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نادي اليرموك يتوج بكأس بطولة 
سمو ولي العهد الـ26 للكاراتيه
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صورة جماعية للفائزين

تــوج نــادي اليرموك الكويتي بلقب بطولة 
سمو ولي العهد ال26 للكاراتيه ملسابقات اللعبة 
القتالية واالستعراضية للموسم الرياضي 
2018 / 2019 التي اختتمت االثنني على صالة 
احتاد الكاراتيه في منطقة )الساملية( وشارك 

فيها 12 ناديا.
وحسم نادي اليرموك البطولة التي تضمنت 
اقامة مسابقات للفردي واجلماعي في كل الوزان 
املعتمدة جلميع الفئات السنية وهي العمومي 
والشباب والناشئني واالشــبــال بعد نيله 37 
نقطة متقدما بنقطة واحــدة عن نــادي الشباب 
الذي احرز املركز الثاني فيما نال التضامن املركز 

الثالثة برصيد 25 نقطة.
وحصل نادي اليرموك ايضا على لقب كأس 
التفوق العام جلميع بطوالت االحتاد لهذا املوسم 
فيما نــال نــادي التضامن كــأس الفريق املثالي 

للموسم احلالي.
واعــرب ممثل سمو ولي العهد الشيخ نواف 
االحمد اجلابر الصباح في حفل ختام البطولة 
محافظ العاصمة الشيخ طالل اخلالد الصباح 
»عن تشرفه بتمثيل سمو ولي العهد حلضور 
حفل ختام هذه البطولة الكبيرة« التي شهدت 
مشاركة معظم االندية احمللية مهنئا االندية 

الفائزة مبنافسات هذه البطولة.
ــي تصريح  ــد ف ــال وقـــال الــشــيــخ طـــالل اخل
للصحفيني عقب اخلتام ان اجلهود التي يبذلها 
اعضاء االحتاد الكويتي للكاراتيه في تنظيم هذه 
البطولة بشكل مميز اسهم بنجاحها عاما بعد عام 

متمنيا مزيدا من التقدم والنجاح لكل املنتسبني 
لهذه اللعبة. ومن جهته قال نائب رئيس الهيئة 
العامة للرياضة لشؤون الرياضة التنافسية 
الدكتور صقر املال في تصريح مماثل ان لعبة 
الكاراتيه مــن االلــعــاب الــرائــدة فــي الرياضة 
الكويتية وحققت الكثير من االجنازات اخلارجية 

مشيدا بالتنظيم املميز للبطولة.
واكد املال ان الهيئة تقوم بدعم و رعاية عدد 
ــداد  ــذه اللعبة ضمن خطتها الع مــن ابــطــال ه
الالعبني الكويتيني لــدورة االلــعــاب االوملبية 
املقبلة )طوكيو 2020( »ال سيما ان هذه اللعبة 
تدخل ألول مــرة في االجندة االوملبية في هذه 
الدورة« معربا عن امله بتأهل اكبر عدد من العبي 

الكويت الى هذا احملفل الكبير.
بدوره قال رئيس االحتاد الكويتي للكاراتيه 
عماد بهبهاني في تصريح مماثل ان البطولة 
ظهرت مبستوى مميز في كل فئاتها بدليل تقارب 
ــى مضيفا ان  النقاط بني اصحاب املراكز االول
البطولة افــرزت عدد من املواهب املميزة والتي 
سيكون لها دور في متثيل املنتخبات الوطنية في 

الفترة املقبلة.
واشــار الــى ان هــذه البطولة شكلت فرصة 
الســتــعــداد املنتخب الكويتي للمشاركة في 
البطولة االسيوية للشباب والناشئني التي 
ستقام في ماليزيا الشهر املقبل معربا عن خالص 
الشكر ملقام سمو ولي العهد على رعايته لهذه 
ــم ســمــوه للشباب  البطولة والــتــي جتسد دع

الكويتي الرياضي.

»احتاد الكرة« يفكر في إقالة جوزاك وجهازه الفني

»األزرق« يحقق فوزًا معنويًا على نيبال
عماد غازي

ــذي  ــم يخفف االنــتــصــار ال ل
حققه املنتخب الوطني األول 
لكرة القدم على ضيفه املنتخب 
النيبالي بهدف نظيف من حدة 
الغضب الــتــي ســـادت الــشــارع 
الرياضي بعد خــروج املنتخب 
األوملبي من التصفيات اآلسيوية 
مبكرا بعد هزميتني أمام األردن 

وسوريا.
وحـــقـــق مــنــتــخــب الــكــويــت 
ــارا بــاهــتــا عــلــى ضيفه  ــص ــت ان
نيبال، بهدف دون رد، في ثاني 
جتاربهما الودية التي جمعتهما 
عــلــى ملعب الــشــبــاب، ليفشل 
األزرق في تسجيل فوز مطمئن 
للجماهير، بعد التعادل سلبيا 

في الظهور األول.
ويــديــن األزرق فــي حتقيق 
ــوز عــلــى نــيــبــال، ليوسف  ــف ال
ناصر صاحب هــدف الفوز في 
ــزاء،  الدقيقة 29، مــن ركــلــة ج
والذي يسعى من خالله لتحسني 
الترتيب فــي تصنيف االحتــاد 
الدولي »فيفا«، قبل أجراء قرعة 
ــال، لتجنب  ــدي ــون تصفيات امل
خــوض األدوار التمهيدية في 

يونيو املقبل. بدأ األزرق باندفاع 
هجومي مع انطالقة اللقاء، بحثا 
عن تسجيل هدف مبكر، خشية 
السقوط في فخ التعادل مجددا 
كما حدث في اللقاء األول، والذي 

