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رياضـةاالثنني ١٤ مارس ٢٠٢٢

بطولة األمير للرماية تنطلق ٢٠ اجلاري

أعلــن رئيس نادي الرماية الكويتي 
دعيج العتيبي أن بطولة صاحب السمو 
األمير الشــيخ نــواف األحمــد الدولية 
الكبــرى الثامنة للرماية ســتنطلق ٢٠ 
اجلاري مبشاركة أكثر من ٢٠٠ رام ورامية 
من الــدول العربيــة واألجنبية. وثمن 
العتيبــي الذي يرأس اللجنــة املنظمة 
للبطولة في مؤمتر صحافي عقد مساء 
امس، الرعاية السامية للرماية الكويتية 
إذ باتت البطولة بفضل هذا الدعم واحدة 
من أهم األحداث الرياضية الدولية التي 
حتظى مبشاركة كبيرة. وقال إن البطولة 
التي ســتقام مبجمع ميادين (الشــيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية) تشمل 
في هذه النسخة إقامة مسابقات الرماية 
األوملبية لرمايات األطباق الطائرة وهي 
(سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات، 
مشــيرا إلى أن منتخب الكويت يشارك 
بجميع الرماة والراميات املعتمدين في 
هذيــن االختصاصني. وذكر أن منتخب 
الكويت سيشــارك مبنافسات البطولة 
بعدد من الرماة األبطال، كما سيشــارك 
عدد من الرماة والراميات الواعدين، معربا 
عن أمله أن يحقق أبطال الكويت نتائج 
مميزة في هذه البطولة في ظل مشاركة 

عدد من أبطال العالم بهذا املجال. وأوضح 
العتيبــي أن هذه البطولــة تعد محطة 
مهمة لرماة الكويت لالستعداد للبطوالت 
الدولية والقارية املقبلة املؤهلة لدورة 
األلعاب األوملبية املقبلة (باريس ٢٠٢٤)، 
منوهــا بــدور الهيئة العامــة للرياضة 
ووزارات ومؤسســات الدولــة لدعمهم 
هذه البطولة. من جانبه، قال أمني ســر 
النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي 
في كلمة مماثلــة في املؤمتر إن اللجنة 
املنظمة عملت على إعداد جميع ميادين 
النادي لتكون جاهزة إلقامة منافســات 
البطولــة، معربا عــن ترحيبه بجميع 
الوفود اخلليجية والعربية واألجنبية 

املشاركة في البطولة.
وبني أن جميع املنتخبات املشــاركة 
بالبطولــة تشــارك بأبــرز رماتها نظرا 
ألهمية البطولة وقوتها «ما يبشر مبتابعة 
منافســات مليئة بالنديــة»، متوقعا أن 
حتفل مبستويات قوية. وأضاف أنه وعلى 
هامــش البطولة ســتقام بطولة خاصة 
في منافســات البندقية مبشــاركة رماة 
وراميات من االحتادين الكويتي والياباني 
مبشاركة مميزة لرماة من ذوي اإلعاقة 
التابعني للجنة الباراملبية من البلدين. 

مبشاركة عربية ودولية واسعة

دعيج العتيبي وعبيد العصيمي خالل املؤمتر الصحافي

العطية لـ «األنباء»: الكويت موطن اإلجنازات

حقق الرامــي طالل الطرقي برونزية 
بطولة كأس العالم لرماية األطباق الطائرة 
املقامة حاليا في قبرص بحلوله ثالثا في 
مســابقة رماية (التراب) بعد متكنه من 
إصابة ١١٨ طبقا من أصل ١٢٥ في اجلولة 
النهائية للمسابقة. وقال أمني سر النادي 
الكويتي للرماية عبيد العصيمي إن الطرقي 
متكن من حتقيق إجنازه وسط منافسة 
قوية مع أبطال العالم بهذا االختصاص 
ليتأهــل للمرحلــة النهائيــة التي تضم 
أفضل ٦ رماة، مضيفا أن البطولة شهدت 
مشــاركة أهم رماة العالم اذ ذهب املركز 
األول للرامــي التركي طوزون أوغوزان 
بينما جاء الرامي الكرواتي سيرنوجوراز 
جيوفاني ثانيا، مبينا أن رماة املنتخب 
يطمحون إلى إضافة املزيد من امليداليات 
فــي هذه البطولة التي تســتمر حتى ١٩ 
مارس اجلاري في مسابقات رماية (التراب 
املختلط) ومسابقات رماية (سكيت) التي 

ستجري تباعا.

