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اليوم .. كأس رئيس الوزراء

في ختام سباقات نادي الفروسية
يختتم نادي الصيد والفروسية سباقات 
املوسم الرياضي احلالي 2018-2019، بتنظيم 
سباق االجتماع الـ 22 على مضمار النادي 
مبشــاركة 88 جوادا وفرسا، باملشاركة مع 
فروســية نادي مبارك الكبيــر، حيث تبدأ 
املنافسات عند الساعة الثانية والنصف ظهر 
اليوم االثنني. وتتجه األنظار صوب الشوط 
الثامن جليــاد مختلط جميع الدرجات على 
مسافة 2400 متر للفوز بكأس سمو رئيس 
مجلس الوزراء الشــيخ جابر املبارك، فيما 

تتنافس جياد مختلط نتاج محلي في الشوط 
السابع على مسافة 1000 متر من أجل الفوز 

بكأس شركة اخلطوط اجلوية الكويتية.
وفي الشوط الســادس مختلط للخيل 
العربية األصيلة على مسافة 1400 متر، تتنافس 
اجلياد من أجل اقتناص السيارة املقدمة من 
شركة التمدين العقارية، فيما يتنافس جياد 
املختلط جميع الدرجات في الشوط اخلامس 
على مسافة 1600 متر من أجل الفوز بكأس 

النائب ماجد املطيري.

احلرس األميري بطالً لـ »قصر السيف«

انطالق رالي األردن اخلميس املقبل

اختتمت منافسات بطولة األمانة العامة 
ملجلس الوزراء األولى لكرة القدم، للعاملني 
في قصر الســيف العامــر، حيث توج فريق 
احلرس األمير باللقب عقب فوزه على أمانة 
اإلدارية والفنية بركالت الترجيح في مباراة 
مثيرة، عقب انتهاء الوقت األصلي للمباراة دون 
أهداف.  وأقيمت البطولة حتت رعاية األمانة 
العامة ملجلس الوزراء، على صالة الشــهيد 
فهد األحمد بالدعية، بنظام خروج املغلوب، 
وبهذه املناسبة، قال رئيس اللجنة املنظمة، 
فهد كميل إن البطولة كانت حلما ثم حتولت 
إلى حقيقة، بجمع كل موظفي األمانة العامة 
ملجلس الوزراء في أجواء أخوية ورياضية، 
حيث إن الهــدف من البطولة هــو التعارف 

وحتفيز املوظفني على ممارسة الرياضة.

أسامه املنصور

تنطلق فعاليات رالي األردن الدولي النسخة 
الثانية من عمر بطولة الشرق األوسط للراليات 
٢٠١٩ مساء اخلميس املقبل وذلك في منطقة 
بوليفارد العبدلي الواقعة وســط العاصمة 
األردنيــة عمان، علما ان التدريبات اخلاصة 
باملسارات التي يخوضها املشاركون ستنطلق 
صباح اليوم االثنني وتســتمر حتى مســاء 

األربعاء.
الى ذلك، أعلنت االردنية لرياضة السيارات 
بصفتها املنظم في وقت الحق أن عدد املشاركني 
بالرالي قد بلغ أكثر من ٢٠ مشاركا من ١٠ دول 
مبن فيهم الدولة املســتضيفة، كما أشــارت 
أيضا إلى أن املسافة اإلجمالية لرالي هذا العام 
ســتكون 56٠.63 كيلومتــرا موزعة على ٢١ 
مرحلة مقسمة على فترتني صباحية ومسائية 
مبن فيهم مرحلة اســتعراضية ستقام على 
ضفــاف البحر امليت بطــول ٢.5٩ كيلومتر، 
أما إجمالي مراحل الســرعة فقد وصلت إلى 

٢44.6١ كيلومترا.

 وأكد أن اللجنة املنظمة لم تتوقع اإلقبال 
الكبيــر على البطولــة، مبشــاركة أكثر من 
7٠ العبــا من مختلف القطاعــات، مؤكدا أنه 
حرص على منع مشــاركة الالعبني األجانب 
في املسابقة.  من جهتها قالت رئيسة اللجنة 
الفنية للبطولة، حنان احلردان، إن البطولة 
تركت انطباعا مميــزا لدى كل من حضرها، 
مشيرة إلى أنها جسدت مفهوم شعارها وهو 
»الرياضــة.. جتمعنــا«. وأضافت: تشــرفت 
باملشاركة في تنظيم البطولة مقدمة الشكر 
لألمانة العامة ملجلس الوزراء ممثلة باألمني 
العام ملجلس الوزراء عبداللطيف الروضان، 
على دعمه الالمحدود للبطولة وجميع الوكالء 
لتوفيرهم كل ســبل الدعــم وإزالة العراقيل 

إلجناح البطولة.

