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التضامن يتحدى سنواجه الجهراء كما لو أنها نهائي

الشمري يقترب
من تدريب برقان
اقرتبت �إدارة برقان من �إغالق
ملف مدرب الفريق الأول ،الذي
�سيخلف الوطني ول��ي��د ن�صار
الذي انتهى عقده بنهاية املو�سم
املنق�ضي.
وارتفعت حظوظ املدرب
الوطني ماهر ال�شمري
خل�لاف��ة ن�����ص��ار ،بعد
�أن و�صلت املفاو�ضات
بني الطرفني ملراحل
متقدمة ،ويتبقى بع�ض
الرتو�ش الأخ�يرة قبل
�إمتام الأمر والإعالن عن
ال�صفقة ب�شكل ر�سمي.
ي���أت��ي ذل���ك يف الوقت
ال���ذي �أج��ل��ت فيه �إدارة
ال��ك��رة ملف التعاقدات
م��ع الالعبني املحليني
وكذلك املحرتفني لوقت
الحق ،حتى �إغالق ملف
اجلهاز الفني ليت�سنى
له امل�شاركة يف عملية
اختيار الالعبني.
وك��ان��ت �إدارة الكرة
ق��د ق���ررت اال�ستغناء
ع��ن حم�ت�ريف الفريق
ال�سنغايل غورتال،
وال���ب���رازي�������ل�������ي
تالي�سون ،الكيني
ج��������ون م��������ارك،
واملوريتاين حممد
�سامل متهيدا لبدء
رح��ل��ة ال��ب��ح��ث عن
حم��ت�رف��ي�ن ج���دد
للمو�سم اجلديد.

كتب �سامح فريد:

• ماهر
ال�شمري

ارتقت ال��روح املعنوية لالعبي
الفريق الأول لكرة القدم بنادي
الت�ضامن �إلى ال�سماء عقب الفوز
املهم والثمني ال��ذي حتقق على
ح�ساب الن�رص يف اجلولة ال�سابقة
لدوري فيفا وهو الفوز الذي عزز
م��ن حظوظ الت�ضامن يف البقاء
بدوري فيفا املو�سم املقبل.
وق��ال الالعب حممد القبندي �أنه
ي�شكر اجل��ه��از الفني والالعبني
زم�لاءه �إ�ضافة �إل��ى جمل�س �إدارة
ن��ادي الت�ضامن «ال��ذي مل يبخل
ب�أي �شيء على الفريق طوال الفرتة
ال�سابقة وبدورنا نحن الالعبني
ردينا الدين للإدارة».
وتابع �أن امل��ب��اراة املقبلة �أمام
اجل��ه��راء �ستكون مهمة للغاية
ووعد بالفوز بها من اجل الت�أكيد
على البقاء مع الكبار ب�شكل ر�سمي
ونهائي.
واختتم ب�أنه جنح يف ال��رد على
االنتقادات الإعالمية التي كان قد
تعر�ض لها يف الفرتة ال�سابقة
وذل��ك خالل مباراة الن�رص والتي
قدم فيها مباراة جيدة.
وبدوره قال زميله م�شعل ال�شمري
ان االهم يف تلك املرحلة هو الفوز
بالنقاط الثالث بغ�ض النظر عن اي
امور اخرى خا�صة وانه لعب �أمام
فريق جيد للغاية وقوي وقدم �أداء
ثابت ًا طوال املو�سم.
واكمل ان الت�ضامن اي�ضا قم �أداء جيد ًا
يف اغلب املباريات ولكن النتائج
مل ت�أت لتربز هذا الأداء بال�شكل
املنا�سب وو�صف مباراة اجلهراء
املقبلة بانها �ستكون مبثابة نهائي
بالن�سبة لهم و�سيدخلها الالعبون
ب�شكل قوي.

