
أص���درت محكمة التحكيم الرياضي 
الدولي »كاس« حكما لصالح احتاد الرماية 
الكويتي الرياضي، يقضي ببطالن قرار 
االحت��اد الدولي للرمايه بإيقاف الرماية 
الكويتية من عضويته، وألزمت »كاس« 
االحتاد الدولي بتنفيذ احلكم بشكل فوري 
وبطالن جميع قراراته التي اتخذها ضد 

الكويت. 
وأك��د املهندس دعيج خلف العتيبي، 
رئ��ي��س االحت���ادي���ن ال��ك��وي��ت��ي وال��ع��رب��ي 
للرماية ب��أن ه��ذا احل��ك��م ي��أت��ي تتويجا 
جلهود متواصلة بدأت منذ 9 أشهر، حيث 
عكف االحتاد الكويتي بالتعاون مع الفريق 
القانوني على العمل لرفع الظلم الذي وقع 

بدون وجه حق ضد الرماية الكويتية. 
وأوضح العتيبي في تصريح صحفي، 
أن مجلس إدارة احت��اد ون���ادي الرماية 
الكويتي انطالقا من إميانه الكامل بحق 
رماة الكويت بالتمثيل الشرعي والكامل 
حتت علم الكويت بالبطوالت واملشاركات 
الدولية، وك��ان هناك إص��رار الستعادة 
جميع حقوقنا الشرعية كأعضاء كاملني 
ال��ع��ض��وي��ة ل��ن��ا ك��ام��ل احل���ق باملشاركة 
الرسمية باملسابقات والبطوالت الدولية 
باالحتاد الدولي للرماية حتت علم دولة 

املهندس دعيج العتيبيالكويت.
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ت����ش����ي����ل����س����ي ي���ق���ه���ر 
ت���وت���ن���ه���ام ب��رب��اع��ي��ة 
وي�����ت�����أه�����ل ل���ن���ه���ائ���ي 
ك�������������������أس االحت�������������������اد 

15اإلجنليزي

ن���������اب���������ول���������ي ي����س����ق����ط 
 .. س����اس����ول����و  ف����خ  ف����ي 
وف���ي���ورن���ت���ي���ن���ا ي���وج���ه 
آلمال  موجعة  ضربة 

14إنتر األوروبية

يسعى األهلي الستغالل هدية نظيره 
وادي دجلة في تعزيز صدارته للدوري 
امل��ص��ري املمتاز، عندما ي��واج��ه اليوم 
اإلثنني طنطا، في ختام منافسات اجلولة 

ال�25 للمسابقة احمللية.
وجن��ح دج��ل��ة ب��ق��ي��ادة أح��م��د حسام 
ميدو في إيقاف سلسلة انتصارات مصر 
للمقاصة أقرب منافسي األهلي، بعدما 

تغلب عليه في اجلولة نفسها 0-1.
ويتصدر »الشياطني احلمر« ترتيب 
الدوري برصيد 64 نقطة جمعها من 24 
مباراة، في حني لعب املقاصة 25 مباراة، 
فيما يحتل فريق طنطا املركز 13 برصيد 

24 نقطة.
وشدد مدرب األهلي حسام البدري، 
على العبيه بحتمية الفوز على طنطا 
وحصد ال��ث��الث ن��ق��اط، لتوسيع ف��ارق 
ال��ن��ق��اط م��ع امل��ق��اص��ة إل���ى 10 ن��ق��اط، 
واالقتراب خطوة من حسم لقب البطولة 

للموسم الثاني على التوالي.
وعقد البدري جلسة مع العبيه عقب 
التدريبات حذرهم خاللها من االستهانة 
بفريق طنطا ال��ذي يقاتل بكل قوته من 
أجل االبتعاد عن منطقة الهبوط لدوري 

القسم الثاني.

وانتظم رباعو األهلي، مؤمن زكريا، 
حسام ع��اش��ور، عماد متعب، وعمرو 

السولية، في التدريبات بعد غياب.
ف��ي امل��ق��اب��ل يغيب أح��م��د ح��ج��ازي، 
ومروان محسن عن األهلي خالل مواجهة 
طنطا، حيث يؤدي األول برنامج تأهيلي 
للتخلص من آث��ار اصابته في العضلة 
الضامة، في حني يسافر الثاني إلى أملانيا 
للمتابعة م��ع الطبيب ال��ذي أج��رى له 

جراحة الرباط الصليبي مؤخرا.
وفي مباريات أخرى باجلولة ذاتها، 
يحل الزمالك ال��ذي ابتعد عن املنافسة 
على الدوري، ضيفا على نظيره املصري 

