
48
خالد الفهد يكرّم داعمي القادسية
كرم رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد عددا من الشخصيات الرياضية الداعمة للفريق 
األول لكرة القدم، من بينهم النائبان احلميدي السبيعي ومحمد براك املطير، الذي حضر ممثال 
عنه وليد الشمري، وكذلك رئيس احتاد الكرة فواز احلساوي، وحضر بدال منه جمال مبارك، 
باإلضافة إلى محمد البابطني وحمد عبداجلليل وفهد البكر وخالد العصيمي الذي حضر بدال 
منه عبداهلل العصيمي، كما مت تكرمي شركة تيماس وديوان قدساوي ورئيس جهاز الكرة سعود 
بوحمد، وكذلك مرتضى بوفتني من العالقات العامة بالنادي.
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االثنني ٢٢ مايو ٢٠١٧

بطل العرب في سالح المبارزة تمنى رفع اإليقاف

اجلهرمي: هدفي املقبل التأهل إلى األوملبياد

عبدالعزيز جاسم 

قال مدرب الفريق األول لكرة القدم في الصليبخات أحمد عبدالكرمي 
إن جتديــد تعاقده لتدريبــات الفريق في املوســم املقبل أمر يخص 
مجلس إدارة النادي أوال ومن ثم يبدأ النقاش معهم في حال رغبتهم 
بذلك، مشــيرا إلى أنه »مرتاح« في الصليبخات ألنه قدم كل ما لديه 
من الناحية التكتيكية لالعبني ولم يقصر في أداء واجبه حاله حال 
اجلميــع في النادي، موضحا أن الفريــق هبط لدوري الدرجة، وهو 
أمر قاتل من أجل عدم حدوثه، لكنه ورغم الهبوط راض عن الفريق 
والالعبني بســبب األداء الذي ظهروا فيه في معظم مباريات املوسم 
خصوصــا أمام فرق الصدارة، حيث لم تكن هناك فوضى في اللعب 

بل كان الفريق يقاتل من أجل الفوز في كل مباراة.
وبني عبدالكرمي أن بعض الظروف وسوء والتوفيق أمام املهاجمني 
وافتقادنا لرأس احلربة الصريح الذي يترجم الفرص ألهداف من أهم 
أسباب تراجع مستوى نتائج الفريق، مشيرا إلى أن بعض احملترفني 
لم يخدموا الصليبخات بالشــكل املطلوب، مبينا أن الفريق حقق ١٧ 
نقطة في القسم األول بينما نال في الثاني 3 نقاط وهو تراجع كبير 
على مستوى النتيجة وكما ذكرنا لم يكن بسبب األداء بل بسبب عدم 
ترجمة الفرص إلى أهداف، وخير دليل املستوى الذي ظهرنا فيه أمام 
القادسية في اجلولة الـ ٢٧ لكننا خسرنا في نهاية املطاف ٢-٠ وهو 
مســتوى مقارب ملواجهة الذهاب التي فزنا فيها ٢-١ لذلك في بعض 
األحيان في كرة القدم حتتاج لتفاصيل صغيرة من أجل إحراز الهدف 

الذي تضعه في بداية املوسم واملتمثل في البقاء بدوري األضواء.
وبني عبدالكرمي أن التشكيلة احلالية للفريق حتتاج لدعم في بعض 
املراكز من قبل العبني محترفني وكذلك لالعبني محليني سيساهمون 
بعودة الفريق للدوري املمتاز مرة أخرى بصورة ســريعة، مشــيرا 
إلى أن اجلهاز اإلداري لم يقصر مع الفريق منذ بداية املوســم وكان 
داعمــا للجهاز الفني رغم النتائج الســلبية في نهاية املوســم، وهو 
أمــر ليس بغريــب عليهم خصوصا أنهم كانــوا قريبني من الالعبني 
واجلهــاز الفني في كل األمور التي حدثت طوال املوســم ســواء في 

التدريبات أو املباريات.
وختم عبدالكرمي حديثه بالقول إنه كان سعيدا بتجربة الصليبخات 

سواء استمر مع الفريق أو لم يستمر.