• جانب من لقاء �سابق للت�ضامن يف الدوري

حقق رقم ًا قياسي ًا بـ 150انتصاراً في  7مواسم

خطأ إجرائي يؤجل انتخابات

«يد الكويت» يواصل زعامته وهيمنته على بطوالت االتحاد
كتب يحيى �سيف:

اتحاد «الطائرة»

بعد مو�سم عا�صف �شهد مقاومة من الفرق املناف�سة وا�صل
الفريق الأول لكرة اليد يف نادي الكويت احتكاره وهيمنته
على بطوالت االحتاد يف الدوري املمتاز وبطوالت الك�أ�س
حيث �أ�ضاف اللقب التا�سع يف البطولة الأخرية بعد فوزه
ال�صعب على العربي  18 -19يف املباراة التي جرت بينهما
م�ساء �أم�س الأول على �صالة نادي الكويت.
ويف بطولة ال��دوري العام لفئة العمومي الذي بدا يف
عام 1966حقق الكويت لقب البطولة يف اخلم�س �سنوات
املا�ضیة وتزعم اللعبة ومل یتمكن �أي فريق من هزميته
م�سجال رقما قيا�سيا  150انت�صارا ب�سبعة موا�سم متتالية
حیث تعود �آخر خ�سارة له ببطوالت كرة الید �إلى تاریخ
 16مایو  ،2013وي�ضم العميد كوكبة من النجوم يف جميع
املراكز منهم حممد وعبدالله الغربللي وغريهم من �أ�صحاب
اخلربة والقدرات الفنية والبدنية واملهارات الفردية يف
الت�صويب من خارج منطقة الت�سعة �أمتار واالخرتاق من
على الدائرة والأجنحة بالإ�ضافة �إلى القدرة على تنفيذ
الهجمات املرتدة.
جدير بالذكر ان بطولة الدوري العام املحلي لكرة الید
ب��د�أت يف مو�سم « »1967 – 1966وحقق لقبها ثمانية
فرق من �أ�صل  16فریقا كانت م�سجلة يف تلك الفرتة لدى
االحتاد الكویتي لكرة الید.ویت�صدر نادي ال�ساملیة الفرق
احلا�صلة على لقب البطولة بـ 11مرة یلیه النادي العربي
بـ 10مرات ثم الكویت «حامل اللقب» ب�سبع مرات ثم كاظمة
ب�ست مرات.

كتب يحيى �سيف:

على الرغم من جتمع �أع�ضاء اجلمعية العمومية يف مقر احتاد
الكرة الطائرة م�ساء �أم�س الأول يف االجتماع الذي كان مقررا
لإجراء انتخابات جمل�س الإدارة اجلديد يف الدورة املقبلة �إال �أن
الأع�ضاء اكت�شفوا خط�أ يف الإجراءات التي قام بها االحتاد بعد �أن
�أعلن عن فتح باب الرت�شح للع�ضوية ملدة �أربعة �أيام فقط وكان
املفرت�ض طبقا للوائح املرتبطة واملنظمة لالنتخابات اخلا�صة
ب��االحت��ادات الريا�ضية �أن يفتح باب
الت�سجيل للرت�شح لع�ضوية املجل�س
اجلديد ملدة خم�سة �أيام و�سوف
يعلن االحتاد يف وقت الحق عن
موعد جديد لفتح باب الرت�شح
لع�ضوية جمل�س الإدارة ملدة
خم�سة �أي��ام طبقا للإجراءات
ال�صحيحة املتبعة يف هذا
ال�ش�أن.

• فريق الكويت بعد التتويج

الهمالن :موسم برقان ناجح ...و 3ألعاب جديدة في الموسم الجديد
• عبدالله
ماوي

قال همالن الهمالن رئي�س نادي برقان ان املو�سم
املن�رصم كان تاريخي ًا لنادي برقان الذي �صعد �إلى
من�صات التتويج يف �أك�ثر من منا�سبة لعل �أبرزها
ح�صول فريق ك��رة القدم على املركز الثالث يف
م�سابقة ك�أ�س الأم�ير ،مو�ضح ًا« :نعتز كثري ًا
باحل�صول على املركز الثالث والت�رشف
بال�سالم على �سمو �أمري البالد ،وهو بال
�شك �إجناز كبري لنادينا احلديث الإ�شهار».
وتوجه بال�شكر �إل��ى رئي�س جهاز الكرة
ال�سابق في�صل ال�سبيعي و�إلى مدرب الفريق
وليد ن�صار ،الفت ًا �إلى �أن الإدارة تدر�س �أكرث من
�سرية ذاتية ملدربني وطنيني الختيار الأن�سب لقيادة
الفريق املو�سم املقبل.
و�أ�ضاف« :طموحنا ال�صعود �إلى ال��دوري املمتاز،
و�سيكون هذا هو الهدف الذي ن�سعى �إليه املو�سم
املقبل ،و�سندعم الفريق ب��ع��دد م��ن املحرتفني
والالعبني املحليني ليكون قادر ًا على املناف�سة».
كما �أ�شاد الهمالن بح�صول فريق كرة اليد على املركز

