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التضامن يحرز لقب األشبال في بطولة
سمو ولي العهد الـ  26للكراتيه

ضمن الجولة الثانية من منافسات «آسيوية اليد» لألندية

الكويت لتجاوز سبورت
تحد خاص مع الشارقة
 ...وكاظمة في
ّ
يلتقي يف ال��ـ  6.15م�ساء اليوم
ف��ري��ق ال��ك��وي��ت م��ع ن��ظ�يره تي
�سبورت الهندي يف ثاين مبارياته
باملجموعة الثالثة يف البطولة
اال�سيوية الـ  21لالندية ابطال
الدوري لكرة اليد التي ي�ست�ضيفها
حالي ًا الكويت وحتى مطلع �أبريل
املقبل ،ويلعب يف  8.15م�ساء
كاظمة ممثل الكويت الثاين يف
البطولة مع ال�شارقة الإماراتي
�ضمن اجلولة الثانية للمجموعة
الرابعة من امل�سابقة.
وي�سبقهما ث�لاث مباريات حيث
يلتقي يف  12.45ظهر ًا ال�صداقة
اللبناين مع م�رض ال�سعودي ،ويف
 2.45من بعد الظهر يلعب الوكرة
القطري مع م�سقط العماين ،ويف
 4.15يلتقي باربار البحريني مع
الكرخ العراقي.
الذياب يهنئ اجلميع

• ال�سبيعي يتوج �أ�شبال كراتيه الت�ضامن

�أح���رز ن���ادي الت�ضامن لقب
مناف�سات فئة «اال�شبال» �ضمن
بطولة �سمو ويل العهد للكاراتيه
الـ  26املتوا�صلة على �صالة
احت��اد الكراتيه يف ال�ساملية
مب�شاركة  12ناديا وتت�ضمن
اقامة م�سابقات اللعبة القتالية
اال�ستعرا�ضية للفردي واجلماعي
جلميع الفئات ال�سنية.
ومتكن الت�ضامن من الفوز بهذه
الفئة بعد ان جمع  13نقطة

بفارق كبري عن نادي ال�شباب
ال��ذي احتل املرتبة بعد ان
ح�صد  7نقاط فيما نال نادي
الريموك املركز الثالث بعد
�أن جمع نف�س الر�صيد اال ان
ال�شباب ت��ف��وق بعد اح���رازه
ميداليات ذهبية �أكرث.
وقال �أمني �رس االحتاد الكويتي
للكراتيه من�صور ال�سبيعي عقب
ختام هذه امل�سابقة ان البطولة
التي ت�ستمر مناف�ساتها حتى

 25احلايل تتوا�صل غدا باقامة
م�سابقتي فئتي النا�شئني
وال�شباب واللتني ت�ستمران حتى
ختام البطولة االثنني املقبل.
و�أو�ضح ال�سبيعي ان مناف�سات
ال��ب��ط��ول��ة ات�����س��م��ت يف فئتي
العمومي واال�شبال التي انتهت
بالقوة والندية بني الأندية
امل�شاركة بدليل حتقيق � 9أندية
لنقاط يف م�سابقاتها م�شيدا
بامل�ستويات املتميزة لالعبني

يف جميع الأوزان.
واك��د ان االحت��اد يوا�صل عمله
للتح�ضري حلفل ختام البطولة
ال��ذي �سيقام االث��ن�ين املقبل
ل�ضمان جناحه ال �سيما �أن هذه
البطولة غالية على كل منت�سبي
ريا�ضة الكراتيه مثمنا دعم �سمو
ويل العهد للريا�ضة الكويتية
ب�شكل عام ولهذه اللعبة والتي
كان لها �أك�بر الأث��ر بتحقيقها
لإجنازات طيبة.

