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العربي يكثف تدريباته والصالح للعالج في سبايرالرياضية
يواصل الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي حتضيراته ملواجهة فريق الصليبخات غدا اخلميس 
في إطار مباريات اجلولة الرابعة لدوري viva، ومن املتوقع أن يدفع املدرب فوزي إبراهيم باحملترف 
التونسي أمني الشرميطي مهاجما صريحا خالل املباراة كأحد احللول التي بحثها اجلهاز الفني اليومني 
املاضيني ملعاجله العقم التهديفي.  وفي جانب آخر تأكد غياب احملترف السوري عن الفريق ملده ال تقل 
عن ثالثة أسابيع بسبب اإلصابة التي يعاني منها وغادر الصالح الى بالده قبل أن يغادرها الحقا للتوجه 
الى قطر، إذ من املقرر ان يخضع لعالج في العيادة التابعة ألكادميية سباير.
مبارك الخالدي

األمير مينح املطيري »وسام الكويت ذو الرصيعة من الدرجة األولى«

اســتقبل صاحــب الســمو 
األمير الشــيخ صبــاح األحمد 
بقصر بيان صباح امس وزير 
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشــباب رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة الشيخ 
سلمان احلمود والالعب احمد 
نقا املطيري مبناسبة حصوله 
على امليدالية الذهبية في مسابقة 
العــاب القــوى ١٠٠ متر جري 
للكراســي املتحركــة في دورة 
األلعــاب الباراملبيــة للمعاقني 
والتــي أقيمت فــي مدينة ريو 

دي جانيرو في البرازيل.
هذا، وأشاد صاحب السمو 
االمير باإلجناز الرياضي املتميز 
الــذي حققه الالعــب احمد نقا 
املطيــري والــذي ميثل مصدر 
فخر واعتزاز حيث اثبت قدرة 
الشباب الرياضي الكويتي على 
جتــاوز كل الصعاب وحتقيق 
مثل هذه االجنازات املشرفة التي 
تسجل لصالح مسيرة احلركة 
الرياضيــة الكويتيــة، متمنيا 
سموه له دوام التوفيق والسداد 
لرفــع راية الوطــن العزيز في 
الرياضيــة  مختلــف احملافــل 

اإلقليمية والدولية.
وبتوجيهــات ســامية مــن 
صاحب الســمو األمير الشيخ 
صباح األحمد صرح نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح أن سموه أمر مبنح 

الالعب احمد نقا املطيري وسام 
الكويت ذو الرصيعة من الدرجة 
األولى تقديرا جلهوده املميزة 
في امليدان الرياضي وحصوله 
على امليدالية الذهبية جري على 
الكراســي املتحركــة في دورة 
األلعــاب البارملبية اخلامســة 
عشرة )ريو دي جانيرو ٢٠١٦(، 
مــا يعــود بالســمعة الطيبــة 
للكويــت ومبلغ 5٠ ألف دينار 

كويتي وأرض سكنية.
من جهته، ألقى الالعب أحمد 
نقا املطيري بعد لقاء حضرة 
صاحــب الســمو األمير كلمة 
قال فيها »اليوم أنا فخور جدا 
بلقائي بحضرة صاحب السمو 
األمير وتكرميه لي بـ5٠ ألف 
دينار وأرض سكنية ووسام، 

وتفوقوا في ســباق الكراسي 
١٠٠ متر في رقم اوملبي قياسي 
جديد وهيئة الرياضة خصصت 
لنــادي املعاقــني خــالل الـ 4 
سنوات القادمة خطة خاصة 
لتتواصل االجنازات املطلوبة 
واالخ احمد راح يكون له راتب 
شهري حتفيزي على االجناز 
اللي قدمه وكل هذا بدعم سموك 
وتوجيهاتك بدعم الرياضة في 
الكويت، واحلمداهلل ســموك 
بتشــوف االجنازات وان شاء 
اهلل راح نصيــر اكثــر واكثر 
بدعمك وتشجيعك عسى عمرك 

طويل«.
حضر املقابلــة نائب وزير 
شؤون الديوان األميري الشيخ 
علي اجلراح ومدير عام الهيئة 

أبنائه الرياضيــني ببذل املزيد 
من العطاء لتحقيق اإلجنازات 
واملراكز الرياضية املتقدمة التي 
من شأنها رفع علم الكويت عاليا 
في مختلــف احملافل الرياضية 

اإلقليمية والدولية.
كما أشاد سموه بدور القيادات 
والكــوادر والالعبني واألجهزة 
اإلدارية والفنية على ما بذلوه 
مــن عطاء كبير وبنــاء في هذا 
املجال، مؤكدا سموه على استمرار 
الدعم املتواصل من قبل القيادة 
السياسية ألبنائها الرياضيني 
قائال ســموه »قلوبنا مفتوحة 
لكم جميعــا قبــل أبوابنا« من 
أجل حتقيق املزيد من البطوالت 
الرياضية، متمنيا ســموه لهم 

التوفيق والسداد.

