.

نعى احتاد اجلمباز سكرتير عام االحتاد املرحوم محمود عبدالعال 
الذي وافته املنية بعد عمر قضاه معلما ومؤسسا للعبة اجلمباز في 
الكويت، وقد عمل عبدالعال ف����ي بداياته بوزارة التربية وعمل على 
تأسيس قاعدة من العبي املدارس كانت نواة لتأسيس احتاد مستقل 
للعب����ة. وقد عاصر عبدالعال العديد من اعضاء مجلس ادارة االحتاد 

ومنهم فؤاد مساعد الصالح وتدرب على يديه العديد من الالعبني.

جوائز مالية قّيمة في بطولة المعاقين

األمير ودول���ة الكويت وأبطال 
املعاق���ني، وإجنازاتهم احمللية 
واخلارجي���ة، وتواصل اللجنة 
املنظمة عملها وإش���رافها على 
هذا العمل الذي سيكون مفاجأة 

كبيرة.

املنظمة ناصر العجمي ان حفل 
االفتتاح سيشهد فقرات ومفاجآت 
جميلة وغير مسبوقة للجماهير 
واحلضور، وهو عبارة عن افتتاح 
ضخم يرافقه برنامج عن إجنازات 
النادي وفقرات عن صاحب السمو 

على ميدالية فضية و500 دوالر، 
والثالث على ميدالية برونزية 
و300 دوالر طبق���ا للش���روط 

الدولية لبطوالت املعاقني.
ومن جهته، كش���ف رئيس 
اللجنة  جلنة االفتتاح عض���و 

بدأ الع���د التنازلي النطالق 
البطولة الدولية األولى أللعاب 
القوى للمعاقني والتي ستنطلق 
اجلمعة برعاية س���مو رئيس 
مجلس الوزراء الش���يخ ناصر 
احملمد مبشاركة 12 دولة عربية 
وأجنبي���ة ف���ي ألع���اب الرمح 
والقرص واجللة والصوجلان، 

على مضمار ثانوية كيفان.
وتواص���ل اللجن���ة املنظمة 
ف���ي الصالة  للبطول���ة عملها 
الرياضي���ة بالن���ادي الكويتي 
الرياضي للمعاقني، حيث ستشهد 
الصال���ة افتتاحا كبيرا ومميزا 
يتم اعداده حاليا بصورة منظمة 
بحضور واشراف رئيس اللجنة 
املنظمة، ومدير البطولة ورئيس 
النادي مهدي العازمي ورئيس 
حفل االفتت���اح ناصر العجمي 

واعضاء اللجنة املنظمة.
وأعلن عضو اللجنة املنظمة 
رئيس اللجنة املالية سعد األزمع 
أن الفائز باملركز األول في أي لعبة 
س���يحصل على ميدالية ذهبية 
و1000 دوالر، وسيحصل الثاني 

بدء وصول الوفود المشاركة في بطولة 
جابر األحمد للدراجات النارية

وأضاف »ان االحتاد العربي سيسخر كل امكانياته 
الجناح هذه البطولة التي حتمل اسم أمير الكويت 
الراحل الشيخ جابر األحمد � طيب اهلل ثراه � وسيعمل 

على اظهارها باملظهر الالئق واملطلوب«.

بدأت الوفود املش����اركة في بطولة جابر األحمد 
الدولية للدراجات النارية بالوصول الى البالد، وفي 
مقدمتهم رئيس االحتاد العربي للعبة شكيب البراهمي 
والوفد املرافق له. وسيرأس رئيس االحتاد اجتماع 
املكتب التنفيذي واجلمعية العمومية لالحتاد العربي 

على هامش البطولة.
وأعرب البراهمي في تصريح ل� »كونا« عن سعادته 
لتنظيم احدى جوالت البطولة العربية في الكويت »مما 
يعد تواصال لريادتها في تنظيم األحداث الرياضية 

املهمة على املستويني االقليمي والدولي«.
وأشار الى ان جناح بطولة جابر األحمد الدولية 
حتقق قبل أن تبدأ فعليا من خالل عدد الدول اخلليجية 
والعربية التي سجلت للمشاركة فيها، موضحا أنه 
تأكد مشاركة كل من االمارات والسعودية والبحرين 

وقطر وتونس واملغرب ومصر وفلسطني.
واضاف انه ستشارك من الدول األوروبية ايطاليا 

وفرنسا وفنلندا وجنوب أفريقيا.
وأشاد البراهمي برعاية الشيخة نعيمة األحمد 
للبطولة، وبالتطور الكبير الذي تشهده الكويت على 
كل املس����تويات وخصوصا الرياضية، مثمنا الدور 
الذي يقوم به رئيس نادي السيارات والدراجات اآللية 
الش����يخ أحمد الداود في االرتقاء برياضة الدراجات 

محليا وعربيا.

