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رياضـةالثالثاء ٢ نوفمبر ٢٠٢١

نهائي كأس األمير ٢١ ديسمبر
أعلن احتاد كرة القدم عن تقدمي موعد نهائي كأس سمو 
األمير للموسم الرياضي ٢٠٢٠-٢٠٢١ ليقام في ٢١ ديسمبر 
املقبل بدال من ٢٣ من الشــهر نفسه بني فريقي القادسية 
والكويت. وقال االحتاد في بيان صحافي مقتضب اول من 
امس إن املباراة ستكون عند الساعة السابعة مساء على ستاد 
جابر الدولي. كما حدد االحتاد يوم ١٨ اجلاري موعدا إلقامة 
مباراة الكأس السوبر لكرة الصاالت بني القادسية والكويت.

الظفيري ثالثًا في رالي «باها» 
الراليات  أعرب بطل 
الكويتي مشاري الظفيري 
واعتزازه  عن فخــره 
املركز  بحصوله علــى 
العالم  الثالث في بطولة 
لرالي (باها) التي اختتمت 
املاضي في  األســبوع 
البرتغال وحتقيقه لقب 
الشرق األوسط  بطولة 
للمرة الـ ٧ والـ ٥ على 
.(N) التوالي للمجموعة

وقال الظفيري عقب 
عودته إلى البالد إنه في 
أول مشاركة له ببطولة 
العالم في فئة (تي٤) القى 
منافسة شديدة من أبرز 
الرالي على  متســابقي 

مســتوى العالم، الفتا إلى أنه يعد أول متســابق كويتي 
يحصل على هذا املركز املتقدم، مهديا هذا اإلجناز إلى سمو 
األمير وسمو ولي العهد، ومؤكدا حرصه على تقدمي أفضل 
ما لديه في بطولة الشــرق األوسط ليسجل إجنازا جديدا 
يضاف الى سلسلة إجنازاته الطويلة في البطولة بتصدره 
فئة (ميرك تــو) واحتالله املركز الثاني على الترتيب العام 

في مختلف فئات البطولة.
وقال الظفيري: «أسعى جاهدا لتمثيل الكويت بالصورة 
األمثل في هذيــن احملفلني الدوليني لرفع علم البالد عاليا 
وليعكس صورة مشــرفة لرياضة السيارات واحملركات 
الكويتية»، مشيرا إلى أهمية التجارب واملشاركات السابقة 
في العديد من الســباقات احمللية والعاملية التي ســاهمت 
بصقل قدراته ومهاراته وكسب اخلبرة مما أهله للمنافسة 
وحتقيق املزيد من األلقاب والنتائج اإليجابية في مختلف 

البطوالت املقبلة.

مشاري الظفيري

األدوار التمهيدية للبطولة السنوية
لـ «رماية ولي العهد» تتواصل باجلهراء

تتواصــل على مجمع 
الشــيخ صباح  مياديــن 
األحمد األوملبــي للرماية 
الرمايــة (فــرع  ونــادي 
اجلهراء) فعاليات بطولة 
ســمو ولي العهد الشيخ 
مشــعل األحمــد «حفظه 
اهللا» الســنوية الكبــرى 
بإقامــة األدوار  للرمايــة 
التمهيديــة فــي رمايــة 
البندقية، واملسدس ضغط 
الهــواء ١٠م، والقــوس، 
والسهم األوملبي للناشئني، 

وتســتمر فعاليات البطولــة حتى يوم 
الســبت القادم، وقد سخر نادي الرماية 
الكويتي الرياضي كل إمكانياته من أجل 
إظهار هذه البطولة بشكل مشرف، والتي 
تنطلق منافساتها خالل الفترة من ٤ إلى 

٦ نوفمبر اجلاري.
وأكد أمني السر املساعد بنادي الرماية 
م.محمد الغربة، أن أعضاء مجلس اإلدارة 
في النادي والرماة ال يسعهم إال اإلعراب 

عن امتنانهــم وتقديرهم 
ولــي  ســمو  الهتمــام 
الرماية،  العهد برياضــة 
والتــي بدعم منه متكنت 
مــن حتقيق اإلجنــازات، 
وســتتمكن مــن احلفاظ 
عليها وحتقيق إجنازات 
أخــرى تضع الكويت في 
البلــدان ومراكز  مقدمــة 
متقدمــة فــي البطــوالت 

