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ناصر اخلرافي وأسعد البنوان في حديث مع أنور الياسني

.. ومجموعة أخرى من الالعبني

ناصر اخلرافي وأسعد البنوان وأنور الياسني يتوسطون اجلهاز الفني والعبي كاظمة

العبو كاظمة في حفل الغداء

احتفى رج����ل االعمال ناصر اخلرافي بوفد 
فريق كاظمة الذي خ����اض مباراته أمام العهد 
اللبناني اول من ام����س وانتهت بفوز كاظمة 
2 � 1 ضمن منافس����ات املجموعة الثالثة بكأس 
االحتاد اآلسيوي. وقد أقام اخلرافي حفل غداء 
في دارت����ه في صوفر. وحضر احلفل اس����عد 

البنوان رئيس مجل����س ادارة كاظمة ورئيس 
الوفد وانور الياسني وسالم املرطة عضوا مجلس 
اإلدارة سابقا واألجهزة االدارية والفنية والطبية 

والالعبون.
ورحب ناصر اخلرافي بالوفد وهنأهم على 
فوزهم ف����ي مباراتهم مع العه����د اللبناني في 

كأس االحتاد اآلسيوي، معربا عن دعمه الدائم 
لفريق كاظمة والشباب الرياضي في الكويت 
ملا فيه خير ومصلحة كل القطاعات الرياضية 
وحتى يبقى علم البالد خفاقا في املناس����بات 

والبطوالت الدولية.
من جهته، ثمن اسعد البنوان بادرة اخلرافي 

في تشجيع كاظمة وكل أبناء الرياضة، مشيرا 
الى ان الدعوة ليست غريبة عليه وهو الذي عود 

جميع الرياضيني على دعمه وتشجيعه لهم.
وقال البنوان ان الدعوة تعد حافزا لالعبي 
كاظمة على تقدمي أداء أفضل في املستقبل شاكرا 
باسمه وباسم اعضاء مجلس ادارة النادي والوفد 

ناصر اخلرافي على دعوته الكرمية وحتفيزه 
لالعب����ني. كما ثمن فواز بخي����ت دعوة ناصر 
اخلراف����ي واكد انها تصب في مبادراته التي ال 
تنقطع في دعم أبناء كاظمة الذين لم يروا منه 
إال الدعم والتشجيع والوقوف الى جانبهم في 
جميع املناسبات. وقال بخيت ان الدعوة أثلجت 

صدور أفراد الوفد والالعبني، مشددا على ضرورة 
استثمارها معنويا في املستقبل.

كما أعرب قائد الفريق فهد الفهد عن شكره 
باسمه وباسم الالعبني لناصر اخلرافي على بادرته 
التي تعد خطوة كرمية ملؤازرة الالعبني ودعم 

أبناء الرياضة وهي ليست غريبة عليه.

»المسابقات« تجتمع مع األندية
لمناقشة مواعيد بطوالت الموسم المقبل

عبداهلل العنزي
تعقد جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة اجتماعا مع ممثلي االندية 
احمللية في السادس���ة مس���اء 
اليوم ملناقشة مواعيد مباريات 
املقبل، دون  مسابقات املوسم 
التطرق ملناقشة الئحة املسابقات 
التي تشدد اللجنة على انها حق 

اصيل لها دون غيرها.
من جانبه قال رئيس جلنة 
املسابقات عماد الغربللي اننا نأمل 
ان يك���ون اجتماع اليوم مثمرا، 
فنحن نسعى الى ان يكون برنامج 
مواعيد املسابقات املوسم املقبل 
واضحا للجميع قبل بداية املوسم 

بفترة طويلة جدا من اجل اتاحه 
الفرصة لألندية كي تستعد جيدا 

قبل انطالق املوسم. 
وبني ان جلنة املس���ابقات 
حددت موعد مباراة كأس السوبر 
في 15 اغسطس املقبل على ان 
ينطلق ال���دوري املمتاز في 21 
او 22 من الشهر ذاته، مضيفا 
ان انطالق املسابقات مبكرا هذا 
املوس���م يأتي في ظل برنامج 
دولي مزدحم جدا لألزرق يتمثل 
في املشاركة بكأس اخلليج 20 
باليمن واالعداد واملشاركة بكأس 