«األزرق» يواجه نيبال ودي ًا اليوم لرفع تصنيفه الدولي
يرفع منتخبنا الوطني الأول لكرة
القدم �شعار الفوز ،عندما يواجه
نيبال مرتني خالل فرتة التوقف
الدويل االولى اليوم اخلمي�س يف
ال�ساعة ال�ساد�سة والن�صف بنادي
ال�شباب والثانية االثنني املقبل.
ويعول الأزرق على مواجهة نيبال،
لتح�سني م��رك��زه يف الت�صنيف
ال��دويل ،واملتوقف عند ،158
كما يعول املدرب الكرواتي ،على
الوديتني لت�أهيل الالعبني نف�س ًيا
ملواجهات �أقل يف امل�ستوى خالل
الت�صفيات املقبلة.
ويعترب يو�سف نا�رص� ،إلى جانب
ح�سني املو�سوي ،من �أبرز �أوراق
الأزرق الهجومية �أم��ام نيبال،
على �أن يكون بدر املطوع وعبد
الله ماوي ،ترمومرت الفريق يف
و�سط امللعب ،ومن خلفهما طالل
الفا�ضل وفهد الأن�صاري،وعلى
م�ستوى اخلط اخللفي� ،سيكون
ع��ام��ر امل��ع��ت��وق ب��ج��وار خالد
�إبراهيم وفهد الهاجري و�سلطان
العنزي ،وم��ن خلفهم احلار�س
ح��م��ي��د ال���ق�ل�اف .وي��ب��ق��ى على
دكة ب��دالء الأزرق ،حممد فريح
وحممد خالد ويعقوب الطراروة
وم�شاري العازمي وفي�صل عجب
وعمر احلبيرت .و�أك��د الكرواتي

م��ن جهته ،ه��ن���أ امل��دي��ر الفني
لالحتاد اال�سيوي لكرة اليد جا�سم
ال��ذي��اب الكويت ق��ي��ادة و�شعب ًا
بعودة الريا�ضة الكويتية الى
امل�شاركات اخلارجية.
وق���ال« :نهنئ انف�سنا باقامة
البطولة اال�سيوية يف الكويت
خا�صة بعد رفع االيقاف وهي من
�أقوى البطوالت التي ي�رشف عليها
االحتاد اال�سيوي للعبة».
و�شكر الذياب جمل�س ادارة نادي
الكويت واالحت��اد الكويتي على
ح�سن تعاونهم مع االحتاد اال�سيوي
يف جتهيز كافة متطلبات البطولة،
م�ؤكد ًا �أن هذا االمر يعترب م�ؤ�رش ًا
ودلي ًال قوي ًا على �أن البطولة حتمل
�صفة النجاح من البداية للنهاية،
متمني ًا التوفيق جلميع الفرق وان
يقدم الكويت وكاظمة امل�ستوى
الالئق بكرة اليد الكويتية.
وا���ش��ار ال��ذي��اب �إل��ى ان البطولة
فر�صة لعودة اجلماهري الكويتية
ومتنى ح�ضورهم بكثافة النهم
ي�ضيفون نكهة خا�صة للمباريات

• جانب من ا�ستعدادات كاظمة

ويحفزون الالعبني على تقدمي كل
ما لديهم.
علي :نعود بعد غياب
ب��دوره ،قال م�ساعد م��درب فريق
اجلي�ش ال�سوري حممد علي ان
م�شاركة فريقه يف هذه البطولة
ت���أت��ي بعد غ��ي��اب ط��وي��ل للفرق
ال�سورية عن هذا احل��دث القاري

الكبري.
وا�ضاف �أن اجلي�ش ،الذي يرتاح
اليوم� ،سيحاول تقدمي كل ما ميلك
يف ه��ذه البطولة رغ��م �أن��ه اكتفى
بالإعداد املحلي ومل يربم اي تعاقد
مع العبني اجانب ا�سوة بالفرق
االخ���رى التي �ضمت  4حمرتفني
ح�سب القوانني املعمول بها يف
االحتاد اال�سيوي للعبة.

«يد الكويت» احتفظ بلقب
دوري الشباب
كتب يحيى �سيف:
للعام الثاين على التوايل احتفظ الكويت بلقب
بطولة كرة اليد لفئة ال�شباب حتت � 19سنة
اثر فوزه على ال�ساملية  26-29يف املباراة
التي جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة
ال�شهيد فهد الأحمد يف الدعية .واحتل القرين
املركز الثالث.