البورسعيدي.
ويحتل الزمالك املركز ال�4 برصيد 
43 نقطة، متساويا مع املصري صاحب 
املركز الثالث بفارق األهداف واملباريات، 
حيث لعب األبيض 24 مباراة حتى األن، 
في حني لعب البورسعيدي 23 مباراة 
وله لقاء مؤجل أمام سموحة من اجلولة 

.22
واس��ت��ط��اع ال��زم��ال��ك إن��ه��اء سلسلة 
الهزائم التي ألزمته طوال اجلوالت األربع 
املاضية حلساب امل��ق��اص��ة، سموحة، 
الشرقية، وإنبي على الترتيب، وذلك 

بفوزه في اجلولة املنقضية على طالئع 
اجل��ي��ش 3-0. ويسعى امل��دي��ر الفني 
للفريق، البرتغالي أوغستو إيناسيو، 

الستغالل صحوة فريقه وحتقيق الفوز 
الثاني على حساب املصري الذي يعاني 
من تدني النتائج مؤخرا، سواء بخروجه 

من الكونفدرالية على يد فريق كمباال، أو 
الهزمية في آخر مبارياته بالدوري أمام 

طنطا بنتيجة 2-1.

األهلي يسعى الستغالل هدية دجلة.. والزمالك يطمع في املصري

جانب من تدريبات النادي األهلي

»كاس« تعيد رماية الكويت للساحة الدولية

الساحل يكرم أبناءه 
الرياضيني اليوم

جلنة البراعم تختتم مسابقاتها 
بتتويج كاظمة

اختتمت جلنة ال��ب��راع��م ف��ي االحت���اد الكويتي لكرة القدم 
مسابقات ومهرجانات الصغار والبراعم للموسم الرياضي 
2016-2017 بختام كأس الصغار مواليد 2003-2004 الذي 
شهد تتويج اجلهراء على حساب كاظمة بنتيجة2-1،ونال 

املركز الثالث فريقي الكويت والساملية.
وق��ام عضو اللجنة الفنية ومدير املنتخبات ومهرجانات 
الصغار والبراعم سليمان اخلالوي بتتويج الفرق احلاصلة على 
املراكز الثالثة األولى في كأس الصغار، وخالل التتويج مت تكرمي 
افضل الالعبني في االأندية الرياضيه املميزة في مهرجانات 
مواليد 2004-2005 2006-ومافوق. وكانت جلنة البراعم 
قد أختتمت في السابق دوري الصغار ملواليد 2003-2004 و 
حصل على املركز األول نادي الكويت ونال املركز الثاني نادي 
العربي واملركز الثالث نادي القادسية، وسبق للجنة أن قامت 
بتنظيم ٨ مهرجانات ملواليد 2004 2005- 2006-ومافوق، 
واشرف على تنظيم مسابقات ومهرجانات البراعم طوال املوسم، 
مدير منتخبات ومهرجانات البراعم والصغار سليمان اخلالوي، 
نائب مدير منتخبات ومهرجانات البراعم والصغار احمد 
احملطب، واإلداري��ني محمد مال الله ومحمد الفارس واملنظمني 

خالد التوره ومشاري املشاري و بدر احلجي.

الصليبيخات يتغلب على كاظمة 
ويتأهل لنصف نهائي  كأس احتاد اليد 
تغلب نادي الصليبيخات مساء السبت على نظيره كاظمة 
بصعوبة وبنتيجة )23 - 22( ليتأهل الى الدور نصف النهائي 
لبطولة ك��أس االحت��اد الكويتي لكرة اليد ال49. وق��دم العبو 
الصليبيخات أفضل عروضهم ومتكنوا من هزمية كاظمة الفريق 
املتطور وأثبتوا للجميع أنهم ليسوا باخلصم السهل أب��دا ملا 
ميتلكه الفريق من العبني هم مزيج بني الشباب واخلبرة في كرة 
اليد الكويتية. ومن املقرر ان يالقي الصليبيخات في الدور قبل 
النهائي نظيره حامل اللقب وبطل ال��دوري نادي الكويت الذي 
تغلب في املباراة الثانية ب��دوره على الشباب دون صعوبات 
وبنتيجة )35 - 12(. وبذلك تتحدد أطراف الدور قبل النهائي 
للبطولة حيث سيلتقي العربي مع القرين فيما يواجه الكويت 

نظيره الصليبيخات في املباراة األخرى.