الثالث يف م�سابقة الدوري ،م�ؤكد ًا �أن هذه النتائج
جاءت تتويج ًا جلهود كبرية بذلتها الأجهزة الفنية
والإداري��ة بالإ�ضافة �إلى تفوق الالعبني .و�أ�ضاف:
«الإدارة تقدر ك��ل اجل��ه��ود التي بذلها الالعبون
والأجهزة الفنية� ،سواء من جنحوا يف الو�صول �إلى
من�صات التتويج �أو من مل يحالفهم احلظ ،ونقول لهم
ان الطريق �أمامهم ملوا�صلة املحاولة يف املوا�سم
املقبلة».
وك�شف رئي�س نادي برقان عن �إطالق � 3ألعاب جديدة
املو�سم املقبل ،وهي الكراتيه واجلودو والتايكوندو،
م�شري ًا �إلى �أن املناق�شات جارية الختيار الأجهزة
الفنية والإدارية لهذه اللعبات ،وقال« :هدف النادي
هو املناف�سة يف �أي لعبة ي�شارك فيها ،بالإ�ضافة �إلى
بناء فريق قادر على املناف�سة لفرتة طويلة».
وتوجه الهمالن بال�شكر �إلى الهيئة العامة للريا�ضة
على دعمها لكل الأندية ،و�إ�رصارها على ح�صول كل
الأندية على امليزانية ذاتها دون تفرقة ،مثمن ًا موقف
مدير الهيئة د.حمود فليطح ،ونائبه د�.صقر املال.

• همالن الهمالن

ماوي يبرز أهمية وصافة دوري فيفا للقادسية
كتب �سامح فريد:

قال العب و�سط الفريق الأول لكرة القدم بنادي القاد�سية عبدالله
ماوي ان فريقه لعب بقوة �أمام ال�ساملية من اجل �ضمان املركز
الثاين يف دوري فيفا.
وقال« :املباراة كانت بالن�سبة لنا حتديد م�صري للفرتة املقبلة
خا�صة وان الفوز باملركز الثاين ي�ضمن لنا احل�صول على مكافاة
 80الف دينار ا�ضافة �إلى امل�شاركة بالبطولة الآ�سيوية واي�ضا
امل�شاركة ببطولة ال�سوبر».

وتابع�« :أداء العبي القاد�سية يف ال�شوط الأول مل يكن على القدر
املطلوب ولكن مع كلمات ال�شيخ طالل الفهد بني ال�شوطني و�إعطائه
حافز ًا لالعبي الفريق جنحنا يف ت�سجيل اربعة �أهداف يف ال�شوط
الثاين وخطف النقاط الثالث».
من جانبه قال زميله يو�سف نا�رص عبد املباراة التي جنح خاللها
يف ت�سجيل هدفني« :الأداء اختلف متاما يف ال�شوط الثاين بعد
�أن ارتفعت حالة الرتكيز لدى الالعبني وبد�أ اجلميع ي�صحح من
االخطاء حتى حتقق املراد يف النهاية».
ب��دوره ك�شف املهاجم ال�سوري فرا�س اخلطيب ا�سباب خ�سارة

ال�ساملية الكبرية �أمام القاد�سية برباعية وقال« :االبتعاد عن �أجواء
املباريات يف الفرتة ال�سابقة اثر �سلبيا على �أداء العبي ال�ساملية
ودخولهم يف املباراة وهو عك�س ما كان عليه القاد�سية الذي لعب
يف نهائي كا�س �سمو االمري ثم لعب يف البطولة الآ�سيوية وبالتايل
كانت لهم اف�ضلية احلفاظ على اجلانب الفني والبدين».
واعترب التوقف الطويل والذي ا�ستمر الكرث من �شهر ي�ؤثر ب�شكل
كبري وان املباريات الودية ال ميكن �أن تكون بدي ًال مثالي ًا.
وقال ان ال�ساملية اكرث املت�رضرين بالتوقف فبعد �أن حقق ثالثة
انت�صارات متتالية توقف الدوري وهو االمر الذي �صنع الفارق.

