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الساير استقبل وفد «الصم»
استقبل النائب مهند طالل الساير وفد 
النادي الكويتي الرياضي للصم الذي ضم 
كال من حمــد محمد املــري رئيس مجلس 
إدارة النادي وعضو مجلس إدارة اجلمعية 
الكويتية لذوي اإلعاقة الســمعية وعضو 
املجلس األعلى بالهيئة العامة لشؤون ذوي 
اإلعاقة، خالد سيد زمان نائب رئيس مجلس 
إدارة، أنور منيف احلربي أمني السر العام، 
ضيدان فرحان الشــمري أمني الســر العام 
املساعد، إبراهيم عبدالعزيز العتيقي أمني 
الصندوق، خالد فالح املطيري عضو مجلس 
إدارة، هشام الكندري مدير النادي، منصور 

السراهيد عضو مجلس إدارة الهيئة العامة 
لشؤون ذوي اإلعاقة، خليفه آل بنعلي مترجم 
وخبير لغة اإلشارة، نزار جاسم القمر منسق 
إعالمي بالنادي الكويتي الرياضي للصم.

وتقدم رئيس الوفد حمد املري بالنيابة 
عن أعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء النادي 
الكويتــي الرياضي الصــم بالتهنئة ملهند 
الســاير، على فوزه بثقة الشــعب وفوزه 
بانتخابــات مجلس األمة للــدورة القادمة، 
كما عرض املري خالل االجتماع أهم مطالب 
ومقترحات فئة املعاقني، خاصة فئة الصم 

حول تعديل قانون املعاقني.

النائب مهند الساير يتسلم درعا تذكارية من وفد النادي الكويتي الرياضي للصم

«يد» الساملية يصطدم بالكويت.. و«قوية» بني القادسية وكاظمة
يعقوب العوضي

مجمــع  صالــة  تشــهد 
العبــداهللا  ســعد  الشــيخ 
اليــوم مواجهتــني كبيرتني 
ضمــن اجلولــة الرابعة من 
الــدوري املمتاز لكــرة اليد، 
حيــث يلتقــي في الـــ ٥:٣٠ 
القادسية «٥ نقاط» وكاظمة 
«٤ نقاط»، فيما يواجه الكويت 
«٦ نقاط» الساملية «نقطتان» 

في الـ ٧:١٥.
ويســعى القادســية الى 
بعــد  الصــدارة  اســتعادة 
خسارتها لصالح الكويت عقب 
تعادل األصفر مع السماوي 
في اجلولة املاضية، ويعتمد 
مدرب القادسية وليد ساملني 
على أسماء بارزة مثل حارس 
املرمى سلمان املزعل وناصر 
بو خضرا وسعد سالم وباقر 

خريبط.
في املقابل، يتطلع كاظمة 
القتناص النقطة السادســة 

املخضرم حارس املرمى تركي 
اخلالدي.

أما في اللقاء الثاني، فلدى 
حامل اللقب واملتصدر حاليا 
الكويت مقومات الفوز، حيث 

املرمى أحمد الفرحان، ويعقوب 
أســيري، ونــواف الشــمري 
الغربللــي: محمــد،  وأبنــاء 
وعبــداهللا وخالد، الى جانب 
ســعود الضويحي وعبداهللا 
اخلميس واحلارس علي صفر.

أما الساملية بقيادة املدرب 
املصــري أحمــد ســليمان، 
فيتطلع لتكــرار فوز الفريق 
املوسم املاضي على األبيض 
رغم اختالف ظروف الفريقني 
واملبــاراة، حيــث يتســلح 
بحيوية حيدر دشــتي وعلي 
البلوشــي وبنــدر الشــمري 

وتصديات حسن صفر.
مــن جانــب آخــر، يلتقي 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة 
من دوري الدرجة األولى على 
صالــة الشــهيد فــي الدعية 
اليرموك «٥ نقاط» واجلهراء 
«٤ نقــاط» في الـــ ٥:٣٠، كما 
يلتقــي الفحيحيل «٥ نقاط» 
والصليبخــات «٦ نقاط» في 

الـ ٧:١٥.