أسامة املنصور

أكــد نائب رئيس االحتاد 
الدولي للســيارات الســابق 
القطــري ناصر العطية عبر 
اتصال هاتفــي مع «األنباء» 
عن سعادته الغامرة بأن يكون 
أحد منافســي برالي الكويت 
الدولي بنسخته الـ ٢٦ الذي 
يعتبــر اجلولــة الثالثة من 
عمر بطولة الشرق األوسط 
للراليات املزمع إقامته خالل 
الفترة من ١٧ إلى ١٩ اجلاري. 
وقال: «من املؤكد أن الكويت 
موطن اإلجنازات، فالتاريخ 
كفيل بأن يستعرض مسيرة 
تلــك اإلجنــازات في شــتى 
املجاالت الســيما في رياضة 
السيارات والدراجات اآللية، 
فاليــوم نعيــش حلظــة من 
حلظات تلــك االجنازات من 
خالل مشاركتنا ضمن أحداث 
رالي الكويــت الدولي ٢٠٢٢ 
الذي غاب عن الســاحة منذ 
موسم ٢٠١٨ وهو يعود اليوم 
وتعود معه اإلثارة واملنافسة 
التــي قد تختلف عن ســائر 
جوالت البطولة، وســنعمل 
وفق اســتراتيجية واضحة 

طالل الطرقي متسلماً برونزية العالم

ناصر العطية خالل إحدى املنافسات

اجلهراء يخطف صدارة «األولى»
مبارك اخلالدي

 «stc» اعتلــى اجلهــراء صــدارة دوري
للدرجة األولى بفوزه الثمني على خيطان 
٢-٠ في قمة مواجهات اجلولة الـ ١٦ مساء 
امس.  وبهذا الفوز أصبح رصيد اجلهراء ٢٦ 
نقطة، بينما جتمد رصيد خيطان عند ٢٤ 
نقطة. وشهدت املباراة طرد مدافع اجلهراء 

فهد زويد (٧٢)، وتألق حارس «أبناء القصر 
األحمر» بدر الصعنون بتصديه لركلة جزاء 

خليطان مرتني. 
وعلى ستاد التضامن، قفز الساحل إلى 
املركز الثانــي بفارق األهــداف بعد الفوز 
على الصليبخات ٢-٠، ليرتقي إلى النقطة 
٢٤، فيما بقي اخلاسر عند رصيده السابق

بـ ٨ نقاط.

مبارك اخلالدي

يتطلع فريقا الســاملية والفحيحيل خلطــف املركز الثالث من 
بطولة كأس ســمو ولــي العهد عندما يلتقيان في الـ ٦:٢٠ مســاء 

اليوم على ستاد عبداهللا اخلليفة بنادي اليرموك. 
وكان الساملية قد ودع البطولة بعد خسارته أمام العربي ٢-٠ 
في الدور نصف النهائي، كما خسر الفحيحيل من الكويت برباعية 
نظيفــة في الدور نفســه. ومن املتوقع أن حتفــل املباراة باإلثارة 

والندية املتوقعة فضال عن طابع مباريات الكؤوس.
ومير فريق الساملية بقيادة املدرب الوطني محمد إبراهيم بأفضل 
حاالته الفنية والبدنية، حيث يقدم عروضا مميزة في بطولة دوري 

stc املمتاز وآخرها التعادل املثير مع الكويت ١-١. 
وتضــم صفوف الســماوي نخبة الفتة مــن الالعبني احملليني 
واحملترفني وخط وسط حيويا بتواجد فواز عايض ومهدي دشتي 
ومحمد الهويدي ونايف زويد. في املقابل، لم يكن الفحيحيل خصما 
ســهال أمام العربي في اجلولة املاضية من الدوري وخرج خاسرا 
بصعوبــة ٢-١، وباتت بصمة املــدرب الكرواتي داليبور واضحة. 
ويعتمد الفريــق على جهود محترفيه ســيدريك هنري ومارديك 

ماردكيان ولويز فرنادندو وعبداهللا الشامي.

