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العبو الشباب يحملون درع التفوق العاممحافظ حولي عبداهلل الفارس يتسلم درعا من الشيخ خالد العبداهلل بحضور خلف السعيدي ود.عبداهلل الطريجي

السالمية بطاًل لكأس سمو ولي العهد للكراتيه

توج الس���املية بلقب بطولة سمو ولي 
العهد الثالثة للناشئني والشباب للكراتيه 
بحصوله على )37( نقطة وجاء الشباب في 
املركز الثاني برصيد )33( نقطة فيما حل 
القادسية ثالثا برصيد )31( نقطة، وذلك في 
ختام منافسات املوسم الرياضي للكراتيه 
والذي أقيم أول من أمس برعاية سمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد والذي أناب عن 
سموه محافظ حولي الفريق متقاعد عبداهلل 
الفارس بحضور رئي���س احتاد الكراتيه 
الش���يخ خالد العبداهلل وعدد من رؤساء 
األندية وأعضاء مجالس إداراتها وأعضاء 
مجلس إدارة احتاد الكراتيه وجمهور غفير 

مأل صالة احتاد الكراتيه بنادي الساملية.
وحصل الشباب على كأس التفوق العام 
للم���رة الثامنة في تاريخه بحصوله على 
)14.966( نقطة وجاء اليرموك ثانيا بعدد 
)12.634( نقطة والقادسية ثالثا )11.034( 

نقطة.
من جانبه، أشاد محافظ حولي الفريق 
متقاعد عبداهلل الفارس بالدعم الكبير الذي 
يقدمه سمو ولي العهد للمسابقات والبطوالت 
ودعم أبنائه الرياضيني دائما في مختلف 
املجاالت قائال »إن سمو ولي العهد رياضي 
من الطراز األول ويعي جيدا دور الرياضة 

في تنمية أبنائنا عقليا وبدنيا«.

وأضاف أنني سعيد وفخور جدا بوجودي 
نيابة عن سمو ولي العهد في ختام املوسم 
الرياضي للكراتيه وختام بطولة س���موه 
للش���باب والناشئني، كما ش���كر الفارس 
رئيس وأعضاء مجلس إدارة احتاد الكراتيه 
على هذا اخلتام الناجح والكبير وحضور 
جمه���ور غفير مأل الصالة وهو دليل على 
جناح نشاط الكراتيه بوج�����ود رياضيني 
ميلك����ون عقلية احترافي�����ة تس���ع����ى 
دائما إلى تطوير اللع��ب�ة وزيادة شعبيتها، 
ون�����وه إلى اجلهود اجلبارة التي يقوم بها 
احتاد الكراتيه والتي تستحق كل الشكر 

والتقدير.

من ناحيته، تقدم الشيخ خالد العبداهلل 
إلى سمو ولي العهد بالشكر اجلزيل على 
رعايته الس���امية لبطولة سموه وخلتام 

املوسم الناجح بكل املقاييس. 
وق���ال ان املوس���م جنح بش���كل كبير 
خصوصا ان آخر البطوالت حتمل اسم سمو 
ولي العهد كما زاد دعم سموه املالي واملعنوي 

للفرق الفائزة من تطور اللعبة.
وأوضح العبداهلل أن الكراتيه من األلعاب 
الفردية ولكنها بدأت تأخذ مكانها الكبير 
بني اجلماهير وتنافس األلعاب اجلماعية 
وخير دليل على ذلك حضور جماهير غفيرة 

لم تتوقف عن التشجيع.

وبني ان االحتاد سيقوم في األيام القليلة 
املقبلة بعد أن اختتم املوسم الرياضي بالبدء 
في جتهيز املنتخب���ات الوطنية خلوض 
منافسات البطوالت اخلارجية واالستحقاقات 

القادمة.

