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سفيرنا بقطر يشيد بإجنازات منتخب املدارس في بطولة «كأس ج»
أش��اد سفير دول��ة الكويت ل��دى قطر حفيظ
محمد العجمي أم��س االرب��ع��اء ب��االجن��ازات
املتميزة التي حققها منتخب الكويت للمدارس
في بطولة (ك��أس ج) العاملية لكرة القدم في
نسختها الثالثة والتي رفع فيها راية الكويت
خفاقة في هذا احملفل الرياضي العاملي.
وق���ال السفير العجمي ل��ـ «ك��ون��ا» عقب
استقباله منتخب الكويت للمدارس ان النتائج
املشرفة التي حققها املنتخب تشير الى الطاقات
الكبيرة واالمكانيات املتميزة التي ميتلكها ابناء
الكويت في جميع املجاالت.
واض����اف ان ف���وز املنتخب ع��ل��ى ع���دد من
منتخبات العالم املتقدمة ف��ي اللعبة تظهر
القدرات االبداعية التي ميتلكها الشباب الكويتي
واملواهب التي ميتلكونها كما تشير الى مدى
اجلهود الكبيرة التي بذلها القائمون عليهم في
مرحلة االعداد والتدريب.
واشار الى االهتمام الكبير والعناية البالغة
ال��ت��ي توليها دول���ة الكويت ق��ي��ادة وحكومة
للشباب وحرصها على تهيئة كل السبل إلطالق
طاقاتهم وحتفيز عطائهم وابداعاتهم باعتبارهم
اجليل ال��ذي سيسهم في دف��ع عملية التنمية
وحتقيق اخلطط االستراتيجية املستقبلية.
وق���ال ان دول���ة ال��ك��وي��ت خصصت وزارة
مجددة تعنى بشؤون الشباب وهيئة معينة
للرياضة واخرى ايضا معنية بشؤون الشباب
حرصا منها على االستفادة من اوق��ات فراغهم
بالصورة املثلى ومن الطاقات التي ميلكونها في
رفعة البالد وتطورها وازدهارها.
ومن جهته اعرب رئيس الوفد ومدرب منتخب
الكويت علي فالح لـ «كونا» عن شكره للسفير
العجمي على استقباله الفريق وتقدمي الدعم
املعنوي لهم مبينا ان ذلك يعكس اهتمام الكويت
بالشباب الرياضي الكويتي.
وقال فالح ان الفريق قدم مستوى وصورة
مشرف للرياضة الكويتية خالل مشواره في
البطولة مشيرا الى ان الالعبني بذلوا بكل جهد
وحماس أداء نال اعجاب اجلميع.
واض���اف ان االجن���از احمل��ق��ق ج��اء بعزمية
وتكاتف االعبني واصرارهم على حتقيق نتيجة
ايجابية امام املنتخب البحريني العتالء منصات
التتويج ورف��ع علم الكويت في ه��ذا التجمع
الرياضي العاملي.
واوض����ح ان ف��رح��ة اجل��م��اه��ي��ر الكويتية
وتعاطفهم الرياضي مع الفريق ك��ان الدافع
الرئيسي لالعبني واجلهازين االداري والفني
مشيرا ال��ى ان متابعة املسؤولني الكويتيني
للفريق خ�لال م��ش��واره في ه��ذه البطولة كان
الدافع لتحقيق الفوز.
وط��ال��ب باهمية دع��م ال��ف��ري��ق م��ن ال��رع��اة