يوسف بدوي يحقق 
ذهبية مالكمة ٥٨ كيلو

«يد» الكويت في مواجهة القرين

«طائرة» كاظمة يلتقي اجلهراء

كامبوس مدربًا لـ «األوملبي»

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة 
اليد على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا 
بضاحية صباح السالم بإقامة مباراتني ضمن 
اجلولــة الـ١٤ فيلعب في الـ٦٫١٥ الفحيحيل 
(١٤ نفطة) مع برقان (١٥ نقطة)، فيما يواجه 
حامل اللقــب الكويت (٢٦ نقطــة) القرين 

(نقطتان).
ويسعى الكويت ملواصلة نتائجه املميزة 
بقيادة املدرب الوطني هيثم الرشيدي بحنكة، 
ولديه احملترفان فرانكيس كارول وآنخيل 
هيرنانــدس إلــى جانــب كل مــن عبداهللا 
اخلميــس، وصالــح املوســوي، ويعقوب 
أســيري وعبدالعزيز الدوسري، باإلضافة 

الى عبدالعزيز الشمري.
اما القرين فيسعى إلى االبتعاد عن قاع 

الترتيب العــام، ورغم صعوبة مهمته فإن 
الكــرة ال تعرف املســتحيل ويعتمد مدربه 
عاشور حسني على كل من القوة الضاربة 
محمــد الغربللــي والذي ســيواجه فريقه 
الســابق للمرة األولى في املوســم احلالي 
بعــد انضمامــه للقرين، وأحمد ســرحان، 
وعبدالعزيز املسعودي، وعبداهللا احلمادي، 
ومحمد العربيد، ومشعل السويلم وناصر 

الدوسري ومسلم كرم.
الى ذلــك، وضمن دوري الدرجة األولى 
يلعب النصــر (١٧ نقطة) مع الشــباب (٦ 
نقاط) في الـ٤٫٣٠ بصالة مجمع الشيخ سعد 
العبــداهللا ضمن اجلولة الـ١٤. كما تشــهد 
صالة الشــهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد 
مواجهة جتمع بني سيدات القرين مع نادي 
سلوى الصباح في الـ٦٫٠٠ ضمن منافسات 
اجلولة التاسعة من الدوري العام للسيدات.

يعقوب العوضي

تشــهد صالة احتاد الكــرة الطائرة في 
مجمع الشيخ سعد العبداهللا بضاحية صباح 
السالم اليوم مباراة جتمع بني كاظمة (٢٠ 
نقطة) مع اجلهراء (١٢ نقطة) في الـ ٦٫٠٠ 
ضمن املباريات املؤجلة من الدوري املمتاز 

للكرة الطائرة.
ويسعى البرتقالي لتحقيق النقاط الكاملة 

في محاولة لتقليص الفارق مع الوصيف 
القادســية. وفي املقابل، يتطلــع اجلهراء 
للبقاء في دوري األضــواء واحلفاظ على 
تواجده في املنطقة اآلمنة. ويبتعد كاظمة 
بفارق النقاط عن القادسية بسبب وجود 
مباراتني مؤجلتني له، حيث لعب القادسية 
وبقيــة الفرق ١١ مباراة فيما عدا التضامن 
الذي خــاض ١٢ لقاء، بينما لعب كاظمة ٩ 

مباريات حتى اآلن.

مبارك اخلالدي

اعتمدت اللجنة الفنية باحتاد كرة القدم 
فــي اجتماعها املنعقد مســاء امس اختيار 
البرازيلي باولو كامبوس مدربا ملنتخبنا 
األوملبي وملدة ٤ اشهر يقود خاللها «ازرق 
حتت ٢٣ عاما» في االستحقاقات املقبلة، كما 

اختــارت املدرب الوطني محمد الفيلكاوي 
مساعدا له. 

وســبق لكامبوس العمل فــي الكويت 
بني ١٩٨٩ و١٩٩٣، كما أرجأت اللجنة إعالن 
أســماء قائمة منتخبنا الوطني األول إلى 
ما بعد منافسات اجلولة القادمة من دوري 

«stc» املمتاز.

حقق املصري يوسف ابراهيم بدوي ذهبية بطولة 
احتاد املالكمة وزن ٥٨ كيلو التي اختتمت األســبوع 

املاضي.
وبهذه املناســبة، قال سفير مصر بالكويت أسامة 
شلتوت: «يحظى الرياضيون على حد السواء من مواطنني 
ومغتربني باهتمام كبير من وزارة الشــباب الكويتية 
والهيئة العامة للرياضة، سعيا لالرتقاء مبستواهم، وهو 
أمر يستحق منا اإلشادة وتوجيه الشكر لكافة القائمني 
عليها، حلســن التعاون خاصة مع اجلالية املصرية، 
وتوفير كافة الســبل لها في ممارسة الرياضة خاصة 

الشباب منهم».
من جانبه، قال يوسف إبراهيم بدوي إن مثله األعلى 
بطل العالم الســابق املرحوم محمد علي كالي، وإنه 
يطمح في الوصــول للعاملية وان يحصل على بطولة 

العالم في املالكمة.
يذكر أن يوسف بدوي من مواليد الكويت ويلعب 
لنادي الفحيحيل، وهو طالب بالصف الثاني الثانوي 
ويدرس بالنظام التابع للمكتب الثقافي املصري بالكويت.

