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االربعاء ٢٣ مارس ٢٠٢٢ رياضـة

الكويت حترز برونزية »الصداقة« للرماية
تنطلق في الســاعة التاســعة صباح اليوم 
)األربعاء( تصفيات مســابقة »التراب« على 50 
طبقا، ضمن منافسات بطولة سمو األمير الدولية 
الكبرى للرماية املقامة على مجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية مبشاركة أكثر من 
200 رام ورامية ميثلون 20 دولة عربية وأجنبية، 
إذ تبدأ نهائيات »التراب« للسيدات في الساعة 
الواحدة والنصف فيما تنطلق نهائيات الرجال 
في الســاعة الثالثة عصرا، على أن يقام حفل 
تكرمي الفائزين في الساعة الرابعة والنصف، كما 
تشهد فعاليات اليوم بدء التدريبات الرسمية لرماة 
السكيت. إلى ذلك، حلت الكويت في املركز الثالث 
لبطولة الصداقة الكويتية - اليابانية التي أقيمت 
بالتعاون مع اللجنة الباراملبية احتفاال مبرور 60 
عاما على العالقات الديبلوماسية بني البلدين وذلك 
من قبــل الرامي علي فرحان املطيري والرامية 
العنود حامد الظفيري، حيث قام بتتويج األبطال 
كل من رئيس االحتادين الكويتي والعربي للرماية 
م.دعيج العتيبي وأمني عام االحتادين الكويتي 
والعربي للرمايــة عبيد العصيمي وعبدالعزيز 

املطيري رئيس اللجنة الباراملبية للرماية. من جهة 
أخرى، أكد رئيس االحتاد املصري للرماية حازم 
حســني أن الرماية العربية تعمل وفق منظومة 
قوية يقودها م.دعيج العتيبي، والعالم يتحدث 
عن قوة هذه املنظومــة العربية في ظل احتاد 
عربي قوي تدعمه الكويت، مضيفا: »شــاهدنا 
تعديل قانون االحتاد الدولي وشاركت الكويت 
في بطولة العالم لألطباق الطائرة التي أقيمت في 

قبرص وجنحت في حتقيق ميداليتني«.
بــدوره، قال الرامي الكويتــي عبدالرحمن 
الفيحان إن عودة بطولة األمير شكلت أهمية كبرى 
بالنسبة لعالم الرماية بشكل عام، مشيدا باالحتاد 
الكويتي للرماية الــذي ذلل كل العقبات بهدف 
إقامة البطولة والتي تعد احتكاكا كبيرا وفرصة 
مناسبة للتعرف على املستويات واالستفادة منها.
كما أشادت الرامية املغربية ابتسام املارغي 
مبجمع ميادين الرماية، وقالت انه متميز للغاية 
ويضاهي أفضل امليادين العاملية وميلك كل شيء 
من شــأنه أن يوفر الراحة العالية للمنافســني 

واملنافسات.

انطالق تصفيات »التراب« ببطولة األمير الدولية اليوم

تتويج الفائزين ببطولة الصداقة الكويتية - اليابانية

»سلة« كاظمة والقادسية في مهمة التعديل

القادسية واجلهراء يكمالن ذهبي الطائرة

اجلهراء بطاًل لدوري املتوسط للمحافظات

»األبيض« يواصل صدارته لدوري اليد

التضامن يجهز املعتوق.. ويبحث عن »جتريبية«

عالج الرشيدي واخلالدي في قطر

هادي العنزي

األول  الفريق  يســعى 
لكرة الســلة بنادي كاظمة 
للفوز فــي املواجهة الثانية 
التي جتمعه مع الكويت في 
الـ7:30 مساء اليوم على صالة 
االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبــداهلل للصاالت، ضمن 
نهائي »بالي اوف« الدوري 
املمتاز، وذلك بعد خسارته 
املباراة األولى األحد املاضي 
93-102، كما يأمل القادسية 
تسجيل فوز ضروري على 
اجلهراء، بعدما خســر في 
اجلولة السابقة 84-93. ويقام 

