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5 ميداليات للكويت في ختام »رماية األمير«

مشاركة فاعلة حلكامنا الدوليني
»يد« العربي في مهمة شاقة أمام الساملية

الصولة رئيسًا لـ »عربي اجلمباز«

مبارك اخلالدي

أعلنت جلنة املســابقات باحتاد كرة القدم 
عن انطــاق مواجهات الدور التمهيدي لبطولة 
كأس األمير للموســم اجلاري اجلمعة 1 أبريل 
املقبــل. وجنبت القرعة فريــق الكويت حامل 
اللقب خوض الدور التمهيدي، اذ ســيظهر في 
النهائي. وســيفتتح فريقا خيطان  الدور ربع 
واليرموك مواجهات الــدور التمهيدي اجلمعة 
املقبل، وتستأنف املواجهات األحد 3 أبريل بإقامة 
مبارتني، حيث يلتقي الشباب مع التضامن وبرقان 
مع الفحيحيل، وتســتكمل املواجهات االثنني 4 
أبريل بلقاء ناري يجمع القادسية مع كاظمة، ولقاء 
آخر بني الســاملية والساحل. وتختتم مباريات 

الدور التمهيدي الثاثاء الذي يليه، حيث يلتقي 
اجلهراء مع النصر والعربي مع الصليبخات. كما 
أعلنت جلنة املسابقات استئناف بطولة دوري 
stc للدرجتني املمتازة واألولى بعد انتهاء فترة 
التوقف الدولي »فيفا دي«، حيث تنطلق اجلولة 
الـ 15 للدوري املمتاز في 8 أبريل املقبل، وتختتم 
في 10 منه، فيما تقام اجلولة الـ 16 من البطولة 
في 13 منه وتختتم في 15 منه. وكشــفت جلنة 
املسابقات عن مواعيد اجلوالت الثاث املتبقية 
من دوري الدرجة االولى لتقام اجلولة الـ 18 في 
11 من الشهر املقبل، واجلولة الـ 19 في 16 منه، 
وتختتم البطولة بإقامة اجلولة العشرين في 22 
منه والتي ستشهد تتويج الفريقني املتأهلني إلى 

الدوري املمتاز.

أسدل الستار أمس األول على منافسات بطولة 
سمو األمير الدولية الكبرى للرماية بتحقيق رماة 

الكويت 5 ميداليات.
وشهد اليوم اخلتامي فوز الرامي عبدالعزيز 
السعد بفضية رماية »السكيت«، فيما فاز الرامي 
البحريني متار علي بالذهبية وحل الرامي القطري 
محمد الكواري ثالثا، بينما كان احلصاد الكويتي 
أفضل في السيدات بفوز إميان الشماع بالفضية 
وزميلتها أفراح عادل بن حسني بالبرونزية، بينما 
بالذهبية.  اورنباي  الكازاخستانية اسيم  فازت 
وكانت الكويت قد حققت فضية وبرونزية في 
مســابقة »التراب« عن طريق أحمد الديحاني 

وخالد املضف تواليا.
وعلى هامش حفل ختام البطولة، كرمت إدارة 
النادي األبطال عبداهلل الطرقي وطال الطرقي 

مبارك اخلالدي

تشهد فترة التوقف الدولي احلالية »فيفا 
داي« مشاركة فاعلة لعدد من حكامنا الدوليني، 
حيث شارك احلكم الدولي أحمد العلي اخلميس 
املاضي فــي إدارة املباراة الدولية بني العراق 
واإلمارات ضمن التصفيات اآلسيوية املؤهلة 
الى كأس العالم 2022 في قطر والتي أقيمت في 
مدينة الرياض، وقد غادر امس األول متوجها 
إلى مدينة جدة للمشاركة في إدارة اللقاء الذي 

يعقوب العوضي

يلتقي فريق كرة اليد بالنادي العربــي في 
الـ 6.15 على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهلل 
في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات اجلولة 
السادسة عشر من الدوري املمتاز لكرة اليد، وميلك 
األخضر 8 نقاط فيما ميتلك الساملية 16 نقطة. 