جانب من تتويج يوسف بدوي بذهبية احتاد املالكمة

الساملية والفحيحيل.. صراع على «الثالث»

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتعبداهللا اخلليفة٦:٢٠الساملية ـ الفحيحيل

الطرقي يحقق برونزية «التراب» 
مبونديال األطباق الطائرة

تدريبات تكتيكية لـ «األبيض»..
والعربي جاهز لنهائي كأس ولي العهد

اخلنيسي يبدأ أساسياً واختبار قوي لعبد الغفور.. والكشف عن الكأس اجلديدة

املعالــم لنكون ضمن املراكز 
الثالثة األولى».

إلــى  العطيــة  وأشــار 
أن منصــة التتويــج برالــي 
الكويت عادة ما تكون صعبة 
العتبــارات عديدة من أهمها 
حجم املنافسة التي سيشهدها 
هــذا العام مبشــاركة جنوم 
الراليــات، وهو األمــر الذي 
يحتاج إلى مزيد من التركيز 
واجلهد للوصول الى نتيجة 
ترضي طموحنا كفريق أصبح 
اليوم من أهم الفرق اخلليجية 
والعربيــة التي تنافس على 

لقب البطولة.
اجلدير بالذكر أن العطية 

جــاء وصيفا لبطل الشــرق 
األوســط للراليــات موســم 
١٩٩٣ إلى جانب هذا فقد تولى 
العطية منصب نائب رئيس 
االحتــاد الدولي للســيارات 
ملنطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وكذلك نائب لرئيس 
االحتاد الدولي للدراجات الـ 
FIM وشهدت املنطقة العربية 
في حينها تطــورا ملحوظا، 
حيث أسهم في دعم العديد من 
الشخصيات العربية ملناصب 
دوليــة فــي كل االحتاديــني 
الذيــن بذلوا جهودا واضحة 
نحو االرتقاء بالرياضة على 
املستوى اخلليجي والعربي.

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

أكد املنسق العام للفريق األول لكرة القدم بالنادي 
العربي مشعل العبكل ان األخضر يتمتع بجاهزية كاملة 
ملواجهة فريق الكويت غدا في نهائي كأس سمو ولي 
العهد، مضيفا في تصريح لـ «األنباء» ان مجلس ادارة 
النادي العربي واجلهازين الفني واإلداري والالعبني 
يتطلعون بكل الفخر واالعتزاز ملصافحة ســمو ولي 
العهد وهو يشرف األســرة الرياضية بتواجده على 

رأس احلضور في نهائي كأس سموه.
وأكد العبكل ان العربي سيخوض املباراة بجاهزية 
تامــة رغم اإلصابــات والغيابات لعدد مــن الالعبني 
وهم بندر السالمة لإليقاف وسلمان العوضي وأحمد 

ابراهيم لإلصابة. 
وعن احلارس سليمان عبدالغفور، قال ان الالعب 
لم يدخل التدريبات اجلماعية منذ عودته من اخلارج 
مســاء اول من امــس ومت عرضه علــى اختبار قوي 
مبعرفة وإشــراف مــدرب احلراس فــي تدريب امس 

ولكــن لم تتضــح الرؤية الطبيــة والفنية حول 
جاهزيته بالشــكل الكامل وتبقى مشــاركته رهن 

موافقة اجلهاز الفني.
من جانبه، يختتم الكويت تدريباته مساء اليوم 
قبل خوض املباراة النهائية، وحرص اجلهاز الفني 

لـ «األبيــض» بقيادة املدرب التونســي نبيل 
معلول على التركيز على اجلوانب التكتيكية في 
احلصص التدريبية األخيرة إليصال التعليمات 
املطلوبــة من الالعبني في املواجهة النهائية 
املرتقبة، كما فضل تخفيف األحمال البدنية 
في التدريبات لتفادي اإلرهاق واإلصابات 
بسبب ضغط جدول املباريات في الفترة 
احلالية. ويبدو أن املهاجمني التونسي 
طه ياسني اخلنيسي ويوسف ناصر قد 
وصال للجاهزية املطلوبة، ومن املنتظر 

أن يبدأ اخلنيسي أساسيا.
هذا وكشفت احتاد الكرة أمس عن 

الكأس اجلديدة للبطولة.


