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النواف: نتطلع لتحقيق أهداف 

االحتاد الدولي للشرطة

»عمومية« غير عادية لالحتاد 
العربي للدراجات النارية

االحتاد بطل محافظة حولي للبراعم
اليوسف يكّرم أبطال املعاقني

أكد رئيس االحتاد الدولي للشرطة الفريق الشيخ احمد 
النواف س���عي اعضاء االحتاد لتطوير الرياضة الش���رطية 
وتوسيع قاعدة الدول األعضاء فيه السيما من الدول املتقدمة 
رياضيا فضال عن اقامة بطوالت ومسابقات جديدة للرياضة 
الشرطية. وقال النواف في تصريح صحافي مبناسبة عقد 
اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد الرياضي الدولي للشرطة 
واملق���ام حاليا في الكويت ان اجتماع املكتب التنفيذي الذي 
سيقام اليوم س���يبحث توصية باالنضمام للجنة االوملبية 
الدولية وذلك لزيادة املوارد املالية لالحتاد، مش���يرا الى انه 

متت دعوة ممثلني للجنة االوملبية في االجتماع.
واضاف ان االجتماع سيتطرق ملسألة انضمام دول جديدة 
لعضوية االحتاد مثل الصني وأملانيا وفرنس���ا وكندا والتي 
س���تكون اضافة قوية لعمل االحت���اد، موضحا ان اجلمعية 

العمومية هي املخولة باملوافقة على انضمام هذه الدول. 
وذكر ان الفترة املقبلة ستشهد اقامة العديد من األنشطة 
إلعادة البريق ألعمال االحت���اد بعد اخلطوات الكبيرة التي 
اتخذه���ا االحتاد في الفترة االخيرة، مش���يرا الى ان اختيار 
امني عام جديد في هذه االجتماعات س���يكون له دور كبير 

في تنظيم عمل االحتاد. 
وأكد الفريق الش���يخ ان االجتماع سيناقش ايضا اقرار 
توصيات اجتماع اللجنة الفنية امس والتي اقترحها السادة 

األعضاء فيما يخص اقامة البطوالت الشرطية الدولية.
 وفي إطار أنشطة اجتماعات اجلمعية العمومية لالحتاد 
الرياضي للشرطة يعقد املكتب التنفيذي اجتماعا تنسيقيا 
يتطرق خالله األعضاء إلى العديد من املوضوعات املتعلقة 
بالرياضة الش���رطية وس���بل االرتقاء بها على املس���توى 

الدولي.

ت���وج فريق االحتاد بلقب حولي لك���رة القدم في بطولة 
احملافظات الثالثة للبراعم التي تقام حتت رعاية وزير الديوان 

االميري الشيخ ناصر صباح االحمد.
وج���اءت املباراة منذ البداية قوي���ة ومثيرة من الطرفني 
وخرج الفريقان من الشوط االول بالتعادل من دون اهداف، 
واعاد مدرب فريق االحتاد عمر انور حساباته وتغيير خطته 
مببدأ اللعب على الهجمة املرتدة ليضمن اختراق دفاع الفريق 
اخلصم بالك هورس، وفي الوقت نفسه يحافظ على مرماه من 
االهداف، وكانت اخلطة ناجحة بالفعل ليحرز العب االحتاد 
م���روان الهدف االول من هجمة مرتدة ف���ي الدقيقة الرابعة 
من الش���وط الثاني، ثم جاء رد الالعب حمد من فريق بالك 
هورس بالتعادل، وفي نهاية املباراة جنح الالعبان يوسف 
وحسني من فريق االحتاد باحراز هدفني لتصبح النتيجة 3 
- 1 لصالح االحتاد ليحقق بجدارة لقب فريقه بطال حملافظة 

حولي لكرة القدم للبراعم.
وكانت املباراة على ملعب ساحة مشرف التابعة للهيئة 
العامة للشباب والرياضة وبطاقم حكام من االحتاد وبحضور 
اعضاء اللجنة املنظمة، وعقب املباراة مت السحب على جوائز 