والشركات ومتابعتهم وتقدمي احلوافز املادية
واملعنوية وتكرميهم بشكل مستحق دعما
للرياضة الكويتية ودافعا لهم في مشاركاتهم
املستقبلية.
وشدد على اهمية احملافظة على هذا الفريق
من خالل دعمهم ماديا ومعنويا ورياضيا من
خ�لال ان��ش��اء اك��ادمي��ي��ة متخصصة حتتضن
امل��واه��ب الرياضية مبنظومة واستراتيجية
مستقبلية تدعم الفريق لتأهيله كنواة للمنتخب
االول.
وكشف ان العديد من الكشافة االجانب ابدوا
اعجابا مبستوى االع��ب الكويتي وامتالكهم
فنيات فردية تعكس الفكر املتطور للرياضة
الكويتية مبينا ان هناك اختيار ألكثر من العب
لتسويقه عامليا واحترافه في االندية العاملية.
وب�ين ان املسؤولني الكويتيني يستعدون
إلق��ام��ة حفل استقبال الئ��ق للفريق ف��ي قاعة
التشريفات مبطار الكويت الدولي بعد وصول
املنتخب اليوم اخلميس في الساعة الثانية
ظهرا.
واك��د حرص وزي��ر التربية ووزي��ر التعليم
العالي الدكتور محمد الفارس ووزير التجارة
والصناعة ووزير الشباب والرياضة باالنابة
خالد الروضان ووكيل وزارة الدولة لشؤون
الشباب الشيخة الزين الصباح على التواصل
مع الفريق واقامة حفل استقبال الئق.
واشاد مبتابعة واهتمام وكيل وزارة التربية
هيثم االثري والوكيلة املساعدة للتعليم العام
فاطمة ال��ك��ن��دري وال��وك��ي��ل املساعد للتنمية
التربوية واالنشطة فيصل مقصيد واملوجهة
العام للتربية البدنية الدكتور احمد الفايز
ودعمهم املتواصل للفريق.
من جهته قال مساعد م��درب املنتخب محمد
السند ان حتقيق املركز الثالث في هذا احملفل
الرياضي العاملي يعكس مستوى الرياضة
الكويتية احلقيقية السيما امام منتخبات عاملية
لها تاريخ كبير بكرة القدم.
واوض��ح السند ان الفريق التقى خالل دور
املجموعات منتخبات عاملية مثل البرازيل
وتشيلي وروس��ي��ا وال��س��ودان (حامل اللقب)
واستطاع تصدر املجموعة بالعالمة الكاملة
والتأهل مع البرازيل الى دور الثمانية.
وذكر ان الفريق استطاع من جتاوز املنتخب
االم��ارات��ي ف��ي دور الثمانية قبل ان يخسر
من الفريق الفرنسي في مباراة قبل النهائي
بالركالت الترجيحية مشيرا ان الفريق كان
ينقصه احلظ لتجاوز املنتخب الفرنسي الذي
قدم مستوى واداء عاليا.
واكد أن الفريق بذل جهدا خالل البطولة توج
خاللها باملركز الثالث مشيدا بحماس الالعبني

إيقاف القطان العب
الشباب رغم اعتذاره
قررت جلنة االنضباط باالحتاد الكويتي لكرة القدم إيقاف
العب الشباب عبدالعزيز القطان مباراتني وتغرميه  200دينار.
وتبني للجنة أن الالعب «دهس بقدمه» خالل مباراة فريقه مع
العربي في بطولة كأس األمير التي أقيمت أمس األول ،العراقي
علي احلصني في الدقيقة .85
وثمنت جلنة االنضباط تقدم نادي الشباب وجهازه اإلداري
والعبه املذكور باالعتذار حملترف النادي العربي ،مما يجسد
الروح التي يتحلى بها الرياضيني.
وأكدت اللجنة أنها وضعت في عني االعتبار هذا االعتذار عند
اتخاذها قرار العقوبة املوقعة على الالعب.

