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االحتاد يوافق على جوائز اليوسفالرياضية
وافق مجلس إدارة احتاد الكرة على االقتراح الذي تقدم به الشيخ أحمد اليوسف رئيس االحتاد األسبق واملتضمن 
تقدمي جائزه مادية سنوية تقدم في نهاية كل موسم قيمتها 25 ألف دوالر موزعه على النحو التالي:
10 آالف دوالر ألفضل إداري للموسم
5 آالف دوالر جائزة هداف دوري فيفا من الالعبني الكويتيني
5 آالف دوالر جائزة افضل هداف دوري فيفا من الالعبني االجانب
5 آالف دوالر جائزة افضل حارس مرمى للموسم
وسيتكفل الشيخ احمد اليوسف بتقدمي هذه اجلوائز سنويا.

أشبال »سلة« الكويت يحققون الثنائية

الساحل بطل كأس احتاد الطاولة

مدرسة »اإلبراهيم« أقامت يوماً رياضياً في »الكويت«

يحيى حميدان 

حقق الكويت ثنائية املوسم في منافسات 
األش���بال )حتت 15 سنة( في كرة السلة بعد 
فوزه على كاظمة 82-60 في املباراة النهائية 

لبطولة الكأس مساء أول من أمس. 
وكان »األبي���ض« قد ظفر ببطولة الدوري 
األسبوع املاضي عقب تغلبه على اليرموك في 

أحرز فريق كرة الطاولة بنادي الساحل لقب 
بطولة االحتاد لفئة العمومي، وذلك بتغلبه أول 
من أمس على الفحيحيل في املباراة النهائية 
التي أقيمت على صالة مركز شباب العارضية 

بنتيجة ثالثة أشواط لالشيء.
وق���د مث���ل فري���ق الطاول���ة بالس���احل 
منصور العنزي وحسني البحراني وعبداهلل 

البحراني.
وأشاد رئيس اجلهاز الفني واإلداري لطاولة 
الالعبني  الكندري مبستوى  الساحل إسحاق 

وأدائهم في املباريات وإخالصهم بالتمارين.
وأضاف: أتقدم بجزيل الشكر لرئيس وأعضاء 

أقامت مدرس���ة حمود اإلبراهيم االبتدائية 
يوم���ا رياضيا في نادي الكويت ش���ارك فيه 
50 طالبا بقيادة االستاذ هاني امليل واالستاذ 
عبدالعزيز الشطي واالستاذ عبدالعزيز كنكوني، 

اللقاء الفاصل، ليثبت أشبال الكويت أفضليتهم 
في هذه املرحلة العمرية. 

وقام نائ���ب رئيس احت���اد اللعبة خليل 
ابراهي���م بتتويج الف���رق الفائ���زة ببطولة 
الكأس، حيث قدم كأس البطولة وامليداليات 
الذهبية لالعبي الكويت، فيما ذهبت الفضيات 
لكاظمة، والبرونزي���ات للقرين الذي حل في 

املركز الثالث.

مجلس إدارة النادي عل���ى متابعتهم الدائمة 
للفريق ودعمهم الكبير جلميع الفرق.

وتابع: كما أش���كر اجلهاز الفني واإلداري 
للفريق وهم احمد مسلم وأسامة مطاوع وعلي 
سنعوس وسعد سنعوس، والالعبني على ما 

بذلوه من جهد طوال املوسم.
من جانبه، أبدى مدرب الفريق أحمد مسلم 
س���عادته الكبيرة بإحراز هذا اللقب في ختام 
املوسم الرياضي، مثنيا على جهود إدارة النادي 
وجهاز اللعبة على دعمهم واهتمامهم باللعبة 
وتذليل كل العقبات التي واجهت الفريق طوال 

املوسم.

والقت الفكرة استحسان اولياء امور الطلبة، 
وش���كر امليل إدارة نادي الكويت على حسن 
االستضافة واحلفاوة وهو أمر ليس بغريب 

على إدارة األبيض.

العبو الكويت يحتفلون بالكأس 

فريق الساحل جنوم وأبطال كأس االحتاد في كرة الطاولة 

عدد من الطلبة في أرضية امللعب

هاني امليل يتوسط الالعبني

القادسية... »معرس« الليلة
إثر األحداث املؤسفة التي 
صاحبت مباراة الفريق أمام 
املاضي  خيطان ديسمبر 
ضمن الدور الربع النهائي 
لبطولة كأس س��مو ولي 
العه��د لكرة الق��دم، كما 
اس��تغنت اإلدارة الحق��ا 
عن مدرب الفريق األلباني 
الكس��ندر جيجا وإسناد 
املهمة إلى املدرب املساعد 
الوطني محمد الشيخ الذي 
جنح إلى حد ما في استعادة 
جزء م��ن البريق املفقود 
بال��روح القتالي��ة العالية 

لالعبني الشباب.
الش��يخ على  ويعول 
مهارة الدولي فيصل زايد 
وخبرة البرازيلي الكسندر 
الفريق قد  نين��و، وكان 
خسر في آخر مواجهاته 

أمام خيطان 2 - 3.

