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نادي الكويت يحرز كأس التفوق

لبطوالت االتحاد الكويتي أللعاب القوى

• عبا�س القالف يف لقاء �سابق

اإلصابة تحرم الفحيحيل من القالف
حتى نهاية الموسم
ك�شفت الفحو�صات الطبية التي خ�ضع لها عبا�س
القالف العب و�سط الفحيحيل ،عن تعر�ضه لك�رس
مبف�صل الأنكل ،خالل ودية ال�ساملية.
وواج���ه الفحيحيل ،ن��ظ�يره ال�ساملية ودي��� ًا،
�ضمن املراحل الأخ�يرة من اال�ستعداد ملواجهتي
احل�سم يف �سباق الهروب من دائرة الهبوط ،حيث
ينتظر الفريق ،مباراتني حا�سمتني �أمام ال�شباب
والعربي.
ومن املنتظر �أن يخ�ضع عبا�س القالف ،لعملية

جراحية خالل الأيام القليلة املقبلة.
ويعمل اجلهاز الفني بقيادة الوطني حممد دهيلي�س،
على جتهيز العبني بدالء لتعوي�ض غياب امل�صاب
عبا�س القالف،والغاين جري�شون كويف الذي يغيب
بداعي الإيقاف.
ويحتل الفحيحيل ،املركز التا�سع بالت�ساوي مع
ال�شباب الأخري بر�صيد  10نقاط ،ويناف�سهما على
البقاء ،الت�ضامن �صاحب املركز الثامن بر�صيد 11
نقطة ،واجلهراء ال�سابع بر�صيد  12نقطة.

�أحرز نادي الكويت ك�أ�س التفوق
ل��ب��ط��والت االحت����اد الكويتي
لأل��ع��اب القوى التي اختتمت
م�ساء الثالثاء ب�إقامة بطولة
الكويت العامة اللعاب القوى
لفئتي العمومي والنا�شئني
متفوقا على ناديي القاد�سية
وكاظمة اللذين احتال املركزين
الثاين والثالث على التوايل.
وج���اء ه��ذا ال��ف��وز عقب ح�سم
نادي الكويت لقب فئة النا�شئني
يف البطولة الأخ�يرة املحلية
لالحتاد هذا املو�سم التي �أقيمت
على م�ضمار االحت���اد مبنطقة
«ك��ي��ف��ان» وان��ط��ل��ق��ت ال�سبت
املا�ضي وا�ستمرت �أربعة �أيام
بعد �أن حقق  254.5نقطة يف
حني حل نادي القاد�سية ثانيا
بعد �أن جمع  213.5نقطة فيما
جاء نادي كاظمة ثالثا مبجموع
 104.5ن��ق��اط� .أم��ا مناف�سات
فئة العمومي لنف�س البطولة
ف�أ�سفرت عن فوز نادي القاد�سية
بلقبها بعد �أن �سجل  197.5نقطة
يف البطولة التي �شهدت م�شاركة
 14ن��ادي��ا فيما اح��ت��ل ن��ادي
الكويت املركز الثاين بنيله
 153نقطة يف حني حل كاظمة
ثالثا مبجموع  138نقطة.
و�أكد �أمني �رس االحتاد الكويتي
لألعاب القوى �سيار العنزي
�أن املناف�سات املحلية لهذا
املو�سم ظهرت مب�ستوى فني
مميز و�أفرزت عددا من الالعبني
اجليدين يف مناف�سات امل�ضمار
وامليدان يف عدد من الأندية،
م��ن��وه� ًا بامل�شاركة الفاعلة

• �أبطال الكويت على من�صة التتويج يتو�سطهم بع�ض �أع�ضاء جمل�س الإدارة

وامل��م��ي��زة ل�ل�أن��دي��ة الكويتية
يف بطوالت االحت��اد و�أن�شطته
املختلفة.
وق����ال ع��ق��ب خ��ت��ام البطولة
�إن االحت��اد �سريكز يف الفرتة
امل��ق��ب��ل��ة ع��ل��ى �إع�����داد العبيه
للبطوالت اخلارجية املقبلة
ويف مقدمتهم املت�أهلون لبطولة