وهدايا بالكوبونات التي وزعت على اجلماهير احلاضرة.
وعبر كابنت فريق االحتاد مروان عن سعادته بهذا الفوز 
الكبير الذي حققه الالعبون والذي جاء بعد جهد كبير طوال 
فترة اس���تعداداتنا للبطولة، وق���د حققنا حلمنا بحصولنا 
على لقب بط���ل محافظة حولي لكرة القدم على مس���توى 
جميع الفرق املشاركة للبراعم كونها حتمل 32 فريقا في كل 
محافظة خلوض تنافس شريف من محبة وخاء بني الالعبني 
واالستمتاع مبشاهدة مباريات بها اداء وفنيات عالية وفي 
جو ختامي اش���بالي رائع لعرس رياضي مبحافظة حولي، 
وش���كر كابنت الفريق مروان الش���يخ ناصر صباح االحمد 
لرعايته الكرمية للبراعم واستمرارية هذه البطولة سنويا 
وجعلها احدى البطوالت املهمة لنا والتي ننتظرها كل عام، 
كما وجه الشكر حملافظ حولي الفريق متقاعد عبداهلل الفارس 
وجلميع احملافظني باحملافظات الهتمامهم بالبراعم وتشجيعهم 

ومتابعة انشطتنا.
كما وجه الشكر لرئيس واعضاء اللجنة املنظمة للبطولة 
وجلميع اللجان العاملة من تنظيم رائع وناجح طوال فترة 
املباريات وملا يبذلونه من جهد كبير، والشكر موصول جلميع 
وسائل االعالم والصحافة ملتابعة هذه البطولة ومساندتهم 

جلميع الفرق املشاركة.

عقد اجتماع اجلمعية العمومية غير العادية لالحتاد العربي 
للدراجات النارية مبقره اجلديد الكائن بقرطبة بحضور عدد 

من ممثلي االحتاد واألندية العربية.
ورحب رئيس نادي السيارات والدراجات اآللية، وعضو 
املكتب التنفيذي لالحتاد العربي للدراجات النارية الش���يخ 
أحمد الداوود، باحلاضرين ش���اكرا إياه���م على الثقة التي 
منحوها للكويت الختيارهم لها كبلد محتضن ملقر االحتاد 
العربي للدراجات النارية ملدة غير محددة، ومتنى لهم إقامة 

طيبة في بلدهم الثاني الكويت.
 هذا وأكد في كلمته على ضرورة تكاتف اجلهود والتنسيق 
بني جميع االحتادات إلعطاء الفرصة ألكثر ما ميكن من الشباب 
املولع برياضة الدراجات النارية خلوض سباقات مبختلف 
أنحاء وطننا العرب���ي ألن الهدف من وراء تواجدنا في هذه 
الهياكل الرياضية الدولية هو منح ش���بابنا احملب لرياضة 
الدراجات النارية أكثر ما ميكن من فرص لالحتكاك ببعضه 

واالستفادة من خبراته وتطوير مستواه.

ضربت اس����رة اليوسف الكرام مثاال يحتذى في الوفاء 
بالعهد للمغفور له الش����يخ خالد اليوس����ف رئيس نادي 
الساملية االس����بق، طيب اهلل ثراه، حيث حضرت االسرة 
بأكملها الى نادي املعاقني يتقدمهم الشيخ علي اليوسف، 
والشيخة بيبي اليوس����ف لتكرمي العبي والعبات النادي 
الذين حققوا نتائج رائعة في بطولة الكويت الدولية الثانية 
اللعاب القوى التي استضافها النادي بنجاح كبير الشهر 
املاضي، وذلك في مبادرة جميلة ومعبرة وليس����ت غريبة 
عن اسرة اليوسف استمرارا للنهج الذي سار عليه الشيخ 
خالد اليوس����ف رحمه اهلل من خالل تك����رمي ودعم ابنائه 
املعاقني بعد كل بطولة اذ اصرت الش����يخة بيبي اليوسف 