حامد العمران

إذا اردنا أن نذكر اســم 
لعبــة المبــارزة فالبد أن 
نقف بــكل فخــر واعتزاز 
عنــد اســم بطــل العــرب 
للناشئين والنادي العربي 
خالد الجهرمي الذي يقدم 
مســتوى الفتا في ســالح 
المبــارزة )فلوريــه( فــي 
التــي  البطــوالت  جميــع 
يشــارك فيها ســواء على 
أو  المحلــي  المســتوى 
الدولــي، حيــث تمكن في 
مطلع الشــهر الجاري من 
تحقيق المركز األول فردي 
في البطولة العربية التي 
أقيمت في العاصمة األردنية 
عمان، وأيضا المركز األول 
فــي بطولة الفــرق ناهيك 
عن تميزه فــي البطوالت 
المحليــة بحصولــه على 
بالفــردي  األول  المركــز 
والفرق، بل وتجاوز فئته 
ليحقق المركز الثالث في 
العمومي بالفرق والفردي، 
الكبرى  المفاجــأة  وكانت 
بتغلبه على جميع خصومه 
التنشــيطية  البطولة  في 
للعمومي واعتالئه منصة 
التتويــج معلنا عن والدة 
بطــل ينتظــره مســتقبل 
عالــــم  فــــي  مشــــرق 
المبــــارزة متــى ما وجد 
االهتمام الكافي بوضع خطة 
مســتقبلية تهدف إلحراز 
مركز متقدم على المستوى 

القاري.

وأكــد الجهرمي أن لعبة 
المبارزة تعتبر مالذه األول 
والوصــول إلــى القمة جاء 
نتيجة لاللتــزام بتعليمات 
المــدرب اإليرانــي محمــد 
ميــر محمدي واالنتظام في 
التدريبية وفق  الحصــص 

برنامــج مــدروس يتــدرج 
بشــكل تصاعــدي يضمــن 
الوصول إلى ذروة المستوى 
الفني مع ختام البطوالت في 
كل موســم، مشــيرا الى ان 
المنافســات على المستوى 
المحلــي اشــد وأقــوى من 
المنافسات العربية لوجود 
العبيــن محليين يتميزون 
الراقي  الفنــي  بالمســتوى 
والعالــي، مشــيرا إلــى أن 
لعبة المبــارزة في الكويت 
مــن شــأنها أن تصــل إلى 
المصــاف المتقدمــة علــى 
المستوى القاري متى ما تم 
توفير المعسكرات الناجحة 
بشكل دوري في أوروبا التي 
تعتبر معقل اللعبة، مؤكدا 
أن الالعب الكويتي يحتاج 
إلى االحتكاك القوي وزيادة 
الجرعات التدريبية للوصول 

إلي الهدف المنشود.
وكشــف الجهرمــي أن 
هدفــه المقبــل التأهــل إلى 
األولمبياد وتمثيل الكويت 
علــى المســتوى العالمــي 
والمســاهمة في رفــع علم 
الكويت في المحافل الدولية، 
متمنيا سرعة رفع اإليقاف 
ليتسنى لالعبين المشاركة 
فــي البطــوالت اآلســيوية 
المقبلة، السيما ان المستوى 
الفني لالعبي منتخب الكويت 
يجعلهــم رقمــا صعبا على 

المستوى اآلسيوي.
وأوضح بطل العرب أن 
قدوته فــي المالعب والده 
بطل المبارزة السابق خالد 

عبدالنبــي ومديــر اللعبة 
في العربي، مشيرا إلى أن 
القلعة الخضــراء تربعت 
على عــرش المبارزة قبل 
ثالثــة مواســم بتحقيــق 
كأس التفــوق العــام وفي 
احتــل  موســمين  آخــر 
األخضــر الوصافة، مؤكدا 
أن الالعبين عاقدون العزم 
على استرجاع الزعامة في 
المقبل بالعودة  الموســم 
إلى المكان الطبيعي على 
قمة هرم اللعبة، مبينا أن 
النــادي وفــرت كل  إدارة 
الفنية  اإلمكانيات ســواء 
أو المعنويــة أو الماديــة، 
وذلك من خالل وجود أكفأ 
المدربين إلى جانب توفير 
صالة تكاد تكون األفضل 
على المستوى المحلي ما 
يساهم وبشــكل كبير في 
تنفيــذ البرنامج اإلعدادي 
الصحيــح الموضــوع من 
قبل إدارة اللعبة واألجهزة 

الفنية.
شــكر  الختــام،  وفــي 
اللعبــة  اتحــاد  الجهرمــي 
علــى حرصه الكبيــر على 
الالعبين واللعبة من خالل 
المناســب  البرنامج  وضع 
للمسابقات المحلية وتوفير 
األجهــزة الفنية المناســبة 
الالعبين للبطوالت  إلعداد 
الخارجية، متمنيا التوفيق 
لالعبي المنتخب في البطولة 
المقبلــة التي تســتضيفها 
الكويت في سبتمبر المقبل 

وهي بطولة غرب آسيا.