يجمع بــني عنصري اخلبرة 
والشــباب ممــا يتيــح عــدة 
خيارات للمدرب الوطني هيثم 
الرشيدي، ومن تلك العناصر 
عبدالعزيز الدوسر، وحارس 

عبدالوهاب املزين يجتاز دفاع كاظمة

ومشاركة الصدارة، ويعول 
مدربــه مــروان رجــب على 
العبني موهوبني مثل ســالم 
عبدالسالم، وإبراهيم األمير 
وأحمد القطــان ومن خلفهم 

اخلواجة: نعتز بدعم أفريقيا للمسلم
تقــدم رئيس اللجنة الكويتية للـ «ميني قول» حســن 
اخلواجة بالتهنئة إلى نائب رئيس االحتاد الدولي للسباحة 
حســني املسلم مبناسبة نيله ثقة قارة أفريقيا التي أجمعت 
على دعمه وتزكيته رئيسا لالحتاد الدولي للعبة، وذلك خالل 

اجتماع الكونغرس الذي سيعقد في قطر ٥ يونيو املقبل.
وجاء الدعم األفريقي للمســلم خالل اجتماع اجلمعية 
العمومية لالحتاد القاري الذي عقد أول من أمس عبر تقنية 
الفيديو املرئي مبشاركة ٥٤ احتادا وطنيا، فيما اعتبر اخلواجة 
أن هذا الدعم الكبير الذي يتلقاه املســلم داللة على املكانة 
املرموقة التي يتمتع بها ممثل الكويت على الساحة الرياضية 
الدولية، مضيفا أن النجاحات التي يحققها املسلم في احلركة 

حسن اخلواجةالرياضية احمللية والدولية أمر يدعو للفخر واالعتزاز.

«طائرة» القادسية يلتقي اجلهراء.. 
والعربي لتجاوز عقبة كاظمة

يعقوب العوضي

يتطلع فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية 
اليوم ملواصلة انطالقته اجليدة بعد الفوز على 
العربي غرميه التقليدي في افتتاح منافسات 
بطولة الــدوري املمتاز، وذلك عندما يلتقي 
في الـ ٥ مساء مع فريق اجلهراء على صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا في مقر احتاد 
الكرة الطائرة ضمن منافسات اجلولة الثانية 
من املسابقة. ويدخل األصفر املباراة برصيد 

نقطتني، أما اجلهراء فله نقطة واحدة ويأمل 
تقدمي مستوى جيد وخطف نقطتي اللقاء، 
كما يتواجه العربي (نقطة واحدة) مع كاظمة 

بال رصيد في الـ ٧:٠٠.
ويعمل العربي اجلريح على جتاوز عقبة 
كاظمة الذي أظهر مستويات مميزة في املواسم 
املاضية لكن مهمته لن تكون سهلة. في املقابل، 
فإن الكسندر سنجيج مدرب كاظمة يعرف 
منافســه جيدا ويعلم الطريقة التي توصل 

كتيبته إلى نقطتي املباراة.

القاهرة - سامي عبدالفتاح

فجر فريق االحتاد السكندري بقيادة حسام 
حســن مفاجأة أخرى في اجلولة األولى من 
مسابقة الدوري املصري لكرة القدم، بالفوز 
على بيراميدز، بقيادة األرجنتيني رودولفو 
بالنجوم، وعلى رأسهم  أروابارينا، واملدجج 
شريف إكرامي ورمضان صبحي، بنتيجة ٢-١، 
في مباراة شهدت هز شباك إكرامي ٤ مرات، 

إال أن الفار ألغى هدفني لالحتاد.
فيما اقتنــص الزمالك ٣ نقاط ثمينة من 
مضيفــه املقاولون العــرب بالفوز ٢-٠ في 
ســيناريو متقلب، خاصة في الشوط األول، 

الذي شهد تفوق املقاولون وتقدم الزمالك.
في املباراة األولى، تلقى فريق بيراميدز 
هزمية مريــرة على ملعبــه الدفاع اجلوي 
بالقاهرة، أمام ضيفه االحتاد السكندري بنتيجة 
(٢-١)، رغم تقدم بيراميدز بهدف عن طريق 
عبداهللا السعيد في الدقيقة ٣٣ ولكن االحتاد 
تعادل بهدف عمار حمدي (٤٤) ثم أدرك خالد 