العبدالرزاق يفوز ببطولة 
اإلمارات للماراثون 

حقق بطل العالم ف��ي ال��دراج��ات املائية الكويتي يوسف 
العبدالرزاق املركز االول في بطولة االم��ارات للماراثون 2017 
التي اختتمت مساء السبت في منطقة امليناء السياحي بامارة دبي. 
واعرب العبدالرزاق في تصريح ل� »كونا« عن بالغ سعادته كأول 
كويتي يحقق هذه البطولة الدولية التي تعتمد على قوة وحتمل 
املتسابق بالدرجة االولى حيث تبلغ مدة اجلولة الواحدة ساعة 
كاملة. واشاد باملستوى العالي الذي متيزت به البطولة وبدقة 
تنظيم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية واالحترافية في ادارة 
السباق وجميع اإلج��راءات قبل وأثناء وبعد السباق مثنيا على 
رعاية ودعم كل من شركة )كاوازاكي( وبيت التمويل الكويتي 
وشركة زين لالتصاالت له في هذه البطولة واعرب عن سعادته 
لتعويض سوء احلظ الذي الزمه طوال موسم الدراجات املائية 

لدولة االمارات 2017 والذي حل فيه ثالثا في الترتيب العام.

الكويت يكمل ثالثية املوسم في 
كرة الطائرة بفوزه ببطولة ال�سوبر 

أكمل فريق كرة طائرة بنادي الكويت مساء السبت ثالثية 
املوسم احلالي بتحقيقه لقب بطولة كأس السوبر بعد فوزه 
على كاظمة بنتيجة ثالثة أشواط مقابل شوط واحد في مباراة 
تسيدها العميد لعبا ونتيجة. ومتكن العبو الكويت بفضل ادائهم 
القوي بقيادة املخضرمني عبدالله جاسم وعامر السليم وسلطان 
خلف من حتقيق الفوز وانتزاع لقب البطولة بكل جدارة وجاءت 
نتائج األشواط )15-25( و)25-22( و)25-21( و)12-25( 
ليسجل اجنازا تاريخيا في سجله باللعبة بعد ان حقق بطولتي 
ال��دوري املمتاز وكأس االحت��اد املوسم احلالي علما بأنها املرة 

األولى التي ينال بها الفريق لقب بطولة السوبر.
وحل القادسية باملركز الثالث بعد تغلبه على العربي في مباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع بثالثة اش��واط نظيفة وجاءت 
نتائجها )25-17( و)25-22( و)25-12(. واستحدث االحتاد 
الكويتي للكرة الطائرة بطولة )ك��أس السوبر( بهدف زي��ادة 
املنافسة احمللية وتضم نخبة الفرق التي احتلت املراكز األولى 

خالل مباريات املوسم وهي القادسية وكاظمة والكويت والعربي.

»أزرق الهوكي« يكتسح مكاو في افتتاح كأس آسيا
اكتسح منتخب الكويت لهوكي اجلليد نظيره 
مكاو بثمانية اهداف دون رد في مباراته االفتتاحية 
مبنافسات بطولة اسيا لهوكي اجلليد )2017( 
ال��ت��ي انطلقت م��س��اء السبت مبشاركة اربعة 
منتخبات وتستمر منافساتها حتى 25 أبريل 

اجلاري.
ومتكن جن��وم األزرق بقيادة العبه جاسم 
العوضي أفضل الع��ب ف��ي امل��ب��اراة م��ن تسجيل 
ثالثية في الشوط األول ثم هدفني في الشوط 
الثاني قبل أن ينهوا الشوط الثالث باحراز ثالثة 
أهداف وسط مستوى فني مميز من العبي الكويت 
دفاعا وهجوما. وقد سجل للكويت كل من الالعبني 
احمد العجمي )اربعة اهداف( وجاسم العوضي 
)هدفان( وكل من عبدالله املراغي وعبدالعزيز 
الشتيل )هدف واحد( فيما لم يقدم منتخب مكاو 

مستوى يشفع له للمنافسة في البطولة.
واك��د وزي��ر التجارة والصناعة وزي��ر الدولة 
لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان رئيس 
مجلس ادارة الهيئة العامة للرياضة أن الهيئة 

ستعمل على دعم جهود نادي االلعاب الشتوية 
الكويتي ملا يقوم به من عمل مميز لدعم اللعبة في 
الكويت من خالل تخصيص أرض وصالة تزلج 

خاصة بهم وفق الشروط الدولية لتكون حاضنة 
حملبي مم��ارس��ة االل��ع��اب الشتوية م��ن الشباب 

الكويتي.

الشيخ طالل الفهد رعى اعتزال العازمي 

القادسية يتوج بالدرع العام أللعاب القوى
توج نادي القادسية بدرع التفوق العام 
أللعاب القوى بعد أن حصد 40 نقطة محتال 
بها صدارة الترتيب فيما حل الكويت وكاظمة 

في املركزين الثاني والثالث على التوالي.
على ذات الصعيد فقد حقق نادي القادسية 
املركز األول في اخر بطوالت موسم العاب 
ال��ق��وى وه��ي بطولة الكويت العامة التي 
أقيمت على مدار 4 ايام على مضمار املرحوم 
أحمد الرشدان في كيفان لفئة العمومي بعدما 
أحرز 167 نقطة وجاء الساحل ثانيا برصيد 
150.5 نقطة وكاظمة ثالثا برصيد 125 
نقطة. وفي ذات البطولة وعلى صعيد فئة 
الناشئني فقد حقق األصفر وصافة الترتيب 

