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حامد العمران يتلقى درعًا من رئيس وفد الريان علي بن سعيد

تسليم الكأس للفائزين باملركز األول

صقور الكويت حتلق عاليًا في الصدارة

»يد القرين« يعود اليوم من معسكر الدوحة

حتٍد في مسابقات الشاهني واجلير في »املوروث«

العمران: الفريق بكامل جهوزيته ملنافسات الدوري

واصل مهرج���ان املوروث 
الشعبي أنشطته، مبكرمة من 
صاحب الس���مو االمير الشيخ 
صب���اح األحمد خ���الل الفترة 
م���ن 1 الى 24 اجل���اري، حيث 
العديد من املسابقات  انطلقت 
امس، منها مس���ابقة س���رعة 
)الش���اهني( ومسابقة السرعة 
)اجلير بأنواع���ه( للكويتيني 

فقط.
وقال نائب رئيس جلنة سباق 
الصقور بدر محارب ان املسابقة 
تسير حسب ما هو مخطط لها 
الزمني، مؤكدا ان  في اجلدول 
املسابقات جاءت لتأصيل التراث 
أبناء اجلي���ل احلالي، في  بني 
ظل التفاعل الش���عبي من قبل 

املشاركني.

أسفرت عن فوز احمد سعدون 
العازمي باملرك���ز األول بزمن 
وقدره 22.114 ثانية، فيما احتل 
املركز الثاني مش���عل محبوب 
الن���ون بزم���ن 22.526 ثانية، 
ليكون املركز الثالث من نصيب 
محمد سريع بزمن 23.866. اما 
املركز الرابع فكان من نصيب 
سعود بدر املقلد بزمن 24.523 
ثانية، بينما جاء باملركز اخلامس 
حس���ن مطلق بزم���ن 24.654 

ثانية.
وجدد محارب تأكيده على 
املتنوعة  استمرار املس���ابقات 
ملهرج���ان املوروث الش���عبي، 
داعيا اجلميع حلضور أنشطة 
املهرجان واالستمتاع باملسابقات 

املتنوعة.

شايع بزمن وقدره 24.882.
وتابع ان املركز الثالث كان 
من نصيب املشارك جابر املري 
بزمن 26.911 ثانية، فيما احتل 
املركز الرابع مشعل فالح بزمن 
27.514 ثانية وجاء أخيرا في 
املركز اخلام���س محمد مطلق 
العازمي بزم���ن 28.218 ثانية  
وعن مس���ابقة اجلير بأنواعه 
للكويتيني فق���ط والتي يقطع 
الصق���ر بها مس���افة 400 متر 
قال مح���ارب ان عدد الطلبات 
املس���جلة للمشاركة باملسابقة 
بلغت 87 طلبا، حضر منهم 60 
متسابقا، مشيدا باإلقبال املنقطع 
النظير على املس���ابقة من قبل 

املواطنني.
وأعلن ان نتائج املس���ابقة 

وأعرب محارب عن سعادته 
لإلقب���ال الكبي���ر م���ن قب���ل 
املش���اركني واجلمهور ملتابعة 
أنشطة املهرجان، وهو أمر بال 
ش���ك يؤكد عشق أهل الكويت 
واخلليج لتاريخهم املشرف عبر 
تفاعلهم مع الرياضات احملببة 

الى قلوبهم.
وفي مسابقة سرعة الشاهني 
للكويتيني فقط، والتي يقطع بها 
الصقر املشارك مسافة 400 متر 
أعلن محارب ان عدد املسجلني 
في املس���ابقة بلغ 48 مشاركا، 
حض���ر منه���م 26 متس���ابقا، 
وأس���فرت نتائج املسابقة عن 
فوز بدر صبحي الفجر باملركز 
األول بزمن وقدره 24.804 ثانية، 
فيما احتل املركز الثاني صالح 

