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الكويت والقادسية يتخطيان 
كاظمة وبرقان في «الطائرة»

النصر يشعل أولى «اليد»

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على فريق 
برقان ٣-٠ في املباراة التي جمعتهما مســاء أول من 
أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا بضاحية 
صباح السالم ضمن منافسات املربع الذهبي للدوري 
املمتاز للكــرة الطائرة، ورفع األصفر رصيده إلى ٤ 

نقاط بينما بقي برقان بال نقاط.
وفي مباراة أخــرى، فاز الكويت على كاظمة ٣-١ 
ورفع رصيده إلى ٨ نقاط منفردا بصدارة الترتيب العام 
للبطولة وظل كاظمة على رصيده السابق بـ ٣ نقاط.
إلى ذلك، تشهد صالة االحتاد اليوم مواجهة جتمع 
العربي مع اليرموك في الـ ٦:٣٠ مساء، وذلك ضمن 
مباريات حتديــد املتأهل إلى الدوري املمتاز والهابط 

لدوري الدرجة األولى.

يعقوب العوضي

أشعل النصر املنافسة على بطاقة التأهل إلى الدوري 
املمتــاز لكرة اليد بعد فوزه مســاء أول من أمس على 
الصليبخات ٣٢-٣٠ ضمن منافســات اجلولة الـ ١٦ من 
دوري الدرجة األولى ورفع العنابي رصيده إلى ٢٣ نقطة 
بفــارق ٣ نقاط عن الصليبخات وميلك النصر مواجهة 
متبقية مع اليرموك. ويدخل خيطان في السباق أيضا 
حيث ميتلك ٢٢ نقطة وتتبقــى له ٣ مواجهات جتمعه 
باليرموك والنصر والصليبخات، ويبدو أن املنافسة على 
صدارة الترتيب العام لم تنته حتى اآلن أيضا، فاليرموك 
سيواجه السبت املقبل النصر، ثم يلتقي خيطان والشباب 

ثم اجلهراء ويختتم منافساته مبواجهة الصليبخات.
إلى ذلك، اختيــر نائب رئيس جلنة احلكام واحلكم 
الدولي باحتاد كرة اليد أحمد املطوع ملنصب نائب رئيس 
جلنة احلكام باالحتاد العربي للعبة. وكان االحتاد العربي 
قد اختار طالل العتيبــي عضو االحتاد ليكون عضوا 

باملكتب التنفيذي.

١١ ميدالية لـ «املعاقني» في «الطاولة العربية»
هادي العنزي

الكويت  أبطــال  حصــد 
لكرة الطاولــة للمعاقني ١١ 
ميداليــة متنوعة (ذهبية، 
و٤ فضيات، و٦ برونزيات) 
في ختــام بطولــة األندية 
لكــرة  األولــى  العربيــة 
الطاولــة للمعاقــني، التــي 
اختتمت مســاء أمس األول 
مبدينــة اإلســماعيلية في 
مصر، مبشــاركة ٤٢ العبا 
والعبة ميثلون ١١ ناديا من 
الكويت، ومصر، واألردن، 
والعراق، واجلزائر. ومتكن 
العب نادي اإلرادة الرياضي 
للمعاقــني فهد العتيبي من 
حصد امليدالية الذهبية في 
منافسات الفردي، وبرونزية 
الفرق، فيمــا أحرزت مالك 
العنــزي (اإلرادة)  هــادي 
املركــز الثانــي وامليداليــة 
الفضية لفردي الســيدات، 
واملركز الثالث في منافسات 
الفــرق، وحصــل يعقــوب 
اخلليفــة (اإلرادة) علــى 
برونزيــة الفردي، وفضية 

ورئيس الوفد دعيج الهاجري 
باإلجناز الكبير الذي حققه 
أبطال ناديي اإلرادة واملعاقني 
في البطولة، وقــال: «جاء 
اإلجناز كبيرا، بعدما حرص 
أبطــال الكويت على تقدمي 
أفضل املستويات، رغم قوة 
املنافســة، مبشاركة أفضل 

العبي األندية العربية».
وأكد أن العدد الكبير الذي 

حصده أبطــال الكويت من 
امليداليــات دافــع لتحقيق 
املزيد في البطوالت العربية 
واإلقليمية والدولية املقبلة، 
وسنسعى ملشاركات دولية 
أكبــر فــي املســتقبل، مــع 
تطويــر املهــارات الفردية 
جلميــع الالعبــني، ســواء 
عبر التدريبات احمللية، أو 

املعسكرات اخلارجية.