األهلي يصطدم بالنصر للحاق
بالهالل في الدوري السعودي

قبل ثماني جوالت على نهاية دوري احملترفني السعودي لكرة
القدم ،يبدو الهالل األقرب إلحراز اللقب ،بينما سيصطدم األهلي
والنصر معا في مباراة قمة اجلمعة ،في لقاء مبثابة الفرصة
األخيرة للحاق باملتصدر.
والفائز فقط في هذه املواجهة سيملك فرصة حقيقية في مواصلة
املنافسة مع الهالل حتى األمتار األخيرة للموسم اجلاري.
ولدى الهالل  44نقطة من  18مباراة ويتفوق بأربع نقاط على
األهلي حامل اللقب وثاني الترتيب ،بينما يليه النصر واالحتاد
ولكل منهما  38نقطة وإن كان االحتاد يبقى يحاول استعادة ثالث
نقاط مخصومة من رصيده .لكن قبل حتى أن يلعب األهلي على
أرضه في جدة مع النصر ،سيكون الهالل واجه قبلها بيوم اخلليج
صاحب املركز  13وقبل األخير.
وإذا فاز الهالل  -كما هو متوقع  -وحقق انتصاره اخلامس
في آخر ست مباريات ،فإنه سيكون تقدم بسبع نقاط على األهلي
وفرض ضغطا كبيرا على الفريقني الفائزين بلقب الدوري في آخر
ثالثة مواسم.
وحقق األهلي سلسلة من سبعة انتصارات متتالية وعاد بقوة
لدائرة املنافسة على اللقب قبل أن يتعرض خلسارة مفاجئة4-1
أمام القادسية اخلميس املاضي.
لكن األهلي تعافى سريعا وفاز  1-3على القادسية في دور
 16لكأس امللك اإلثنني املاضي بعد ع��رض مختلف متاما عن
لقاء ال��دوري .ووسط جدل حول العديد من ق��رارات التحكيم في
املباريات األخيرة ،أصدر األهلي بيانا طالب بتعيني حكام أجانب
لكل مبارياته املتبقية.
أما االحتاد فسيخوض اختبارا صعبا السبت املقبل ،في ضيافة
الشباب الذي يعاني في املباريات األخيرة مع مدربه سامي اجلابر.
وجمع الشباب نقطة واحدة من آخر ثالث مباريات وحقق فوزا
واحدا فقط في آخر عشر مباريات ،مما فرض ضغطا على اجلابر
قائد الهالل ومنتخب السعودية السابق.
ويأتي الشباب باملركز اخلامس برصيد  26نقطة وانتهت تقريبا
آماله في دخول املربع الذهبي لكن فقدان املزيد من النقاط قد يكلفه
التراجع بشكل أكبر إذ يتقدم بأربع نقاط على الرائد واالتفاق.
واليوم اخلميس يلعب الفتح  -صاحب املركز  12والذي جمع
سبع نقاط في آخر ثالث مباريات  -مع التعاون ثامن الترتيب.
أما يوم اجلمعة فيلعب الفيصلي صاحب املركز  11مع الرائد
والوحدة فريق الذيل مع االتفاق ،فيما يلتقي القادسية تاسع
الترتيب مع الباطن العاشر في لقاء لالبتعاد عن الهبوط السبت.

العجمي يتوسط براعم الكويت

وتأكيدهم على اهمية رفع علم الكويت واسعاد
اجلماهير الكويتية التي ق��دم دعما كبيرا من
خالل متابعة الفريق وبث روح احلماس فيهم.
من جهته ق��ال اداري املنتخب احمد جراغ
ان امل��ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه البطولة مت��ت بنجاح
للفريق الكويتي من خالل التجهيزات والتمارين
الرياضة للفريق من خالل معسكر داخلي استمر
اسبوعني.
واوض��ح ج��راغ ان اجلهاز الفني واالداري
للمنتخب اعد الفريق لهذه املشاركة وتأهيلهم
في اجلانبني الفني والنفسي مشيرا الى دور
اولياء االم��ور وتكاتفهم وترابطهم مع الفريق
اضافة الى التواصل الدائم من املسؤولني مما
انعكس بشكل ايجابي على املنتخب.
ودعا اجلماهير الكويتية حلضور استقبال
اب��ط��ال ال��ف��ري��ق ف��ي ق��اع��ة التشريفات اليوم
اخلميس لتقدمي الدافع املعنوي والوقوف مع
ه��ذا املنتخب ال��ذي رس��م الفرحة واعطى امال
لعودة الرياضة الكويتية لعصرها الذهبي.
من جهته اعرب الالعب عبدالرحمن الرشيدي
عن سعادته بتحقيق هذا االجن��از ال��ذي عكس
املستوى الفني للفريق من خالل تقدمي مباريات
على مستوى عالي امام فرق عاملية.

