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الغانم يرحب بالضيوف ويشيد بدعم الهيئة

المحمد :مشوار جديد إلعداد منتخب السيدات فني ًا ومهاري ًا

«آسيوية اليد» تنطلق اليوم
افتتاح بطولة العالم لناشئي البولينغ
بخمس مباريات في الجولة األولى في باريس

• جانب من تدريبات نادي الكويت

حتت�ضن الكويت العر�س الآ�سيوي
ال��ـ  21للأندية ابطال ال��دوري
ل��ك��رة ال��ي��د على �صالة ن��ادي
الكويت اعتبار ًا من اليوم وحتى
مطلع ابريل املقبل ،وامل�ؤهلة
لبطولة العامل للأندية �أبطال
القارات «�سوبر جلوب .»2019
ورحب خالد الغامن رئي�س جمل�س
�إدارة ن���ادي ال��ك��وي��ت ورئي�س
اللجنة املنظمة العليا للبطولة،
بالفرق امل�شاركة ،متمني ًا لهم
طيب الإقامة يف بلدهم الثاين.
و�أكد الغامن� ،أن ما يهم �أ�رسة اليد
يف الكويت ،هو التجمع الأخوي
لأبناء القارة ال�صفراء وزيادة
�أوا��صر املحبة بني �شباب �آ�سيا
بغ�ض النظر عن النتائج وخدمة
اللعبة وتطويرها والنهو�ض بها
�إلى �أعلى امل�ستويات ،معرب ًا عن
متنياته ب�أن تكون جميع الفرق
على ق��در واح���د م��ن املناف�سة
يف جو ريا�ضي حبي وبح�ضور
جماهري اللعبة الوفية.
وق��ال« :عندما مت �إ�سناد مهمة
التنظيم لنادي الكويت ،و�ضعنا
على عاتقنا ان نوا�صل الليل
بالنهار وان نعمل على مدار

ال�ساعة لنجهز ك��اف��ة الأم���ور
املتعلقة بالبطولة وب�أف�ضل
املقايي�س العاملية التي و�ضعها
االحتاد الدويل لكرة اليد واالحتاد
الآ�سيوي للعبة لظهورها بال�شكل
الالئق وامل�رشف لبلدنا الكويت
خا�صة و�أن��ه��ا البطولة الأول��ى
الر�سمية التي تقام يف الكويت بعد
�إيقاف دام ثالث �سنوات للريا�ضة
الكويتية» ،وا�ضع ًا ثقته الكبرية
باللجنة املنظمة العليا واللجان
التابعة لها يف �إظهار البطولة
بال�شكل الذي يليق بها ويعك�س
قدرة ال�شباب الكويتي على تنظيم
اكرب البطوالت الآ�سيوية للأندية،
�شاكر ًا يف الوقت ذاته ،الدكتور
حمود فليطح مدير الهيئة العامة
للريا�ضة ونائبه الدكتور �صقر
املال على ما قدماه من دعم كبري
وت�سهيالت ال�ست�ضافة البطولة،
كما �شكر االحتاد الكويتي لكرة
اليد واالحت��اد الآ�سيوية وعلى
ر�أ�سهم بدر الذياب نائب رئي�س
االحت��اد ال��دويل وام�ين �صندوق
االحتاد اال�سيوي ومدير االحتاد
اال�سيوي الدكتور احمد ابوالليل
على التعاون لإجناح البطولة،

كما تقدم الغامن بخال�ص ال�شكر
والتقدير لل�شيخ حمود املبارك
ن��ائ��ب م��دي��ر الهيئة ل�ش�ؤون
االن�شاءات وال�صيانة على اجلهود
التي قام بها وحر�صه الكبري على
توفري كافة االحتياجات خا�صة
يف ال�صالة الرئي�سية.
وي�����ش��ه��د ال��ي��وم االف��ت��ت��اح��ي 5
مباريات �ضمن اجلولة االولى يف
الدور التمهيدي «املجموعات»،
ب��ح��ي��ث ت���ب���د�أ امل���ب���اري���ات يف
ال�ساعة  12.45دقيقة ظهر ًا بلقاء
تي �سبورت الهندي مع الكرخ
ال��ع��راق��ي ،ويف  2.30م��ن بعد
الظهر يلعب ال�صداقة اللبناين
مع دراغون ال�صيني ،ويف 4.15
ع����صر ًا يلتقي ال��وك��رة القطري
مع اجلي�ش ال�سوري ،ويف 6.15
م�ساء يلعب الكويت مع باربار
ال��ب��ح��ري��ن��ي ،ع��ل��ى �أن تختتم
مباريات اليوم يف الثامنة م�ساء
باللقاء الذي �سيجمع بني كاظمة
والدحيل القطري.
ويتطلع كل من العميد وكاظمة
�إلى حتقيق انطالقة قوية لدعم
ف��ر���ص ال��ت��اه��ل ل��ل��دور الثاين
واملناف�سة على اللقب .