وهذا فخر لي، وان شــاء اهلل 
نحقق الكثيــر بااليام املقبلة 

وهذه هي بداية االنطالقة«. 
مــن جانبــه، ألقــى وزير 
االعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب ورئيس مجلس ادارة 
الهيئة العامة للرياضة الشيخ 
سلمان احلمود كلمة اثناء لقائه 
صاحب الســمو االمير، فيما 

يلي نصها:
»طويل العمر شارك احمد 
واملنتخــب اللــي معــاه فــي 
البرازيل في ريو دي جانيرو 
حتت علــم الكويت وهم غير 
موقوفني، وهلل احلمد اعطوا 
رســالة واضحــة عــن دعــم 
الدولة وعندك رجال ميثلون 
الذهبية  واحلمــدهلل جابــوا 

العامة للرياضة الشــيخ أحمد 
املنصور.

 ولي العهد يستقبل الالعب 
اســتقبل ســمو ولي العهد 
الشــيخ نــواف األحمــد بقصر 
بيان صباح امس وزير االعالم 
ووزير الدولة لشؤون الشباب 
الشيخ سلمان احلمود ورئيس 
الكويتــي  النــادي  وأعضــاء 
الرياضــي للمعاقــني والالعب 

احمد نقا املطيري.
وأشاد ســموه بهذا اإلجناز 
الرياضــي الكبير الــذي حققه 
الالعــب احمــد نقــا املطيري، 
مثمنا ســموه هذا االداء املتميز 
الــذي جاء نتيجــة جهد وعمل 
كبيرين، مطالبا ســموه جميع 

حضر املقابلة رئيس املراسم 
والتشريفات بديوان سمو ولي 
العهد الشيخ مبارك صباح السالم 
احلمود والرئيس الفخري للنادي 
الكويتــي الرياضــي للمعاقني 
الشــيخة شــيخة العبــداهلل 
الصباح واملديــر العام للهيئة 
العامة للرياضة الشــيخ احمد 
املنصــور ونائب املديــر العام 
لشؤون الرياضة د.حمود فليطح.

.. ورئيس الوزراء يستقبله 
استقبل سمو رئيس مجلس 
الوزراء الشــيخ جابــر املبارك 
وبحضور وزير االعالم ووزير 
الدولة لشؤون الشباب رئيس 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
للرياضة الشيخ سلمان احلمود 
في قصر بيان امس، مدير عام 
الهيئة العامة للرياضة الشيخ 
أحمد املنصــور يرافقه الالعب 
احمد نقــا املطيــري وعدد من 
النجــوم الرياضيــني وأعضاء 
مجلس اإلدارة في النادي الكويتي 
الرياضــي للمعاقــني. وأشــاد 
سموه باإلجنازات والبطوالت 
التي حصدها ابطال الكويت، ما 
يدلل علــى وطنيتهم الصادقة 
وجهودهم املتميــزة لرفع علم 
الكويت فــي احملافل الرياضية 
الدوليــة. حضــر املقابلة نائب 
مدير عام الهيئة العامة للرياضة 

د.حمود فليطح.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مكرما البطل األوملبي أحمد نقا املطيري بحضور العبداهلل واحلمود صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مع الالعب ووفد نادي املعاقني 

سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك مع أبطال نادي املعاقني سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مع الالعب واحلمود والعبداهلل 

اليرموك يواجه النصر ضمن منافسات الجولة الثالثة

كاظمة يلتقي خيطان في دمج »اليد« اليوم
يعقوب العوضي 

واصل القرين انتصاراته 
بدمــج اليــد على حســاب 
الساحل وبنتيجة ٢4 – ١4 
)الشــوط األول ١١ – ٦( في 
املبــاراة التي دارت بينهما 
مساء أمس األول على صالة 
الشــهيد في الدعية ضمن 
منافســات اليوم األول من 
اجلولة الثالثة من البطولة، 
ورفع الفائز رصيده الى ٦ 
نقــاط بينما بقي اخلاســر 
دون رصيــده، أدار املباراة 
احلكمان محمد الدويســان 

ومشاري الرميح.
وفي مواجهة أخرى لم 
يلق الســاملية اي صعوبة 
في دك حصــون التضامن 
بـ33 هدفا مقابل ١4 ) الشوط 
األول ١4 – ٦( ورفع السماوي 
رصيــده الى 4 نقاط بينما 
بقي التضامن دون رصيد، 
أدار املباراة احلكمان أحمد 

املطوع وفواز اخلطيب.

 مباراتان اليوم 
إلى ذلــك تقام مباراتان 
مساء اليوم فيلتقي خيطان 
)دون رصيد( مــع كاظمة 
)4 نقــاط ( بينما يتواجه 
النصر مــع اليرمــوك وال 
يحمل الفريقــان أي نقاط 

برصيديهما.
ومرورا على اللقاء األول 
كاظمة ظهر بصورة منظمة 
منــذ بداية البطولة وحتى 
مواجهتــه األخيــرة والتي 
جمعته مع اليرموك وكسبها 
عن جــدارة ولــدى مدربه 
خلدون اخلشتي عدة العبني 
قادريــن على ترجمة فكره 
على أرضية امللعب من أمثال 
يوسف احلداد، وليد البرك، 
حــارس املرمى عبدالعزيز 
الظفيري، وليــد اجليماز، 
واملتألق في صناعة األلعاب 
محمد مراد الى جانب الواعد 

أحمد عبدالهادي. 