العامل املقبلة املقررة �إقامتها
يف قطر ب�ين � 28سبتمرب و6
�أكتوبر املقبلني ل�ضمان موا�صلة
�ألعاب القوى الكويتية نتائج
مميزة ،مهنئا الفرق الفائزة
يف مناف�سات البطولة .وذكر �أن
البطولة �شهدت يف يومها الأخري
حفل اع��ت��زال الع��ب املنتخب

الكويتي ح�سني ال��ي��وح��ة �إذ
حر�ص االحتاد على تكرميه بعد
م�سرية حافلة م��ن الإجن���ازات
يف لعبة الوثب الطويل مقدما
ال�شكر لكل العاملني يف جلان
االحتاد املختلفة على جهودهم
الطيبة يف تنظيم كل بطوالت
االحتاد لهذا املو�سم.

الشمري والعدواني
مرشحان لتدريب برقان

• جانب من لقاء ال�ساملية والكويت

«يد العربي» يضرب موعداً مع الكويت
في نهائي كأس االتحاد
كتب يحيى �سيف:

ت�أهل الفريق الأول لكرة اليد يف
نادي الكويت �إلى الدور النهائي
يف بطولة ك�أ�س االحتاد اثر فوزه
على ال�ساملية  22-30يف املباراة
التي جرت بينهما م�ساء �أم�س
الأول على �صالة العميد يف �إطار
مواجهات الدور ن�صف النهائي
للبطولة حيث وا���ص��ل الفائز
انت�صاراته من دون هزمية.
ويف املباراة الأخرى التي جمعت
العربي والن�رص على ال�صالة
نف�سها متكن الأخ�رض من حجز
البطاقة الثانية للمناف�سة على
اللقب وارتقاء من�صة التتويج بعد

تخطيه مناف�سه العنابي بنتيجة
 18-31و�سيلعب ال�ساملية مع
الن�رص لتحديد املركزين الثالث
وال���راب���ع وي��خ��و���ض العربي
مواجهة �صعبة مع الأبي�ض يف
نهائي ال��ك��أ���س .و���س��وف تقام
مباريات الدور النهائي لتتويج
بطل ال��ك��أ���س للمو�سم احلايل
الأحد املقبلة على �صالة نادي
الكويت.
ومن اجلدير بالذكر �أن العميد هو
حامل اللقب يف املو�سم املا�ضي
ومر�شح قوي للفوز يف املباراة
املقبل فيما يتطلع العربي �إلى
ال��ع��ودة ل�لاجن��ازات ال�سابقة
و�إ���ض��اف��ة بطولة ال��ك��أ���س �إلى

�سجل اجن��ازات الأخ�رض املليء
بالألقاب واالنت�صارات خا�صة
بعد و�صوله للمباراة النهائية
و�ضمان املركز الثاين وهو نف�س
الرتتيب الذي �أنهى به الدوري
املمتاز.
و�أقيمت بطولة ك�أ�س االحت��اد
بطريقة خروج املغلوب بني 15
فريقا م�شاركني يف م�سابقات
االحتاد وجنبت القرعة الكويت
اللعب يف ال��دور الأول بو�صفه
ح��ام��ل ال��ل��ق��ب ،وك��ان��ت �أب���رز
ال��ن��ت��ائ��ج ف���وز ال��ع��رب��ي على
كاظمة و�صيف البطولة ال�سابقة
وا�ستكمال امل�شوار حتى املباراة
النهائية.

