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«كراتيه» الشباب يحرز لقب العمومي
في بطولة سمو ولي العهد

• ال�شيخ في�صل احلمود ممثل �سمو رئي�س جمل�س الوزراء ي�سلم الكا�س �إلى حممد اخلالدي

الذلول سالطين اقتنص الكأس
برعاية جابر المبارك
برعاية �سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء ال�شيخ
جابر املبارك ال��ذي ناب عن �سموه حمافظ
وف مهرجان
الفروانية ال�شيخ في�صل احلمود يِ
مثري لريا�ضة الرتاث وح�ضور جماهريي غفري
جنح الذلول �سالطني ملحمد فهد اخلالدي
يف الفوز بالكا�س بعد �سباق مثري ومناف�سة
قوية من الذلول �شعله ل�صالح ح�سني العجمي
واملخ�ص�ص حلقايق ابكار على م�سافة ثالثة
كيلو وق��ام ال�شيخ في�صل احلمود ممثل �سمو
رئي�س جمل�س ال���وزراء بت�سليم الكا�س ايل
اخلالدي وهن�أه بالفوز واع��رب عن �سعادته
بح�ضور مهرجانات اخليل لكا�س �صاحب ال�سمو
يف نادي ال�صيد ويف نادي فرو�سية الفروانية
ثم يف نادي الهجن نائبا عن �سمو رئي�س جمل�س
الوزراء.
وا�شاد با�رسة النادي الكويتي للهجن بقيادة
ح�سني ال��دوا���س والتطور الكبري يف النادي
واحل�ضور اجلماهريي املميز بوجود اجلاليات
االجنبية املحبة لريا�ضة الرتاث.
و�أكد ا�ستمرار دعم �سمو ال�شيخ جابر املبارك
لريا�ضة الهجن والرتاث واحلر�ص على االرتقاء
بهذه الريا�ضة.
ثم قام ح�سني الدوا�س بتقدمي درع تذكاري
لل�شيخ في�صل تقديرا حل�ضوره وت�شجيع ريا�ضة
ال�تراث وا�ضاف ان اال��سرة احلاكمة ال تدخر
و�سعا يف دعم الريا�ضة ال�شاملة واملتخ�ص�صة

وان نادي الهجن جنح يف الو�صول بريا�ضة
ال�تراث الى �أوروب��ا و�أفريقيا باال�ضافة الى
التفوق عربي ًا وخليجيا و�شكر القيادات
احلكومية وال�سيا�سية على دعمها لريا�ضة
الرتاث و�شكر اللجان العاملة.
كما ف��از ال��ذل��ول معاند لعبد الله �شوميي
الهاجري بك�أ�س النادي الـ 23لهذا املو�سم
املخ�ص�ص حلقايق قعدان بعد املناف�سة مع
الذلول �شاهني لنادر زباران والذلول اجلذاب
لأحمد مبارك املري وقام ال�شيخ في�صل والدوا�س
بت�سليم الك�أ�س للهاجري وتهنئته بالفوز،
و�أ�سفرت بقية النتائج عن االتي:
ف��وز ال��ذل��ول جمايل ملحمد �صالح املري
بال�شوط االول ،وف��از ال��ذل��ول ع��ز اجلي�ش
ل�شبيب حممد بال�شوط الثاين وفاز الذلول اثري
ل�صالح ح�سني العجمي بال�شوط الثالث وفاز
الذلول ظبيان لل�شيخ فهد املبارك بال�شوط
الرابع وفاز الذلول معزه حلمد �سامل املري
بال�شوط ال�سابع وف��از الذلول �سياف حلمد
م�سعود املري بال�شوط الثامن وفاز الذلول
�شموخ لنايف عزيز بال�شوط التا�سع وفاز
الذلول الذهب ملبارك القحطاين بال�شوط
العا�رش وفاز الذلول من�صوره لعبد الله �شوميي
الهاجري بال�شوط احلادي ع�رش.
وفاز الذلول الرباع جلابر عبدالله العجمي
بال�شوط الثاين ع�رش.