من جانبه وفي اتصال هاتفي مع »األنباء«، 
أكد املتســابق ناصر بــن خليفة العطية عن 
سعادته للمشاركة برالي االردن، مضيفا أن 
رالي االردن يعتبر من أصعب راليات املنطقة 

بسبب جغرافية مراحله.
وقال العطية إن عودتي للراليات مجددا 
كانــت من خالل رالي الكويــت الدولي ٢٠١8 
ومع انطالقة هذا املوسم ومن خالل رالي قطر 
الدولي ٢٠١٩ كانت االنطالقة مختلفة باختالف 
الفئة، حيث ننافس اليوم ضمن فئة R5 وهي 
الفئة األقوى من حيث األداء امليكانيكي وذلك 
 FIA حسب تصنيف االحتاد الدولي للسيارات
ومن ثم تأتي الفئة الثانية والتي حتمل اسم 
»MERC ٢« وهناك اختالف كبير بني الفئتني 
من حيث حجم وقوة املنافســة وعلى ضوء 
هذه املعطيات نتولى اليوم قيادة سيارة من 
نوع »فورد فييستا« والتي سأستكمل ما تبقى 
من جوالت بطولة الشرق األوسط للراليات 
٢٠١٩ ونحن على استعداد تام خلوض غمار 
البطولة ولدينا أجندة واضحة لكل جولة قد 

تتغير وذلك حسب ظروف كل جولة.

ناصر العطية على منت الفورد فييستا

حسني عاشور يترشح لرئاسة »الطائرة«
الســابق  اإلداري  أعلــن 
بالنادي العربي حسني عاشور 
عن ترشحه ملقعد رئيس احتاد 
الكرة الطائرة عقب فتح باب 
الترشح النتخابات مجلس ادارة 
احتاد الكــرة الطائرة، والذي 
يستمر حتى اخلميس املقبل، 
حيــث يحظــى عاشــور بثقة 
وإجماع األندية املشتركة في 
مســابقات االحتاد، وذلك بعد 
اتفاقهم على أن تسند رئاسة 
احتاد اللعبة إلى ممثل النادي 
العربي. ويشهد سجل عاشور 

بإجنازاته مع العربي في الكرة 
الطائرة، حيث ســاهم بجمع 
النادي بــني بطولتي الدوري 
والــكأس عام ٢٠١4 بعد غياب 
١١ عاما، كما ساهم في تتويج 
فريق كــرة اليد بالنادي بطال 
دوري الدمج لكرة اليد ملوسم 
٢٠١٢/٢٠١١ للمرة العاشرة في 
تاريخه بعد غياب ١٩ عاما عن 
التتويج، كمل شــغل منصب 
رئيس جهاز كرة القدم بالنادي 
العربي حتى أبريل ٢٠١7. وكانت 
اللجنة املؤقتة إلدارة شــؤون 

االيقاف بشــكل نهائي وكامل 
عن الرياضة الكويتية. ويضم 
احتاد الطائرة ١٢ ناديا مشاركا 
فــي مســابقاته، وســتنتخب 
العمومية لعضوية  اجلمعية 
مجلس اإلدارة اجلديد ٩ أعضاء 
لقيادة احتاد اللعبة السنوات 
املقبلة. وشهدت الفترة السابقة 
تذمــر الكثير مــن األندية من 
طريقــة عمل احتــاد الطائرة، 
خاصة من ناحية عدم استقرار 
جلنة املسابقات على نظام معني 
للدوري والبطوالت بشكل عام.

اللعبة قد عقدت خالل الفترة 
املاضية جمعية عمومية غير 
عادية ملناقشة النظام األساسي 
املوحد وتعديل بعض بنوده من 
قبل األندية قبل رفعه لالحتاد 
الدولــي للموافقــة عليــه ثم 
إرساله للهيئة العامة للرياضة 
لنشره في اجلريدة الرسمية، 
حسب خارطة الطريق التي مت 
االتفــاق عليها من قبل الهيئة 
العامــة للرياضــة واللجنــة 
السداسية املنبثقة من اللجنة 
االوملبية الدولية، حتى يتم رفع  حسني عاشور