انطالق مسابقة »اجلير« للصقورالشيخ صباح الناصر في جولة قبل بدء مسابقة الصقور

يصل إلى البالد عصر اليوم 
قادما من الدوحة وفد كرة اليد 
أنهى  القرين بع����د أن  بن����ادي 
معس����كره التدريبي الذي امتد 
أس����بوعني اس����تعدادا لبطولة 
الذي يس����تأنف  العام  الدوري 
القرين قد  املقبل، وكان  االثنني 
خاض أرب����ع مباريات ودية مع 
الف����رق القطرية، وأك����د إداري 
الوفد حامد العمران أن الفريق 
بكام����ل جهوزيت����ه للمباريات 
املقبلة بعد أن ركز اجلهاز الفني 
بقيادة الصربي ميودراج ميشيل 
ومساعدة الوطني وليد احلجرف 
على اجلانبني البدني والتكتيكي 
خ����الل التدريب����ات واملباريات 
الودي����ة، مما أوصل الفريق إلى 
الفني  التكامل  نسبة جيدة من 
البدني، مشيرا الى أن أهم فوائد 
أربع مباريات  املعسكر خوض 
ودية مع أفضل الفرق في قطر 
وه����ي الري����ان واجليش وقطر 
إلى جانب القوة اجلوية، وركز 
خاللها املدرب على التش����كيلة 
األساس����ية التي سيخوض بها 

املباريات املقبلة.
وأشار العمران الى ان بعض 
الالعب����ني تعرض����وا لبع����ض 
اإلصابات املتفرقة نتيجة زيادة 
اجلرعات التدريبية وخوض أربع 
مباريات قوية خالل قترة وجيزة 
مما عرض البعض لإلجهاد، وهذا 

إدارة النادي على الظهور مبظهر 
مشرف للفريق في بطولة الدوري، 
واعدا بأن يقدم زمالؤه الالعبون 
كل ما لديهم من مستوى ليكونوا 
على مستوى املسؤولية امللقاة 

على عاتقهم.

الشحومي يحتفي

يحتفي غدا االربعاء رئيس 
نادي القرين أحمد الش����حومي 
بديوان����ه برئيس وف����د نادي 
الريان القطري علي بن س����عيد 
املتواج����د حاليا في الكويت مع 
الريان للمش����اركة في البطولة 
اخلليجية لالندي����ة، وذلك بعد 
احلف����اوة الكبيرة الت����ي نالها 
وفد القرين من بن س����عيد في 

الدوحة.
وأكد الش����حومي أن الدعوة 
نابع����ة من حب أبن����اء اخلليج 
لبعضهم وتنفيذا لألهداف التي 
وضعها قادة اخلليج وهي زيادة 
أواصر احملبة والتكاتف وزيادة 

اللحمة اخلليجية.

إلى جلسات عالجية لتجهيزهم 
بأسرع وقت ممكن حتى تكون 
صف����وف الفري����ق مكتملة في 

االستحقاقات املقبلة.
وش���كر العم���ران االحت���اد 
القطري بقيادة احمد الش���عبي 
وأندي���ة الريان واجليش وقطر 
على حفاوة االستقبال وتوفير 
جميع اإلمكانيات للفريق خالل 
فترة املعسكر، مما كان له األثر 
الطيب على نفوس جميع الالعبني، 
متمنيا التوفيق لكرة اليد القطرية 
في البطولة املقبلة لنهائيات كأس 
العالم والنجاح في اس���تضافة 

نهائيات 2015 في الدوحة.
من جانب����ه أثنى قائد فريق 
إبراهي����م صنقور على  القرين 
املعسكر التدريبي، مؤكدا جناحه 
الفني  إلى االستقرار  بالوصول 
الذي وضح في املباريات الودية، 
وشكر رئيس نادي القرين أحمد 
الشحومي وأعضاء مجلس االدارة 
لتوفيرهم كل مقومات املعسكر 
الناجح، مما يؤكد حرص مجلس 

ما وضعه اجلهاز الفني باحلسبان 
بإعطاء الالعبني راحة يومني على 
أن يس����تأنف التدريب بعد غد 
اخلميس على صالة النادي إلى 
جانب خضوع الالعبني املصابني 

وليد احلجرف مع بعض العبي الفريق في أحد أسواق الدوحة

الرابع واألخير، حافظ الكويت 
على تركيزه الش����ديد ودفاعه 
القوي وهو ما سبب ارباكا كبيرا 
في القادسية، حيث كثرت الكرات 
املفق����ودة من العب����ي األصفر، 
الفريق  وتضاعف����ت مش����اكل 
بعد خروج اندرس����ون للخطأ 
الشخصي اخلامس قبل 3 دقائق 
و22 ثانية م����ن نهاية املباراة، 
وبالرغم م����ن ذلك متكن أحمد 
درويش من اهداء التعادل لفريقه 
70 - 70 بعدها ب� 20 ثانية، اال 
أن صحوة األصفر لم تس����تمر 
طويال بعد الثالثية احلاس����مة 
التي سجلها العب الكويت راشد 
ري����اض في الثوان����ي األخيرة 
املباراة. وبرز في تسجيل  من 
النقاط لصالح األبيض كل من 
فالدس����الف باحرازه 18 نقطة 
ونواف الظفيري 17 نقطة واحمد 
املطيري 14 نقطة وراشد رياض 
7 نقاط، وللخاسر سجل الصراف 
22 نقطة وعبداهلل س����املني 12 
نقطة ومحمد س����املني 8 نقاط 