شركاء في النجاح

من جهته شكر أمني سر احتاد الكراتيه 
خلف الس���عيدي األندية على مشاركتها 
االحتاد في تطوير اللعبة وختام املوسم 
بكل جناح. وقال ان احتاد الكراتيه واألندية 
شركاء في النجاح والتطور وازدهار اللعبة 
م���ا ينعكس إيجابا على تطور مس���توى 

املنتخبات الوطنية.
أما رئيس نادي الس���املية احلاص�����ل 
الطريجي  البطولة عب���داهلل  لق���ب  على 
فق���ال ان الفوز بكأس بطولة س���مو ولي 
العهد ف����ي ختام املوس���م الرياضي هو 
مسك اخلتام لنشاط ناجح متطور بقيادة 
العبداهلل،  رئيس االحت����اد الشيخ خالد 
وتابع: ل����م ي���أت الفوز من فراغ بل بعد 
جهد كبير بذله اجلهاز اإلداري والفني إلى 
جانب الالعبني وهو تعاون مثمر في لعبة 
من العاب الس���املية والتي نسعى إلى أن 
يك���ون دائما في مقدم���ة الفرق في جميع 

البطوالت.

الشباب يتوج بكأس التفوق العام

الهذال يكّرم العبي النصر

رماية ناقالت النفط تنطلق اليوم

قدم مجلس ادارة نادي النصر برئاسة نوري الهذال مكافأة مالية 
لفري���ق القدم احلائز املركز الثالث في الدوري املمتاز للموس���م 
احلالي، وهو ما يعتبر اجنازا للفريق، وقد ش���كر الهذال مدير الكرة 
محمد مجاهد ومشرف الفريق محمد العدواني واملدير الفني للفريق 
علي الشمري على اجلهود الكبيرة التي بذلوها خلدمة الفريق طوال 
املوس���م، كما اثنى على عطاء الالعبني املميز، والذي جعلهم ضمن 

افضل 3 فرق محليا.

تنطلق اليوم بطولة ش���ركة ناقالت النفط الكويتية على مجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد االوملبي للرماية وتختتم غدا، مبشاركة 
3 فئات وهي: العمومي والناشئني ورماة مدرسة الرماية في الرمايات 
االوملبية على أسلحة الرصاص البندقية واملسدس 10م، البندقية 50م 

راقدا، املسدس احلر 50م، املسدس 25م.
وقال أم���ني الصندوق وعضو اللجنة املنظمة للبطولة عيس���ى 
بوطيب���ان، انه س���عيد للجهود التي يبذله���ا القائمون على تنظيم 
البطولة إداريا وفنيا، ومتنى ان تكون املنافس���ة قوية بني األبطال 
والبط���الت وحتقيق نتائج متميزة، وطال���ب الرماة والراميات بان 
يس���تثمروا اجلهود التي تبذل من رئي���س وأعضاء مجلس اإلدارة 
لالرتقاء باملس���توى الفني، وحتقيق االجنازات باسم بلدهم الغالي 

خاصة أنهم مقبلون على املشاركة في بطوالت عاملية.

برجس: »الهيئة« وسفارتنا في المغرب تفاعلتا 
مع وفد الـ »ميني باسكت« بشكل سريع

العجمي: الكويت تستضيف 
»خليجي واحد« لهوكي الجليد

أفاد أمني س����ر احتاد الس����لة 
ضاري برجس بأن االحتاد جتاوبا 
منه مع الظ����روف التي مير بها 
وفد منتخب ال� »ميني باسكت« 
)حتت 12 سنة( في املغرب أرسل 
حوالة مالية الى رئيس الوفد سعد 
العجمي بعد أن اضطر الوفد للبقاء 
في الرباط أليام اضافية اثر اغالق 
السلطات املغربية مطاراتها بسبب 
البركاني  الرماد  وصول سحابة 
القادمة من ايسلندا الى جزء من 

املجال اجلوي املغربي.
وكان املنتخب قد ش����ارك في 
بطولة موالي احلسن التي شارك 

فيها 8 فرق وحل املنتخب ثالثا بعد فوزه في أربع 
مباريات وخس����ارته مباراة واح����دة أمام مصر في 
نصف النهائي.\ وبني برجس أن الفريق يلقى اهتماما 
كبيرا من قبل سفارتنا في املغرب وبشكل خاص من 
السفير محمد الدويخ والسكرتير االول صالح احلداد، 
مضيفا أن الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة 
برئيسها فيصل اجلزاف ونائبه للشؤون الرياضية 