ختام بطولة »صباح السالم« للرماية بتتويج الفائزين
بحضــور ممثــل راعــي 
البطولــة الشــيخ عبــداهلل 
صبــاح الســالم، اختتمــت 
بطولة كأس الراحل الشيخ 
صبــاح الســالم احلمــود 
الصبــاح للرمايــة مبجمــع 
األحمــد  مياديــن صبــاح 
األوملبي للرماية امس األول 
بتتويج الفائزين والفائزات 
املتنوعــة  فــي مســابقاتها 
التي شــملت كل املسابقات 

األوملبية.
وقال رئيس نادي الرماية 
الكويتي دعيج العتيبي في 
كلمة بحفل ختــام البطولة 
التــي اســتمرت 3 ايــام ان 
البطولة تعد ختام املوســم 
الرياضــي احمللــي للنــادي 
وشــهدت تنافســا قويا بني 
الرماة املشاركني من البحرين 
واإلمارات ورماة الكويت من 
الرياضي  النادي واالحتــاد 
للحــرس الوطني ووزارتي 
الدفاع والداخلية لتكون مسك 

ختام املوسم.
وبني العتيبي في تصريح 
للصحافيني عقب حفل اخلتام 
انــه مت االحتفــاء بالرامــي 
الرشيدي  الكويتي منصور 
لفوزه بذهبية الســكيت في 
بطولة العالم لرماية االطباق 
الطائــرة األخيرة باإلمارات 
لــدورة األلعــاب  وتأهلــه 

الكويتي عبدالرحمن الفيحان 
باملرتبــة االولى مبســابقة 

»تراب«.
وحصل الرامي البحريني 
علي حسني على لقب مسابقة 
رمايــة »البندقية هــواء ١٠ 
امتار«، في حني ذهب املركز 
االول ملسابقة رماية »املسدس 
١٠ امتار« لرامي النادي الرماية 
الكويتي عثمان الفليكاوي. 
وفاز رامي احلرس الوطني 
مشــرف نزال في مســابقة 
رمايــة »البندقيــة 5٠ مترا 
راقــدا«، فيما احــرز الرامي 
البحريني عبد املاجد جمعة 

السيدات  وفي منافسات 
احرزت رامية نادي الرماية 
الكويتي سارة احلوال املركز 
االول مبسابقة »تراب«، في 
حني فــازت زميلتها الرامية 
فاطمــة الزعابــي باملرتبــة 
االولــى في مســابقة رماية 

»سكيت«.
النادي  واحرزت راميــة 
مروة العميري لقب مسابقة 
رمايــة »البندقيــة ضغــط 
الهواء«، فيما فازت زميلتها 
الرامية حذامة البغلي باملركز 
االول في مســابقة »مسدس 

ضغط الهواء«.

املركز االول في مسابقة رماية 
»املسدس 5٠ مترا«، وحصد 
رامي احلرس الوطني حسن 
عبدالعزيز لقب مسابقة رماية 
»املسدس السريع ٢5 مترا«، 
وتــوج رامي نــادي الرماية 
الكويتــي عبداهلل طه بلقب 
مســابقة رمايــة »القــوس 
والسهم االوملبية«، في حني 
فاز زميله عبداهلل مال اهلل 
بلقب مسابقة رماية »القوس 
والسهم مركب«، ونال زميله 
محمد منــاع املرتبة االولى 
في مســابقة رماية »القوس 

والسهم للفئة املفتوحة«.

الشيخ عبداهلل صباح السالم ودعيج العتيبي يتوسطان الفائزين

األوملبيــة املقبلــة )طوكيو 
٢٠٢٠( ليكون ثاني رام كويتي 
يحقق هذا التأهل بعد زميله 
عبدالرحمــن الفيحان الذي 
تأهل سابقا الى االوملبياد في 

مسابقة »تراب«.
منافســات  واســفرت 
شــهدت  التــي  البطولــة 
مشاركة ابرز رماة وراميات 
الكويت واالمارات والبحرين 
عــن تتويج رامــي احلرس 
الوطني منصور الرشــيدي 
باملركــز االول لفئة الرجال 
في مسابقة »ســكيت«، في 
حني فاز رامي نادي الرماية 

صدارة بطوالت »التنس« من نصيب اليرموك
برعاية وحضور الشــيخ 
أحمد اجلابر رئيس االحتادين 
الكويتــي والعربــي للتنس، 
أســدل الســتار على املوسم 
الرياضي ٢٠١8 /٢٠١٩ لنشاط 
االحتاد الكويتي للتنس، حيث 
اختتمت آخر بطوالت املوسم 
الرياضي وهي بطولة االحتاد 
للســن العــام التــي انطلقت 
أبريــل مبشــاركة ١٠  فــي ٩ 
أنديــة رياضية هي التضامن 
والساحل والساملية والشباب 
والصليبخــات والقادســية 
والكويت واليرموك وخيطان 