«طائرة الكويت» اقترب من لقب الممتاز
كتب يحيى �سيف:
قطع الكويت �أكرث من ن�صف الطريق
نحو التتويج بلقب الدوري املمتاز
لفرق العمومي للكرة الطائرة اثر
ف��وزه على كاظمة بثالثة �أ�شواط
مقابل �شوط واح��د يف املباراة

امل�ؤجلة من الدور الأول التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة
فجحان ه�لال امل��ط�يري بنادي
القاد�سية وبذلك اقرتب العميد من
من�صة التتويج بدرع الدوري حيث
مل يهزم يف ايا من اجلوالت ال�سابقة
ومتفوقا على كاظمة حامل لقب

احرز نادي ال�شباب لقب مناف�سات
فئة «العمومي» لبطولة �سمو ويل
العهد للكراتيه الـ  26املقامة
على �صالة احت��اد الكراتيه يف
منطقة «ال�ساملية» مب�شاركة 12
ناديا .وتفوق ال�شباب يف �صدارة
البطولة بـ  14نقطة متقدما على
نادي الريموك الذي احتل املركز
الثاين ون��ادي الكويت الذي حل
ثالثا.
وق��ال رئي�س االحت���اد الكويتي
للكراتيه عماد بهبهاين يف ت�رصيح
لل�صحافيني عقب ختام م�سابقة
العمومي ان البطولة التي ت�ستمر
مناف�ساتها حتى  25مار�س احلايل
ت�شمل جميع م�سابقات اللعبة
القتالية واال�ستعرا�ضية يف كل
الفئات ال�سنية ،م�شريا الى ان
مناف�سات فئة الأ�شبال تبد�أ غدا
وت�ستمر ثالثة ايام.
وذكر ان مناف�سات فئة العمومي
ات�سمت ب��ال��ق��وة وال��ن��دي��ة بني
ا�صحاب املراكز الثالثة االولى
ا�ضافة الى القاد�سية بدليل ان
بطل ه��ذه الفئة ح�سمها بفارق
ميدالية ذهبية واحدة فقط م�شيدا
بامل�ستويات املتميزة لالعبني يف
جميع االوزان.
واكد ان املناف�سة على احراز ك�أ�س
�سمو ويل العهد ما زال��ت قائمة
يف انتظار انتهاء مناف�سات باقي
الفئات وهي اال�شبال والنا�شئني
وال�شباب والتي �ستجري تباعا،
الفتا ال��ى ان االحت��اد �سيوا�صل

• بهبهاين وال�سبيعي يتوجان كراتيه ال�شباب

ال��ع��م��ل الجن���اح ه���ذه البطولة
الكبرية التي تلقى اهتماما خا�صا
من جميع االندية باعتبارها اهم
البطوالت املحلية.

يذكر ان البطولة التي تت�ضمن
اقامة م�سابقات اللعبة القتالية
واال�ستعرا�ضية للفردي واجلماعي
ل�ل�اوزان املعتمدة يف الفئات

كوفي :طالبت الحكم بأداء واجبه ولم أخطئ في حقه

دهيليس :خسارة الفحيحيل أمام القادسية
جعلت مهمة البقاء بالممتاز ...صعبة
�أكد حممد دهيلي�س ،املدير الفني
للفحيحيل� ،أن فريقه مل يكن يف
م�ستواه املعهود �أمام القاد�سية،
يف اخل�سارة برباعية نظيفة ،يف
�إطار الدوري املمتاز لكرة القدم.
وارتفع ر�صيد القاد�سية �إلى 33
ن��ق��ط��ة ،ب��ال��ت�����س��اوي م��ع ثنائي
ال�صدارة الكويت وال�ساملية ،بينما
جتمد ر�صيد الفحيحيل بر�صيد 10

نقاط يف املركز التا�سع.
وقال دهيلي�س �إن الفحيحيل ا�ستقبل
هدفني يف �أول  20دقيقة ،ما �صعب
مهمة الفريق يف العودة لأجواء
اللقاء.
و�أ�ضاف �أن حكم املباراة زاد من
متاعب الفحيحيل ،عندما تغا�ضى
عن احت�ساب ركلة حرة مبا�رشة
لفريقه� ،أ�سفر عنها الهدف الأول،

كما �أ�شهر البطاقة احلمراء يف وجه
حمرتف الفريق كويف قبل نهاية
ال�شوط الأول.
و�أو�ضح مدرب الفحيحيل �أن طرد
كويف جاء ب�سبب مطالبته احلكم
ب�أداء واجباته ب�صورة �صحيحة،
وه��و م��ا اع��ت�بره احلكم عبدالله
اجلمايل ،تلفظ ًا ي�ستوجب البطاقة
احلمراء.