يذكر �أن املباراة ال�سابقة كانت لقاء فا�ص ً
ال
على التتويج باللقب بعد ت�ساوي الفريقني يف
ر�صيد النقاط يف نهاية الدوري.
وات�سم اللقاء بالإثارة والندية والتكاف�ؤ يف
بع�ض الأوقات وعلى الرغم من هزمية ال�سماوي
�إال �أن العبيه قدموا م�ستوى الفت ًا واقرتبوا
من حتقيق الفوز �إال �أن خربة وحما�س العبي
الأبي�ض ح�سمت املباراة يف النهاية.

• جانب من تدريبات «الأزرق»

روميو جوزاك مدرب منتخبنا� ،أن
الفوز على نيبال يف املواجهتني
الوديتني� ،أمر �رضوري ،لتح�سني
ت�صنيف الأزرق املرتاجع بعفل
الإي���ق���اف ال����ذي ا���س��ت��م��ر ملدة
� 3سنوات.
وق�����ال ج������وزاك يف امل����ؤمت���ر
ال�صحايف� ،إن االزرق �سيكون �أمام
مواجهات م�شابهة يف الت�صفيات

الآ�سيوية املقبلة.
و�أ���ض��اف �أن الأزرق يعول على
ط��ري��ق��ة ه��ج��وم��ي��ة ،مل يتعود
عليها يف املواجهات ال�سابقة
�أم��ام منتخبات بحجم �أ�سرتاليا
شريا �إلى �أن
والعراق و�سوريا ،م� ً
الفوز هو الهدف املن�شود.
و�أ���ش��اد ج���وزاك بالعبي الأزرق
والروح العالية التي جتمعهم،

م�ؤك ًدا �أن الالعب حمد حربي،
الذي ح�رض امل�ؤمتر ال�صحايف،
مل ي�شارك يف �أي مباراة �سابقة مع
املنتخب ،لكنه يحر�ص على دعم
الالعبني .وكان جوزاك قد رفع من
م�ستوى املباريات الودية ،منذ
�أن تولى مهمة تدريب الكويت،
حيث واج��ه منتخبات �أ�سرتاليا
والعراق و�سوريا.

المنافسة تشتعل على البقاء في «الممتاز»

«طائرة الكويت» عبرت القادسية
 ...وكاظمة واصل الصدارة

كاظمة يلوم غياب التوفيق وافتقاد عناصر أساسية

الشباب يرفع درجة االستعداد قبل خوض نهائي كأس االتحاد
�أكد علي كنكوين ،نائب مدير جهاز الكرة يف نادي ال�شباب� ،أن بلوغ
الفريق نهائي ك�أ�س االحتاد عقب الفوز على كاظمة ،بنتيجة  2ـ  1يعد
تتويجا جلهود الالعبني الذين قدموا م�ستوى و�أداء راقيا �أمام مناف�س
قوي ،حرمهم من اللقب يف املو�سم املا�ضي.
و�أ�شار كنكوين يف ت�رصيحات له� ،إلى �أن ال�شباب ي�ستحق الفوز والت�أهل
للنهائي ،متمنيا �أن ينعك�س هذا الفوز على �أداء الفريق باال�ستحقاقات
املقبلة بداية من مواجهة النهائي مرورا بلقاء اجلهراء يف ك�أ�س الأمري
و�صوال للمواجهتني املتبقيتني من عمر الدوري.
وحول هوية مناف�س ال�شباب يف النهائي� ،أكد �أنهم جاهزون ملن يحقق
الفوز يف اللقاء �سواء القاد�سية او الفحيحيل ،معتربا �أن مواجهة فريق
كبري بحجم امللكي �أمر مهم وكذلك اللعب �أمام الفحيحيل يف ديربي له
طابعه اخلا�ص يعد �أمرا مثريا �أي�ضا.
وبني �أن مدافع الفريق ،ال�رصبي فيليب� ،سيخ�ضع للمزيد من الفحو�صات
لتحديد حجم �إ�صابته ال�سيما و�أن الفح�ص الأويل ي�شري لإ�صابته بتمزق يف
الع�ضلة ال�ضامة.
وبدوره قلل من�صور التنيب ،مدير جهاز الكرة يف كاظمة ،من ت�أثري
خ�سارة فريقه ملواجهة قبل نهائي ك�أ�س االحتاد �أمام ال�شباب ،بنتيجة
 2ـ  1يف املباراة التي جمعتهما ،الفتا �إلى �أن البطولة تعد تن�شيطية.
و�أكد التنيب يف ت�رصيحات �أن التوفيق غاب عن فريقه خالل املباراة
ال�سيما يف ركلة اجلزاء املهدرة بالوقت القاتل عرب املحرتف �أليك�س
ليما� ،أحد الالعبني املميزين بتنفيذ الكرات الثابتة.
وبني �أن ال�شباب خا�ض اللقاء بكامل ت�شكيلته يف الوقت الذي ت�أثر فيه
كاظمة بغياب �أكرث من  6العبني ،ما دفعهم لال�ستعانة بعدد من الالعبني
ال�صاعدين من �ضمنهم بع�ض عنا�رص فريق حتت � 19سنة.
و�شدد على �أن العبي الربتقايل جنحوا يف تقدمي مباراة كبرية رغم
اخل�سارة يف لقاء �شهد �إ�رشاك العديد من الالعبني البدالء وال�صاعدين
الذين تعد م�شاركتهم مك�سبا لالطمئنان على جاهزيتهم قبل اال�ستعانة
بهم يف اال�ستحقاقات املقبلة.