وكاظمة.
كما حضر املباراة النهائية 
واحلفــل اخلتامــي للبطولة 
واملوسم الرياضي كل من عضو 
مجلس األمة السابق عبداهلل 
العدواني ونائب رئيس االحتاد 
الكويتي للتنــس عبدالصمد 
العريان وأمني الصندوق فالح 
العتيبي وعضو مجلس اإلدارة 
علي سليم الديحاني وأمني سر 
نادي خيطان الرياضي حاكم 
العنزي ومساعد أمني صندوق 
نادي اليرموك الرياضي أحمد 
األنصاري، حيث هنأ الشيخ 
أحمد اجلابر األندية التي حققت 

محبــوب جمعة )الســاملية(، 
وفــي مســابقة الزوجــي فاز 
باملركز األول ثنائي اليرموك 
حسن صالح املوسى وعيسى 
ســلمان قبازرد، وجاء ثانيا 
ثنائــي خيطــان فهد الســعد 
وعلــي عبدالرضا إســماعيل 
وثالثــا كل من ثنائي خيطان 
حامد السليطني وأحمد الربيع 
وثنائــي الكويت عبدالرحمن 

العوضي وعبداهلل املكيمي.

نقطة، والساحل املركز السابع 
برصيد 36 نقطة، والتضامن 
املركز الثامن برصيد 3٢ نقطة، 
والشباب املركز التاسع برصيد 
١4 نقطة، وأخيرا الصليبخات 

برصيد ١٢ نقطة.
وفــي الترتيــب النهائــي 
لــكأس التفوق العام ونقاطه 
جاء اليرموك أوال بـ 44 نقطة، 
وخيطان ثانيــا بـ ٢6 نقطة، 

والكويت ثالثا بـ١8 نقطة.

وفــي الترتيــب النهائــي 
لألندية املشاركة في البطولة، 
فقد احتل اليرموك املركز األول 
برصيد 355 نقطة، والكويت 
املركز الثاني برصيد ١7١ نقطة، 
وخيطان املركز الثالث برصيد 
١٢٩ نقطة، والســاملية املركز 
الرابــع برصيــد 85 نقطــة، 
والقادســية املركــز اخلامس 
برصيــد 5٠ نقطــة، وكاظمة 
املركــز الســادس برصيد 4١ 

الشيخ أحمد اجلابر يتوسط الفائزين في ختام موسم التنس

املراكز املتقدمــة في البطولة 
والتفوق العام، متمنيا لباقي 
األندية حظا أوفر في بطوالت 

ومسابقات املوسم املقبل.
وقــد ذهــب املركــز األول 
للفردي لالعب اليرموك عيسى 
ســلمان قبــازرد وجاء العب 
الكويــت عبدالرحمــن محمد 
العوضــي ثانيا وجــاء ثالثا 
الالعبان حسن صالح املوسى 
وعبداحلميــد  )اليرمــوك( 

األهلي والزمالك يلعبان بورقة املكافآت االستثنائية
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

اتفقت إدارتا األهلي برئاسة 
محمــود اخلطيــب والزمالك 
برئاسة مرتضى منصور، على 
قرار واحد، في الليلة نفسها، 
وهــو املوافقــة علــى اعتماد 
مكافأة استثنائية لالعبي كل 
من فريقي الناديني، مع كل فوز 
في املباريات املتبقية للفريقني 
من ســباق الدوري، حلســم 
البطولة، وعددها 6 مباريات 
لكل فريق، ألن الفوز باملباريات 
الست يضمن لصاحبها الفوز 
ببطولة الدوري، رغم منافسة 
بيراميــدز القوية جدا، إال أنه 
متبق له 4 مباريات فقط من 
عمر املسابقة، مما يرجح بقوة 
ان تكون املنافسة على اللقب 
بني الزمالك املتصدر برصيد 
6٠ نقطــة، وهو نفس رصيد 
بيراميــدز، واألهلــي صاحب 
املركز الثالث بفارق نقطتني، ما 
لم يحدث انقالب كبير في هذا 
الترتيب بنتيجة لقاء الزمالك 
وبيراميــدز غــدا )الثالثاء(، 
ونتيجة األهلــي مع املصري 
)اخلميس(، لذلك جلأ اخلطيب 

بعد مباراة بيراميدز، لقاءات 
اإلســماعيلي مجددا في لقاء 
الدور الثاني، ومن بعده وادي 
دجلة وحرس احلدود واإلنتاج 
احلربــي والداخلية واجلونة 