على املضي بهذا الدعم والتقدير بعد كل اجناز.
وجاء حف����ل التكرمي الذي حضره رئيس النادي مهدي 
العازمي وامني السر العام شافي الهاجري واعضاء مجلس 
االدارة، متزامنا مع ذكرى مرور عام على وفاة الشيخ خالد 
اليوس����ف، حيث جاء احلفل الذي رتبت له الشيخة بيبي 
رائعا في كل ش����يء، وبحضور الشيخة شيخة العبداهلل 

الرئيس الفخري لنادي املعاقني والالعبني.
وأكد الشيخ علي اليوسف راعي احلفل ان العبي النادي 
تفوقوا عل����ى غيرهم بصورة واضحة وهذا مبعث اعتزاز 
وفخر، متمنيا لهم النجاح في اوملبياد لندن 2012، ومواصلة 

طريق البطوالت.
وقال اليوسف ان العبي النادي كانوا محط اهتمام ورعاية 
من شقيقي، ويهمنا ان يواصل هذا النهج بدعم هؤالء االبطال 

الذين يظلون محل اعجاب وتقدير دائما.
استذكرت الشيخة بيبي بالدموع ذكرى مرور عام على 
وفاة شقيقها رحمه اهلل وقالت ان شقيقي غاب عنا جسدا 
ولكن ظلت ذكراه ماثلة امامنا من خالل هذا احلفل وكأنني 

اشاهده امامي يشاركنا هذا التقدير.
واضافت اليوس����ف: انني امتنى شخصيات من العبي 
والعب����ات الن����ادي ان يحققوا ارقام����ا رياضية كبيرة في 
االوملبياد وان يس����تعدوا من اآلن لهذا االستحقاق الدولي 
بدعم من مجل����س االدارة الذي جنح في قيادة النادي الى 
افضل االجنازات وهذه شهادة حق يجب ان تقال، متمنية 

للنادي والعبيه التقدم، واملزيد من البطوالت.
وقال رئيس النادي مهدي العازمي ان تكرمي اسرة اليوسف 
مبثابة وسام على صدورنا ومحل تقدير من مجلس االدارة 

والالعبني وجميع املنتسبني.
وثمن العازمي حضور اس����رة اليوسف حلفل التكرمي 
وحرصهم على اس����ت�مرار نهج الش�����يخ خ�الد اليوس�ف 
واهتمامه الواضح بابن�ائ����ه الالعبي�ن رحم�ه اهلل، قائ�ال: 
نش�كر الش�����يخ علي اليوسف والش����يخة بيبي على هذا 
االهتمام ونعدهم بان النادي س����يواصل طريق االجنازات 

في املرحلة املقبلة.

وفد احتاد الشرطة الدولي لدى وصوله

قوة وحتد في بطولة البراعم للمحافظات

الشيخ علي اليوسف مع مهدي العازمي وشافي الهاجري

الشيخة بيبي اليوسف تقدم درعا للعازمي

 »يد« القرين يحقق فوزه األول على قطر 

آل ثاني يستعد لتحدي كأس »بورشه جي تي3 «

الدوري بات مؤكدا فيما اصيب 
اسامة يالوس في لقاء القرين امام 
فريق اجليش ويحتاج الالعب الى 
جلسات عالجية ملدة ثالثة اسابيع 

وبعدها يعود الى املالعب.
من جانب اخر اجتمع رئيس 
الن���ادي احم���د الش���حومي مع 
الالعب���ني وطالبه���م باحملافظة 
على س���معة كرة اليد الكويتية 
من خالل العروض القوية وعدم 
االس���تهانة باملباريات وهذا ما 
ترجمه الالعبون في امللعب مما 
ترك انطباعا جيدا عند القطريني 

عن الفرق الكويتية.
هذا وسينهي القرين معسكره 
التدريبي بعد غد وسيعود الوفد 
الى الكويت عصر الثالثاء املقبل 
الفريق االربعاء على  وسيرتاح 
ان يستأنف التدريبات اخلميس 
اس���تعدادا للمباراة املقبلة امام 

الساحل في 12 اجلاري.