• جانب من مباراة القاد�سية والكويت

كتب يحيى �سيف:

• جانب من مباراة ال�شباب وكاظمة

ح��اف��ظ ال��ك��وي��ت ع��ل��ى فر�ص
املناف�سة للتتويج بلقب الدوري
املمتاز لفرق العمومي للكرة
الطائرة اثر فوزه على القاد�سية
بثالثة �أ�شواط مقابل �شوط واحد
يف املباراة التي جرت بينهما
م�ساء �أم�س الأول �ضمن لقاءات
الق�سم الثاين من البطولة وتقدم
الأ�صفر يف ال�شوط الأول 27-29
وا�ستعاد العميد زم��ام الأم��ور
وح�سم الأ�شواط الثالثة املتبقية
 22-25 ،20-25 ،23-25ورفع
الأبي�ض ر�صيده �إل��ى  16نقطة

ولديه م��ب��اراة م�ؤجلة بعد غد
ال�سبت م��ع الت�ضامن ويحتل
املركز الثاين بعد كاظمة وجاء
القاد�سية يف امل��رك��ز الثالث
بر�صيد  16نقطة وانهى مواجهاته
يف الدوري .
من ناحية �أخ��رى وا�صل كاظمة
�صدارته للممتاز بتغلبه على
اجل��ه��راء بثالثة �أ���ش��واط دون
رد 11-25 ،25-27 ،23-25
ورف���ع ال�برت��ق��ايل ر�صيده الى
 17نقطة وينتظر اللقاء الأخري
مع العميد حل�سم اللقب الذي
فاز به املو�سم املا�ضي وحقق
العربي فوزا �صعبا على الت�ضامن

يف لقاء ماراثوين امتد خلم�سة
�أ�شواط وانتهى ل�صالح الأخ�رض
 2-3وا�سكور ،25-22 ،26-24
.15-17،18-25 ،9-25
م���ن ن��اح��ي��ة �أخ�����رى ا�شتعلت
املناف�سة على معركة البقاء
يف الدوري املمتاز بني العربي
واجل���ه���راء وال��ت�����ض��ام��ن فيما
انح�رصت املناف�سة على اللقب
بني الربتقايل والأبي�ض و�ستكون
املباراة الأخرية بينهما يف ختام
الق�سم الثاين حا�سمة يف حتديد
البطل ويف حال فوز كاظمة يتوج
بفارق نقاط الأ�شواط ومينح الدرع
ملناف�سه يف حالة اخل�سارة.

