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إشادة كبيرة بعمل الجهاز الفني الوطني بقيادة العتيبي

احتفاالت في الساحل بعد التأهل

للدوري الممتاز برفقة اليرموك
ع��م��ت �أرج�����اء ن����ادي ال�ساحل
الريا�ضي فرحة كبرية بعد ت�أهل
الفريق الأول لكرة ال��ق��دم �إلى
الدوري املمتاز بعد حتقيق الفوز
على برقان بهدفني نظيفني وذلك
قبل نهاية مناف�سات البطولة
بجولتني.
ون��ال اجلهازين الفني والإداري
بالنادي �إ�شادة كبرية بعد حتقيق
ه��ذا االجن���از بعد مو�سم طويل
و�صعب بقيادة امل��درب الوطني
عبد الرحمن العتيبي وم�ساعده
عادل �سعدون ومدير الفريق يو�سف
الف�ضلي وحم��م��د ن��وف��ل م�رشف
الفريق وخلف هذه املجموعة كان
يقف جمال العتيبي مدير جهاز
الكرة بالإ�ضافة �إلى الرقم ال�صعب
يف هذه املعادلة وهم الالعبون
• فريق الكويت متوجا ً بكأس السلة

الذي اخل�صوا يف عطائهم لأبناء
�أب��و حليفة من اج��ل ال��ع��ودة من
جديد �إلى دوري الأ�ضواء املو�سم
املقبل.و�سيبد�أ جمل�س �إدارة
النادي ا�ستغالل هذا احلدث املميز
العداد ناجح للمو�سم املقبل والذي
�ستكون فيه املناف�سة خمتلفه حيث
�ستكون امل��واج��ه��ات واخل�صوم
خمتلفني عن فرق الدرجة االولى.
وك��ان ال�ساحل قد خطف بطاقة
الت�أهل الثانية للدوري املمتاز،
بعد تغلبه على برقان بهدفني
دون رد ،يف �إطار اجلولة الـ 17
من عمر البطولة،ورفع ال�ساحل
ر�صيده �إلى  26نقطة ،بينما جتمد
ر�صيد برقان عند  14نقطة،وبذلك
يرافق ال�ساحل ،نظريه الريموك
�إل��ى دوري الأ���ض��واء يف املو�سم

املقبل.
املباراة حفلت بالإثارة والندية،
و�شهدت يف بدايتها �سيطرة �أ�صحاب
الأر���ض ،الذين تقدموا بهدف من
توقيع عي�سى باه ،و�سط حماوالت
من برقان لإدراك التعادل.
ومل يختلف احل���ال يف ال�شوط
الثاين ،حيث متكن حممد جمال من
م�ضاعفة النتيجة لل�ساحل،ونال
حمرتف ال�ساحل ،جونيور بطاقة
ح��م��راء ،ليكمل الفريق اللقاء
بـ  10العبني ،كما �أهدر كل فريق،
ركلة جزاء.
ويف مباراة ثانية ،وا�صل الريموك
االبتعاد يف ال�صدارة ،بتغلبه على
خيطان بثالثية دون رد ،لريتفع
ر�صيده �إلى  32نقطة ،بينما توقف
ر�صيد خيطان عند  14نقطة.

«تصوير :فؤاد الشيخ»

هزم القادسية في نهائي كأس االتحاد

ثالثية تاريخية لـ «سلة الكويت»
بالموسم الحالي
كتب يحيى �سيف:

حقق الفريق الأول لكرة ال�سلة يف
نادي الكويت ثالثية تاريخية بعد
�أن �أ�ضاف بطولة ك�أ�س االحتاد الـ 53
و�سبق هذا التتويج الفوز ببطولة
الدوري العام ودرع االحتاد وجاء
االجن��از الأخ�ير بعد فوز العميد
املثری على نظریه القاد�سیة بنتیجة
67/74
ويف م��ب��اراة حت��دي��د املركزين
الثالث والرابع انتزع كاظمة

امليدالية الربونزية وتغلب على
القرين  75/85و�شهدت مباراة
الأبي�ض والأ�صفر ندية وتكاف�ؤ ًا
على مدار فرتات اللقاء الأربعة �إال
�أن تركيز العبي الكويت خا�صة يف
الربع الأخري وا�ستغاللهم لأخطاء
مناف�سهم منحهم الفوز بالك�أ�س
وح��اول العبو القاد�سية تعوي�ض
ال��ف��ارق ال��ذي ات�سع قبل نهاية
امل��ب��اراة بدقائق �إل��ى �أك�ثر من
خم�س نقاط باللجوء الى الرميات
الثالثية اال �أن��ه��م مل يوفقوا يف