الشاب القطري، الذي ينافس في 
الوقت احلالي ضمن سباقات كأس 
اإلمارات راديكال، حيث يحل ثالثا 
ف����ي البطولة املتمي����زة، احتراف 
الرياضة هذا املوسم بعد أن تفاجأ 
بقدرته ومتكنه من القيادة السريعة 
خالل يوم تدريبي شارك فيه على 

أرض حلبة لوسيل الدولية.

الش����عبي  القطري احمد  االحتاد 
الذي حضر لقاء القرين امام فريق 
اجليش بطل الدوري القطري وقد 
اشاد الش����عبي مبستوى الفريق 
واثنى على ال����روح العالية التي 

ظهر عليها الالعبون.
ومن جانبه قدم رئيس مجلس 
ادارة نادي القرين احمد الشحومي 
درعا تذكارية الى رئيس جهاز كرة 
اليد بنادي قط����ر احمد الرميحي 
ال����ذي بدوره قدم درع����ا تذكارية 

للشحومي.

إصابة فخري ويالوس

تع���رض الالعب عبدالرحمن 
فخري الصابة في العضلة الضامة 
اثناء مباراة القرين مع الريان وقد 
مت عرض فخ���ري على الدكتور 
املختص الذي اكد حاجة الالعب 
الى عالج ملدة شهر ونصف مما 
يعني ان غياب فخري عن بطولة 

بورشه على أرض حلبة ليمانز«. 
وأضاف: »متكنت فقط من قيادة 
 س����يارة كأس بورش����ه جي تي3

ل� 6 لفات خالل حصة في البحرين 
أقيمت مؤخرا، لكنها كانت كافية 
لتأسرني. إنها سيارة رائعة وأتطلع 
قدما لقيادتها في سباق تنافسي 
للمرة األول����ى في حياتي«. وقرر 

حقق فريق القرين االول لكرة 
اليد فوزه االول على فريق قطر 
28/29 )الشوط االول 12/15( في 
اللقاء الذي جرى امس االول على 
صالة نادي قطر خالل املعسكر 
التدريب���ي للقرين في العاصمة 
القطرية الدوحة استعدادا لبطولة 
ال���دوري احمللي ال���ذي ينطلق 
أس���بوعه الرابع في 12 اجلاري 
عقب نهاي���ة البطولة اخلليجية 

التي تستضيفها الكويت.
وكان القرين قد خسر مباراتني 
امام الريان واجليش القطريني في 
بداية املعسكر التدريبي وقد وضح 
ارتفاع االنسجام بني الالعبني من 
مباراة الى اخرى بعد ان بدأ مدرب 
الفريق ميودراج ميشيل ومساعده 
الوطني ولي����د احلجرف تثبيت 
التش����كيلة مما ادى الى استقرار 

الفريق وارتفاع املستوى الفني.
وفي املباراة األخيرة امام فريق 
قطر ق����دم القرين اداء جيدا القي 
استحس����ان كل من تابع املباراة 
واس����تطاع صانع العاب الفريق 
عمار الرامزي قيادة الفريق بحنكة 
بتوزيعه املهام على زمالئه ابراهيم 
الى  صنقور وعبدالعزيز جنيب 
جانب جن����اح اجلناحني ضاري 
العريفان ومحمد التمار في تشكيل 
خط����ورة كبيرة عل����ى احلارس 
القطري فيما تعملق العب الدائرة 
محسن الهاجري من خالل عمليات 
احلجز لزمالئه ولم الكرات املرتدة 
ليترجمها الى اهداف اعانت الفريق 
على التق����دم اغلب اوقات املباراة 
بف����ارق وصل ال����ى 5 اهداف في 

منتصف الشوط الثاني.
وكان القري����ن يت����درب خالل 
العش����رة االي����ام املاضي����ة على 
فترتني صباحية ومس����ائية على 
صال����ة االحتاد القطري لكرة اليد 
التدريبات رئيس  وحضر بعض 