»البحري«: ذكرى اخلرافي ستبقى محفورة في القلوب
أصــدر النــادي البحــري 
بيانا مبناسبة مرور الذكرى 
الثانية لوفــاة فقيد الكويت 
وأحد رجالها الكبار وممن له 
دوره وبصماته في تأســيس 
الراحل جاسم  الفقيد  النادي 
محمد اخلرافي، والذي انتقل 
إلــى رحمــة اهلل تعالى يوم 
٢١ مايــو ٢٠١5. وقد اســتذكر 
النــادي فــي بيانه املشــوار 
احلافل بالعطاء للفقيد الراحل، 
وأياديه الكرمية البيضاء في 
خدمة النــادي ودوره الكبير 
في إرساء دعائمه وتأسيسه، 
وعلى امتداد رئاسته ملجالس 
اإلدارات منــذ املجلــس األول 
عــام )68/6٧( حتــى مجلس 
عام ٧4/٧3، ودوره الكبير في 
بناء صرح النادي وفي اختيار 
موقعه احلالي، وفي حتقيق 
أهدافه وتعزيز دوره في مجال 
األنشطة املختلفة والرياضات 
البحرية بشكل عام، ورياضة 
التجديف والشراع والكاياك، 
إلــى جانــب مشــوار عطائه 

الوطنــي الكبير واحلافل في 
خدمة الكويــت على مختلف 

األصعدة واملجاالت.
البحــري  النــادي  وأكــد 
فــي بيانــه أن ذكــرى الفقيد 
الراحل ســتبقى محفورة في 
قلوب أعضاء النادي والعبيه 
واجلميع، وعلى امتداد األجيال 

املتعاقبــة، ومحفوظــة فــي 
السجل الذهبي النادي.

الفقيد الراحل الرئيس جاسم اخلرافي رحمه اهلل

»الكويتية لالستثمار«  تعقد مؤمتراً صحافياً اليوم
يعقد في الثامنة من مساء 
اليــوم بصالــة نــادي الكويت 
املغطاة املؤمتر الصحافي لدورة 
الكويتية لالستثمار  الشــركة 
الثالثــة لكرة قدم  الرمضانية 
الصــاالت للبراعم كــرة القدم 
مبشــاركة ١6 فريقا، التي تقام 
حتت رعايــة وبحضور نائب 
رئيس مجلس الوزراء ووزير 
املاليــة أنــس الصالــح، خالل 
الفتــرة من ٢9 اجلاري حتى 9 

يونيو املقبل.
يترأس املؤمتــر الصحافي 
مديــر إدارة العالقــات العامة 
الكويتية لالستثمار  بالشركة 
طالل الرشدان، الذي سيعلن عن 

املكافآت التي سيتم منحها للفرق 
أصحاب املراكز األربعة األولى 
واجلوائز التي سيتم تقدميها 
للجماهير يوميا، باإلضافة إلى 
كشف النقاب عن مشاركة عدد 
من جنوم كرة القدم الكويتية 
احلاليني والسابقني في مباراة 

استعراضية ودورة رباعية.
ويتحــدث الرشــدان خالل 
املؤمتــر الصحافي عــن نظام 
البطولــة التي تهدف الشــركة 
الكويتية لالستثمار من خاللها 
إلــى نشــر الوعــي الرياضــي 
للشباب وغرس مفهوم الفريق 
الواحــد واملنافســة الشــريفة 
وإفراغ طاقاتهم مبا يفيد وينمي 

أجسادهم وعقولهم وخلق الروح 
الوطنية والرياضية بني النشء 

الكويتي.