الهيئات  د.حمود فليطح ومدير 
الرياضية تفاعلت بشكل سريع مع 
هذه الظروف واعتمدت مبلغا ماليا 
للوفد لتسيير أموره ومت حتويل 
املبلغ لرئيس الوفد صباح أمس. 
وأعرب برجس عن شكره للهيئة 
وسفارتنا على سرعة جتاوبهما 
ووقفتهما م����ع الفريق، مطمئنا 
اسر الالعبني بأن أوالدهم بخير 
وبصحة وأن تأخرهم كان لضمان 
الى أن رئيس  سالمتهم، مشيرا 
االحتاد الشيخ حمد السالم على 

اتصال دائم بالوفد.
التي  ونوه برجس باجلهود 
بذلها سعد العجمي بعد علمه باغالق املطارات املغربية 
وسرعة اتصاله بسفارتنا وتوفير السكن بأحد الفنادق.  
وأوضح سعد العجمي في اتصال هاتفي أن العودة 
للبالد س����تكون اليوم ولكن ل����م يتم حتديد موعد، 
مؤكدا ان ذلك يعود للضغوط الكبيرة على مكاتب 
اخلطوط املصرية، الفتا الى أنه فور علمنا باملوعد 

احملدد سنقوم بابالغ أولياء األمور مباشرة.

اعلن رئيس احتاد الهوكي 
فهيد العجمي عن تنظيم الكويت 
للنس���خة االولى من بطولة 
اخلليج للمنتخبات »خليجي 
واحد« في صالة التزلج بدءا 
من 25 اجلاري حتى 1 يونيو 
املقب���ل مبش���اركة منتخبات 
االمارات والسعودية وعمان 
باالضافة الى البلد املستضيف 
الكويت، فيم���ا اعتذرت قطر 
والبحرين عن عدم املشاركة 
وذلك باشراف االحتاد الدولي 

لهوكي اجلليد.
ب���أن  العجم���ي  وأف���اد 

االس���تعدادات بدأت ومت حج���ز صالة التزلج 
الس���تضافة البطولة باالضافة الى ترتي����ب 
اقامة الوفود والالعبني وجتهيز العبي املنتخب 
الوطني للظهور بصورة جي���دة في البطولة 

االولى.
وبني ان البطولة ستقام بنظام الدوري من 
مرحلة واح���دة، ويتواجه في النهائي صاحبا 

اعلى نقاط، فيما يلعب الثالث 
والرابع على املركز الثالث حيث 
مت تخصي���ص كأس للبط���ل 
وميداليات ذهبي���ة وفضية 
الثالثة  وبرونزية للمراك���ز 

االولى.
من جهته، قال امني الس���ر 
في االحتاد الشيخ نواف احلمد 
املبارك ان البطولة تعتبر اجنازا 
يسجل للكويت في استضافة 
االشقاء اخلليجيني في النسخة 
االول���ى لتكون انطالقة مهمة 
للهوكي خليجيا لرفع املستوى 

وانتشار اللعبة.
وذكر ان املنتخبات ستقيم في فندق »سفير 
انترناشيونال« فيما يقيم كبار الضيوف في فندق 

»كورت يارد ماريوت« مع احلكام الدوليني.
وأضاف املبارك ان الوفود تبدأ في الوصول 
الى البالد ف���ي 23 اجل���اري، متمنيا التوفيق 
ملنتخبنا الوطني في البطولة التي يستضيفها 

على ارضه.

فهيد العجميضاري برجس

الفحيحيل »يتعملق«  على الصليبخات في »ممتاز« اليد

)عادل يعقوب(مدافع التضامن عبداهلل عشوان يتعرض للعرقلة من البرازيلي ويلسون

الكويت يصطدم بالرياضي في نصف نهائي السلة العربية

حامد العمران
تعملق الفحيحيل على الصليبخات واكتسحه 
39 - 24 )الش���وط االول 20 - 12( في املباراة 
التي جرت امس في صالة الشهيد فهد االحمد في 
الدعية ضمن منافسات اجلولة الثامنة للدوري 