المطوع وصالح الشيخ وفهد 
األنصاري والحارس نواف 
الخالدي والعبا المهارة العالية 
أحمد الظفيري ومحمد الفهد 
اللذان يجيدان الحركة وسط 
المهاجمين  الملعب وخلف 
وتميزهم في المقدرة على 
التسجيل والتقدم المستمر 
القحطاني  للظهيرين خالد 
وض��اري س��عيد أو عامر 
المعتوق والمحترفين الغاني 
رش��يد س��وماليا والغيني 
س��يدوبا والكرواتي ايفان 

الجيك.
وف��ي املقابل، يخوض 
أبناء اجلهراء مباراة للذكرى 
بعد موسم استثنائي عانى 
الفريق فقدان جهود  منه 
أبرز العبيه بسبب القرارات 
التأديبية التي صدرت من 
احتاد الكرة وإدارة النادي 

الكويت املنافس القوي 3 - 
0، واالرتقاء إلى النقطة ال� 
)62(، ليثبت للجميع علو 
كعبه وجدارته في خطف 
لقب البطولة، ومن املتوقع 
أن يخوض القادسية املباراة 
بش��عار الفوز لعدم ترك 
الفرصة للمفاجأة في خدش 
أفراح جماهيره واستمرار 
للنه��ج الذي س��ار عليه 
الفن��ي والالعبني  اجلهاز 
طوال مراحل البطولة والتي 
فاز من خالله��ا في )20( 
لقاء وتعادل مرتني وخسر 
مباراة وحيدة، وذلك يعتبر 
سجال لم يتمكن غيره من 

الفرق في بلوغه.
الم��درب  ويع�����ول 
داليبور  الكراوتي لألصفر 
ستاركوفيتش على نخبة من 
العبي الخبرة ويقودهم بدر 

مبارك الخالدي

يتوج القادس��ية الليلة 
دوري  لبطول��ة  بط��ال 
-2015 للموس��م   viva
الفريق  2016، وسيحتفل 
العريض��ة  وجماهي��ره 
مرتني األولى للفوز بلقب 
ال��دوري والثانية زعامته 
للك��رة الكويتي��ة بعد أن 
جنح في فك شراكته مع 
الغرمي العرباوي وانفراده 
بعدد مرات احلصول على 
اللقب )17( مرة، ولن تؤثر 
نتيجة املباراة التي جتمعه 
الليلة مع اجلهراء في املركز 
)24( نقطة على  التاس��ع 
وضعي��ة الترتيب بعد أن 
متكن األصفر من حس��م 
املوقف من��ذ اجلولة قبل 
املاضية بفوزه املثير على 

وعبدالعزيز فالح حسمت 
اللقاء لصاحلهم.

قاد اللقاء احلكام عبداهلل 
س���ليمان وعيس���ى احلمد 

وسلوبودان.
القادسية في  وسيلتقي 
النهائي مع  الدور نص���ف 
الساحل في الس���اعة ال� 5 
من مساء بعد غد )األحد(، 
فيما سيلعب بعدها بساعتني 
اللقاء  الكويت وكاظمة في 
اآلخر والذي من املنتظر أن 
يكون مثي���را نظرا لتقارب 

مستوى الفريقني.
البطولة بنظام  وتق���ام 

خروج املغلوب على أن يصل 
في النهاية فريقان الى املباراة 
النهائية املقرر إقامتها يوم 

األربعاء املقبل.
القادس���ية  ويحم���ل 
الرقم القياس���ي ف���ي عدد 
مرات احلص���ول على لقب 
البطول���ة بتحقيقه 25 مرة 
ويغرد وحيدا في الس���جل 
الذهب���ي، حيث يأتي خلفه 
العرب���ي والكويت  كل من 
ب� 9 ألقاب ل���كل منهما، ثم 
كاظمة واجلهراء )لقبان لكل 
فريق(، والساحل والنصر 

)لقب واحد لكل فريق(.

املباراة، حيث تبادل الفريقان 
التقدم ووسط تقارب كبير 
بالنتيجة دون أن يتمكن أي 

طرف من توسيع الفارق.
وقدم العربي واحدة من 
أجمل مبارياته هذا املوسم 
وس���اهم األداء اجلماع���ي 
لالعبيه عب���داهلل الصراف 
وفهاد السبيعي وعلي صفر 
واحمد فالح ومحمد صالح 
ويوسف بورحمة في منح 
األفضلي���ة لفريقهم معظم 
فترات اللقاء، بيد أن خبرة 
العبي الكويت حسني اخلباز 
وأحمد املطيري وأحمد سعود 

يحيى حميدان 

بلغ���ت فرق القادس���ية 
الدور  والكويت وكاظم���ة 
النهائي من مسابقة  نصف 
كأس االحتاد لكرة السلة في 
نسختها ال� 50 بعد جتاوزها 
الثمانية، حيث تغلب  دور 
»األصفر« على اجلهراء 78-

66، و»األبيض« على العربي 
78-74، و»البرتقالي« على 

النصر 75-81.
الكويت  لق���اء  وحم���ل 
الكثي���ر من  و»األخض���ر« 
اإلثارة في معظ���م فترات 

العب الكويت عبدالعزيز فالح يرتقي للتسجيل في سلة العربي 

اجلهراء القادسية
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القادسية والكويت وكاظمة إلى نصف نهائي كأس »السلة«

األصفر واجلهراء في آخر 
فصول الدوري )األزرق. كوم(

يلتقي اجلهراء في ختام دوري »VIVA« باجلولة الـ 26