واض���اف الرشيدي ان الفريق تعاهد منذ
انطالق البطولة على التكاتف بشكل جماعي
واللعب ب��روح الفريق ال��واح��د وتنفيذ خطط
وتكتيكات امل��درب مبينا ان الفريق لعب كل
مباراة بروح املسؤولية الوطنية.
واشار الى ان الفريق يطمح لتحقيق نتيجة
افضل في املشاركات القادمة مؤكدا بذلك اهمية
االستعداد اجليد ورفع مستوى اللياقة البدنية
السيما وان جدول البطولة يتضمن اللعب بشكل
يومي مما يتطلب مستوى وتركيزا عاليا من
الالعبني.
ومن جهته اشاد الالعب عبدالرحمن اخلضر
باملشاركة الكويتية بهذه البطولة التي جمعت
منتخبات عاملية استفادة من االحتكاك املباشر
مع تلك املنتخبات التي لها تاريخ عريق برياضة
كرة القدم.
وق���ال اخل��ض��ر ان املنتخب الكويتي حقق
االستفادة القصوى من خ�لال ه��ذه املشاركة
حيث واجه فرق عاملية مثل البرازيل وروسيا
وتشيلي وفرنسا مبينا ان البطولة قدمت الدافع
للتميز وتقدمي مستويات عالية.
واع����رب ع��ن ام��ل��ه ف��ي م��واص��ل��ة م��ش��واره
ال��ري��اض��ي وص��وال للمنتخب الكويتي االول

ومتثيل الكويت في احملافل االقليمية والعاملية
واملساهمة في رفع علم الكويت عاليا مؤكدا ان
جميع الالعبني عازمني على تقدمي مستويات
افضل في املشاركات املقبلة.
من جهته قال الالعب بدر املنصور ان حقق من
خالل هذه املشاركة حلمه الرياضي بتمثيل دولة
الكويت في احملافل اخلارجية مبينا انه عاش
الكثر من سنتني حلم ه��ذه املشاركة وحتقيق
اجناز للرياضة الكويتية.
واكد املنصور ان ارتداء شعار املنتخب شعور
يصعب وصفه ويعطي قوة داخلية لتقدمي كل
ما لديه من جهد وعطاء مع زمالئه الالعبني
لتحقيق االجناز واعتالء منصات التتويج ورفع
علم الكويت عاليا.
وقال ان الفريق قدم اداء جماعيا بروح الفريق
ال��واح��د س��اع��ده ح��م��اس اجلماهير وت��واص��ل
وحتفيز االه���ل واالق����ارب اض��اف��ة تعليمات
اجلهازين الفني واالدراي والرغبة في رفع علم
الكويت في هذه البطولة العاملية.
واوضح انه يطمح كالعب كويتي ان يحترف
خارجيا ومتثيل ال��ري��اض��ة الكويتية بشكل
مشرف يعكس تطورها ومتيزها وريادتها في
املنطقة مبينا ان الرياضة الكويتية قدم العديد

الكويت بطل دوري الطائرة بعد غياب طويل
أح���رز ن���ادي ال��ك��وي��ت لقب
بطولة ال���دوري املمتاز للكرة
الطائرة ال 51للمرة العاشرة
بتاريخه وبعد غياب  38عاما
م��ن��ذ ف���وزه ب��آخ��ر ل��ق��ب ل��ه في
م��وس��م ( )1979-1978اث��ر
تغلبه ال��ث�لاث��اء ع��ل��ى نظيره
كاظمة بنتيجة ثالثة أش��واط
مقابل شوط واح��د .وب��دأ العبو
الكويت م��ب��اراة حتقيق اللقب
بقوة ومتكنوا من السيطرة على
مجرياتها ف��ي معظم فتراتها
بقيادة الالعبني عبدالله جاسم
وع��ام��ر السليم لينهي الفريق
ال��ل��ق��اء ملصلحته ب��ك��ل ج���دارة
وبنتيجة ( )21-25و()15-25
و( )25-16و(.)15-25
وفي مباراة حتديد املركزين
الثالث وال��راب��ع وال��ت��ي سبقت
املباراة النهائية تغلب القادسية
ع��ل��ى ال��ع��رب��ي بنتيجة ثالثة
أش��واط مقابل شوطني ليحرز
بذلك املركز الثالث في البطولة.