ويواجه القادسية )14 نقطة( القرين )نقطتني(.
في املباراة األولى يسعى العربي للهروب من 
قاع الترتيــب حيث تبقت له في أرضية امللعب 
12 نقطة يجــب أن يحصل عليها جميعها دون 
اســتثناء إذا ما أراد البقاء في دوري األضواء 
ولن تكون املهمة ســهلة. بينما الساملية يبحث 

فاز رئيس االحتــاد الكويتي للجمباز فهد 
الصولة مبنصب رئيــس االحتاد العربي للعبة 
بالتزكية خال االنتخابات التي جرت على هامش 
اجتماعات اجلمعية العمومية واملكتب التنفيذي 
لاحتاد العربي التي استضافتها الكويت مساء 
األول مبشاركة رئيس االحتاد الدولي للجمباز 
الياباني موري واتانابي وممثلي 16 احتادا عربيا.

واعتبــر الصولة فوزه بهذا املنصب إجنازا 
جديدا للحركة الرياضية الكويتية، وتأكيد على 

وعبدالرحمن الفيحان وناصــر املقلد، تقديرا 
إلجنازاتهم الكبيرة في املشــاركات اخلارجية 

األخيرة.
وقال رئيس االحتاديــن الكويتي والعربي 
للرماية م.دعيج العتيبي ان رماة الكويت ال سيما 
الشباب منهم قدموا أداء جيدا وسجلوا أرقاما 
جيدة، مشيرا إلى أن النادي سيحرص بالفترة 
املقبلة على إشراك رماته في أهم البطوالت الدولية 
والقارية لتحقيق أرقام تأهيلية لدورة األلعاب 
األوملبية املقبلة املقرر إقامتها في باريس 2024.

من جانبه، نظم فريق »مرسيدس كاسيك« 
القدمية في مجمع ميادين  عرضا للســيارات 
الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية بهدف إحياء 
وتشجيع اقتناء السيارات القدمية وحتفيز الهواة 

ومحبي التراث للحفاظ على كل ما هو قدمي.

يجمع املنتخبني السعودي واالسترالي ضمن 
التصفيات ذاتها، والذي سيقام الثاثاء املقبل.
وإلى مدينــة الدوحة في قطر، غادر يوم 
اجلمعة املاضــي طاقم احلكام الدولي املكون 
من عبداهلل جمالي للســاحة وسيد محمود 
مساعد أول وأحمد صادق مساعد ثاني وعمار 
اشــكناني حكم رابع، وسعد الفضلي كحكم 
لغرفة الفار وعلي كرم مساعدا حلكم الفار، 
وذلك إلدارة املباراة الودية الدولية بني منتخبي 

كرواتيا وسلوڤينيا.

عــن طريق ملنصة التتويج وقد ضمن بصورة 
كبيرة البقاء في دوري األضواء.

من جانب آخر، توج فريق الناشئني حتت 17 
ســنة في نادي القرين بلقب الدوري العام بعد 
تعادله في املبــاراة النهائية مع الكويت 33-33 
لينهي القرين املنافسات برصيد 29 نقطة بينما 
حل الكويت بوصافة الترتيب برصيد 28 نقطة 
وحل كاظمة في املركز الثالث برصيد 22 نقطة.

إلى ذلــك، اختتمت صباح أمــس فعاليات 
مهرجان االحتاد الرياضي املدرسي األول الذي 
أقيم بالتعاون مع احتاد كرة اليد على صالة مجمع 
الشيخ سعد العبداهلل، وشهد املهرجان حضور 

أعضاء مجلس إدارة االحتادين.

املكانــة الكبيرة التي يحظى بهــا الرياضيون 
الكويتيون لدى نظرائهم في الوطن العربي والتي 
حتصلوا عليها بعد إجنازاتهم املميزة في عملهم 
سواء باالحتادات العربية أو القارية أو الدولية 

وفي مختلف األلعاب.
كما صادقت اجلمعية العمومية لاحتاد العربي 
على تعيني الكويتي محمد عبدالرسول أمينا عاما 
لاحتــاد، ونائب رئيس االحتاد الكويتي ناصر 

الهلفي أمينا للصندوق في االحتاد العربي.