املمتاز لكرة اليد.
وبذلك حافظ الفحيحيل على الصدارة ورفع 
رصيده الى 14 نقطة، فيما بقي الصليبخات على 

رصيده السابق ب� 6 نقاط باملركز اخلامس.
واس���تطاع الفحيحيل ان يفرض سيطرته 
على مجريات املباراة بقي���ادة املدرب الوطني 
احمد ساير الذي جلأ للعب الدفاع املتقدم 3 - 3 
في محاولة النهاء املباراة مبكرا، وبالفعل جنح 
ثالثي الدفاع عبدالرحمن نشمي ومشاري صيوان 
وعبدالعزيز الشمري في احلد من خطورة اخلط 
اخللفي، خصوصا الشمري الذي لعب امام مشاري 
طه وجنح في حتجيم دوره، واالهم ان العبي 
الصليبخات صوبوا على املرمى مبضايقة دفاع 
الفحيحيل من خالل االحتكاك املباشر، وهذا ما 
س���اعد حارس مرمى الفحيحيل احمد املتروك 
ليسجل اسمه كنجم للمباراة من خالل تصديه 
ألغلب التصويبات الى جانب جناح سعد سالم 
في تش���كيل خطورة على مرمى الصليبخات 
من خالل الهجوم املرتد السريع وايضا ظهرت 
اجلهة اليمنى اكثر خطورة بعد عودة س���الم 
الى مركزه االصلي في اجلناح باالضافة الى ان 
»االحمر« لعب جماعيا ليس���جل اغلب العبيه 
االهداف من جميع املراكز، خصوصا فهد عوض 

الذي اعتبر املباراة حتدي���ا، خاصة من خالل 
صيحات���ه القوية بعد كل هدف. وقدم عبداهلل 
احمد مستوى جيدا بتصويباته من خارج التسعة 
امتار الى جانب فيص���ل العازمي الذي يظهر 
دائم���ا في االوقات املناس���بة، فيما برز صانع 
االلعاب احمد س���رحان في قيادة الفريق وكان 
صانع اللعب التكتيكي. من جانبهم، كان اغلب 
العبي الفحيحيل بعيدين عن مستواهم، خاصة 
احلارس تركي اخلالدي الذي لم يكن موفقا مما 
اثر بشكل كبير على الصليبخات، فيما اجتهد 
احمد الكندري حسب امكانياته ولم يقدم حسني 
جابر املستوى املطلوب منه وازدادت اخطاؤه 
الهجومية وتأثر فواز عباس في الدفاع املتقدم 
الذي لم يقدم له الفرص املناسبة للتصويب على 
املرمى، فيما كان مش���اري طه يجتهد ويسجل 
في اوقات متفرقة، بينما ظهر اجلناح االيس���ر 
حامد الصليلي بصورة جيدة، لكنه لم يستغل 

بالشكل املناسب.
وفي الشوط الثاني اتضح ان الفحيحيل ضمن 
النتيجة وان الصليبخات استسلم لفارق االهداف، 
مما جعل مدرب الفحيحيل احمد س���اير يطبق 
التكتيكية وجتربتها للمباريات  بعض االمور 
املقبلة الى جانب اشراك عدد من العبي الصف 
الثاني وبرز الناشئ صقر الفهد، وقدم الشمري 
مستوى جيدا وشارك مبارك كحل في الدقائق 
االخيرة، وجنح في هز الشباك، وكان فهد ربيع 
متألقا منذ مشاركته في آخر الشوط االول من 

خالل تصويباته من خارج التسعة امتار.

بلغ الكوي���ت الدور نصف النهائي في بطولة 
األندية العربية ال� 23 في كرة السلة بعد فوزه 
أمس على املتحد اللبناني 90 - 87 في ختام مباريات 
املجموعة االولى في دور الثمانية للبطولة التي 

تستضيفها مدينة االسكندرية املصرية.
وتص���در األبيض فرق مجموعته بعد ختامها 
برصيد 6 نقاط أم���ام املتحد برصيد 5 نقاط، ثم 

حل النجم الساحلي التونسي ثالثا برصيد 4 نقاط 
واحملرق البحريني 3 نقاط في املركز االخير.