الدور النهائي، وحتديد املركزين الثالث والرابع 
للدوري املمتاز بنظام »بالي اوف« بأفضلية 3 

مواجهات من إجمالي خمس متاحة.
ويعول مدرب كاظمة األميركي جيسي أونز 
على احلالة الفنية والبدنية لألميركي زاك لوفتون، 

يعقوب العوضي

فاز القادسية على برقان 
بنتيجة 3-1 في املباراة التي 
دارت بينهمــا أمس األول 
ضمــن منافســات دور 
الثمانية من بطولة الكأس، 
وفــي مباراة أخــرى فاز 
اجلهراء على الساحل بذات 
النتيجــة ليكمل عقد دور 
الكويت  األربعة بعد تأهل 
وكاظمة. ولم يواجه الفائزون 

في دور الثمانية صعوبة في جتاوز منافسيهم 
حيث متكن »األبيض« من حسم مواجهته مع 
التضامن بثالث أشواط نظيفة، فيما فاز كاظمة 
على »األخضر« بنتيجة 3-1 كما هي النتيجة 

حقــق فريــق منطقة 
اجلهراء التعليمية لقب دوري 
املرحلة املتوسطة للمحافظات 
بالفوز على منطقة العاصمة 
7-0 ليتربع على قمة جدول 
الترتيــب برصيد 10 نقاط، 
بينما حل فريق منطقة حولي 
ثانيا برصيد 9 نقاط بعدما 
تغلب على فريق منطقة مبارك 
الكبير 3-2، فيما جاء مبارك 
الكبير ثالثا برصيد 7 نقاط.
وقــام رئيــس االحتاد 
املقصيــد ونائب  فيصــل 

الرئيس وليد عايش بتسليم امليداليات لالعبني 
وكأس البطولة للفريق الفائز. من جانبه، أكد املدرب 
الوطني عضو اللجنة الفنية لدوري املتوسط أنور 
بوطيبان أن املنافسات كانت قوية منذ بدايتها 
وشــهدت تألق عدد كبير من الالعبني، وقال: 
اللجنة الفنية تقــوم حاليا بتقييم أداء الالعبني 
الختيار األنسب منهم لتشكيل منتخب املدارس 
الذي سيخوض اســتحقاقات خارجية بجانب 
املشاركة في دوري االحتاد الكويتي لكرة القدم 
في املوسم املقبل، حسب االتفاقية املوقعة بني 
االحتاد املدرسي واالحتاد الكويتي لكرة القدم.

وأضاف: »جميع الالعبني املشاركني في دوري 

يعقوب العوضي

فاز فريق كرة اليد بنادي 
الكويت على برقان 23-30 
في املبــاراة التي جمعتهما 
أول من امس على  مســاء 
العبداهلل  الشيخ سعد  صالة 
في ضاحية صباح الســالم 
ضمن منافسات اجلولة 15 
من الــدوري املمتاز، ورفع 
األبيض رصيده إلى 30 نقطة 
مواصــال صدارته للترتيب 
بينما ظل برقان على  العام 

رصيده السابق بـ16 نقطة. وفي مباراة أخرى 
تعادل العربي مع الفحيحيل 26-26 ورفع األخضر 
رصيده إلى 8 نقاط بينما أصبح رصيد األحمر 16 
نقطة قفز بها إلى وصافة سلم الترتيب. وضمن 
منافسات الدرجة األولى فاز الصليبخات 40 -25 
على التضامن ورفع رصيده إلى 26 نقطة وضعته 
فــي قمة الترتيب العــام متفوقا على اليرموك 

يحيى حميدان 

يواصل فريق الكــرة بنادي التضامن 
تدريباته حتت قيادة املدرب الســلوفاكي 
رومان بيفارنيك خالل فترة التوقف الدولي 
احلالية وذلك استعدادا للمباريات االربعة 

املتبقية من مسابقة دوري stc املمتاز. 
ويحتــل »العنيد« املركز التاســع قبل 
األخير برصيد 9 نقاط ويتبقى له مواجهة 
الفحيحيل وكاظمة والنصر والشباب في 