الت�سجيل.
من جانبه �أع��رب �أم�ين �رس احتاد
ال�سلة خلیل ابراهيم عقب نهاية
املباراة عن �سعادته بنجاح بطوالت
االحتاد لهذا املو�سم على امل�ستوى
الفني والتنظيمي وال���ذي جاء
حم�صلة لدعم ادارات االندية لالحتاد
وتعاونها مع جلنتي امل�سابقات
واحلكام اللتني كان لهما دورا مهما
بت�سيري امل�سابقات.
وق��ال ابراهيم :ه��ذا املو�سم �شهد
تقدمي االندية املحلية مل�ستويات

ج��ي��دة ال���س��ي��م��ا ن��ادي��ا الكويت
والقاد�سية ال��ل��ذان تناف�سا على
االلقاب يف كل البطوالت» ،الفتا
الى ان بطوالت املو�سم والتي ذهبت
جميعها للكويت �شهدت بروز عدد
من الالعبني ال�شباب مع انديتهم
«ما ي�شكل ا�ضافة مهمة للمنتخبات
الوطنية» ،بالإ�ضافة �إل��ى تقدمی
�أن��دي��ة م��ث��ل ال��ق��ری��ن وال�یرم��وك
م�ستویات طيبة يف البطوالت مهنئا
الأندية الفائزة باملراكز الثالث
الأولى بكل بطوالت املو�سم.

• نادي الساحل تأهل للممتاز

المضف احتفى بنواب المدير العام

الفيلكاوي يكشف

أسباب الفوز

• عثمان
الفيلكاوي

على خيطان

�أعرب نائب رئي�س جهاز الكرة للفريق
الأول لكرة القدم بنادي الريموك عثمان
الفيلكاوي عن �سعادته بتحقيق الفوز
على نادي خيطان بثالثية نظيفة ،م�شريا
الى ان الالعبني دخلوا املباراة وهم
عازمني على حتقيق الفوز ال غريه من
�أجل تغيري ال�صورة التي ظهروا بها
بعد خ�سارتهم من نف�س الفريق يف
م�سابقة ك�أ�س الأمري.
وق��ال الفيلكاوي �إن �سبب ارتفاع
ال��روح املعنوية لالعبني وظهورهم
بهذا امل�ستوى املميز وال���ذي ادى
الى �سيطرتهم على جمريات املباراة
ب�أكملها ه��و االجتماع ال��ذي عقده
اع�ضاء جمل�س االع�ضاء معهم وطالبهم
بالرتكيز على املباريات املقبلة يف
ال���دوري ،ما ك��ان له االث��ر االيجابي
عليهم ،الف��ت��ا ال��ى �أن اجل��ه��از الفني
واالداري هي�أ الالعبني نف�سيا وذهنيا لهذا
اللقاء والذي كانت نتيجته حتقيق الفوز
و�صدارة الدوري.
وب�ين ان امل��ب��اراة املقبلة ام��ام نادي
ال�ساحل على ملعبهم �ستكون �صعبة
للغاية النها ب�ين املت�صدر و�صاحب
املركز ال��ث��اين ،مو�ضحا ان الريامكة
يحتاجون الى نقطة واحدة فقط للتتويج
بلقب الدوري ،وم�ؤكدا يف الوقت نف�سه
على ثقته بالعبي الفريق وحتقيق نتيجة
�إيجابية.

واللجان العاملة في الدورة الرياضية الثامنة
قام مدير عام الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .علي امل�ضف
وعميد �ش�ؤون الطلبة ورئي�س اللجنة
املنظمة للدورة د .ح�سني املكيمي
باالحتفاء ب��ن��واب امل��دي��ر العام
وكافة اللجان العاملة بالدورة
الريا�ضية الثامنة جلامعات دول
جمل�س التعاون والتعليم العايل
التي نظمتها الهيئة خالل الفرتة من