العذاب يؤكد مشاركة فارسات في الماراثون الخليجي لمسافة  100كيلو

بطولة مبارك الكبير للقدرة والتحمل
تنطلق بمشاركة خليجية
ينطلق يف الثانية ع�رشة منت�صف الليل �سباق املاراثون الليلي الذي
ينظمه نادي مبارك الكبري يف ختام املو�سم الريا�ضي والذي قيد فيه �أكرث
من  75فار�س ًا وفار�سة يتناف�سون على اجلوائز القيمة للبطولة والتي
زادت عن � 25ألف دينار.
واعرب رئي�س اللجنة املنظمة لل�سباق �سلطان العذاب عن �سعادته الرتفاع
عدد امل�شاركني يف بطولة القدرة والتحمل والذي ي�ضم عدة فار�سات.
و�أ�ضاف �أن هناك خم�سة �أطباء دوليني و�أربعة حكام دوليني باال�ضافة الى
املحليني واللجان العاملة.
و�أو�ضح �أن البطولة �ستنطلق من قرية كبد التابعة لنادي ال�صيد والفرو�سية
على م�سافة  100كيلو على عدة مراحل وان اللجنة املنظمة ت�ضم يو�سف
الطواله وعو�ض املطريي.
وا�ضاف ان البطولة حتولت الى عر�س خليجي مب�شاركة فر�سان من
اململكة العربية ال�سعودية ودولة االم��ارات و�شكر ا�رسة نادي مبارك
الكبري بقيادة طالل الن�صف على دعمهم للجنة املنظمة وت�سهيل جميع
الأمور الجناح البطولة.
وا�شاد ب�أ�رسة الهيئة العامة للريا�ضة بقيادة د .حمود فليطح ونائبه
د� .صقر املال وحر�صهم على دعم ريا�ضة االباء واالجداد ومتنى التوفيق
للجميع.

• �سلطان العذاب

�أ�سند جمل�س �إدارة برقان بقيادة همالن الهمالن
رئي�س جمل�س الإدارة مهمة رئا�سة جهاز الكرة
�إلى عبد الله ال�سبيعي ع�ضو جمل�س الإدارة و�أمني
ال�صندوق ،فيما مت �إ�سناد مهمة مدير الفريق
الأول مل�صطفى عزيز الذي تولى املهمة ذاتها قبل
مو�سمني ق�ضاهما يف جهاز الكرة يف خيطان.
وب��د�أ جهاز الكرة بالتن�سيق مع املدير الفني
لقطاع كرة القدم را�شد البو�ص رحلة الإع��داد
للمو�سم املقبل من خالل درا�سة عدة �سري ذاتية
ملدربني حمليني و�أجانب الختيار الأن�سب منهم
لتويل مهمة قيادة الفريق باملو�سم املقبل خلفا
للوطني وليد ن�صار الذي انتهى تعاقده مع برقان
بنهاية املو�سم احلايل.
وي�برز يف قائمة املر�شحني لقيادة الفريق
ماهر ال�شمري الذي ا�ستقال م�ؤخرا من النه�ضة
ال�سعودي ،وعادل فا�ضل مدرب فريق ال�شباب يف
نادي الكويت ،كما دخل ظاهر العدواين دائرة
املر�شحني لتدريب الفريق بعد �إعالنه الرحيل
عن تدريب الن�رص.