املو�سم املا�ضي والقاد�سية الذي
يناف�سهما ومل يبق للأبي�ض �سوى
ثالثة لقاءات �أمام القاد�سية غدا
ومع الت�ضامن ويختتم مواجهاته
مبقابلة كاظمة يف نهاية البطولة
ويحتاج الفريق �إلى فوزين لكي
ي�ؤمن ح�صوله على البطولة.

«السالمية» يؤكد تحمل تكاليف عالج
عبدالغفور في ألمانيا
�أكد بدر اخلالدي ،مدير فريق ال�ساملية ،وقوف ناديه
�إلى جانب العب الفريق امل�صاب �أحمد عبدالغفور،
ريا �إلى �أن دعم رئي�س نادي الكويت خالد الغامن
م�ش ً
لالعب ،ال يعفي ال�سماوي من م�س�ؤولياته.
وكان عبدالغفور ،قد �أجرى جراحة اخلمي�س املا�ضي،
يف وتر �أكيل�س يف �أملانيا على نفقة الغامن ،و�سط
ت�سا�ؤالت عن دور نادي ال�ساملية .وقال اخلالدي� ،إن
�رسعة �إجراءات �سفر عبدالغفور �إلى اخلارج وانتظار
نادي ال�ساملية الرد على خماطباته من �أملانيا،
جعل الالعب ال يح�صل على ُ
املخ�ص�صات املقررة
قبل ال�سفر .و�أو�ضح مدير ال�ساملية� ،أن عبدالغفور
يحظى بتقدير كبري داخل النادي ،يف ظل �إخال�ص
كبري لالعب منذ قدومه �إلى �صفوف ال�سماوي� ،إلى

جانب متتعه ب�أخالق عالية ي�شهد بها اجلميع.
و�أ���ش��ار اخل��ال��دي� ،إل��ى �أن ال�ساملية اطم�أن على
عبدالغفور وعلى اجلراحة التي �أجراها يف �أملانيا،
فيما يبقى �إر���س��ال املخ�ص�صات املالية اخلا�صة
ب��اجل��راح��ة وك��ل ال��ت��زام��ات الرحلة �أم��ر ال يقبل
النقا�ش.
وك�شف اخلالدي� ،أن رئي�س نادي ال�ساملية ال�شيخ
اهتماما �شخ�ص ًيا ب�أمر عالج
تركي اليو�سف� ،أبدى
ً
عبدالغفور ،م�شي ًدا مبوقف رئي�س نادي الكويت خالد
الغامن ،و�إ�رساعه يف تقدمي الدعم الالزم.
جدير بالذكر �أن عبدالغفور تعر�ض للإ�صابة يف
مواجهة ال�ساملية وكاظمة ،والتي جمعت الفريقني
يف الدوري املمتاز باجلولة الـ.15