3 فضيات وبرونزيتان في »التراب« و»السكيت«

دعيج العتيبي خال تكرمي أبطال »السكيت« رجال

سالمات.. رضا معرفي
يرقد أمني السر العام السابق 
القادسية رضا معرفي  لنادي 
في مستشــفى بدرية األحمد 
إلجراء فحوصات طبية. وقد 
عاد الرياضي القدير عدد كبير 
الرياضيني والشخصيات  من 
الرياضي في  العامة.القســم 
»األنباء« يتمنى لـ»أبومحمد« 
الشفاء التام وجتاوز العارض 
إلى نشــاطه  ليعود  الصحي 
املعتــاد وإطالتــه الرياضية 

عدد من الرياضيني خال االطمئنان على صحة رضا معرفياحملبوبة للجميع.

الكويت بطاًل لـ »طائرة الناشئني«
يعقوب العوضي

تــوج فريق الكويت بلقب دوري الناشــئني حتت 1٧ 
للكرة الطائرة برصيد ٢4 نقطة اثر فوزه على اليرموك 
الذي حــل ثالثا بـ 18 نقطة، وبنتيجــة 3-1 بينما ذهب 
املركز الثاني للعربي برصيد ٢٠ نقطة. وقام عضو مجلس 
اإلدارة رئيــس جلنتي التدريــب والتطوير بدر الكوس 
ومقرر جلنة املســابقات عارف الصبيحي ومدير فريق 
الكويت منصور الشــمري ومدير فريق اليرموك عثمان 
الفيلكاوي، بتوزيع امليداليات. وفي إطار متصل، احرز 
القادسية لقب دوري حتت 11 سنة، وجاء اليرموك ثانيا 
بفارق نقاط األشواط عن الكويت الثالث والعربي الرابع. 
إلى ذلك اقام احتاد الطائرة حفل تكرمي ألعضاء الوفود 
املشــاركة في دورتي مدربي وحكام الكرة الطائرة التي 
جرت مؤخرا فــي الكويت حتت رعاية املجلس االوملبي 
اآلسيوي واللجنة األوملبية الكويتية لدول غرب آسيا.

الغامن: »األبيض« تّوج بلقب »السلة« بجدارة

هادي العنزي

حصد الفريق األول لكرة الســلة 
بنــادي الكويت لقب الدوري املمتاز 
في نسخته اجلديدة بعد تغلبه على 
كاظمــة 96-٧6 في املواجهة الثالثة 
التي جمعت الفريقني مساء أمس األول 
على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهلل للصاالت، ضمن مواجهات 
الدور النهائي ملنافسات »بالي اوف«، 
ليحصد »العميد« اللقب الرابع تواليا، 
والـ 13 منذ انطالق املسابقة. كما أحرز 

اجلهراء املركز الثالث بعد تغلبه على 
القادسية 91-٧٠.

من جهته، أشــاد رئيس مجلس 
إدارة نــادي الكويــت خالــد الغامن 
بالتنظيم الرائع ملنافســات الدوري 
واخلتام املتميــز للبطولة، وقال لـ 
»األنباء«: »جاءت مشاركة احملترفني 
األجانــب إضافة مهمة لكرة الســلة 
الكويتية، وجلميع املسابقات، حيث 
ارتقت باملنافسة إلى مراحل متقدمة، 
وهذا ما تسعى إليه األندية واالحتاد 
معــا ملا له من إيجابيات كثيرة على 

منتخبنا الوطني لكرة السلة«. وذكر 
الغامن أن »العميد« توج بلقب الدوري 
بجدارة واستحقاق، ولم يخسر سوى 
مبــاراة واحــدة، وقد أثبــت الفريق 
علو كعبه في كرة الســلة، ومبعدل 
أعمــار منخفــض، فهنــاك ٧ العبني 
تتراوح أعمارهم بني ٢٠ و٢1 ســنة، 
مما يعد مبستقبل باهر لكرة السلة 
في الكويت، وأقول لالعبني »كفيتوا 

