
13

االحتاد الكويتي يغلق ملف مستحقات معلول

alwasat.com.kw

الكويت حترز فضية الدبل التراب في 
ختام البطولة اآلسيوية للرماية بقطر

حقق منتخب ال��ك��وي��ت امل��ك��ون من 
احمد العفاسي وسعد املطيري وجراح 
الشويعر أول من أم��س املركز الثاني 
وامليدالية الفضية في منافسات الدبل 
ال��ت��راب )ف����رق( فيما ج���اء املنتخب 

الصيني اوال وعمان ثالثا.
وح��ص��د املنتخب الكويتي املركز 
الثاني ملسابقة الدبل تراب لفرق الرجال 
ف��ي خ��ت��ام م��ن��اف��س��ات ال��ب��ط��ول��ة التي 
استمرت 10 اي��ام برصيد 389 نقطة 

فيما سجلت الصني 418 نقطة.
واع����رب م��دي��ر منتخبات الكويت 
لرماية اخلرطوش محمد الديحاني ل� 
»كونا« عقب حفل التتويج عن سعادته 
ب��االجن��از ال��ذي حققه اب��ط��ال الرماية 

الكويتيني في مختلف مسابقات البطولة 
التي استمرت 10 ايام مبشاركة ابطال 
الرماية في القارة االسيوية ومتيزت 

مبنافسات شديدة.
وق��ال الديحاني ان ابطال الرماية 
الكويتيني حققوا اجن��ازات مميزة في 
ه��ذه البطولة تسجل باسم الرياضة 
الكويتية مشيرا ال��ى حتقيق الرماة 
االبطال ثالث بطاقات تأهيلية الوملبياد 

طوكيو 2020.
واض��اف ان ما حققه ابطال الرماية 
الكويتية يعد ثمرة التدريب املتواصل 
للرماة واالص���رار الكبير على حتقيق 
مراكز متقدم معربا عن امله في استمرار 
التميز ال��ذي ظهر عليه ابطال الرماية 

ليحصدوا املراكز االولى في البطوالت 
املقبلة.

واش��اد باجلهود التي بذلها احتاد 
ال��رم��اي��ة الكويتي ب��رئ��اس��ة املهندس 
دعيج العتيبي واعضاء مجلس االدارة 
والرماة االبطال املشاركني في البطولة 
االس��ي��وي��ة وجميع اجل��ه��ات الداعمة 
لرياضة الرماية التي تكللت بتحقيق 
االجن��ازات لرياضة الرماية الكويتية 

على املستوى القاري والعاملي.
وشارك في البطولة االسيوية التي 
اق��ي��م��ت حت��ت رع��اي��ة رئ��ي��س اللجنة 
االوملبية القطرية الشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني على مجمع ميادين لوسيل 

فرحة الفوز بإحراز امليدالية الفضيةالف رام ورامية ميثلون 32 دولة.

أغ��ل��ق احت���اد ال��ك��رة الكويتي ملف مستحقات 
التونسي نبيل معلول مدرب املنتخب األسبق، بعدما 
أنهى األمر بالتنسيق مع الهيئة العامة للرياضة، من 

خالل منح املدرب مستحقاته املتأخرة.
وعلم  أن معلول املتواجد بالكويت حاليا مت 
دعوته من قبل مجلس إدارة احت��اد الكرة من أجل 

تسليمه مستحقاته املتأخرة إلغالق امللف الذي امتد 
لفترة طويلة منذ رحيل املدرب عن قيادة األزرق.

وق��اد معلول منتخب الكويت خالل فترة تولي 
الشيخ طالل الفهد رئاسة مجلس إدارة االحتاد، في 
فترة شهدت شدا وجذبا بشأن تأخير مستحقات 

اجلهاز الفني.

وم��ن املنتظر أن يحضر معلول مباراة األزرق 
أمام تايوان غدا ضمن املرحلة الرابعة للتصفيات 
اآلسيوية املزدوجة املؤهلة ملونديال قطر 2022، 
وكأس آسيا 2023، السيما في ظل العالقة الوطيدة 
التي تربط امل���درب التونسي بالالعبني وجهاز 

املنتخب.

حكم يلزم النصر
17 ألف دينار   بسداد 

لالعبه السابق
أص��درت محكمة االستئناف حكما يلزم نادي 
النصر بدفع مبلغ 17421 دينارا كويتيا، ليوسف 

النوت العب كرة السلة في النادي.
 يأتي ذلك لعدم صرف إدارة النادي 21 راتبا 
لالعب، إلى جانب 100 دينار كويتي من صندوق 
حتفيز الالعبني خالل الفترة من مطلع أبريل لعام 

2007 وحتى 30 يونيو 2014.
ويفتح احل��ك��م ال��ص��ادر، امل��ج��ال أم���ام جميع 
الالعبني الذين يخضعون لالحتراف اجلزئي، 
لرفع قضايا ضد أنديتهم، للمطالبة ب100 دينار 
متثل قيمة حتفيز الالعبني، وال��ت��ي ل��م تصرف 
لهم خالل فترة اعتماد صرفها بالنظام السابق 

لالحتراف اجلزئي.
وهناك العبني يدرسون رفع قضايا للمطالبة 
مببلغ صندوق التحفيز، وصوال إلى إمكانية رفع 
قضايا للمطالبة باألشهر األربعة التي ال تصرف 

خاللها رواتب لالعبني في كل عام.

الشباب يكمل عقد املتأهلني لدور الـ32 بكأس خادم احلرمني الشريفني
سحق الشباب، طبرجل )6-0( أول من أمس 
على ملعب جامعة اجلوف، في ختام دور ال�64 
ببطولة ك��أس خ��ادم احلرمني الشريفني لكرة 

القدم.
ووس��ط قيادة حتكيمية سعودية لعبدالله 
النحيت، أنهى فريق الشباب الشوط األول متفوًقا 
على طبرجل بهدف سجله كريستيان جوانكا 
بتسديدة يسارية قوية بعد متريرة حريرية من 

عبداملجيد الصليهم في الدقيقة )16(.
وأه���در العبو ال��ل��ي��وث، العديد م��ن الفرص 

السهلة أمام املرمى.
في الشوط الثاني، واص��ل فريق الشباب، 
سيطرته الكبيرة وضغطه الهجومي، وأسفر ذلك 
عن تسجيل خماسية عن طريق البرازيلي سيبا، 
وأحمد شراحيلي، وكريستيان جوانكا، وألفريد 
ندياي، والبديل محمد السهالوي )ركلة جزاء( 
في الدقائق )62، 66، 72، 81، 85(، لينتهي 

اللقاء بفوز الشباب على طبرجل بسداسية.
وأكمل الشباب بذلك، عقد املتأهلني لدور ال�32 

فرحة العبي الشبابببطولة كأس خادم احلرمني الشريفني.
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