مبارك اخلالدي

تكفل رئيــس احتاد كرة القدم الشــيخ 
أحمد اليوسف بعالج العب منتخبنا الوطني 
والقادسية عيد الرشيدي في أكادميية اسبيتار 
في قطر. وهذه البادرة ليست األولى لليوسف 

مع العبي املنتخبات الوطنية.
في جانب آخر، تكفل رئيس نادي كاظمة 
أسعد البنوان بعالج العب الفريق وجنم األزرق 

وقائد الفريق أحمد البلوشــي، اللذين تألقا في 
املباراة السابقة، رغم خسارة »البرتقالي«، وعلى 
اجلهة األخرى، تبدو اخليارات كثيرة أمام املدرب 
األملاني بيتر شومرز، فالكويت زاخر بالعديد من 

العناصر املتميزة.

للقادسية مع برقان واجلهراء مع الساحل.
ومن املقرر أن يلتقي القادسية مع الكويت 
فيما سيتواجه اجلهراء مع كاظمة في الدور 
قبل النهائي من البطولة في 17 أبريل املقبل.

املتوســط غير مقيدين باألندية حسب الئحة 
االحتاد املدرســي«. وفي السياق نفسه، تدخل 
منافسات دوري كرة القدم العشبي للرجال لدورة 
التعليم العالي التي تختتم 30 اجلاري التي ينظمها 
االحتاد الكويتي الرياضي املدرسي والتعليم العالي 
مرحلة الدور قبل النهائي بإقامة مباراة واحدة 
جتمع فريق اجلامعة األمريكية مع كلية الكويت 
للعلوم على أن تستكمل منافسات قبل النهائي 
غدا اخلميس بلقاء التطبيقي مع اكادميية سعد 
العبداهلل للعلوم األمنية. وفي منافسات دوري 
كرة الطائرة نساء، يتقابل التعليم التطبيقي مع 
كلية الكويت للتقنية في ختام الدور التمهيدي.

الوصيف بنقطة واحدة بينما بقي التضامن على 
رصيده السابق بـ6 نقاط. وفي دوري السيدات 
فازت سيدات سلوى الصباح 30-16 على فتيات 
العيون ورفعن رصيدهن إلى 10 نقاط بالتساوي 
مع ســيدات القرين بنفس الرصيد في املركز 
الثاني بفارق األهداف، فيما بقي رصيد فتيات 

العيون خاليا من النقاط.

إطار صراعه للبقاء مع الكبار. ويغيب عن 
البحرينيان علي  التضامن حاليا  تدريابت 
حرم وعبداهلل الهزاع والتوغولي فيســو 
بالكا اللتحاقهــم مبنتخبات بالدهم، فيما 
يخضع املدافع عامر املعتوق لعالج مكثف في 
الوقت احلالي لضمان عودته قبل استئناف 

املسابقات احمللية.
وقد طلب بيفارنيك توفير مباراة جتريبية 
االثنني املقبل ولم يتحدد طرفها حتى اآلن 

انتظارا لرد برقان أو اليرموك.

شبيب اخلالدي الذي غادر هو اآلخر إلى قطر 
صباح أمس. وتوجه اخلالدي بالشكر لرئيس 
الفريق البنــوان على بادرته الطيبة ووقوفه 
خلف الالعبني، وقال في حسابه بتويتر: »كل 
الشكر والتقدير لرئيس كاظمة أسعد البنوان 
على دعمه وموقفه جتاهي بعد تعرضي لإلصابة 
وتكفله مبصاريف عالجي«. وكان اخلالدي قد 
أصيب خــالل مواجهة كاظمة مع العربي في 