القارية والدولية.
من جهتــه، أكد احلكم 
الدولي حمد الرويســان، 
أن جلنة احلكام تســتعد لبدء منافسات 
البطولــة على النحو املخطط، وذلك من 
خالل االجتماعات والدورات التنشيطية 
قبل انطالق البطولــة، والتي تعد أولى 
بطوالت املوسم احمللي للرماية الكويتية 
حيث مت توزيع املهام واألدوار ومت حتديد 
مواعيد إقامة اجلوالت التدريبية واجلوالت 
الرســمية وكذلــك مرحلــة النهائي لكل 

مسابقة وحتديد الطاقم التحكيمي لها.

م.محمد الغربة

«األزرق األوملبي» يواجه أوزبكستان 
في ختام التصفيات اآلسيوية اليوم

ناصر العنزي

مبعنويات عالية وفرحة التأهل إلى نهائيات كأس 
آسيا حتت ٢٣ سنة، يخوض «األزرق األوملبي» اليوم 
مباراته األخيرة ضمن منافســات املجموعة الرابعة 
من التصفيات أمام أوزبكســتان املضيف في مباراة 
لــن تؤثر على ترتيب املجموعة، حيث تأهل األزرق 
عن جدارة، فيما تعتبر نتائج أوزبكســان حتصيل 
حاصل كونه البلد الذي سيستضيف النهائيات في 

يونيو ٢٠٢٢.
وعاشت بعثة األزرق فرحة كبيرة السبت املاضي 
بعدمــا أعلن تأهله على حســاب منتخــب قوي وهو 
األخضر السعودي وحول تأخره بهدف إلى فوز بهدفني 
في الشــوط الثاني بعدما نظم صفوفه وشن هجمات 

منظمة على خصمه أسفرت عن حتقيق الفوز، ويسجل 
لالعبي األزرق صحوتهم وتصحيح أخطائهم وقتالهم 

من أجل تعويض ما فاتهم في الشوط األول.
وتألق من الالعبني بشكل خاص يوسف الرشيدي 
وحصــل للمرة الثانية على جائــزة افضل العب في 
مباراة الســعودية بعدما ســاهم فــي صناعة الهدف 
األول لزميله عيد الرشيدي وسجل هدف الفوز وهو 
من العناصر الواعدة وعليه ان يحافظ على مستواه 
بااللتزام في التدريبات وتطوير قدراته واالســتفادة 

من أخطائه.
وعلى ضوء التأهل يجب على احتاد الكرة تقييم عمل 
املدرب كارلوس غونزاليس في االستمرار مع الفريق 
وقيادته لألزرق في النهائيات املقبلة أو االســتعانة 
مبدرب آخر واألهم احملافظة على استمرارية الفريق.

بعد أن حسم تأهله إلى كأس آسيا

سهيلة الصباح: نفخر بإجنازات «اإلرادة»

هادي العنزي

كرمــت الرئيــس الفخري لنــادي اإلرادة 
الرياضي للمعاقني الشيخة سهيلة الصباح 
وفد منتخبنــا الوطني املشــارك في بطولة 
«كوستا برافا» الدولية التي أقيمت في مدينة 
برشلونة بإسبانيا أكتوبر املاضي، مبقر النادي 
املؤقت في حولي، مبشــاركة رئيس مجلس 
إدارة نادي اإلرادة الرياضي للمعاقني دعيج 
الهاجــري، وبحضور رئيــس مجلس إدارة 
النــادي الكويتي الرياضي للمعاقني شــافي 
الهاجــري، ونائب رئيس مجلس إدارة نادي 
اإلرادة الرياضي للمعاقني تركي الشمري، وقد 
حقق منتخبنا لكــرة الطاولة لذوي اإلعاقة 
ميداليتــني ذهبية وبرونزية في منافســات 

الفردي والفرق.
وأبدت الشيخة سهيلة الصباح سعادتها 
باإلجناز الذي حققه أبناء الكويت في البطولة ، 

مؤكدة حرصها على تكرمي األبطال واملتميزين 
من ذوي اإلعاقة، معربة عن فخرها مبا حتقق 