خلف الكويت املتصدر.
وشهدت البطولة مهرجان اعتزال العب 
املنتخب الوطني ونادي القادسية محمد مطلق 
العازمي والذي أقيم برعاية وحضور الشيخ 
د طالل الفهد ال��ذي ب��دوره أثنى على مسيرة 
الالعب وماحققه من اجنازات وأوسمة أسهمت 
ف��ي رف��ع علم الكويت عبر مختلف احملافل 

االقليمية منها والقارية والعاملية.

لقطة من املباراة

Monday 24th April 2017 - 10 th year - Issue No.2925االثنني 27 من  رجب 143٨ ه�/ 24 من أبريل  2017 - السنة  العاشرة -   العدد 2925

غموض حول مستقبل األنصاري 
مع االحتاد.. وعرض الوصل شفهي

كشف عبدالله اجلاسم متعهد الالعبني ان مفاوضات 
جتديد عقد الكويتي فهد االنصاري مع ناديه احتاد جدة 
السعودي ال تسير بصورة منتظمة نظرا لعدم استقرار 

األوضاع اإلدارية داخل النادي.
وأوض��ح اجلاسم وكيل فهد االنصاري، بان الصورة 
التزال غير واضحة بشأن جتديد عقد الالعب مع االحتاد، 
نظرا لعدم وضوح الرؤية بشأن استمرار  إدارة النادي 
التي قد ترحل مع نهاية املوسم وكذلك اجلهاز الفني 

للفريق.
وأوض���ح اجل��اس��م ان االن��ص��اري الي���زال ي��رغ��ب في 
االستمرار مع االحتاد، ولكنه لن ينتظر طويال، ولن يتردد 
في دراسة اي عرض رسمي سيصل اليه، في ظل عدم حسم 
مصيره مع العميد. ونفى اجلاسم ما تردد مؤخرا بشأن 
تلقي االنصاري عرضا من اهلي جدة، مشيرا الى الالعب لم 
يدخل في مفاوضات مع اي ناٍد داخل السعودية، خاصة ان 

املوسم احمللي ال يزال مستمرا.
وشدد اجلاسم على ان االنصاري لن ميانع في االنتقال 
لنادي سعودي اخر في حال عدم جتديد عقده مع إدارة 

االحتاد.
وكشف متعهد الالعبني ان الوصل االم��ارات��ي أبدى 
رغبته في التعاقد مع االنصاري شفهيا، وان االمر لم يصل 

الى اجلدية او االتصاالت الرسمية.
واستبعد اجلاسم عودة االنصاري الى ناديه القادسية 
الكويتي مؤكدا ان نسبة عودته تكاد تكون معدومة نهائيا، 

فهد األنصاريمرددا رمبا تكون النسبة صفر في املئة.

يقيم نادي الساحل في الساعة الثامنة من مساء اليوم االثنني 
حفل تكرمي للرياضيني املتميزين من أبناء النادي خالل موسم 
2015-2016 اعترافا بدورهم الكبير في خدمة النادي، ويقام 
التكرمي في الصالة الرئيسية مبقر النادي بحضور أعضاء مجلس 

اإلدارة ورجال الصحافة واإلعالم وحشد كبير من الرياضيني.

أمني الصندوق في نادي الساحل فالح املطيري

األهلي املصري يتوج بكأس 
الكؤوس األفريقية لكرة اليد

توج الفريق األول لكرة اليد بالنادي األهلي املصري، السبت، 
بلقب البطولة األفريقية لألندية أبطال الكؤوس رقم 32، واملقامة 
مبدينة أغادير املغربية، وذلك عقب فوزه في املباراة النهائية على 

نظيره جمعية احلمامات التونسي 22-31.
وانتهى الشوط األول بتقدم األهلي 15-6، قبل أن يبدأ املدير 
الفني لألهلي عاصم حماد في إراح��ة العبيه والدفع بالبدالء، 
لينجح في زيادة الفارق في الشوط الثاني وينهي اللقاء بنتيجة 

.22-31
ويعد ذلك اللقب هو الثاني لألهلي بعد فوزه باللقب في 2013 

على حساب الفريق ذاته.
يذكر أن األهلي توج بلقب كأس السوبر األفريقية ألول مرة في 
تاريخه، قبل انطالق منافسات كأس الكؤوس بيومني، بعد تغلبه 
على الزمالك 29-23، في املباراة التي أقيمت على صالة االنبعاث 

مبدينة أغادير املغربية. 
صورة جماعية لفريق القادسية مع الشيخ طالل الفهد