آسيا يناير 2011 بقطر.
وأشار الغربللي الى ان جلنة 

املسابقات لن تناقش مواعيد 
اقامة دوري املراحل الس���نية 
بسبب عدم ارسال وزارة التربية 
والتعليم املواعيد الدراسية للعام 
املقبل وهذا االمر سيؤخر كثيرا 
حتديد مواعيد اقامة املسابقات 
للمراحل السنية، مجددا رفضه 
القاطع ألي تدخل من االندية في 
تعديل الئحة املسابقات للموسم 
املقبل ألن هذا االمر حق أصيل 
لالحتاد وجلنة املسابقات فقط 
وال ميكن لالندي���ة ان تتدخل 
فيه، واذا ما كان ألي ناد اقتراح 
فليقدمه وفق القنوات الرسمية 

حتى ندرسه.

الغربللي: لن نسمح ألي ناد بالتدخل في الئحة المسابقات

بهبهاني: بطولة ولي العهد للكراتيه هي األضخم

»ناشئو الطاولة« إلى تونس

يلتقي االتحاد السوري في الدوري الثاني.. و»عجب« سوبر هاتريك

األبيض يستعيد توازنه ويكتسح تشرشل بسباعية 

الكراتيه  ف���ي احت���اد  احلكام 
منص���ور الس���لطان أن جلنة 
احلكام لن تستعني بأي حكام 
من خارج الكويت، ألن حكامنا 
احمللي���ني يعتبرون من أفضل 
احلكام ف���ي املنطقة، مؤكدا أن 
احل���كام الكويتي���ني يقومون 
باإلشراف على بطوالت خارجية، 
ويلقون محاضرات ما يدل على 

كفاءاتهم.
وب���ني أن كث���رة البطوالت 
احمللية، ال تزيد فقط من خبرة 
الالعبني بل تؤدي إلى ارتفاع 
مستوى احلكم، وجتعله يتالفى 
أخطاءه مستقبال خصوصا في 
املشاركات اخلارجية، لذلك تكون 
قوة املنافس���ات في البطوالت 
احمللية مبثاب���ة اختبار جدي 
للحكام، ما يس���اهم في تطور 

مستواهم.
وشكر السلطان سمو ولي 
العهد لدعمه أبنائه الرياضيني 
ماديا ومعنويا، ما يساهم في 
تطور اللعبة، ويحفز الالعبني 

لتقدمي املزيد مستقبال.

سيكونون نواة املنتخب األول، 
ألنها تختص لفئتي الش���باب 
والناشئني، ما يجعل الفائدة منها 
مضاعفة، وستبرز أبطاال جدد، 
مشيرا إلى أن البطولة يرتفع 
مس���تواها من موسم إلى آخر 
بسبب مشاركة 14 ناديا، ومن 
التكهن مبن سيتوج  الصعب 
العهد  بطال. وشكر سمو ولي 
على الرعاية الكرمية للبطولة 

خاصة وللرياضة عامة.
من جهته، أكد رئيس جلنة 

يواص���ل احت���اد الكراتي���ه 
استعداداته، لتنظيم بطولة كأس 
س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد للناشئني والشباب التي 
تقام من 4 إلى 12 مايو املقبل، على 
صالة االحتاد في نادي الساملية 
مبش���اركة أكثر من 350 العبا، 
ميثلون جميع األندية وهي آخر 

بطوالت املوسم احلالي.
وقال نائ���ب رئيس احتاد 
الكراتي���ه عم���اد بهبهاني ان 
البطولة تعتبر أضخم بطولة 
محلية ينظمها االحتاد في املوسم 
احلالي، لذلك تكون دائما مسك 
اخلتام للعدد الكبير الذي تشارك 
فيه األندية، كما أنها ستحسم 
ال� 3  املراكز  بصورة نهائي���ة 
األولى لكأس التفوق، وبالتالي 
ستتنافس جميع األندية بقوة 
إلحراز اللق���ب من أجل زيادة 
عدد النقاط لكل ناد، ما يقوي 
حظوظهم باحلصول على كأس 