أما خيطان فاليزال في 
دوامة االعــداد املتواضع 
وعدم إمكانية الوصول الى 

الفني املرغوب  املستوى 
مــن قبــل اجلهــاز الفني 
بقيــادة املــدرب الصربي 

دوشــان، ولكنــه يتطلع 
الى خطف نقطتي املباراة 
لتقــدمي دفعــة معنويــة 
لالعبني ملواصلة املشوار 
ويعتمد علــى ادواته في 
امليــدان ممثلــة بــكل من 
علــي اشــكناني صانــع 
العاب الفريق الى جانب 
قوتــه الضاربــة إبراهيم 
البلوشــي والعائد العب 
الدائرة عبداهلل اخلزيعل.

سعد سالم مستغال هجمة مرتدة ضد الساحل

اعتماد صالة شباب العارضية إلقامة مباريات الشباب والناشئني

»الصاالت« تقيم مؤمتراً صحافياً ملباراة »السوبر«
يحيى حميدان 

قــررت جلنة كــرة الصاالت والشــواطئ في 
اإلدارة املؤقتة الحتاد الكرة عقد مؤمتر صحافي 
في الـ١٢:3٠ من ظهر يوم غد مبقر االحتاد ملدربّي 
القادســية وكاظمة وقائــدّي الفريقني قبل إقامة 
مباراة كأس السوبر املقرر تنظيمها السبت املقبل 
عند الساعة الـ7 مساء في صالة نادي الكويت. 
وتأتي خطوة تنظيم املؤمتر الصحافي للمرة 
األولى في تاريخ اللعبة محليا إلضفاء نوع من 

احلماس وجذب اجلماهير للمباراة.
ويلعب القادســية املباراة كونه بطل الكأس 
في املوســم املاضــي، الذي حقــق خالله كاظمة 

لقب الدوري. 
في غضون ذلك، حصلت اللجنة على موافقة 

الهيئة العامة للرياضة على إقامة جميع منافسات 
فئتي الشباب والناشئني في صالة مركز شباب 
العارضية لتنظيم املباريات بشكل مستقل دون 
تضارب املواعيد مع مســابقات األلعاب األخرى 

أو التدريبات في صاالت األندية. 
واعتمدت اللجنة كذلك نظام مســابقات فئة 
الناشــئني، حيث قررت تنظيم الــدوري بنظام 
الذهاب واإلياب ويحصل على اللقب الفريق األكثر 
حصدا للنقاط، فيما ستكون بطولة الكأس بنظام 

خروج املغلوب من مباراة واحدة. 
وقامت اللجنة بإرسال اجلدول النهائي لدوري 
الناشئني للموسم اجلديد، إذ ستقام اجلولة األولى 
فــي ١١ نوفمبــر املقبل ويلعب خاللها الســاملية 
مع القادســية، كاظمة مع العربي، والكويت مع 

اليرموك، ويرتاح التضامن في االفتتاح.

الرجيبة يغيب عن معسكر »سلة البرتقالي«
يحيى حميدان 

غاب العب فريق كرة السلة 
بنادي كاظمة محمد الرجيبة 
عن مرافقة وفد الفريق املغادر 
الــى معســكره التدريبي في 
صربيــا وذلــك لرغبتــه في 
االنتقال الى اجلهراء في أسرع 

وقت ممكن. 
وحاول مسؤولي اجلهراء 
جس نبــض الرجيبة وإدارة 
الفريق شفهيا للحصول على 
خدمــات الالعب، ومت حتويل 
املوضوع بالكامل الى مجلس 
إدارة نــادي كاظمة للبت فيه 

واتخاذ ما يرونه مناسبا. 
وكان وفد »البرتقالي« قد 
ضم اســم الرجيبة والذي مت 
حجز تذكرة له وكذلك اإلقامة 
واألمور األخرى، اال أنه وفي 
آخر اللحظات اعتذر عن عدم 
مرافقة الفريق وفضل االنتقال 

الى اجلهراء. 
وتــرى إدارة كاظمــة أنها 
بحاجــة خلدمــات الرجيبــة 
لتعزيز الفريق، الذي ينتظره 
موسما طويال، للمنافسة على 
الدوري واحلفــاظ على لقب 

الكأس وبالتالــي فإنها تأمل 
في احلفاظ على كافة العناصر 
املوجودة لديها إليجاد تنوع 
في اخليارات للمدرب الهولندي 

انتوني الذي مت التعاقد معه 
في يوليو املاضي.

محمد الرجيبة يرى أن فرصته في املشاركة مع اجلهراء أوفر من كاظمة 

خيطان كاظمة

الساعة ٦:٠٠

النصر اليرموك

الساعة ٣٠:7

القرين يتخطى 
الساحل 

والساملية يتفوق 
على التضامن

نقا: فخور 
بلقاء صاحب 
السمو وأعد 

بتحقيق املزيد 
من اإلجنازات