جانب من تتويج الكويت

وأقيمت البطولة في السابق
 50مرة نال لقبها القادسية 22

مرة تاله كاظمة (حامل اللقب)
 14مرة ثم الكويت تسع مرات

وال��ع��رب��ي أرب��ع م��رات وأخيرا
اجلهراء مرة واحدة.

من االسماء الرياضية على املستوى اخلليجي
والعربي.
من جهته قال الالعب عذبي احمد ان املشاركة
في البطولة كانت حافزا لالعبني لتقدمي كل ما
منلك من جهود فنية وبدنية ومتثيل املنتخب
خير متثيل مشيرا الى ان البطولة دافع لالعبني
لتمثيل املنتخب االول مستقبال.
واشاد احمد بالدعم الالمحدود من اجلهازين
الفني واالداري للفريق والوقوف على جميع
احتياجات الفريق وتشجيعهم ورفع روحهم
املعنوية والتأكيد على اللعب اجلماعي مما
انعكس على نتائج الفريق والتتويج باملركز
الثالث.
وك��ان منتخب الكويت للمدراس ق��د حقق
املركز الثالث في بطولة (كأس ج) العاملية لكرة
القدم في نسختها الثالثة بعد فوزه على نظيره
البحريني بنتيجة اربعة اهداف لهدفني.
وتعد بطولة (ك��أس ج) لكرة القدم اول
بطولة مدرسية عربية عاملية تطمح من
خاللها في االعوام القادمة الى املساهمة في
ان تكون هذه املواهب املتميزة نواة ملنتخبات
عربية وع��امل��ي��ة ت��رف��ع اع�ل�ام اوط��ان��ه��ا في
احملافل الرياضية.

منتخبنا لهوكي اجلليد يتوجه إلى
اليابان للمشاركة في الدورة الشتوية
توجه وفد املنتخب الكويتي لهوكي اجلليد الى مدينة سابورو
اليابانية أمس االربعاء استعدادا للمشاركة في منافسات دورة
األلعاب الشتوية اآلسيوية الثامنة  2017التي تنطلق هناك
االحد املقبل مبشاركة قارية كبيرة .وتتضمن هذه الدورة التي
ستستمر حتى ال 26من فبراير اجلاري العديد من املسابقات في
االلعاب الشتوية األوملبية املعتمدة.
وق��ال رئيس الوفد الكويتي املشارك بالدورة رئيس نادي
االلعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي في تصريح لــ « كونا»
قبيل مغادرته البالد ان املنتخب سيلعب في املجموعة الثالثة
التي تضم إلى جانبه كال من قطر والبحرين وقيرغستان والفلبني
وتركمانستان وماليزيا ومكاو والهند وإندونيسيا.
واكد العجمي ان العبي الكويت يدخلون منافسات هذه الدورة
االكبر على مستوى القارة في األلعاب الشتوية وتقام مرة كل
ارب��ع سنوات مبعنويات مرتفعة وه��م ع��ازم��ون على حتقيق
ميدالية ورفع اسم الكويت في هذا احملفل الرياضي الكبير.
واضاف ان املنتخب استعد جيدا لهذا االستحقاق املهم حيث
اج��رى معسكرا تدريبيا في السويد مل��دة اربعة اسابيع لعب
بها عدة مباريات جتريبية مع اندية محترفة هناك موضحا ان
املعسكر كان له اثر ايجابي على مستويي اللياقة والفني لالعبي
الفريق وكان فرصة ملدرب املنتخب لتطبيق اخلطط التكتيكية
التي سينتهجها اثناء املباريات.