وسيواجه الكويت في ال� 5 مساء اليوم الرياضي 
اللبناني في مباراة الدور نصف النهائي.

ويلعب في املباراة االخرى في نصف النهائي 
االحتاد الس���كندري املصري مع املتحد في ال� 8 

مساء.

الجهراء »ممتاز«.. والتضامن هبط إلى »األولى«
بعد مباراة ماراثونية حسمها »الجهراويون« بضربات الترجيح

يحيى حميدان
قضى اجله����راء على األمل 
االخير للتضامن في البقاء ضمن 
الدوري املمتاز بعدما تغلب عليه 
7-6 بضرب����ات الترجيح بعد 
تعادلهما 1-1 في الوقتني االصلي 
واالضافي في املباراة الفاصلة 
التي اقيمت أمس لتحديد املتبقي 
في الدوري املمتاز والتي جتمع 
سابع الدوري املمتاز مع ثاني 

الدرجة االولى.
وسجل اجلهراء في ضربات 
الترجيح جميع ركالته عن طريق 
البرازيل����ي انطونيو توبانغو 
وأحمد حواس وسلطان الظفيري 
ويوس����ف عواد وعادل حمود 
وسعود عواد واملغربي يونس 
قاس����ني، فيما اضاع للتضامن 
الغيني زكريا بنغويرا بعد أن 
سجل زمالؤه عبداهلل مشيلح 
وصال����ح وليد وجاب����ر جازع 
والبرازيلي رافائيل ووليد سالم 

ومشعل نايف.
وبذلك يكون قد هبط التضامن 
الى دوري الدرجة االولى بصحبة 
الصليبخات وصعد اجلهراء مع 

الساحل الى دوري االضواء.
ف����ي الش����وط االول، اندفع 
التضامن بش����كل ملحوظ الى 
االمام في الدقائق العشر االولى 
بحثا عن هدف مبكر خاصة عبر 
حتركات املهاج����م صالح وليد 
وحمد أمان الذي كان مس����اندا 
ل����ه، ودانت الس����يطرة بعدها 
الذي أمس����ك  لصالح اجلهراء 
املب����ادرة وهدد العبوه  بزمام 
التضامن مرارا وتكرارا  مرمى 

وكانت البداية من خالل تسديدة 
قوية ألحمد حواس من مسافة 
25 مترا مرت قريبة من القائم 
التضامن وليد  األمين حلارس 
ابراهيم  وارد )23(. واستطاع 
العتيبي خطف هدف السبق بعد 
أن سجل هدفا صاروخيا زرعه 
في شباك التضامن بعد أن تناقل 
زمالؤه الكرة بدءا من احلارس 
سطام احلسيني مرورا بتوبانغو 

وأحمد حسن وسلطان الظفيري 
الذي مررها الى العتيبي وسددها 
ف����ي املرمى بعد ان راوغ مدافع 

التضامن فهد الهاجري )38(.
الثاني، حاول  وفي الشوط 
التضامن تعديل النتيجة ودفع 
مدربه سعد شبيب مبشعل نايف 
وجابر جازع والبرازيلي رافائيل 
بدال من عبداهلل عشوان والغاني 
الهاجري  عبداهلل عثمان وفهد 

لزيادة الكثافة العددية للفريق 
في منطقة الهجوم، وأثمرت هذه 
املغامرة بعد أن سجل رافائيل 
هدف التعادل بعد تلقيه متريرة 
ذكية من مشعل نايف الذي وضع 
رافائيل وحيدا في مواجهة املرمى 
اخلال����ي بعد خ����روج حارس 
الكرة من نايف  اجلهراء لقطع 
)83(. بعدها اجته الفريقان الى 
شوطني اضافيني لم يأتيا بجديد 

ليتجها الى ضربات الترجيح.
ق����اد اللقاء احلكم يوس����ف 
الثويني وس����اعده س����ليمان 
الس����هلي،  الش����مري وحمود 
وأنذر الثويني كال من الغيني 
زكريا بنغويرا ورافائيل وحمد 
التضام����ن، واحمد  أمان م����ن 
الظفيري  ح����واس وس����لطان 
البرازيلي ويلسون من  وطرد 

اجلهراء.