 1وحتى  10ابريل احل��ايل و�شارك
فيها اكرث من  730العبا و�إداري ًا من
�ستة ع�رش جامعة من جامعات دول
جمل�س التعاون والتي اختتمت بفوز
التعليم التطبيقي بالدورة وح�صاد
 25ميدالية منهم ت�سعة ذهب والفوز
ببطوالت الطائرة وق��دم ال�صاالت
و�ألعاب القوي وال�سباحة وقد �ألقى
د .علي امل�ضف كلمة �شكر من خاللها

ك��ل م��ن ���ش��ارك يف اجن��اح العر�س
الريا�ضي من الوزارات واملتطوعني
وان��ه مل�س تقدير القيادات التي
ح�رضت ال��دورة و�أ�شادت باجلهود
املبذولة يف خمتلف املواقع وخ�ص
بال�شكر د.ح�سني املكيمي رئي�س
اللجنة املنظمة �صاحب ال�شعلة
التي ان��ارت وحتركت يف كل مكان
قبل وخالل ايام الدورة والذي عودنا

على حتقيق النجاح ورد املكيمي
بكلمة �شكر من خاللها ا�رسة الهيئة
وان��ه يفتخر بالعمادة وم��ا قدمه
اجلميع من اجل �إبراز وجه الكويت
احل�ضاري و�شكر د .علي امل�ضف
على دعمه الالحمدود ال��ذي �ساهم
يف حتقيق النجاح .وا�شاد برجال
ال�صحافة واالع�ل�ام على اجلهود
الوا�ضحة التي �ساهمت يف النجاح.

• علي املضف وحسني املكيمي يتوسطان احملتفى بهم

البتال :نأمل في توحيد القوانين

 66جواداً وفرس ًا في مهرجان فروسية الفروانية الـ 22
ي�شهد م�ضمار املغفور له ال�شيخ احمد اجلابر يف
الثالثة والن�صف من بعد ع�رص اليوم املهرجان
الكبري لنادي فرو�سية الفروانية لالجتماع الـ 22
لهذا املو�سم وقيد فيه  77جوادا وفر�سا من خمتلف
الكال�سات وكل االنظار تتجه الى ال�شوط اخلام�س
املخ�ص�ص للكال�س  1على ك�أ�س النادي على م�سافة
1800م وقيد فيه 12جوادا وفر�سا من �أق��وى اجلياد
هي ره��اوي للبتال و�سطام ومرعب للع�ضيلة ونبع

اجلود للمطرقة والتكابر ونربا�س للخ�رض وكلو متام
لل�سيحان وغزير لنب �رشيه وعكا�ش للحمود وثقيل
الر�أي للحابوط و�شباب للعوي�ض و�أخو جوزا للقني
والتوقعات �صعبة نظرا لطول امل�سافة 1800م وقوة
اخليل امل�شاركة.
كما يت�ضمن املهرجان اربعة �أ�شواط اخرى خ�ص�ص
ال�شوط االول للكال�س  5على م�سافة 1200م وقيد فيه
 12جوادا وفر�سا وال�شوط الثاين على م�سافة 1600م

وخ�ص�ص للكال�س  4وقيد فيه ع�رشون جواد ًا وفر�س ًا
وال�شوط الثالث على م�سافة  2400خ�ص�ص للكال�س 3
وقيد فيه  14جوادا وفر�سا وال�شوط الرابع على م�سافة
1000م خ�ص�ص للكال�س  1وقيد فيه  12جواد ًا وفر�س ًا.
وق��د �أع��رب حم�سن البتال ام�ين �رس ن��ادي فرو�سية
الفروانية عن �سعادته الحت�ضان النادي اول �سباق
الب��ط��ال امل��ن��اط��ق يف االج��ت��م��اع ال�سابق وجن��اح
املهرجان ومتنى ان ت�ستمر هذه اللقاءات وا�ضاف ان

فرو�سية الفروانية هي ال�سباقة االن لالرتقاء بريا�ضة
االباء واالجداد وت�سعى لتوحيد الكال�سات واجلروبات
بني اندية الكويت وانها تفتح املجال لكل االندية
للم�شاركة يف �سباقاتها وتتمنى التوفيق للجميع.
ومن جانب اخر اكد بدر الديحاين رئي�س اللجنة
االعالمية ان فرو�سية الفروانية مازالت اكرث االندية
م�شاركة يف ال�سباقات وان كل اجتماع يقدم النادي
وا�صحاب اال�سطبالت ومالك الفرو�سية.

• بدر الديحاني