من إجنازات.
من جانبه، شكر رئيس مجلس إدارة نادي 
اإلرادة الرياضــي للمعاقــني دعيج الهاجري 
الشيخة سهيلة الصباح على مبادرتها الكرمية 
بدعــم أبنائها الرياضيني، وقــال: «يأتي هذا 
الدعــم تقديرا للجهود التي بذلت من أبنائنا 
الالعبني، ويعد دفعة معنوية كبيرة ألبطال 
الكويت قبل مشاركتهم املقبلة في دورة األلعاب 

الباراملبية اآلسيوية».
وأشار الهاجري إلى أن احتاد كرة الطاولة 
لذوي اإلعاقة أقام أمس األول تصفية للمنتخب 
الختيار أفضل الالعبني من األندية املنضوية 
لالحتاد، حتضيرا للمشاركة في بطولة غرب 
آسيا املزمع إقامتها في البحرين فبراير املقبل، 
والبطولــة العربية للمنتخبــات في مارس 

املقبل مبصر.

كرمت أبطال «كوستا برافا» بعد التألق في البطولة

الشيخة سهيلة الصباح تتوسط دعيج الهاجري وشافي الهاجري واملكرمني

أوزبكستان1:00 الكويت
ظهرا

«أزرق اليد» يلتقي «العنابي» في بطولة قطر الدولية اليوم

البالد يناير املقبل، مضيفا 
البــد مــن اإلعــداد املكثــف 
لتحقيق الهدف من املشاركة 
في البطوالت اخلارجية ممثال 
برفع اسم وعلم الكويت عاليا 
في احملافل الدولية املختلفة، 
ونحــن نحتــاج للكثير من 
الوديــة لرفــع  املباريــات 

املستوى الفني والبدني.

والتي انطلقت في معســكر 
البوســنة، مشــيرا إلــى أن 
التفاهــم واالنســجام بــني 
اجلهــاز الفنــي والالعبــني 
مطلوبان لترســيخ أســس 
نظام املدرب اجلديد، خاصة 
أننا مقبلون على استحقاق 
دولــي ممثــل فــي البطولة 
اخلليجية التي ســتقام في 

بــاول على توجيه الالعبني 
املناسبة لتفادي  بالصورة 
اإلصابات وعدم الوقوع في 
األخطاء البدنية املسببة لها.

مــن جانبــه، أكــد مدير 
املنتخب فهــد الهاجري، أن 
بطولة قطر الدولية الودية 
تعتبــر ضمن خطــة إعداد 
املنتخب الوطني للمستقبل 

البالد مطلع العام املقبل إلى 
جانــب البطولة اآلســيوية 
املؤهلة إلــى نهائيات كأس 

العالم.
وشهــــدت التدريبــــات 
حضور جميع الالعبني دون 
استثناء كما حرص اجلهاز 
الطبــي بقيــادة أخصائــي 
العــالج الطبيعــي جيرارد 

يعقوب العوضي

يخوض منتخبنا الوطني 
لكرة اليد في الـ ٧ مساء اليوم 
أولــى مبارياتــه في بطولة 
قطر الدوليــة الودية لكرة 
اليــد، مع نظيــره املنتخب 
القطري مستضيف البطولة 
علــى صالة نــادي الدحيل 
الرئيســية، على أن يسبقه 
اللقــاء االفتتاحي للبطولة 
بــني منتخبــي الســعودية 
وإيران في الـ ٥ مساء، وتقام 
البطولة بنظام الدوري من 
دور واحد، خالل الفترة من 

١ إلى ٦ اجلاري.
وقد غادرت بعثة األزرق 
صبــاح أمــس األول، وكان 
اجلهــاز الفنــي للمنتخــب 
الوطنــي بقيــادة بوريــس 
أولــى  قــاد  دينيتــش قــد 
احلصص التدريبية مســاء 
أول مــن أمس علــى صالة 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
في ضاحية صباح الســالم 
وركز على اجلوانب الفنية 
والتكتيكية، وذلك استعدادا 
البطولــة  للمشــاركة فــي 
اخلليجية والتي تستضيفها 

جانب من تدريبات منتخبنا الوطني لكرة اليد قبل مغادرته إلى الدوحة

«سلة» كاظمة يتخطى القرين
والقادسية يسجل أول انتصاراته

هادي العنزي

الفريــق األول  واصل 
لكرة السلة بنادي كاظمة 
انتصاراتــه فــي الدوري 
املمتاز، محققا فوزه الثالث 
تواليا بتغلبه على القرين 
٩٦-٧٥ في املواجهة التي 
جمعت الفريقني أمس األول 
على صالة االحتاد مبجمع 
الشــيخ ســعد العبداهللا 
ضمن منافســات اجلولة 
الرابعة للبطولة، كما سجل 
القادسية أول انتصاراته 
فــي الــدوري، متجــاوزا 
خسارتني متتاليتني بالفوز 
على برقان ٨٢-٧٧ نقطة.