القط����ري  الس����ائق  يخط����و 
عبدالرحمن آل ثاني، والذي يحلم 
بقي����ادة س����يارة بورش����ه ضمن 
س����باق ليمانز 24 ساعة الشهير، 
خطوة كبيرة على أرض وطنه هذا 
األسبوع نحو حتقيق طموحه في 
رياضة السيارات. وقد حقق الشاب 
القطري، الذي يبلغ من العمر 20 
سنة نتائج مذهلة في أول موسم 
احترافي يخوضه في حياته، وتقدم 
بثبات نحو أول مش����اركة له في 
حتدي كأس بورشه جي تي3 الشرق 
األوسط في الوقت الذي يتوجه فيه 
السباق لإلثارة على أرض حلبة 
لوسيل الدولية في قطر ألول مرة 
في تاريخه يوم اجلمعة. وينتظر 
الذي  القطري الصاعد،  الس����ائق 
سينافس ضمن الفئة البرونزية، 
كأس موبيل1، في اجلولتني 9 و10، 
بفارغ الصبر انطالق الس����باقات 
ليعيش جتربة جديدة كليا وعلى 
س����يارة تتمتع مبواصفات عالية 
جدا. وق����ال عبدالرحم����ن: »منذ 
صغري وأنا أتش����وق للس����باق 
على منت س����يارة بورشه. عشت 
في سويس����را لبعض الس����نوات 
في صغري وكان والدي يناديني 
ملشاهدة سباقات الفورميوال واحد، 
لكن حلمي كان املشاركة في سباق 

رئيس نادي القرين احمد الشحومي يقدم درعا الحمد الرميحي

عبدالرحمن آل ثاني يخوض كأس بورشه

يواجه الريان القطري في الدور التمهيدي 

العربي يسقط اجلزيرة اإلماراتي

في مباراته السابقة مع اجلزيرة 
االماراتي ستكلفه الكثير اليوم اذا 
ما لعب بنفس األسلوب مع إيجاد 
حل للك���رات الضائعة من على 
خط ال� 6 امتار وهذا يحتاج الى 
تركيز عال من الالعبني املطالبني 
بوقفة سريعة مع أنفسهم خالل 
الس���اعات القليلة املقبلة اذا ما 

ارادوا تكملة املشوار.

مراد أفضل العب 

نال علي مراد جائزة أفضل 
العب بع���د األداء اخلارق الذي 
قدمه وساهم بصورة كبيرة في 
الدفع بالعجلة الهجومية لألخضر 
الى األمام للتفوق على اخلصم 

االماراتي طوال املباراة. 

خاصة انه يجيد احلجز والتسلم 
والتس���جيل وعلى األخضر ان 
يس���تغل بطء حركة مهاجمي 
الكرات والضغط  الريان بقطع 
على املهاجمني واستثمار الهجوم 

املعاكس السريع.

التركيز مطلب غلوم 

من املتوقع ان تكون توجيهات 
خالد غلوم لالعبيه بعدم التسرع 
في التصويب على املرمى لوجود 
احلارس الدولي املخضرم املصري 
حم���ادة النقيب ال���ذي يعرف 
بخبرته الكبيرة كيف يذود عن 
مرماه ويتصدى ألصعب الكرات، 
مع االعتماد على اللعب اجلماعي 
ألن الفردية التي لعب بها الفريق 

جنح العربي في اقتناص أول 
نقطتني له بفوز مهم من اجلزيرة 
اإلماراتي بنتيجة 23-21 )الشوط 
األول 14-9 للعربي( وكان هذا 
في الطلة األولى للفريقني على 
بطولة الي���د اخلليجية الثانية 
والثالثني لألندية أبطال الكؤوس 
ضمن منافسات املرحلة األولى 
في املجموع���ة الثانية ويكون 
بالتالي رصيد األخضر نقطتني 
فيما يتجمد رصي���د اجلزيرة 
دون نق���اط. ويلتق���ي العربي 
القطري »بال  الريان  »نقطتني« 
نقاط« في الساعة السابعة من 
مس���اء اليوم على صالة احتاد 
اليد بالدعية، ويسعى األخضر 
إلى حتقيق ف���وزه الثاني على 
التوالي واالقت���راب من التأهل 
للدور الثاني، كما سيلعب األهلي 
البحريني »نقطتني« مع اجلزيرة 
االماراتي »بال نقاط« عند متام 