في رابع لقاء يجمع الفريقين هذا الموسم

القادسية يواجه الفحيحيل
في نصف نهائي كأس االتحاد اليوم
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي القاد�سية
نظريه الفحيحيل يف ن�صف نهائي ك�أ�س االحتاد
التن�شيطية لكرة القدم وذلك يف ال�ساد�سة والن�صف
على ا�ستاد ال�صداقة وال�سالم.
وجنح القاد�سية يف ت�صدر جمموعته و�إعالن ت�أهله
مبكرا فيما جاء �صعود الفحيحيل بعد خو�ض اجلولة
الأخرية من دور املجموعات على ح�ساب اجلهراء
وبفارق هدف وحيد بعد �أن ت�ساوى الفريقان يف عدد
النقاط.
وتعد مواجهة اليوم بني الطرفني الرابعة هذا
املو�سم حيث التقى الأ�صفر والفحيحيل مرتني يف
ال��دوري املمتاز بق�سميه الأول والثاين وانتهت
ل�صالح امللكي برباعية نظيفة يف كل لقاء.
كما التقى الطرفان يف ك�أ�س ويل العهد وانتهى
اللقاء بفوز الأ�صفر بثالثية نظيفة ،ويرغب ا�شاو�س
الفحيحيل يف رد الدين وا�ستعادة اعتباره �أمام
العمالق الأ�صفر.
ويفقد الأ�صفر ،جهود العبيه الدوليني ،لذلك من
املنتظر �أن ت�شهد املباراة �إ�رشاك عدد من الالعبني
ال�صاعدين �أمثال ح�سني غملو�ش ورا�شد الدو�رسي
�إلى جانب �أ�صحاب اخلربة �صالح ال�شيخ والنيجريي
بوبكر ،يف الوقت الذي يعول فيه الفحيحيل على
جر�شون كويف ومنذر بوعمارة وبو�شعيب ال�سفياين
وعبا�س القالف.
ويخو�ض النادي امللكي لقاء الفحيحيل بوجوه

جديدة.
ريا من بريقه
وا�ستعاد القاد�سية يف الفرتة الأخرية كث ً
ال��ذي كان غائبا وت�ضم توليفة الأ�صفر احلالية
يو�سف نا�رص ،و�أحمد الرياحي يف اخلط الأمامي،
�إل��ى جانب �أحمد الظفريي ،و�سلطان العنزي،
و�إ��س�راء احلموية ،وعبدالله م��اوي يف الو�سط،
وخالد �إبراهيم ،وابيابوي بكر ،وخالد القحطاين،
وعامر املعتوق يف اخلط اخللفي ،بالإ�ضافة �إلى
احلار�س خالد الر�شيدي.
وي�أتي ذل��ك عطفا على م�ستوى الأداء وال�رسعة
واالن�سجام ،والأه��م من ذلك النتائج الإيجابية
التي حتققت بالفوز على ال�سويق العماين يف ك�أ�س
االحتاد الآ�سيوي ،وعلى الكويت ،والفحيحيل يف
الدوري املمتاز.
ومل تكن مهمة املدرب الروماين �إيوان مارين �سهلة
للو�صول بالأ�صفر ملا هو عليه يف الوقت احلايل،
حيث طالته العديد من االنتقادات ،وفقد القاد�سية
الكثري من النقاط �سواء يف الدوري املمتاز� ،إلى
جانب خ�سارة لقب ك�أ�س ويل العهد ،حل�ساب الغرمي
التقليدي الكويت.
ولعل من �أب��رز �سلبيات القاد�سية التي جتاوزها
يف الفرتة الأخ�يرة ،قدرته على ترجمة �أف�ضليته
�إلى �أهداف� ،إلى جانب تنويع اللعب من العمق،
والأطراف ،ووجود هداف من طراز مميز هو يو�سف
نا�رص ،ومبعاونة من امل�شاك�س �أحمد الرياحي.