ووفيتوا«.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس 
إدارة نادي الكويت ورئيس جهاز كرة 

السلة بدر العصيمي، أن فوز الكويت 
بــأول 3 مواجهات في الدور النهائي 
ال يبخس القيمة الفنية التي ميتلكها 
فريق كاظمة، وقال لـ »األنباء«: »نعتز 
بالتطور الكبير الذي شهده الفريق 
بقيادة املتميز أحمد البلوشــي، وقد 
استمتعنا جميعا بالنهائي من حيث 
اإلثارة وحســن التنظيم، وهذا أمر 

محل تقدير لدينا«.
وأكد مدرب الكويت بيتر شومرز 
لـ »األنباء«، أن فوز فريقه في املباراة 

الثالثة جاء متوقعا.

)ريليش كومار( رئيس احتاد كرة السلة رشيد العنزي ورئيس نادي الكويت خالد الغامن يتوسطان أبطال الدوري 

كأس األمير 
تنطلق اجلمعة.. 

واستئناف 
الدوري 8 أبريل

ملشاهدة الڤيديو

»األزرق« استأنف تدريباته.. وتأهيل خاص خللف وكنكوني
مبارك اخلالدي

اســتأنف منتخبنــا الوطنــي لكــرة القدم 
تدريباته عصر امس في مقر اقامته في مالطا، 
حيــث اجــرى تدريبــا خفيفا بقيــاده املدرب 
فيتزالف الفيكا، سبقته فقرة خاصة باالستشفاء 
ومحاضرة فنية للجهاز الفني تضمنت حتليال 
ملباراة األزرق أمام منتخب التڤيا والتي أقيمت 
عصر اجلمعة وانتهت بتعادل إيجابي 1-1 في 
مباراة شهدت تسجيل القائد بدر املطوع لهدفنا 
في مباراته الدولية رقــم 191. وكانت املباراة 
مفيده لالعبينا من الناحية البدنية واالحتكاك 
مع منتخب متيز بالقوة اجلسمانية والبدنية، 

وهذا ما يحتاجه املنتخب في املرحلة املقبلة.
وأوضــح الفيكا فــي محاضرتــه الفنية 
اجلوانب السلبية واإليجابية ألداء الالعبني، 
متمنيــا االســتفادة من مجمل املبــاراة فنيا 
وتفادي الســلبيات. إلى ذلــك، عكف اجلهاز 
الطبي بقياده د.عبداملجيد البناي على وضع 
برنامج تأهيلي خاص للحارس حسني كنكوني 
والالعب علي خلف اللذين تعرضا إلصابات 
طفيفة متثلت في شد بالعضلة الضامة خللف 
وكدمــة في الركبة للحــارس كنكوني، ومن 
املتوقع أال يســتعجل اجلهاز الفني في قرار 
عودتهمــا للتدريبات اجلماعيــة غدا إلمتام 
مرحلــة التأهيل قبل مواجهة منتخب مالطا 

الثالثاء املقبل. من جهه اخرى، خسر املنتخب 
األوملبي أمام منتخب أفغانستان األول ٠ - 3 
وذلك في املباراة التــي جمعتهما عصر امس 
على ملعب مجمع »اميران سبورت« في مدينة 
انطاليــا التركية، واملباراة هي الودية الثانية 
لألوملبي بعد خسارته من ماالوي ٢-٠، ومن 
املقرر أن يختتم مبارياته بلقاء طاجيكستان 

٢9 اجلاري.
ويســتعد األوملبــي للمشــاركة فــي دورة 
األلعــاب اخلليجية الثالثة فــي الكويت مايو 
املقبل ونهائيات كأس آسيا حتت ٢3 سنة في 
أوزبكســتان يونيو املقبل في مجموعة تضم 

منتخبات استراليا واألردن والعراق.

»األوملبي« يخسر وديته الثانية أمام أفغانستان بثالثية