واحمد درويش 6 نقاط.
ومتيز طاقم التحكيم املصري 
املكون من هشام نظمي ومحمد 
يون����س ومحمد ش����حاتة في 
قيادة املباراة رغم حساسيتها 

واثارتها.

فوز البرتقالي

وفي املباراة الثانية للدور 
النهائي، حقق كاظمة  نصف 
فوزا صعبا ومثيرا على الساحل 
78 - 72 بعد مباراة تألق فيها 
األميركي ماريو اوسنت بشكل 
الفت. وجاءت نتائج االرباع 
كالتال���ي: 15 - 12، 33 - 35، 

كاظمة يتغلب على الساحل ويقترب مع األبيض للنهائي

فوز مثير للكويت على القادسية 
بنصف نهائي »السلة«

»تنفيذي دولي الشرطة« يعتمد قرارات جريئة 

العبدالرزاق وبوربيع بطال الساللم املفتوحة
ع���اد إلى الب���الد قادما م���ن الدوحة فريق 
الدراجات املائية التابع للنادي البحري الرياضي 
بعد مشاركة متميزة في بطولة قطر للدراجات 
املائية التي أقيمت حتت رعاية س���مو الشيخ 
عبداهلل بن خليفة آل ثاني املستشار اخلاص 
لس���مو أمير قطر كجولة أولى لبطولة العالم 
لإلحتاد األوربي U.I.M وشارك فيها 64 متسابقا 

من 13 دولة.
وجاءت نتائج الفريق بفوز البطل العاملي 
يوس���ف العبدالرزاق باملرك���ز األول والبطل 
العاملي محم���د بوربيع باملركز الثاني في فئة 
أقيمت  املفتوحة للمحترفني والتي  الس���اللم 
ليال، ومت اختيار املشاركني في هذه الفئة بناء 
على أفضل زمن بالسباق في فئة 1600 مفتوح 

للمحترفني.
وأشاد رئيس الوفد عبدالوهاب العمر بالنتائج 
التي حققها الفريق الكويتي، مشيرا إلى أن ما 
مت حتقيقه جاء استكماال لإلجنازات والنتائج 
املش���رفة التي حققها الفريق على مس���توى 

املشاركة في البطوالت العاملية واخلارجية.
وعبر العمر عن ش���كره حلس���ن الضيافة 
الت���ي حظي بها الفريق من األش���قاء في قطر 
وللتنظي���م الرائع الذي أش���رف عليه رئيس 
االحتاد القطري للرياضات البحرية الش���يخ 
حس���ن بن جبر آل ثاني، كما عبر عن شكره 
للجميع للدعم الذي يحظى به الفريق من قبل 
النادي البحري الرياضي الكويتي والهيئة العامة 

للشباب والرياضة ومؤسسه برورإيد.

.72 - 78 ،53 - 61
وأدار املباراة احلكام محمد 
ادماوي من  املرزوق وعبداهلل 

السعودية وحافظ احللبي.
الفريق  وفي دور حتدي����د 
الهاب����ط الى الدرجة األولى في 
املوس����م املقبل، تغلب اجلهراء 
على اليرموك 81 - 73 في ذات 
الصالة ليعطي »اجلهراويني« 
دفعة معنوية قبل لقائهما الثاني 

املقرر له غدا.