بعثة الكويت تتوجه اليوم إلى صنعاء

آرثر: مفاتيح لعب األصفر كثيرة ولكننا سنعطلها

ويعود بق����وة للدفاع عن لقبه 
بع����د ان يتفرغ متاما للبطولة، 
الن التركي����ز مهم جدا لالعبني 
خاصة أنهم مزي����ج بني الهواة 
واحملترفني وهذا يشكل فارقا في 
التفكير واالنسجام واالستعداد 
لنا  للمباريات، ولذلك سيكون 
شأن آخر في هذه املسابقة بعد 

ان ننتهي من الدوري.
الى ذلك وافقت جلنة املسابقات 
صباح أمس على الطلب املقدم 
من إدارة الكويت لترحيل إيقاف 
الى  القحطاني  الالعب ناص����ر 
مباراة الصليبخات األخيرة في 
أمام  الدوري على ان يش����ارك 

القادسية دون عوائق.

مهمني من الناحية اخلططية داخل 
امللعب وهم معروفون للكل ولكن 
ذلك لن يكفي ان لم يتوافر عامل 
احلظ، الالعب دائما يحتاج الى 

نصفه اآلخر وهو التوفيق.

البطولة اآلسيوية

وعن البطولة اآلسيوية قال 
آرثر ان تداخل املسابقات احمللية 
مع البطولة اآلسيوية سبب لنا 
حالة من اإلرباك، فنحن لم نظهر 
بش����كل جيد في املباراة األولى 
على ملعبنا أمام الهالل اليمني 
وتعادلنا 22 في ظل نقص شديد 
الفريق، ولكنني متأكد من  في 
ان األبيض سينهض من جديد 

العبي األصفر، واألبيض يضم 
العبني كبارا يعرف����ون أهمية 
املباراة وما متثله لهم، واإلدارة 
ل����م تقصر معه����م ومع اجلهاز 
الفني، وم����ا حققناه حتى اآلن 
من اعتالء الصدارة واحملافظة 
عليها جاء للتعاون الكبير بني 

كل األطراف.
وأش����ار الى ان العبيه بدأوا 
يستوعبون الفكر املطلوب منهم 
وجنحوا في ذلك بامتياز والدليل 
هو اعتالء صدارة الدوري باقتدار 
والوصول الى نهائي كأس سمو 
ولي العهد ونصف نهائي كأس 
صاحب السمو األمير، مضيفا ان 
الكويت يضم بني صفوفه العبني 

فالقادس����ية فريق ال يس����تهان 
به ولديه داف����ع وطموح كبير 
ويحظى مب����ؤازرة جماهيرية 
كبيرة وميتل����ك مفاتيح لعب 
رائعة وكثيرة، وكل واحد منهم 
يعد مشكلة بحد ذاته، أمثال بدر 
املطوع وفراس اخلطيب والعاجي 
كيتا فهؤالء ميتازون باخلبرة 
وحس����ن التعامل م����ع ظروف 
املباراة، ولكننا سنحاول تعطيل 
هذه املفاتيح، ولذلك فإن مهمة 
حتييد األصفر من أهم أولوياتنا 

التي نفكر فيها.
وأثن����ى آرثر عل����ى العبيه 
وقال انه����م ال يقلون من حيث 
الكفاءة واإلمكانات البدنية عن 

مبارك الخالدي
تغادر بعثة فريق الكويت في 
ال� 11 قبل ظهر اليوم متوجهة إلى 
صنعاء ملواجهة الهالل الساحلي 
اليمني ضمن منافسات املجموعة 
الثانية م����ن بطولة كأس االحتاد 
اآلس����يوي غدا على س����تاد علي 

املريسي.
ويرأس بعثة األبيض أمني السر 
وليد الراش����د وتضم مدير الكرة 
عادل عقلة واملشرف عبدالعزيز 
الهاجري وجان����ب اجلهاز الفني 
املكون من املدرب البرازيلي ارثر 
بيرناديس ومساعده محمد عبداهلل 
ومدرب حراس املرمى موجيك ومن 
العالقات العامة احمد الكوس و20 

العبا.
ومن املقرر ان يجري األبيض 
مرانه الوحيد مس����اء اليوم على 
ملعب املباراة والتي سيديرها طاقم 
اندريه  حتكيم لبناني مكون من 
احلداد ويعاونه زياد املهجر واحمد 
القواس واحلكم الرابع علي الصباغ 
ويراقبها التركمانس����تاني محمد 

كولييف.
من جهته ق����ال مدرب الفريق 
البرازيل����ي آرثر ف����ي تصريح ل� 
»األنباء« بعد انتهاء تدريب الفريق 
أول من أمس انه سيوجه تفكيره 
في األيام الالحقة الى مباراة الديربي 
امام القادس����ية السبت املقبل في 

اجلولة ال� 20 من الدوري.
وأضاف آرثر: لقد ركزنا على 
أنفسنا للمباراة جيدا من  تهيئة 
خالل احملافظة على العبينا ضمانا 
لتواجدهم في املباراة، كما حرصنا 
على اخذ االحتياطات ملواجهة كل 
االحتماالت أثناء املباراة إذ ان هدفنا 
هو إنهاؤها ملصلحتنا وعدم انتظار 
اجلولة األخيرة، الن الفرصة متاحة 

أمامنا ولن نفرط فيها.

أكثر من تكتيك

وأوض����ح ان املباراة حتتاج 
أكثر من تكتي����ك داخل امللعب 


