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برقان الستعادة توازنه أمام كاظمة في ممتاز «اليد»
يعقوب العوضي 

تشــهد صالــة مجمــع 
الشــيخ سعد العبداهللا في 
الســالم  ضاحيــة صبــاح 
مواجهة مــن العيار الثقيل 
في ٥٫٣٠ مســاء جتمع بني 
كاظمة (نقطتني) مع برقان 
(نفــس الرصيد) في نهاية 
الثانية  منافســات اجلولة 
من الــدوري املمتــاز لكرة 
اليد، فيمــا يلتقي الكويت 
(نقطتــني) مــع الفحيحيل 
(دون نقاط) في ٧٫٣٠ على 

نفس الصالة. 
هذا، ويحمل «البرتقالي»، 
الذي يقوده املدرب املصري 
مروان رجــب، في رصيده 
نقطتني يؤهالنه للمنافسة 

اجلهاز الفني رسم خارطة 
طريق الناجح وسيســعى 
منذ انطــالق الصافرة الى 
ترجمتها على أرض الواقع 
ولن تكون املهمة سهلة، وفي 
املقابل لم يكن برقان موفقا 
أمــام الكويت حيــث عانى 

فريق املدرب سعيد حجازي 
من حامل اللقب وخسر ٣٤-

٢٧ ويأمــل اليوم تعويض 
اخلسارة واستعادة التوازن 
رغم صعوبة املهمة، إذ أعد 
العدة واستدرك األخطاء التي 
وقع فيها العبو الفريق في 

املباراة السابقة.
وضمن منافسات دوري 
الدرجة األولى، وعلى صالة 
الشــهيد فهــد األحمدمبقر 
االحتــاد فــي الدعيــة تقام 
مباراتــان جتمــع األولــى 
بني اجلهــراء (دون نقاط) 
وخيطــان (نقطتني) في الـ 
٥٫٣٠ مســاء، فيما يتواجه 
الشــباب (بــال نقــاط) مع 
الســاحل (بــال نقــاط) في 

الـ٧٫٣٠.

على صدارة الترتيب العام 
حيث استهل مشواره بفوز 
على القرين ٢٤-٣٠، حيث 
جنح مدربه في االســتقرار 
فنيــا منذ املوســم املاضي 
ويتطلع إلى اعتالء منصات 
التتويج في البطولة، كما أن 

احلمود يشيد بإجناز رماة الكويت في طوكيو
أشــاد رئيــس االحتــاد 
اآلسيوي للرماية ورئيس 
شــرف االحتــاد الكويتــي 
ســلمان  الشــيخ  للعبــة 
احلمــود بإجنــار منتخب 
الكويــت للرماية في دورة 
األلعــاب األوملبية (طوكيو 
٢٠٢٠) األخيــرة واملتمثــل 
بفوز الرامي عبداهللا الطرقي 
بامليدالية البرونزية ضمن 

مسابقة رماية (سكيت).
وقال احلمود في تصريح 
صحافي عقب تكرمي االحتاد 
فــي  املشــاركني  للرمــاة 
األوملبيــاد مبجمع الشــيخ 
صبــاح األحمــد األوملبــي 
ان  األول  امــس  للرمايــة 
تواصل انتصارات الرماية 
الكويتية في أهم امللتقيات 
الدولية هو نتاج متيز رماة 
الكويت إضافــة إلى العمل 
اجليــد  والفنــي  اإلداري 

لالحتاد.
القيــادة  دعــم  وثمــن 
السياسية للشباب الرياضي 
ورعايتها لهــم، مثنيا على 

للرماية دعيج العتيبي ان 
مبــادرة احلمــود بتكــرمي 
الرماة ليست غريبة كونه 
من مؤسسي اللعبة بالبالد 
إذ جنح خالل عمله باالرتقاء 
باللعبــة مــا أثمــر حتقيق 
العديد من اإلجنازات على كل 
األصعدة اإلقليمية والقارية 
والدولية واألوملبية، مؤكدا 
أن الطمــوح فــي حتقيــق 

اإلجنــازات سيســتمر من 
خــالل مواصلة العمل فنيا 
وإداريا، موضحا أن الرماة 
الـ٤ الذين شاركوا في طوكيو 
قدموا أداء جيدا في مهمتهم 
بدليل إحرازهم أرقاما عالية 
رغم بعض الصعوبات التي 
الفريــق واملتمثلة  واجهت 
بوفاة مدرب املنتخب بيتر 

مالك دانييلسيوني.

الشيخ سلمان احلمود ودعيج العتيبي خالل تكرمي رماة الكويت

جهود وزير اإلعالم والثقافة 
الدولــة لشــؤون  ووزيــر 
الشباب عبدالرحمن املطيري 
واملدير العام للهيئة العامة 
للرياضــة حمــود فليطح 
وجميــع مســؤولي الهيئة 
بتوفير جميــع اإلمكانيات 

للرماية الكويتية.
من جانبــه، قال رئيس 
االحتادين العربي والكويتي 

م املطيري وسرور «الكويتية لالستثمار» ُتكرِّ
كرمت الشركة الكويتية 
البطـلـــــني  لالستثـمــــار 
الرياضيني أحمد نقا املطيري 
الكويتــي  النــادي  العــب 
للمعاقني أللعاب اجلري وكرة 
السلة، وفيصل سرور العب 
دفع اجللة بنــادي الكويت 
للمعاقني، لتحقيقهما نتائج 
مشرفة خالل مشاركتهما في 
بطولة طوكيو (الباراملبية 
٢٠٢٠) وتقديــرا إلجنازهما 
الوطني االستثنائي في ظل 
ظــروف اإلعاقــة وظروف 