.stc اجلولة 14 لدوري

جانب من املواجهة السابقة بني الكويت وكاظمة

فيصل املقصيد يسلم قائد اجلهراء كأس البطولة

القادسية يصطدم بالعربي في نصف  نهائي كأس االحتاد
الكويت يخشى مفاجآت النصر

املري: الكويت جاهزة لتنظيم 
»األلعاب اخلليجية«

2000 مشارك في ماراثون األطفال

م بطولتني اليوم »البحري« ُينظِّ

هادي العنزي

أكد أمني الســر العام املســاعد في اللجنة األوملبية 
الكويتيــة علي املري أن الكويت جاهزة لتنظيم دورة 
األلعــاب الرياضية اخلليجية الثالثــة، املزمع إقامتها 
خــال الفترة من 15 إلى ٣1 مايو املقبل، جاء ذلك على 
هامش اجتماع املكتب التنفيذي لرؤساء اللجان األوملبية 
اخلليجية الـ 94. وذكر املري أن حفل االفتتاح سيكون 
في ٢٢ مايو املقبل، مضيفا انه متت املوافقة على إضافة 
رياضــة »البادل«، كما متت مناقشــة توزيع الدورات 
الرياضية اخلليجية لألعــوام املقبلة. إلى ذلك، ينظم 
املجلس األوملبي اآلسيوي بالتعاون مع اللجنة األوملبية 
الكويتية دورة دولية تدريبية للحكام واملدربني، مبشاركة 

عدد من مدربي وحكام الدول العربية.

هادي العنزي

اختتم صبــاح أمس األول ماراثون األطفال التوعوي 
األول باجلزيرة اخلضراء، الذي نظمته جمعية اجلراحني 
الكويتية، بالتعاون مع شركة لني ستارت، وشهد مشاركة 
واســعة وبعدد جتاوز ٢٠٠٠ طفل وعائاتهم، وبحضور 
عدد كبير من املؤسســات املجتمعية التي تعنى بصحة 
الطفل. وأكد رئيس جمعية اجلراحني الشــيخ د.سلمان 
الصباح أن الهدف من إقامة الفعالية التي استمرت ثاثة 
أيام، تخللتها ألعاب حتفيزية، وأنشطة تثقيفية، واختتمت 
مباراثون األطفال، هو نشر التوعية الصحية بني األطفال. 
من جهتها، ذكرت مدير عام شركة لني ستارت سارة احلبيل 

أن املشاركة جاءت إيجابية وفعالة من قبل األطفال.

تنطلق في العاشرة صباح اليوم بطولة اخلليج للشراع 
التي تنظمها جلنة الشراع والتجديف والكاياك في النادي 
البحري حتى ٢6 اجلاري في مقر اللجنة بشاطئ املسيلة 
مبشاركة منتخبات دول مجلس التعاون اخلليجي، كما 
ســتقيم اللجنــة يومي ٢5 و٢6 اجلــاري بطولة مماثلة 
لرياضة التجديف في الصــاالت )اآلرجوميتر( في مقر 
النادي بالســاملية. وبهذه املناسبة، أشار رئيس اللجنة 
أحمد الفيلكاوي إلى تنظيم النادي نشاطا حافا وواسعا 
فــي مجال رياضات الشــراع والتجديف والكاياك خال 
الفترة احلالية وقبل حلول شهر رمضان مبشاركة ما ال 
يقل عن ٢٠٠ العب والعبة من العبي دول مجلس التعاون.

»األزرق« يكثف عالج املصابني.. واألوملبي يغير التكتيك
مبارك اخلالدي

تتواصل اســتعدادات منتخبنا الوطني االول 
لكرة القدم في معســكره املقــام حاليا في مالطا 
استعدادا ملواجهة منتخب التڤيا يوم اجلمعة املقبل 
حتضيرا خلوض االستحقاقات املقبلة.  وفي هذا 
اجلانب، كثف اجلهاز الطبي برئاسة د.عبداملجيد 
البناي عاج الكدمات البسيطة التي يعاني منها 
عدد من الاعبني ومنهم راشــد الدوسري وحمد 
احلربي وخالد صباح ومحمد الهويدي والتي لن 
تؤثر على مشاركة اي منهم في املباراة متى ما قرر 
اجلهاز الفني بقيادة التشيكي الفيكا اختيار قائمة 
املباراة املرتقبة والتي ستنطلق في متام الساعة 