اخلامسة مساء.
وعودة الى لقاء العربي أمام 
الريان في���درك املدرب الوطني 
خالد غلوم أهمية اللقاء وضرورة 
تخطي اخلص���م لالقتراب من 
التأهل للدور الثاني وبنس���بة 
تصل الى 90% لذلك على األخضر 
ان يعي انه سيواجه احد أقوى 
الفرق املش���اركة ف���ي البطولة 
واملطل���وب منه ف���رض رقابة 
لصيقة على العبي اخلط اخللفي 
القوة الضاربة بالفريق الكسندر 
وماركو ومحمد غزال واحملترف 
املصري بالل عواض باالضافة الى 
تضييق اخلناق على العب الدائرة 
العب املنتخب السوري السابق 
التحرك  الريس بسهولة  باسل 

)هاني الشمري( جنم األخضر عبداهلل مصطفى قوة ضاربة 

naserzz@hotmail.com في املرمى
ناصر العنزي

وما زلنا نتفرج راضني..
خروج منتخبنا االزرق من تصفيات كاس العالم 2014 

كان متوقعا منذ ان خسر مباراته امام لبنان في الكويت 
في نوفمبر املاضي، فالذي يعجز عن حتقيق الفوز على 
منتخب اقل منه قدرات وامكانيات واعدادا ال ميكنه ان 

يذهب الى بالد الكوريني ويفوز عليهم بسهولة وهم 
يتفرجون ويصفقون، نحن من رفع أصبعه وفقأ بها 

عينه بعدما فرطنا في الفرص املتاحة وتعلقنا برقبة النمر 
الكوري على امل التاهل الى الدور النهائي فكان السقوط 

املتوقع وراحت معه تطلعات وآمال جيل من الالعبني 
واجلماهير في التواجد املونديالي.

ومن كان يعتقد ان منتخبنا لن يخسر في سيئول فهو 
غلطان الننا باختصار نلعب كرة غير ما يلعبها الكوريون، 

فالعبونا يتناقلونها بكثرة بال هدف وال رؤية، نحذفها 
ميينا ويسارا ثم نهدرها ونعود ادراجنا حملاولة فاشلة 

اخرى، في حني ان اخلصم الكوري وصل قليال الى مرمانا 
وسجل هدفني بكل سهولة والعبرة ليست بالكالم الكثير 

والصوت العالي فخذ امللعب لك والعب فيه ما شئت ولكن 
هل تقدر ان تسجل في مرماي؟ ال ميكن ان نفوز على 

كوريا اجلنوبية في ملعبها ونحن لم نصل بعد الى »ربع« 
ما هم عليه من مهنية احترافية واقتصادية وتسويقية 

ونحن فريقنا ال يجد ملعبا مناسبا يتدرب عليه.
وأما ما حدث في املباراة فان فريقنا لعب بال خط دفاع 
بعد غياب الثالثي حسني فاضل وعامر املعتوق ومحمد 
راشد ولم يكن البدالء في مستوى الغائبني حيث وضح 

عليهم االرتباك وعدم التركيز في هدفي كوريا في الشوط 
الثاني، وال نعتقد ان قامة وامكانيات يعقوب الطاهر تؤهله 

للعب في مركز قلب الدفاع ولكن »هذا املوجود« لقلة 
املدافعني املميزين في مالعبنا ولو كنا منلك البديل اجلاهز 

لظهر حالنا افضل مما كان عليه، ويتحمل بالطبع املدرب 
غوران توڤاريتش جزءا من املسؤولية ولكنا حقيقة نشفق 

عليه من الغياب املؤثر في خط الدفاع.
انتهى كل شيء وضاع حلم املونديال البرازيلي وعلينا 

تغيير اثاث بيت االزرق لالستحقاقات املقبلة واصبح 
تغيير اجلهاز الفني واجبا حيث ان التجديد للمدرب 

غوران لن يضيف جديدا ولكن على كل حال فالعلة ليست 
فيه وحده فـ »الشق عود« ونحن مازلنا نتفرج وراضني.