انتشار جائحة كورونا.
وقالت الشركة في بيان 
صحافــي، إن هــذا التكرمي 
جــاء مبناســبة حتقيــق 
البطل الرياضــي أحمد نقا 
املطيري (امليدالية الفضية) 
والبطــل الرياضــي فيصل 
سرور الذي احرز(امليدالية 
البرونزية)، منوهة بأن هذا 
اإلجنــاز الرياضي للبطلني 
في بطوالت عاملية للمعاقني 

يستحق الثناء والتكرمي.
وأوضحــت أن تكــرمي 
البطلــني جــاء فــي إطــار 
املبادرات العديدة واملتنوعة 
التي قامت وتقوم بها ضمن 
الوطنية  ســياق مبادراتها 

اجلهد من أجل رفعة بلدهم 
ورفع رايتها خفاقة في شتى 
امليادين الرياضية، واعتبرت 
أنه فخر للكويت والكويتيني 
هذا الفوز، رغم الصعوبات 
التي تواجه رياضة املعاقني 
فــي مثــل هــذه التحديات 

اخلارجية.
«الكويتيــة  وأشــارت 
إلــــــى أن  لالستثـمـــــار» 
الكويتـيــــني  الريـــاضيني 
الذين فازوا في مســابقات 
دولية وحصلوا خاللها على 
جوائز وميداليات هم فخر 
الكويــت وحققوا  لبلدهــم 

الكويتية،  إجنازا للرياضة 
وهذا خير دليل على تفوق 
الرياضــة الكويتية وقدرة 
الرياضيــني علــى حتقيق 

اإلجنازات.
وكــــان الالعــــب أحمد 
املطيري حصل على امليدالية 
الذهبية فــي دورة األلعاب 
البراملبية الصيفية أوملبياد 
ريو دي جانيرو ٢٠١٦، فيما 
تأهل الالعب فيصل سرور 
العب دفع اجللة في بطولة 
دبي ٢٠١٩ للمشاركة في دورة 
طوكيو ٢٠٢٠ وحقق امليدالية 

البرونزية.

لتحقيقهما فضية وبرونزية في «باراملبية طوكيو ٢٠٢٠»

قيادات «الكويتية لالستثمار» خالل تكرمي البطلني املطيري وسرور

ومسؤوليتها اجتاه وطنها 
وتشــجيعا  ومجتمعهــا، 
للكوادر الوطنية التي حتقق 
إجنازات خارجيــة وترفع 
اســم الكويت فــي احملافل 
الرياضيــة الدولية، مؤكدة 
أن الرياضيــني مــن أبنــاء 
الكويت دائما يبذلون جهودا 
كبيرة في احملافل الرياضية 
الدوليــة ويحصلــون على 
ميداليات مختلفة يرفعون 
بســببها راية الكويت، وأن 
هــذا اإلجنــاز يثبــت حــب 
أبنــاء الكويــت وإخالصهم 
واستعدادهم للسعي وبذل 

صالح في معسكر «الفراعنة» استعدادًا لليبيا
القاهرة - سامي عبدالفتاح

القــوة  أمــس  اكتملــت 
الضاربــة ملنتخــب مصــر 
بانضمام جنم ليڤربول محمد 
صالح ملعســكر «الفراعنة» 
ببرج العرب استعدادا ملباراتي 
ليبيــا يومــي ٨ و١١ اجلاري 
بتصفيات كأس العالم، حيث 
تسلم صالح رســميا شارة 
قيــادة املنتخــب، إذ حرص 
اجلهاز الفني بقيادة البرتغالي 
كيروش ومعاونيه والالعبني 
جميعــا علــى تهنئته بهدفه 
املميز في شــباك مانشستر 
ســيتى، والــذي كان حديث 

العالم خالل األيام املاضية.
وســبق انضمــام صالح 
الى معســكر املنتخب جميع 
احملترفني الذين مت اختيارهم، 
وهم مصطفى محمد ومحمد 
النني وعمر مرموش وأحمد 
حجازي وأحمد حسن كوكا.

ويستهل كيروش مشواره 
مع املنتخب بعد غد اجلمعة 
مبواجهة ليبيا على ستاد برج 
العرب في اجلولة الثالثة من 
تصفيات مونديال ٢٠٢٢ سعيا 

كومبــا والبورندي ديزيريه 
نكورونزيــزا وحكــم رابــع 
من روانــدا وهــو صامويل 
اويكونــدا، ويراقــب املباراة 

توكو جويش من اريتريا.
إلى ذلك، استقرت اللجنة 
الزمالك  املكلفة بإدارة نادي 
برئاسة حســني لبيب، على 
الصفقات اجلديــدة التي مت 
التعاقــد معهــا خــالل فترة 
االنتقاالت الصيفية احلالية، 

وهم التونسي حمدي النقاز 
وعمــر كمــال عبدالواحــد 
ومحمود شــبانة نظرا لعدم 
الوصول إلى حل ألزمة إيقاف 
القيد لفترتني من قبل «فيفا» 
بسبب أزمة التعاقد مع الالعب 
حسام أشرف رغم تعاقده مع 
نادي كاميروني، مما أدى الى 
تغرمي الزمالك ٤ ماليني دوالر 
مت تخفيضها إلــى ٢٠٠ ألف 

دوالر.

العتــالء صــدارة املجموعة 
السادسة، التي حتتلها ليبيا 
حاليا بـ ٦ نقاط، بينما يأتي 
املنتخــب باملركز الثاني بـ ٤ 

نقاط.
وســبق أن أعلن االحتاد 
الدولــي لكرة القــدم تعيني 
باســيفيك مانا من بورندي 
حكمــا إلدارة اللقــاء املقــرر 
بستاد اجليش ببرج العرب، 
ويعاونــه التنزانــي فرانــك 