مواجهات صعبة في األولى

اليوم  الى ذلك، تقام مساء 
مباراتا ال����دور نصف النهائي 
لدوري الدرجة األولى لتحديد 
الدوري  ال����ى  الفريق الصاعد 
التضامن  املمتاز، حيث يلعب 
مع العرب����ي في ال� 5، والنصر 
مع الشباب في ال� 7، وذلك في 

صالة نادي الكويت.
وفي حال فوز العربي والنصر 
الي����وم فانهما س����يتأهالن الى 
املباراة النهائية وذلك لفوزهما 
على التضامن 77 - 53 والشباب 
92 - 76 عل����ى التوالي، أما اذا 
التوقعات  خالف اخلاس����رين 
وتغلب����ا عل����ى خصميهما فإن 
األمور ستحس����م ف����ي املباراة 
الثالثة التي س����تقام الس����بت 

املقبل.
يحيى حميدان  ٭
 ٭

انت����زع الكويت فوزا مثيرا 
على القادسية 74 - 71 أول من 
أمس بصالة الشهيد قشيعان 
املطيري بنادي النصر في أولى 
النهائي  الدور نصف  مباريات 
)بالي اوف( للدوري املمتاز لكرة 
السلة والتي شهدت تغلب كاظمة 
على الساحل 78 - 72 في املباراة 
الثانية. في املباراة األولى، تقدم 
األصفر ف����ي الربعني األول 22 
- 19، والثان����ي 40 - 32، بيد 
أن األبي����ض حاز األفضلية في 
الثالث 54 - 53، والرابع واالخير 
74 - 71. وسيلعب الفريقان غدا 
االربعاء في املباراة الثانية وفي 
حال فوز األبيض فإنه سيتأهل 
الى ال����دور النهائي، أما اذا كان 
لألصفر رأي آخر فإن احلس����م 
سيتأجل الى املباراة الثالثة التي 

ستقام األحد املقبل.
ومتيز الربع األول للمباراة 
بتفوق واضح لصالح القادسية 
بع����د التألق الالف����ت لعبداهلل 
الصراف وعبداهلل س����املني في 
االختراق والتسجيل من حتت 
املقابل فشل العبو  السلة، في 
األبيض ف����ي التعامل مع دفاع 
املنطق����ة ال����ذي طبق����ه العبو 
األصفر، لينهي القادسية الربع 

لصاحله 22 - 19.
واس����تمر متيز األصفر في 
الرب����ع الثاني خاصة باملتابعة 
الس����لة، حيث  الدفاعية حتت 
التق����ط األميركي لي بنس����ون 
عدة كرات وس����ط مقاومة من 
العب����ي األبيض أحمد املطيري 
الظفيري، كما س����جل  ونواف 
فهاد السبيعي وعبداهلل ساملني 
ومحمد ساملني عددا من النقاط 
احلاس����مة ليق����ودوا فريقهم 
للمحافظة على تقدمه عند نهاية 

الربع 40 - 32.
ووضح على العبي الكويت 
في الربع الثال����ث رغبتهم في 
تفادي أي هفوة في املباراة األولى 
ملباريات الدور نصف النهائي، 
بع����د أن اظهروا روح����ا عاليا 
في الدفاع عن سلتهم وسرعة 
التقدم م����ن الدفاع الى الهجوم 
وهو ما ساعد كثيرا في منحهم 
األفضلية عند نهاية الربع بفارق 
نقطة 54 - 53 بعد سلة سجلها 
الصربي فالدسالف دراغوڤيتش 
وتأثر القادسية كثيرا اثر ارتكاب 
األميركيان تايرون اندرسون 
وبنسون لألخطاء الشخصية، اذ 
ارتكب األول 4 أخطاء والثاني 3 
أخطاء ليقوم املدرب محمد البدر 
باراحتهم����ا تفاديا خلروجهما 
صراع بني راشد رياض وفهاد السبيعيباخلطأ اخلام����س. وفي الربع 

تش����مل تغييرات في تشكيلة 
التنفيذي وزيادة عدد  املكتب 
أعضائه الى تسعة أعضاء بدال 
من سبعة، مشيرا ان التركيبة 
اجلديدة للمكتب ستتكون من 
رئيس االحتاد الدولي الرياضي 
الفريق الشيخ أحمد  للشرطة 
العام لالحتاد  النواف واألمني 
اللجنة  الذي سيتولى رئاسة 
الفني����ة باالحتاد وثالثة نواب 
للرئيس دون حتديد مسميات 
كنائ����ب أول أو ث����ان أو ثالث 
باإلضافة الى األمني العام املساعد 
وأمني الصن����دوق وعضوين 