اختتام كرنفال املوروث الشعبي مبشاركة  125جوادا من جميع احملافظات
ريا�ض عواد

اختتم فعالية االجتماع اخلامس عشر
لليوم الثاني لكرنفال جوائز مهرجان
املوروث الشعبي مبكرمة صاحب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد مساء
اول من امس بنادي الصيد و الفروسية
شارك فيها  125جواد و فرس من كافة
اقطاب الفروسية مبشاركة فروسيات
م��ح��اف��ظ��ات ال��ف��روان��ي��ة و اجل���ه���راء و
االحمدي باإلضافة الى ن��ادي الصيد و
الفروسية موزعة على ثمانية اشواط
رئيسية  ،بحصول اجلياد « الهارف «
و « عهد التحرير» و «امنيتك « و « رداد
البرا « و « زومان « و « سياف « و لعيون
بيبي « و « عز نايف « على املراكز االولى
ألشواط السباق الثمانية .
وعبر نائب املدير العام للهيئة العامة
للرياضة لقطاع الرياضة الدكتور حمود
فليطح ع��ن سعادته بتواجده بنادي
الصيد و الفروسية ملشاركة ادارة النادي
في تنظيم كرنفال امل��وروث الشعبي و
الذي ياتي برعاية سامية من سمو امير
البالد دعما لرياضة الفروسية  .وقال
اتقدم باسمي و نيابة عن الشيخ احمد
املنصور اشكر االخوان في نادي الصيد
و الفروسية و اندية الفروسية االخرى

على جناح هذا املهرجان بوجود احلضور
الغفير الذي يشكل النجاح االكبر .
وأضاف فليطح ان واجبنا اليوم هو
احتضان الشباب في جميع االنشطة ،
وهذا ما نراه اليوم في قيام نادي الصيد
و الفروسية من احياء لهذه الرياضة
احملببة على النفوس  ،الفتا ال��ى ان ما
تشهده املدرجات من حضور جماهيري
ما هو اال دالله على جناح املهرجان  ،امال
ان تكون في السنوات املقبلة املزيد من
النجاحات لهذه الرياضة .
وقال رئيس نادي الصيد و الفروسية
مسعود جوهر حيات نتشرف بحضوري
اليوم ملناسبة احتفالية املوروث الشعبي
للفروسية املدعومة من حضرة صاحب
السمو امير البالد  ،مشيرا ال��ى ان هذا
النوع من املهرجان سيعمل على زيادة
ن��ش��اط الفروسية وجماهيرها ال��ذي
يعد هو اساس هذه الرياضة في البالد
 .واش��اد حيات بالقيمة املالية املقدمة
كجواز للفائزين  ،كما اشاد باجلمعيات
املشاركة بانضمامها في هذا املهرجان ،
متمنيا التوفيق و محالفة احلظ للجميع .
و من جانبه اش��اد نائب رئيس نادي
الصيد و الفروسية محمد جاسم القطامي
بنجاح اليوم االول للكرنفال و ما حققه

صورة جماعية للفائزين

من جن��اح جماهيري جمع قاطبة م�لاك و
منسوبي اهل اخليل  ،وال��ذي ما زلنا نراه
في اليوم الثاني من ايام الكرنفال  ،متمنيا
استمرار هذه النجاحات التي حققها هذا
الكرنفال  ،مشيرا ال��ى ان م��ا شهده هذه
الفعالية من جناح يبشر مبستقبل افضل

لنجاحات ق��ادم��ة لسباقات اخليل  .قال
مدير عام سباق نادي الصيد والفروسيه
الشيخ عبدالله السلمان الصباح نحمد الله
سبحانه وتعالي علي جناح سباقات مكرمة
االمير الوالد امير االنسانيه حيث ملسنا ذلك
باحلضور الغفير واملنافسات القويه للظفر

مبكرمة س��م��وه حيث ق��ال اليسعني اال
اتضرع لله سبحانه بان يحفظ سموه لنا
قائدا وربانا ملركب امنا الكويت وانتهز هذه
املناسبه بالتقدم لسموه ولسمو ولي العهد
باسمي اي��ات التهاني والتبريكات بايام
االعياد والوطنيه والتحرير