التفوق.
ان  الى  وأش���ار بهبهان���ي 
البطولة س���تفرز العبني جدد 

توجه منتخبنا الوطني للناشئني لكرة الطاولة الى 
تونس أمس للمشاركة في البطولة لدولية للناشئني التي 
تنطلق اليوم وتستمر اربعة ايام. وقال رئيس الوفد 
ناصر السيحان ان اربعة العبني سيمثلون منتخبنا في 
البطولة هم عبداهلل املكيمي ومشعل دعيج ومرزوق 

الرش����يدي اضافة لعبداهلل البحراني ويرافقهم جهاز 
فني بقيادة املدرب بافيل. وأضاف السيحان أن املنتخب 
اكتفى بالتدريبات االعتيادية نظرا لظروف امتحانات 
الطلبة في هذا الوقت موضحا أن املشاركة في البطولة 

تأتي ضمن استعداداته للبطولة العربية.

عماد بهبهاني

البرتقالي يرفض إعارة كنكوني 
والعربي يفاوض الرشيدي

رماية »شهداء الداخلية« تختتم اليوم

عبداهلل العنزي
بعث مجلس ادارة نادي كاظمة أمس كتابا رسميا الى العربي 
يرفض فيه جتديد اعارة احلارس الدولي شهاب كنكوني للموسم 
الرابع على التوالي بعد ان كانت اللجنة املؤقتة التي تدير شؤون 
العربي قد طلبت مؤخرا من ادراة كاظمة جتديد اعارة كنكوني 
اذ ابدى اجلهازان الفني واالداري للعربي رغبتهما الش���ديدة في 
التمسك بكنكوني. وقد اكدت مصادر مقربة ل� »األنباء« ان اللجنة 
املؤقتة برئاسة الشيخ سلمان احلمود ستجري مفاوضات مباشرة 
مع حارس الصليبخات خالد الرشيدي وذلك للتوقيع معه، حيث 
س���يتكفل احلمود بدفع املبلغ كامال للرش���يدي، وستكون هذه 
الصفق���ة هديته للعرباوية قبل تركه مهام عمله كرئيس للجنة 

املؤقتة بالعربي.

تختتم في العاشرة صباح اليوم على مجمع ميادين الرماية 
في صبحان، بطولة ش���هداء وزارة الداخلية التي ينظمها احتاد 
الشرطة الرياضي مبشاركة 12 قطاعا من قطاعات وزارة الداخلية. 
ويشهد اليوم اخلتامي بطولة الفردي ألفضل 10 رماة في مسابقة 
املس������دس 9 ملم، واملناف�س���ة بني أفض���ل 6 راميات في نفس 
املس���ابقة. من جانبه، أكد أمني س���ر االحتاد العقيد وليد الغامن 
ان املش���اركة الكبيرة في بطولة شهداء وزارة الداخلية للرماية 
تعكس حرص منتس���بي الوزارة الرياضيني على إحياء ذكرى 
شهداء الداخلية الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأشار 
إلى أن البطولة شهدت منافسة كبيرة ومستويات متطورة في 
الرماية والتي متثل الوجه اآلخر لرجل األمن كما شهدت مشاركات 

السيدات ألول مرة.
 ولفت إل���ى أن رئيس االحتاد اللواء الش���يخ أحمد النواف 
وأعضاء مجلس اإلدارة، يسعون إلى تنظيم مثل هذه البطوالت، 
وتوفير االحت���كاك للرياضيني عامة والرماة والراميات خاصة، 
السيما بعد الطفرة الكبيرة التي شهدها االحتاد واإلجنازات التي 

حققها في جميع األلعاب.