دهيليس مدرباً  لبرقان املوسم املقبل
تعاقد مجلــس إدارة نادي 
برقــان مــع مــدرب الســاملية 
الســابق لكرة القــدم الوطني 
محمد دهيليس لقيادة الفريق 
األول ابتداء من املوســم املقبل 
٢٠١٧-٢٠١8 وذلك خلفا للمدرب 

الصربي الكسندر.
ويعتبــر دهيليس من أبرز 
املدربني الوطنيني، حيث سبق 
له أن درب فرق أندية الشباب 
والساحل والفحيحيل وأخيرا 
فريق الساملية منذ ٢٠١3 حتى 
٢٠١5 واملوسم احلالي الذي قدم 

خالله مستوى جيدا.
كمــا حصــل على الليســن 
اآلســيوي عــام ٢٠٠٢ ودبلوم 
احملترفــني PRO مــن االحتــاد 

اآلسيوي ٢٠١4.
بدوره، تقدم املدرب الوطني 
محمد دهيليس بالشكر اجلزيل 
الى رئيس وأعضاء إدارة نادي 
برقــان لثقتهم الكبيــرة فيه 
بتولي اجلهــاز الفني للفريق 
األول لكــرة القــدم، مؤكدا أن 
هدفــه املقبــل هــو النهوض 
بالفريق والصعود به لدوري 

األضواء املوسم بعد املقبل.
وأضاف: ملست تعاونا كبيرا 
من قبل جهاز اللعبة برئاســة 
رئيس النــادي همالن الهمالن 
الذي أكد لي توفير كل متطلبات 
الفريق ومنها معسكر خارجي 
سيكون إعدادا مناسبا للفريق 

قبل بداية املوسم اجلديد.
أما فيمــا يتعلق مبحترفي 
الفريــق فأوضــح دهيليس أن 
هناك عدة أســماء مــن العبني 
محليني وآخريــن من اخلارج 

ستتم دراسة الســيرة الذاتية 
لكل العب علــى حدة واختيار 
األنسب الذي سيخدم الفريق، 
مشيرا إلى أن من يقدم ويعِط 
الفريق في التدريبات واملباريات 
التجريبية ويكن بقمة جهوزيته 

فسيحجز مكانه في الفريق.

الهمالن مع دهيليس

الصليبخات قدم مستوى مميزاً لكن النتائج لم تخدمه

عبدالكرمي لـ »األنباء«: 
جتديد عقدي  بيد مجلس اإلدارة

ختام النشاط السنوي لنادي توسما سترز 
برعاية »الهيئة« وحضور الهزمي

العامــة  الهيئــة  برعايــة 
للرياضة وبحضور مدير ادارة 
الرياضة للجميع حامد الهزمي 
النادي  التميمي رئيس  وأنس 
أقام نادي توسما سترز املهرجان 
الســنوي ملهــارات  اخلتامــي 
الشــباب واإللقــاء واخلطابــة 
واالرجتــال لعــام ٢٠١٧ مبركز 
عبداهلل الســالم إلعداد القادة 
والذي مت فيــه تكرمي أكثر من 
45عضوا من أعضاء النادي من 
قبل حامد الهزمي وأنس التميمي 
رئيس النادي واإلشادة باجلهود 

التي متت من اجلميع
 وأعرب التميمي عن سعادته 
إلقامة هذا احلفل ألسرة النادي 
الذي قدم الكثير من اإلجنازات 

منذ انطالقه.
واضــاف ان أعضاء النادي 
حصدوا مراكز طيبة في العام 
املاضي في ميثاق البحرين وأقام 
هذا العام العديد من الفعاليات 
اإللقــاء واخلطابــة  وترتيــب 

للشباب والشابات.

التميمــي بالدعــم  واشــاد 
الالمحــدود الذي تقدمه الهيئة 
العامة للرياضة وادارة الرياضة 
للجميع ألنشطة النادي سواء 
من الناحيــة املادية واملعنوية 
واملتابعة املســتمرة ألنشــطة 

النادي.
بدوره، أكــد الهزمي حرص 
مدير ادارة الهيئة الشيخ احمد 
املنصور ونائبه د.حمود فليطح 
على دعم أنشــطة الشباب في 

مختلف األنشطة، مشيدا بجهود 
نادي توسما سترز التي ساهمت 
في االرتقاء مبهارات الشــباب 
واإللقــاء واخلطابــة والقيادة 

واالرجتال.
وفــي اخلتــام قــام الهزمي 
والتميمــي بتكرمي جميع أفراد 

أسرة النادي.

الفهد مكرما البابطني

مدرب الفريق األول لكرة القدم 
في الصليبخات أحمد عبدالكرمي 
)األزرق.كوم(

حامد الهزمي يتسلم درعا تذكارية 

البطل خالد اجلهرمي على منصة التتويج