الغندور هدف الفوز (٩٠+٦).
وفي املباراة الثانية، وبعد موجات هجومية 
لفريق ذئاب اجلبل، اقتنص الزمالك هدفا في 
الدقيقة ٢٧ بنيران صديقة بعدما ارتدت الكرة 
من صدر خالد احلسيني مدافع املقاولون في 
مرمى فريقه ثم سجل مصطفى محمد هدف 

تأكيد الفوز في الدقيقة ٩٠+٢.
ورفع الزمالك رصيده إلى ٣ نقاط بقيادة 
باتشــيكو وتصدر  البرتغالي جيمي  مدربه 
الدوري املصري بالتســاوي مع سيراميكا 
كليوباترا ويبقى املقاولون بقيادة مدربه عماد 

النحاس بال رصيد.
وتختتم اليوم اجلولة األولى مبباراة وحيدة 
جتمع بني سموحة وضيفه غزل احمللة العائد 

للممتاز بعد غياب سنوات.
من جانب آخر، وفي تصريحات إعالمية 
نفى مصطفى فهمي رئيس جلنة املسابقات 
باالحتاد الدولي وسكرتير عام الكاف سابقا ان 
يكون مشاركا في ملف نادي القرن الذي يثار 

حوله اجلدل حاليا بني قطبي الكرة املصرية 
األهلي والزمالك، والذي حصل عليه األهلي 

في عام ٢٠٠١ بحضور صالح سليم. 
وقــال فهمي: «لم أكن ضمن اللجنة التي 
اختارت نادي القرن في أفريقيا والتي رأسها 
نائب رئيس الكاف وقتها، وكانت هناك جلنة 
منفصلة من خبــراء أفارقة، والتي اختارت 
األهلي اعتمادا على تقييم وضعناه منذ ١٩٩٤ 
عندما احتفلنا مبرور ٣٠ سنة على بطوالت 

الكاف».
يذكر أن إدارة نادي الزمالك السابقة اتهمت 
مصطفى مراد فهمي عدة مرات بأنه من أهدى 

األهلي اللقب، الذي هو من حق الزمالك.

تعادل مثير في قمة دوري «السيدات».. و«الكويت» يعود
الصبــاح بـ ٥-١ في مواجهة شــهدت 
مشــاركة أولى حملترفات «األبيض» 
األوكرانيات كيسينيا وايوليا، ليصل 
«األبيض» إلى النقطة الرابعة في املركز 
الثالث، بعدما ســجل أول فوز له في 
البطولة، فيما بقيت ســيدات سلوى 
الصباح على رصيدهن الســابق بـ ٣ 

نقاط.
وقد قادت احملترفتان األوكرانيتان 
كيسينيا وأيوليا «األبيض» لفوز أول 
بعدما قدمتا مع زميالتهما فاصال فنيا 
متكامــال على مدار الشــوطني بقيادة 
املدرب الوطني رائد عبد الرزاق، حيث 
سجلت نهال، وليد وكسينيا (هدفني) 
وأضافت أيوليا الهدف الرابع، ليخرج 
الكويت متقدما ٤-١ مع نهاية الشوط 
األول. وفــي الشــوط الثاني واصلت 
سيدات األبيض تفوقهن لتضيف أيوليا 
الهدف اخلامس، فيما سجل هدفي نادي 

الفتاة الوحيد أميرة بوقريص.

ليحافظن على تصدر قائمة الترتيب.
وشهد األسبوع اخلامس عودة قوية 
لالعبات الكويت (بطل الدوري) بعد أن 
جنحن في دك شباك فريق نادي سلوى 

األحمد، وفي الشوط الثاني تواصلت 
اإلثارة بني الفريقني مع حرص دفاعي 
بالغ، لكن ســيدات العربي متكن من 
تسجيل هدف التعادل واخلروج بنقطة، 

هادي العنزي

أســفرت القمة املثيرة بني سيدات 
العربي ونظيراتهن بنادي الفتاة، عن 
التعادل ٣-٣ في ختام القســم األول 
لدوري URC لكرة الصاالت النسائية، 
ليحصــد الفريقان النقطة العاشــرة 
وليستمرا في املركزين األول والثاني 
تواليا، مع أفضليــة لألخضر بفارق 