• �أحمد الرياحي ينطلق بالكرة من دفاع الفحيحيل

(ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

واعرتف دهيلي�س �أن مهمة فريقه
للبقاء يف الدوري املمتاز ،لي�ست
ريا �إلى
�سهلة على الإط�لاق ،م�ش ً
�أن الفوز على ال�شباب والعربي،
هو ال�سبيل الوحيد لال�ستمرار يف
دوري الأ�ضواء.
ويف �سياق مت�صل ق��ال الغاين
ج�ي�ر����ش���ون ك�������ويف ،حم�ت�رف
الفحيحيل� ،إن��ه مل يخطئ بحق
احلكم ،عبد الله جمايل ،الذي
طرده مبا�رشة.
ونفى كويف ما �أثري ب�ش�أن �إ�ساءته
حلكم اللقاء ،م�ؤكد ًا �أن��ه طالبه
بالقيام مبهامه «بعدما تغا�ضى
يف �أكرث من منا�سبة ،عن احت�ساب
�أخطاء يعتقد البع�ض �أنها ب�سيطة،
�إال �أنها قد تت�سبب يف اخل�سارة»،
على حد قول الالعب.
و�أو�ضح« :الهدف الأول للقاد�سية
ج���اء ع��ق��ب خ��ط���أ ،مل ُيحت�سب
ل�صاحلنا يف و�سط امللعب»،و�أكد
�أن���ه خ�لال م�سريته بالدوريني
الأمريكي وال�سويدي ،من 2010
وحتى ان�ضمامه للفحيحيل ،مطلع
امل��و���س��م احل���ايل ،مل يتلفظ �أو
يتعامل ب�أ�سلوب �سيئ مع احلكام،
ومل يتم طرده ل�سوء ال�سلوك خالل
هذه ال�سنوات.
و�أ���ض��اف ك��ويف �أن��ه ن��ال البطاقة
احل��م��راء 3 ،م��رات فقط خ�لال 9
�أع����وام ،ب�سبب ك���رات م�شرتكة
و«�أخ��ط��اء ع��ادي��ة يف ع��امل كرة
القدم» ،ال �سيما �أنه يلعب يف مركز
الو�سط املدافع.

 61جواداً وفرس ًا في االجتماع الـ17
لسباقات الخيل بنادي الصيد
ي�شهد م�ضمار �سباق اخليل ب��ن��ادي ال�صيد
والفرو�سية يف الثالثة من بعد ظهر اليوم
االجتماع ال��ـ 17ل�سباقات اخليل ال��ذي قيد
فيه  61ج��وادا وفر�سا تتناف�س على كا�سي
امل��رح��وم احمد عبداملح�سن ال�صقر وبيت
العرب يف ال�شوطني اخلام�س والرابع اما بقية
اال�شواط فقد خ�ص�ص ال�شوط االول للجياد
املبتدئة على م�سافة 1800م وقيد فيه  20جوادا
وفر�سا وال�شوط الثاين خ�ص�ص جلياد الدرجة
االولى على م�سافة 1800م وقيد فيه �سبعة جياد
قوية وال�شوط الثالث مفتوح لكل الدرجات
على م�سافة 1200م وقيد فيه ثمانية جياد
وال�شوط الرابع خمتلط للجياد العربية مفتوح
على م�سافة 1400م على كا�س مركز اجلواد
العربي وقيد فيه  11جوادا وفر�سا وال�شوط
اخلام�س خ�ص�ص جلياد الدرجة الثانية على
كا�س املرحوم احمد عبداملح�سن ال�صقر على
م�سافة 1400م وقيد فيه  15جوادا وفر�سا هي

• عبدالغفور يف تدخل �سابق على جمعة �سعيد العب الكويت

ال�سنية االرب��ع انطلقت الثالثاء
امل��ا���ض��ي ع��ل��ى �أن تتوا�صل
مناف�ساتها يوميا حتى ختام
البطولة  25احلايل.

الغو�ش وياذوق للدعية املت�صدر والذي مازال
يعي�ش �أفراحه بالفوز بكا�س االمري وت�صدر
دوري النقاط وحده ،وحمر عني للن�شاما وخري
نايف البناء نايف الدبو�س وع�شق للجحيل
وثنيان ال��ع��ز للع�صيمي و�سلماين وغتار
للجفيدان وذوالفقار لل�صفار وع�صيب لأبو �شيبة
والوليد لكيفان والنايف لل�رسور واال�شقراين
للبغلي وجافت لعوا�ض نهار و�شايف ل�ضاحي
املطريي والتوقعات �صعبة نظرا لقوة اخليل
وجتهيزها.
وق��د اع��رب ال�شيخ �صباح الفهد ام�ين ال�رس
العام عن �سعادته القامة مهرجان اليوم عقب
مهرجان كا�س االمري الذي جرى يف االجتماع
ال�سابق و�شهد جناحا كبريا واكد جهود �أع�ضاء
جمل�س االدارة بقيادة ال�شيخ �ضاري الفهد
لالرتقاء بريا�ضة االباء واالجداد و�شكر ا�صحاب
اال�سطبالت ومالك اخليل على تعاونهم والتن�سيق
لالرتقاء بال�سباقات والنهو�ض بها.

• ال�شيخ �صباح الفهد �أمني ال�رس العام