• ماهر ال�شمري

االتحاد والتعاون ...لقاء ألول مرة
في نهائي كأس الملك
مل ي��در بخلد معظم اجلماهري
الريا�ضية ب�صفة عامة وجماهري
الأ�صفرين على وجه اخل�صو�ص �أن
ي�صل فريقاهما التعاون واالحتاد
لنهائي م�سابقة ك�أ�س امللك،
ال��ذي يقام اليوم اخلمي�س يف
الريا�ض ،وه��ذا بالطبع لي�س
تقلي ً
ال منهما وال من تاريخهما؛
ولكن للأف�ضلية الفنية التي كانت
ت�صب يف م�صلحة قطبي العا�صمة
«ال��ن����صر وال���ه�ل�ال» ،اللذين
يعتربان الأف�ضل ه��ذا املو�سم
عطف ًا على امل�ستويات الكبرية،
ال��ت��ي قدماها والنتائج التي
حققاها ،ويكفي �أن التناف�س على
لقب الدوري بات حم�صور ًا بينهما
وبفارق نقطي كبري عن �صاحب
املرتبة الثالثة.
ورغم امل�ستويات الرائعة،التي
قدمها التعاون وحظيت ب�إ�شادة
اجلميع يف بطولة الدوري ،الذي
يناف�س خالله بقوة على املركز
الثالث� ،إال �أن الكثري مل يتوقع
فوزه يف ن�صف النهائي على الهالل
�صاحب ال�صوالت واجلوالت لعدة
�أ�سباب منها �إقامة املباراة على
ملعب الأخ�ير وب�ين جماهريه،
�إل���ى ج��ان��ب تفوقه التاريخي
يف املواجهات املبا�رشة،التي
مل يخ�رس خاللها �سوى مباراة
واح����دة ،ف�ض ً
ال ع��ن رغبته يف
املناف�سة على جميع البطوالت
املحلية �أم ً
ال يف حتقيق الثالثية،
التي ا�ستهلها ببطولة ال�سوبر،
ولكن التعاون كان له ر�أي �آخر
عندما خالف جميع التوقعات
و�أ�سقط الرت�شيحات امل�سبقة يف
امل��اء ،وجن��ح يف حتقيق فوزه
الأول عندما اكت�سح م�ضيفه
بخما�سية نظيفة مل يتوقعها �أكرث

• التعاون واالحتاد يتناف�سان على اللقب اليوم

املتفائلني من �أن�صار التعاون،
ال��ذي حجز مقعده يف النهائي
للمرة الثانية يف تاريخه بعد
عام  ،1990الذي خ�رسه يف ذلك
الوقت �أمام الن�رص.
و�إذا كان التعاون �أبهر اجلميع
مب�ستوياته ونتائجه يف الدوري،
ف���إن االحت��اد ك��ان على العك�س
م��ن ذل��ك� ،إذ عانى ب�شكل غري
م�سبوق يف تاريخه �إداري ًا وفني ًا
وم��ع��ن��وي � ًا ،وك���ان على حافة
الهبوط للدرجة الأول��ى يف ظل
امل�ستويات املتوا�ضعة والنتائج

ال�سلبية ،التي و�ضعته يف املركز
الرابع ع�رش يف �سلم الرتتيب،
الأم���ر ال���ذي جعل ع�شاق كرة
القدم على خمتلف ميولهم مينون
النف�س بتجاوز العميد لتلك
الأزم��ة ،بل �إن جماهريه كانت
تعترب بقاءه يف دوري املحرتفني
بطولة يف حد ذاته ،وعطف ًا على
ذل��ك مل يكن يتوقع الغالبية
جت���اوزه ال��ن����صر ،ال�سيما �أن
الأخري فر�ض �سيطرته التامة يف
�آخر �سبع �سنوات ،ولكن االحتاد
بدعم جمهوره العا�شق ا�ستح�رض

تاريخه وجنح يف �إق�صاء مناف�سه
«الثقيل» بعد الفوز عليه  2-4يف
مباراة ماراثونية امتدت لوقت
�إ�ضايف ،لريتفع �سقف الطموح
ل��دى ع�شاقه ،الذين يتطلعون
لفوز فريقهم يف النهائي و�إنقاذ
مو�سمه ب�أغلى البطوالت.
ويعترب النهائي ،ال��ذي يجمع
التعاون واالحت��اد هو الأول من
نوعه يف م�سابقة ك�أ�س امللك،
وي�سعى م��ن خ�لال��ه ك��ل فريق
للظفر به وتدوين �إجناز جديد يف
�سجالته.