• ال�شيخ طالل املحمد

افتتحت اول ام�س بطولة العامل
لنا�شئي البولينغ حتت � 18سنة
بح�ضور ال�شيخ ط�لال املحمد
رئ��ي�����س االحت���ادي���ن العاملي
واال�سيوي يف باري�س وتختتم يف
يوم  23مار�س احلايل مب�شاركة
منتخبنا الوطني ال��ذي ميثله
الع��ب��ان هما عبدالله الدبيان
وفي�صل �سليم والعبتان هما جنى
ال��رق��م وح���وراء ���ص��ادق اللتان
متثالن الكويت للمرة االولى يف
بطولة عاملية بهذا القدر وت�أتي
هذه امل�شاركة �ضمن اخلطة التي
و�ضعها ال�شيخ ط�لال املحمد
للدفع بالنا�شئني والنا�شئات يف
كربى البطوالت الكت�ساب اخلربة
وامل��ه��ارة واي�����ض��ا اجل����ر�أة يف
التناف�س مع الكبار يف اي بطولة
من البطوالت.
وا���ش��ت��م��ل احل��ف��ل ع��ل��ى طابور
للعر�ض وبع�ض الفقرات الب�سيطة
ومل ي�ستغرق وقتا كبريا ،وكان
منتخبنا قد لقي ترحيبا كبريا من
احل�ضور عند ظهوره يف طابور
العر�ض امام املن�صة الرئي�سية.
وقد �رصح ال�شيخ طالل املحمد
ب��أن م�شاركة منتخبنا الوطني
يف هذه البطولة متثل لنا حتدي ًا
كبري ًا والتحدي هنا من اجل ان
تتعود العباتنا والعبونا على
خو�ض املناف�سات يف مثل هذه
البطوالت ال��ك�برى وخ�صو�صا
الالعبات الالتي ميثلن الكويت
للمرة االول���ى يف بطولة بهذا
احلجم الكبري ،ولقد خ�ضع فريق
الفتيات ال��ى برنامج تدريبي
خا�ص ومت اختيار جنى الرقم
وحوراء �صادق من قبل اجلهازين

• �أزرق النا�شئني يف طابور عر�ض بطولة العامل بباري�س

الفني واالداري لهذه البطولة
لتجاوبهما ال�رسيع مع الربنامج
التدريبي.
وا�ضاف ال�شيخ ط�لال املحمد:
«ل��ق��د ك��ان لدينا يف ال�سابق
منتخب لل�سيدات حقق جناحات
رائعة ثم بعد ذل��ك مل ن�ستطع
ان نكمل امل�شوار لعدم وجود
مكان خا�ص بالنادي ميكن ان
نعد منتخباتنا داخله بل ومنذ

ان مت ا���ش��ه��ار ال��ن��ادي وحتى
ت�سلمنا املركز العاملي يف املقر
اجلديد ونحن ن�ست�أجر ال�صاالت
ولكن االن ا�صبح لدينا مركز
عاملي يعطينا ك��ل االمكانات
التي من خاللها ميكننا ان نعد
منتخباتنا بالطريقة التي نراها
مميزة ولذلك كانت �أول خطوة
نتخذها ان نن�شئ منتخب ًا جديد ًا
لل�سيدات يتكون من النا�شئات

نقوم باعدادهن فنيا ومهاريا
وبدنيا وندفع بهن يف البطوالت
مهما كانت قوتها او اهميتها
ح��ت��ى ي��ك��ون ل��دي��ه��ن ال�شعور
ب��امل�����س��ؤول��ي��ة وال���ق���درة على
امل�شاركة دون خوف».
واختتم ال�شيخ ط�لال املحمد
ت�رصيحه متمنيا لوفد منتخبنا
الوطني التوفيق والنجاح يف هذا
امللتقى العاملي.

علي الديحاني يدرس االستقالة
من اتحاد كرة القدم

• علي الديحاين

يدر�س علي الديحاين ،ع�ضو جمل�س �إدارة احتاد كرة
القدم رئي�س اللجنة الفنية ،التقدم با�ستقالته من
ع�ضوية املجل�س.
وي�أتي تفكري الديحاين يف هذه اخلطوة ،عقب بيان
اال�ستنكار الذي ك�شف عنه نادي ال�ساملية ،وحمل
توقيع � 10أندية.
وميثل توقيع الأن��دي��ة الع�رشة� ،رضبة موجعة
لالحتاد الذي �شهد خالل الفرتة املا�ضية ا�ستقالة
الأع�ضاء جابر الزنكي ،ممثل ال�شباب ،ومعن
الر�شيد ،ممثل الكويت ،ال �سيما �أن النظام الأ�سا�سي
اجلديد ي�سمح لأع�ضاء اجلمعية العمومية بتعليق �أو
عزل �أي ع�ضو.
و�أرج��اء الديحاين الذي مل يحظ بدعم ر�سمي من

جمل�س الإدارة� ،إعالن قراره �إلى وقت الحق حتى
انتهاء مهمة املنتخب الأوملبي بالت�صفيات الآ�سيوية
التي تنطلق اجلمعة ،ومتتد حتى  26احل��ايل ،ال
�سيما �أن قائمة الأوملبي تعد ال�سبب الرئي�سي للأزمة
احلالية.
وكان عبدالله �ضحوي ،ع�ضو جلنة االت�صال الدويل
باحتاد الكرة ،تقدم با�ستقالته من اللجنة ،ت�ضامنا
مع الديحاين ،معلال ا�ستقالته بعدم دفاع جمل�س
�إدارة االحتاد عن رئي�س اللجنة الفنية.
وكان نادي ال�ساملية ،ك�شف عن توقيع � 10أندية من
�أع�ضاء اجلمعية العمومية الحتاد الكرة ،على مذكرة
ا�ستنكار لت�رصيحات الديحاين يف �أح��د الربامج
التلفزيونية ،التي ُو ِ�صفت بغري امل�س�ؤولة.