للمكتب.
وأض����اف ان املكتب اعتمد 
الفنية  اللجنة  زيادة أعض����اء 
لتصبح تشكيلتها بثوبها اجلديد 
بتسعة أعضاء بدال من ثمانية 
أعضاء دون تس����مية االلعاب 
الرياضية وهي خالف ملا كان 
مطبقا في الس����ابق وسيتولى 
العام لالحتاد رئاستها  األمني 
بشكل مباشر بغرض تفعيل دور 
اللجنة ولتتمكن من أداء دورها 

بشكل إيجابي وبكل فعالية.
وتعتبر الفترة الرئاسية التي 
تولى فيها الفريق الشيخ أحمد 
النواف منصب رئيس االحتاد 
الدولي الرياضي للشرطة عهدا 
زاهرا لالحتاد لكثرة املتغيرات 
اجلديدة التي تصب في مصلحة 

الرياضة والرياضيني  وخدمة 
في املجال الشرطي.

وتتمثل مش����اركة االحتاد 
الرياضي الفلسطيني للشرطة 
باملقدم طارق االطرش الذي أكد 
الالمحدود  مس����اندته ودعمه 
للكويت والبن الكويت الشيخ 
أحمد نواف االحمد في قيادته 
ألعلى تنظيم رياضي دولي في 

السلك الشرطي.

اعتم����د املكت����ب التنفيذي 
لالحتاد الدولي الرياضي للشرطة 
الذي يترأس����ه الفريق الشيخ 
أحمد النواف رئيس االحتادين 
الدولي والكويتي للشرطة جملة 
القرارات اجلريئة ورفعها  من 
الجتماع اجلمعي����ة العمومية 
لالحت����اد الدول����ي الرياض����ي 
التي تنعقد في متام  للشرطة 
العاش����رة من صباح  الساعة 
اليوم بقاع����ة االحتفاالت في 
فندق الريجنس����ي للتصويت 
عليها وإقرارها رس����ميا، ومن 
التغييرات  بينها إجراء بعض 
في الهيكلني التنظيمي للمكتب 
التنفي����ذي لالحت����اد واللجنة 
الفنية. ويشارك في االجتماعات 
ممثلو 36 دولة عربية وأجنبية 
وأعضاء املكتب التنفيذي لالحتاد 
الرياضي للش����رطة  الدول����ي 
ورئي����س املجل����س االوملب����ي 
اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد أو 
من ينوب عنه ورئيس االحتاد 
الدولي للجودو ورئيس االحتاد 
االوروبي للشرطة وممثلون عن 
اللجنة االوملبية الدولية وعدة 
منظمات رياضي����ة دولية الى 
جانب سفراء هولندا والصني 

وكندا.
الرئاسة  وقال مدير مكتب 
باالحت����اد املق����دم خال����د على 
التعديالت اجلديدة  الفريق الشيخ أحمد النوافالنجار ان 

استطاع فريق الكراتيه بنادي الشباب من حتقيق 
لقب بطولة الكويت الثالثة لالشبال والتي اقيمت 
خالل الفترة من 29 فبراير املاضي الى 4 مارس 
اجلاري حاصدا 27 نقطة فيما جاء باملركز الثاني 

نادي اليرموك بـ 16 نقطة وثالثا الساملية وله 
15 نقطة، وقام نائب رئيس مجلس ادارة احتاد 
الكراتيه عماد بهبهاني وامني الصندوق حسن 
برجس وامني السر املساعد عبدالعزيز شعبان 

عقب اخلتام بتسليم كأس البطولة لفريق الشباب.
من جانبه قال عماد بهبهاني نائب رئيس احتاد 

الكراتيه ان بطولة االشبال كانت ناجحة بكل 
املقاييس وذلك من خالل املستوى املمتاز الذي 

ظهر به العبو االندية الذين ابدوا مهارات عالية 
دلت على االستعداد اجليد والتدريب املنتظم، 
كذلك الروح واملعنويات االمر جعل املنافسات 

على اشدها ولم تعرف هوية البطل حتى اليوم 
االخير، كما هنأ بهبهاني فريق الشباب على 

حتقيقه اللقب ومتنى التوفيق لبقية الفرق في 
املسابقات املقبلة.

وبني بهبهاني ان احتاد الكراتيه مستمر على 
نهجه وخططه في تطوير اللعبة من خالل تطوير 

الالعبني في االندية مما يجعل لدينا منتخبات 
قوية متثل الكويت بصورة مشرفة في البطوالت 

اخلارجية.

نادي الشباب بطل أشبال الكراتيه