الثالثة عصر يوم اجلمعة املقبل بتوقيت الكويت 
بعد الترتيب مع االحتاد املالطي الذي تعاون مع 
اجلانــب الكويتي لنقل املبــاراة تلفزيونيا. وفي 
جانب آخر، من املتوقع وصول الاعبني عيســى 
وليد ويوسف ناصر الى مقر بعثة األزرق صباح 

الغد بعد االنتهاء من التأشيرات الازمة.
من جانبه، قال رئيس الوحدة الطبية لبعثة 
املنتخــب د. عبداملجيــد البناي لـــ »األنباء«: ان 
األوضاع البدنية لاعبني في املجمل مطمئنة وال 
تدعو للقلق، وقد كانت اجلولة األخيرة للدوري 
حافلة باإلصابــات املتنوعة بني الشــد العضلي 
والكدمات، ونسعى لوضع برنامج خاص لعاجها 
من خال جلســات بدأناهــا بالفعل منذ وصولنا 

الى مالطا، وسيخضع الاعبون الختبارات طبية 
خاصة بالتنســيق مع اخصائــي التغذية بهدف 
التأهيل البدني وإعداد الاعبني بشــكل الئق قبل 
املباراتني الوديتني.  وعلى صعيد معسكر منتخبنا 
االوملبي املقام في تركيا، شــدد املدرب البرازيلي 
باولــو كامبوس في محاضرتــه صباح امس مع 
الاعبني على ضرورة تغيير النهج السابق ألسلوب 
لعب املنتخب واالنتقال الــى االفكار التي ينوي 
تطبيقها اعتبارا من الغــد، حيث املباراة الودية 
األولــى امام منتخــب ماالوي واللقــاء اآلخر مع 
منتخب طاجيكستان ٢9 اجلاري. وشدد كامبوس 
على اهمية ثقة الاعبني في انفسهم وهي اخلطوة 

االولى نحو مقارعة اآلخرين.

مبارك اخلالدي

تقام مساء اليوم مواجهتا الدور 
نصــف النهائي مــن بطولة كأس 
االحتاد، إذ يصطدم القادسية بالعربي 
في مواجهة مرتقبة يحتضنها ستاد 
علي صباح السالم، كما يلتقي الكويت 
مع فريق النصر على ستاد صباح 
السالم، وتقام املباراتان بغياب الالعبني 
الدوليــني املنضمــني الى صفوف 
املنتخب األول واملنتخب األوملبي، 

واحملترفني املنضمني الى منتخبات 
بالدهم. وقد تأهل العربي الى املربع 
الذهبي بعد تصدره املجموعة األولى 
بـ10 نقــاط، كما تأهل القادســية 
بتصدره املجموعة الثانية بـ9 نقاط، 
والكويت عن املجموعة الثالثة بـ10 

نقاط، والنصر بصفته أفضل فريق 
حل ثانيا عن املجموعات الثالث بـ9 
القمة  نقاط. وتتجه األنظار صوب 
التي جتمع األصفر واألخضر وهي 
بطولة خاصة بني الغرميني، إذ يسعى 
كل منهما الى حتقيــق الفوز على 

اآلخر ليكون دفعة معنوية خلوض 
املقبلة، خصوصا  االســتحقاقات 
العربي الذي يأمل مصاحلة جماهيره 
بعد اخلسارة املؤملة أمام كاظمة في 
بطولة الــدوري. وفي اللقاء اآلخر، 
يخشى الكويت مفاجأة النصر مكتمل 
الصفوف والذي حتسن كثيرا من 
الناحية الفنية مــع املدرب الوطني 
محمد املشعان، فيما يأمل األبيض 
بلوغ املباراة النهائية استكماالً ألدائه 

املتطور في بطولة الدوري.

امللعبالتوقيتالفريقان
صباح السالم5:1٠النصر ـ الكويت

علي صباح السالم٧:45القادسية ـ العربي
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