األهداف.
وقــد جاءت قمة دوري الســيدات 
بــني «الفتــاة» والعربــي متكافئــة 
وندية في جميع مراحلها، وتقاســم 
الفريقان األفضلية على مدار شوطي 
املواجهة، حيث بسطت سيدات «الفتاة» 
سيطرتهن على الشوط األول، فخرجن 
متقدمــات ٣-٢ بعدما تناوبت هيفاء 
القدري ودينا اخلواري وشيخة احملمد 
علــى تســجيل أهداف الفريــق، فيما 
ســجلت للعربي مــرمي بارون وجود 

العبة النادي العربي جود األحمد تسجل في مرمى «الفتاة»

«آسياد ٢٠٣٠» بني الدوحة والرياض.. والتصويت األربعاء
للكاراتيــه، باإلضافة إلى العديد من 

الشخصيات الرياضية املهمة.
هذا، وكشف االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم عن برنامج مباريات اجلوالت 
املتبقية من الدور الثاني للتصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٢ في 
قطر وكأس أمم آسيا ٢٠٢٣ في الصني.
وجاءت رزنامة االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم بإقامــة مباريات اجلولة 
السابعة يوم ٢٥ مارس املقبل، على أن 
تقام مباريات اجلولة الثامنة يوم ٣٠ 
مارس، أما اجلولة التاسعة فستقام ٧ 
يونيو املقبل، وجتري مباريات اجلولة 
العاشرة واألخيرة يوم ١٥ يونيو ٢٠٢١.

وسوف يلعب منتخب قطر األول 
لكــرة القدم في اجلولتني الســابعة 
والتاسعة يومي ٢٥ مارس و٧ يونيو 
ضد كل مــن منتخبي الهند وعمان. 
ويتصدر العنابي املجموعة اخلامسة 
برصيــد ١٦ نقطة بعد الفوز األخير 
علــى منتخب بنغالديــش ٥-٠ في 
العاصمة القطرية (الدوحة)، ويسعى 
العنابي الى مواصلــة االنتصارات 
والفوز فــي املباراتني األخيرتني له 

بالتصفيات.

عدنان درجال الربيعي وزير الرياضة 
والشــباب العراقي، ومعالي جبريل 
الرجوب وزير الرياضة الفلسطيني، 
وحسن مصطفى موسى رئيس االحتاد 
الدولي لكرة اليد، إضافة إلى موريس 
بايزر رئيس االحتاد الدولي للجودو، 
وديڤيد الباتيان رئيس االحتاد الدولي 
للدراجات الهوائية، واجلنرال انتونيو 
اســبينوس رئيس االحتــاد الدولي 

ناصر اجلابر الصباح رئيس اللجنة 
األوملبية الكويتية، والشيخ جوعان بن 
حمد آل ثاني رئيس اللجنة األوملبية 
القطرية، وســمو األميــر عبدالعزيز 
بن تركــي الفيصل آل ســعود وزير 
الرياضة والشباب باململكة العربية 
الســعودية، والشــيخ خالد بن حمد 
آل خليفــة رئيس اللجنــة األوملبية 
البحرينية، كما ســيحضر االجتماع 

الدوحة - فريد عبدالباقي

وصلت بعثة ملف قطر ٢٠٣٠ إلى 
العاصمة العمانية (مسقط) حلضور 
اجتماعات اجلمعية العمومية للمجلس 
األوملبي اآلسيوي في دورتها التاسعة 
والثالثني التي ستقام ألول مرة عبر 
التصويت اإللكتروني ألعضاء اجلمعية 
العمومية من اللجان األوملبية الوطنية 
املخولني بالتصويت، حيث سيقومون 
بعــد عــرض ملفــي كل مــن الدوحة 
والريــاض باختيار املدينــة الفائزة 
باســتضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
لعام ٢٠٣٠ األربعاء املقبل، من خالل 

التصويت اإللكتروني.
وسيشــهد االجتمــاع حضــور 
شخصيات رياضية دولية وآسيوية 
مؤثرة من رؤســاء اللجان األوملبية 
الوطنية أو ممثلني أو مندوبني عنها 
وأيضــا أعضــاء املكتــب التنفيــذي 
للمجلس األوملبي اآلسيوي إلى جانب 
عدد من رؤســاء االحتــادات الدولية 
والقارية لأللعاب الرياضية يترأسهم 
الشــيخ أحمد الفهــد رئيس املجلس 
األوملبــي اآلســيوي، والشــيخ فهــد 