النجــوم، على ملعب اجليش 
الثالث بالسويس، في اجلولة 

الـ 3٠ للدوري املصري.
ورفــع بتروجيت رصيده 
إلــى 34 نقطة فــي املركز الـ 
١٢ بقيادة مديره الفني محمد 
عودة، وجتمد رصيد النجوم 
عند ٢5 نقطة في املركز األخير 
بقيــادة املديــر الفنــي مؤمن 

سليمان،
تقــدم صالح أمــني بهدف 
للنجوم في الدقيقة 46 وتعادل 
بتروجيت بهدف أحمد عفيفي 
في الدقيقة 66، من خطأ فادح 
من احلارس أحمد عبدالفتاح.
وسجل أحمد عفيفي هدفا 
ثانيا لبتروجــت في الدقيقة 

الـ ٩٠ ليهدي الفوز لفريقه.
وبعد املباراة أعلنت ادارة 
النجــوم عن قبول اســتقالة 
مؤمن ســليمان مــن تدريب 
الفريــق، ليكــون رابع مدرب 
يتــرك النجوم هذا املوســم، 
بعد ان تذيل جدول الترتيب، 
األقــرب ســيكون  واالجتــاه 
استمرار اجلهاز املعاون بقيادة 
املدرب حســن موســى حتى 

نهاية املوسم احلالي.

وأخيرا مواجهة األهلي.
أمــا االهلــي فيتبقــى لــه 
بعــد مباراة املصــري لقاءات 
إنبــي والطالئــع والنجــوم 
وســموحة  واإلســماعيلي 
واملقاولون، وأخيرا الزمالك.

اخلطيب يجتمع بالعبيه
وكشــف إعالم األهلي عن 
تفاصيل جلسة رئيس النادي 
محمود اخلطيب باجلهاز الفني 
والالعبني، ملناقشــة أســباب 
تراجــع النتائــج فــي الفترة 
األخيرة. وأوضــح »األحمر« 
في بيان أن اخلطيب في بداية 
األمــر عقد جلســة مــع مدير 
الكرة سيد عبداحلفيظ واملدير 
الفني مارتن السارتي، حيث 
قام الثنائي بشرح التفاصيل 
اخلاصــة بعمل اجلهاز طوال 
الفترة املاضية بناء على طلب 

رئيس النادي.

فوز مهم لبتروجيت 
وفي واحدة من املباريات 
املثيرة في صراع البقاء، حول 
بتروجيــت تأخره بهدف إلى 
فوز مثير بنتيجة )٢-١(، على 

العبو االهلي في التدريبات االخيرة

ومنصور الى تشجيع العبي 
الكبيرين باملكافآت  الفريقني 
االستثنائية لكل مباراة بشرط 
الفوز بكل املباريات املتبقية.

يذكر ان الزمالك يتبقى له 

3 مباريات في انطالق كأس احتاد »اليد«
يعقوب العوضي 

تنطلق منافسات كأس 
احتاد كرة اليد بنسختها 
الـــ5١ على صالــة نادي 
الكويت في منطقة كيفان 
بإقامة 3 مباريات، حيث 
يلتقي كاظمة مع برقان في 
الـ4.3٠ مساء، بينما يلعب 
العربي مع التضامن في 
الـ6.٠٠ ويلتقي القرين مع 
النصر في الـ7.3٠ مساء. 
وتعتبر مواجهة برقان 

وكاظمة األقوى فنيا ملا يتميز به الطرفان من 
عناصر فنية قادرة على حتقيق الفوز، حيث 
يعتمد مدرب كاظمة رابح غربي على كل من 
مهدي القالف، باقر خريبط، ناصر بوخضرا، 
ابراهيم االمير، ســالم عبدالسالم، حارس 
املرمى عبدالعزيــز الظفيري، وفي املقابل 
يعتمد مدرب برقان محمد مسعودان على 
نصير حسن، سعد سالم، حسني ابراهيم، 

علــي محمد، علي فؤاد، مشــاري العتيبي 
وحارس املرمى فهد كرم.

من جهة اخرى، انتقل القوة الضاربة في 
اخلط اخللفي لفريق اليد في نادي الكويت 
خالد الغربللي الى نادي الغرافة القطري على 
سبيل اإلعارة خلوض منافسات بطولة كأس 
قطــر، لينضم الى اخيه عبداهلل الغربللي 
الذي انتقل أيضا الى ذات النادي قبل ايام.

»الغرافة« يستعير خالد الغربللي

سعد احليدري يخترق دفاع برقان