أثار حفيظة اجلماهير.
وأجـــــــرى مــــــدرب األزرق 
ــدة تبديالت على التشكيلة  ع

ــم تخل  ــة، إال أنــهــا ل ــي ــاس األس
بالقوام الرئيسي، عبر وجود 
بــدر املــطــوع مــع يوسف ناصر 
وحسني املوسوي إلى جانب عبد 

الله ماوي وسلطان العنزي.
ــط منتخب الــكــويــت  ــغ وض
عــلــى مــنــافــســه، ونـــــوع من 
محاوالته الهجومية عبر العمق 

ـــراف، من خــالل حتركات  واألط
ــدر املطوع،  ــاوي وب عبد الله م
مع مساندة سامي الصانع إلى 
جــانــب سلطان الــعــنــزي. ومن 
هجمة منظمة حتصل بدر املطوع 
عــلــى ركــلــة جــــزاء، انــبــرى لها 
يــوســف نــاصــر، مسجال هدف 
السبق في الدقيقة 29. ويدرس 

احتاد الكرة الكويتي حاليا إقالة 
اجلهاز الفني الكرواتي بقيادة 
روميو جوزاك، ومواطنه دينكو 
مدرب املنتخب األوملبي، وماجيك 

مدرب الشباب.
ــل النتائج  ــي ظ جـــاء ذلـــك ف
الباهتة التي حققتها املنتخبات 
الكويتية خالل الفترة املاضية، 
والتي جاء آخرها وداع املنتخب 
األوملــبــي للتصفيات األسيوية 
املؤهلة لكأس آسيا حتــت 23 
عاًما، عقب اخلسارة أمام االردن 

وسوريا.
ـــة حــســني  ـــال ـــق ـــت ومــــــع اس
الديحاني عضو مجلس اإلدارة 
من رئاسة اللجنة الفنية، بات 
رحيل املدربني الكرواتي وشيًكا.

ومن املنتظر أن يعقد مجلس 
إدارة احتـــاد الــكــرة، اجتماًعا 
خالل الساعات املقبلة، التخاذ 
بعض الــقــرارات املهمة، منها 
قــبــول استقالة الديحاني من 
رئاسة اللجنة الفنية، مع ارتفاع 
حظوظ أحمد عجب في خالفته، 
بجانب حتديد مصير املدربني 
ــروات، حيث تبقى اإلقــالــة  ــك ال
اخليار األبرز على طاولة مجلس 

اإلدارة.

لقطة من مباراة الكويت ونيبال

كافأ الرئيس التنزاني جــون ماغوفولي العبي 
ــد بطاقة التأهل  ــالده الذين حجزوا األح منتخب ب
لنهائيات كــأس األمم اإلفريقية للمرة الثانية في 
تاريخهم واألولى منذ 39 عاماً، مبنحهم قطعاً أرضية 
للبناء. وقال الرئيس التنزاني خالل استقباله لالعبني 
وأعضاء اجلهاز الفني في املقر الرئاسي في دار السالم 

»اعترافاً بالعمل اجليد الــذي أجنزمتوه والشرف 
العظيم الذي جلبتموه لبلدنا سيتلقى كل العب قطعة 

أرض في دودوما )العاصمة اإلدارية لتنزانيا(«.
وأضاف »أعتقد بأن العبينا بإمكانهم تقدمي األفضل 

في القاهرة بإحراز اللقب«.
وحجزت تنزانيا التي يشرف على تدريبها النجم 

النيجيري السابق إميانويل أمونيكي، بطاقتها إلى 
نهائيات 2019 املقررة في مصر بفوزها الكبير 0-3 
في اجلولة األخيرة األحد على غرميتها أوغندا التي 

كانت ضامنة تأهلها للعرس القاري.
وبلغت تنزانيا التي حلت ثانية في املجموعة 

الثانية عشرة )8 نقاط( خلف أوغندا )13 نقطة(.

طائرة العربي تتوج بكأس الناشئني
توج فريق االشبال للكرة الطائرة 
ــادي العربي  ــن ــال ــت 13 ســنــة ب حت
مبسابقة كــأس االحتــاد  بعد ان فاز 
اول مــن امــس على خصمه الكويت 
في املباراة النهائية  بنتيجة ثالثة 
اشــواط لالشئ ليحرز اللقب ويحل 
»األبيض« مركز الوصيف فيما جاء 

اليرموك ثالثاً.
ليحقق ابناء املنصورية ثنائية 
تاريخية لم حتقق من قبل بالفوز 

بالدوري والكاس في هذه املرحلة 

وعقب املــبــاراة قــام عضو مجلس 
ادارة احتاد الطائرة غصن العجمي 
وبحضور امني السر بالنادي العربي 
فؤاد املزيدي  وأمني الصندق فهدالفهد 
وعـــدد مــن اعــضــاء مجلس االداراة 
بتتويج الفرق الفائزة باملراكز الثالثة 

االولى.
ــدم مـــدرب الفريق  مــن ناحيته ق
ــره الــي  ــك ــد فــهــمــي ش ــم املــصــري اح
جماهير األخضر التي ازارت الفريق 
في كل املواجهات وكانت الداعم االول 

ــدور مجلس االدارة  واشـــاد فهمي ب
الـــذي لــم يــألــوا فــي توفير كــل سبل 
النجاح من اجل حتقيق هذا اإلجناز 

التاريخي 
وشكر املدرب املصري العبيه علي 
جناحهم فــي حتقيق الــفــوز فــي كل 

املباريات دون خسارة 
ــرة  ــائ ـــال ط ـــب ومـــثـــل فـــريـــق أش
»األخضر« كل من علي دشتي ومحمد 
العطار وفواز املشعل وفيصل مسلم 

أحمد فهميوحمود كنعان وحسني رياض 