خير نايف ألبناء الدبوس كسب كأس أحمد الصقر
ت��وج اجل��واد خري نايف البناء
نايف الدبو�س بالفار�س مكارثي
ب��ط�لا ل��ك��ا���س امل��رح��وم احمد
عبداملح�سن ال�صقر املخ�ص�صة
جلياد الدرجة الثانية على م�سافة
1400م بزمن  4/23/1ق بعد
�سباق مثري وجاء اجلواد جافت
لعوا�ض املطريي بقيادة نا�رص
يف املركز الثاين واجلواد �سلماين
ال�سطبل اجلفيدان بقيادة ريان يف
املركز الثالث وق��ام احمد ابو
�شيبة عميد ا�سطبل الفنار وال�شيخ
�صباح الفهد امني ال�رس العام
لنادي ال�صيد والفرو�سية بتقدمي
الكا�س ملدرب ا�سطبل الدبو�س
املخ�رضم حيدر يوجا وتهنئته
بالفوز ثم ق��ام ال�شيخ �صباح
بتقدمي درع تذكارية الى ابو�شيبة
و�شكره على ال��دع��م امل�ستمر

لريا�ضة الفرو�سية وتخليد ذكرى
امل��رح��وم حممد عبداملح�سن
ال�صقر كما �شكر مركز اجلواد
العربي «بيت العرب» على الدعم
الالحمدود لريا�ضة الفرو�سية
العربية اال�صيلة وا���ض��اف ان
نادي ال�صيد ي�سري بخطى وا�ضحة
نحو االرت��ق��اء بريا�ضة االب��اء
واالجداد و�شكر اللجان العاملة
ورج��ال ال�صحافة واالع�لام على
جهودهم.
ويف بقية اال�شواط فاز اجلواد زاهي
لنا�رص الهيفي بقيادة املعت�صم
بال�شوط الرابع املخ�ص�ص للخيل
العربية اال�صيلة على م�سافة
1400م بزمن  6/36/1ق وجاء
اجل��واد ب��راك ال�شاجر ملبارك
مهدي بقيادة �سامل يف املركز
الثاين واجل��واد رم�ضان لنا�رص

الهطالين بقيادة �أبي يف املركز
الثالث وقام ال�شيخ �صباح الفهد
باالنابة عن بيت العرب بت�سليم
الكا�س وتهنئة الفائزين.
وفاز اجلواد اخو جنله ملناحي
املطريي بقيادة نا�رص بال�شوط
الثالث املفتوح جلميع الدرجات
على م�سافة 1200م بزمن 7/10/1
ق وجاء اجلواد اال�رش�س ال�سطبل
الدعية بقيادة علي يف املركز
الثاين واجل��واد عزالله ال�سطبل
املال بقيادة من�صور يف املركز
الثالث.
وف��از اجل���واد امل��ق��رب ال�سطبل
الدعية بقيادة علي بال�شوط
ال���ث���اين امل��خ�����ص�����ص للدرجة
االولى على م�سافة 1800م بزمن
 0/52/1ق وجاء اجلواد املعرب
ال�سطبل الدعية اي�ضا بقيادة

زاراتي يف املركز الثاين واجلواد
ط��راق ال�سطبل الن�شاما بقيادة
توفيق يف املركز الثالث والزين
�شمه للن�شاما اي�ضا يف املركز
الرابع.
وف���از اجل���واد ال��ف��ن��ار ال�سطبل
الفنار بقيادة توفيق بال�شوط
االول املخ�ص�ص للمبتدئات على
م�سافة 1800م بزمن 4/52/1
ق وج��اء اجل���واد جن��م الدعية
ال�سطبل الدعية بقيادة علي يف
املركز الثاين واجل���واد متعب
الثاين حل�سني الزمانان بقيادة
الرزحان يف املركز الثالث.
وح�رض املهرجان جماهري غفرية
يتقدمهم م�سعود بومرزوق ع�ضو
جمل�س االدارة وعبدالله فريوز
املدير العام وحمدان املطريي
مدير العالقات العامة.

• ال�شيخ �صباح الفهد و�أبو�شيبة ي�سلمان الك�أ�س �إلى حيدر يوجا مدرب ا�سطبل ابناء نايف الدبو�س