«اآلسيوي» يحدد مباريات العنابي في التصفيات املزدوجة

بيروت - ناجي شربل

فاز الشباب الغازية وصيف القاع على ضيفه 
الســالم زغرتا صاحب القاع ٢ - ١ (الشــوط 
األول ١ - ٠)، في املباراة التي جرت بينهما على 
ملعب كفرجوز في النبطية، في املرحلة الثامنة 

من الدوري العام اللبناني الـ ٦١ لكرة القدم.
وسجل للغازية حسن حمود وحسني خلفية، 
وللسالم وليد فتوح. وأنعش الفائز آماله بالبقاء 
في مصاف أندية الدرجة األولى من بوابة مرحلة 
اإلياب للفرق الســتة التي حتتل املراكز من ٧ 
الى ١٢. فيما بات السالم زغرتا عمليا، أقرب الى 

الهبوط الى الدرجة الثانية، علما انه يخوض 
البطولة بتشكيلة من الالعبني الناشئني.

وفي مجمع فؤاد شهاب الرياضي في جونية، 
اســتعاد العهد حامل اللقب في املواســم الـ ٣ 
األخيرة نغمة الفوز بتغلبه على الصفاء ٢ - 
١. ســجل للعهد نور منصور وحســن سرور، 

وللصفاء جواد طاليع.
وشهدت املباراة قيادة املدير الفني للصفاء 
محمد الدقة فريقا أمام العهد للمرة الثانية هذا 
املوســم، بعدما التقى العهد مديرا فنيا لنادي 
البرج في املرحلة األولى، وانتهت املباراة بفوز 

العهد ٣ - ٢.

فوز الشباب الغازية والعهد في الدوري اللبناني

استعاد العهد نغمة الفوز على حساب الصفاء

«البحري» نظم بطولة «الويك بورد»
احتفلت جلنة الزوارق 
السريعة والويك بورد في 
الرياضي  البحري  النادي 
الفائزين  الكويتي بتكرمي 
واملشــاركني فــي بطولــة 
النادي البحري التنشيطية 
للويك بورد والتي نظمتها 
مبشاركة ١٥ العبا والعبة 
في اجلزيرة اخلضراء، وذلك 
ضمن خطة تأهيل الالعبني 
اســتعدادا للموسم املقبل 
وللمشــاركات اخلارجيــة 

وأبرزها بطولة آسيا.
وقد أقيم االحتفال بحضور أمني السر العام 
خالد الفودري، ورئيس اللجنة علي الشمالي 
إلى جانب مشرف البطولة صالح الدويسان، 
ومت تكرمي الفائزين في البطولة التي جاءت 
نتائجهــا بفوز راكان درويش باملركز األول 
فــي فئة الرجال، فيما جــاء ثانيا نواف بن 
هندي، وثالثا جراح الفيلكاوي، بينما فازت 
مرمي الطريجي باملركز األول في فئة النساء 
وجاءت مسك املرشود ثانية، وأنوار الرشود 
ثالثة، بينما حقق محمد املرشود املركز األول 
فــي فئة البراعــم، وجاء ثانيا عبداحملســم 

املجحم، وثالثا محمد الفريح، كما مت تكرمي 
جلنة احلكام التي ترأسها صالح الدويسان 
وضمت هيثم جراغ وخالد العوضي وبراك 

درويش.
وبهذه املناسبة، أشاد رئيس اللجنة علي 
الشمالي بالدعم الذي حظيت به البطولة من 
قبل مجلــس اإلدارة، والتي تعتبر من أولى 
البطوالت الرياضية التي ينظمها النادي عقب 
توقف الكورونا، كما أشاد باملشاركة الواسعة 
والتنظيم املتميز من قبل مشــرف البطولة 
صالح الدويسان وزمالئه املنظمني واحلكام.

درويش بطالً للرجال والطريجي للنساء واملرشود للبراعم

الفودري والشمالي والدويسان والفائزون وحكام البطولة