جاءت مواجهة كاظمة 
والقريــن متكافئــة فــي 
بدايتها، حيث خرج الربع 
األول بتفوق «البرتقالي» 
األداء  واســتمر   ،١٥-١٤
املتكافئ في الربع الثاني 
ليخرج الفريقان بنتيجة 
متقاربة في النصف األول 
من عمر املواجهة ٣٤-٣١.

وواصــل «البرتقالي» 
أفضليته النسبية في الربع 
الثالث، رافعا الفارق إلى 

٦ نقاط (٢٩-٢٣)، فيما ســيطر على الربع 
األخير ليحســم النتيجــة ملصلحته بفارق 
مريــح (٣٣-٢١) ليحصد النقطــة الـ ٦ في 
سعيه للمنافسة على لقب الدوري املمتاز.

وفي املواجهة الثانية كان األصفر األكثر 
إصرارا على اخلروج بنقاط املباراة، لتجاوز 
تعثره أمام اجلهراء، وكاظمة تواليا، وكان له 
ما أراد رغم البداية غير املقنعة بعدما خرج 
خاســرا في الربع األول ١٤-١٨، لكن العبي 
األصفر تداركوا األمر في الربع الثاني ليقفوا 

حائال دون الوصول إلى «ســلتهم»، حيث 
لم ميكنوا العبي برقان من تســجيل سوى 
٩ نقاط فقط، بينما سجلوا ١٩ نقطة، وكان 
فارق النقاط العشرة سببا رئيسا وراء فوز 
القادسية، حيث أظهر برقان أفضل ما لديه 
في النصف الثانــي، وخرج متقدما ٢٢-٢١ 
في «الثالث»، وتعادل في الربع األخير ٢٨-
٢٨ لكن ذلك لم يكن كافيا لتعويض الفارق 
في النصف األول من عمر املواجهة ليخرج 

خاسرا للمرة الثالثة تواليا.

كاظمة واصل عروضه القوية في دوري السلة (املركز اإلعالمي لكاظمة)

الساملية يتدرب في الفحيحيل.. وينتظر املجمد وسيلفا
هادي العنزي

يواصــل الفريق األول لكــرة القدم 
بنادي السالمية تدريباته اليومية على 
ملعب نايف الدبوس بنادي الفحيحيل 
نظرا ألعمال الصيانة التي يخضع لها 

حاليا ستاد ثامر بالسالمية.
وشــهدت تدريبات السماوي عودة 
المدافــع الدولي مســاعد ندا بعد طول 
غياب بســبب اإلصابــة التي لحقت به 
ومنعته من المشــاركة مع الفريق في 
ختــام الموســم الماضي، كمــا ينتظر 
الجهاز الفني بقيادة المدرب التونسي 
حاتم المؤدب تعافي المدافع فهد المجمد 

من إصابة الكاحل التي اضطر بسببها 
للمغــادرة إلــى ألمانيــا لمدة أســبوع 
للخضوع لبرنامج عالجي مكثف أواخر 
الشــهر الماضي، وكذلك العب الوسط 

البرازيلي دوغالس داسيلفا.
ويســعى حاتم المــؤدب إلى إيجاد 
توليفــة مناســبة تمكنــه مــن تقديم 
الســماوي بصــورة مغايــرة عما ظهر 
عليه فــي بطولة كأس األمير المؤجلة 
التي خــرج خاللها الفريــق من الدور 
األول، وتنتظر السالمية مواجهة صعبة 
في كأس االتحاد، حيث يلتقي الكويت 
الســبت المقبــل، في أول مبــاراة بعد 

التوقف الطويل للموسم الكروي. فهد املجمد الساملية ينطلق في بداية هجمة على الساحل