العربي والقادسية بنهائي كأس الشباب
مبارك الخالدي

يلتقي الغرميان العربي والقادسية في السابعة مساء اليوم على 
ستاد الصداقة والس����الم في نهائي كأس االحتاد للشباب حتت 19 
س����نة، وكان »االخضر« قد تأهل الى املباراة النهائية بعد ان اجتاز 
الكوي����ت في نصف النهائي بضربات الترجي����ح 4 - 2 بعد انتهاء 
الوق����ت االصلي بالتعادل 1 - 1، بينما بل����غ »االصفر« النهائي بعد 
فوزه على الش����باب 1 - 0. ومن املتوق����ع ان حتفل املباراة بالندية 
واالثارة ملا يضمه الفريقان من عناصر واعده ومؤثرة وكذلك للقاعدة 
اجلماهيرية للفريقني التي حترص عل����ى متابعة لقاءات الفريقني 

مبختلف املراحل السنية.

ناصر الخرافي يحتفي بكاظمة في لبنان
البنوان يعتبر الدعوة حافزاً لالعبين لتقديم أداء أفضل في المستقبل

مبارك الخالدي
بقوة وعزمية واصرار استعاد 
الكويت توازنه وتصدر املجموعة 
الثانية ملنافسات بطولة كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد ان متكن من اكتساح 
فريق اخوة تشرشل الهندي 1-7، 
مساء امس ليرفع االبيض رصيده الى 
8 نقاط تاركا املركز الثاني للفريق 
الضيف وسيلتقي الكويت في الدور 
ال� 16 فريق االحتاد السوري 12 الشهر 
املقبل . وقدم االبيض ش����وطا اول 
ممتعا تألق فيه اخلبرة بشار عبداهلل 
في قيادة الفريق وفتح اللعب من 
االطراف حيث ضرب العميد بقوة منذ 
الدقيقة 8 بعد ان مرر احمد الصبيح 
عرضية لم يجد املتألق خالد عجب 
صعوبة بتس����ديدها مباشرة على 

ميني احل����ارس ارنوب وكاد عجب 
يضيفا هدفا آخ����ر )15( اال انه آثر 
التمرير لكاري����كا ليبعدها الدفاع، 
وواصل االبيض سيطرته وهيأ بشار 
كرة داخ����ل املنطقة لم يجد كاريكا 
صعوبة ف����ي ايداعها املرمى )28(، 
ويعود بش����ار ليختصر التحضير 
البطيء ويرس����ل كرة عالية على 
راس كاريكا الذي اعادها الى عجب 
ليودعها االخير برأس����ه في سقف 
املرمى )34(، وحاول الفريق الهندي 
تقليص الفارق في العشر الدقائق 
االخيرة من الشوط اال ان محاوالته 
لم تنجح. وفي الشوط الثاني باغت 
املهاج����م ديبتو مدافع����ي االبيض 
ليس����تغل كرة مرتدة من مصعب 
الكن����دري ليحرز منها هدف فريقه 

)48(، وبعدها جنح املتألق عجب في 
احراز هدفه الشخصي الثالث والرابع 
لالبيض )50( بعد ان تلقى عرضية 
متقنة من وليد علي، وواصل عجب 
اس����تغالله اجليد للفرص ويتلقى 
كرة مهيأة من كاريكا سددها عجب 
مباشرة على يسار احلارس ارنوب 
الرابع له )سوبر  الهدف  مس����جال 
هاترك( واخلام����س للفريق )57(، 
البرازيلي روجيرو  البديل  وجنح 
في تس����جيل الهدف الس����ادس في 
الدقيقة )75( بعد ان تالعب بالدفاع 
ووضع الكرة على ميني احلارس اثر 
متريرة رائعة من بشار عبداهلل، وعاد 
روجيرو ليضيف الهدف السابع في 
الوقت احملتسب بدل الضايع بعد 

متريره متقنة من بشار.

)هاني الشمري(خالد عجب يروض الكرة قبل تسجيله للهدف اخلامس