العتيبي األول في الفردي.. ومالك فازت بفضة الفردي وبرونزية الفرق

جانب من تتويج أبطال املعاقني في البطولة العربية

الفرق، وظفر العبا النادي 
الكويتــي للمعاقــني عهــد 
الرشيدي، ومحمد الرشيدي 
باملركز الثالث في منافسات 
الفــردي، وأضافــت عهــد 
الرشــيدي برونزية الفرق 
إلى رصيدها، فيما فاز محمد 

الرشيدي بفضية الفرق.
من جهته، أشــاد رئيس 
مجلــس إدارة نادي اإلرادة 

احتاد الكرة فاجأ بطل كأس االحتاد بحجب اجلوائز املالية.. ومرزوق الغامن هنأ «العنابي» والعبيه وتبرع لهم بـ ٣٠ ألف دينار

النصر.. «فرحة ما متت»
مبارك اخلالدي

لم تكتمل فرحة النصر بالفوز بأول بطولة 
رسمية للنادي وحتقيق لقب بطولة كأس 
االحتاد للموسم اجلاري ٢٠٢١-٢٠٢٢ بعدما 
قام مجلس ادارة احتاد الكرة بحجب اجلائزة 
املالية لصاحب املركــز األول وهي ٣٠ ألف 

دينار بداعي عدم توافر الدعم.
وقد أثار ذلك القرار املفاجئ ردود أفعال 
واســعة بــني الرياضيني وباألخــص إدارة 
والعبي النصر فضال عن تضارب التفسيرات 
بني اعضاء االحتاد نفسه، والتي زادت الوضع 
غموضا، بعد أن حتدث نائب رئيس االحتاد 
أحمد عقلة، نافيا رصد أي مكافآت لبطولة 
كأس االحتــاد هذا املوســم، لكــن األوضاع 
سرعان ما عادت إلى الهدوء بإعالن رئيس 
نادي الكويت خالد الغامن عبر برنامج «بني 
الشوطني» عن مكافأة مالية مقدارها ٣٠ ألف 
دينار لفريق النصر قدمها شــقيقه رئيس 

مجلس األمة مرزوق الغامن.
وفي هذا االطار وصف رئيس احتاد الكرة 
الشيخ أحمد اليوسف املباراة باحلماسية بني 
الفريقني، مهنئا نادي النصر إدارة والعبني 
للفوز بلقب البطولة التنشيطية، الفتا الى 

أن البطولــة كانت فرصــة لألندية لتجربة 
العبيها خالل فترة التوقف الدولي.

وعن دخول اجلماهير للمباراة النهائية 
بتذاكر، قال اليوسف ان الظروف حتمت على 
االحتــاد اللجوء الى التذاكر وهي بأســعار 

رمزية مقارنة بدول أخرى.
وأوضح ان اجلوائز املالية في البطولة 
كانت محددة في الســابق ألصحاب املراكز 
الثالثــة األولى ٣٠ ألفا، و٢٠ ألفا، و١٠ آالف 
بالترتيب، لكن هذا املوســم ونظرا لتوقف 
الدعم من الشركات الداعمة بسبب جائحة 
كورونــا أجبرنــا على حجــب اجلائزة هذا 
املوسم فقط وســنعوضها من خالل النقل 

التلفزيوني.
الغامن يقدم ٣٠ ألفًا

مــن جهته، أعلن رئيس نــادي الكويت 

خالد الغامن عن تبرع شقيقه رئيس مجلس 
األمة مرزوق الغامن مبكافأة مالية مقدارها ٣٠ 
ألف دينار لفريق النصر. وقال الغامن:نهنئ 
نادي النصر إدارة والعبني ومنتسبني على 
هذا الفوز، وأنا سعيد بأن تسجل البطولة 
باسم نادي النصر ألنهم يعملون بكل اخالص 

وتفان ولديهم منظومة كروية احترافية.
وضاف: «أبــارك لرئيس النــادي خالد 
شــريدة وأعضاء مجلــس اإلدارة واملدرب 
محمد املشــعان وجميع الالعبــني، وأوجه 
شــكرا خاصا للبطل اخللوق مدير الفريق 
االخ فيصــل العدواني الــذي أعطى الكثير 
مــن وقته وجهده وماله، كما نقول هاردلك 
للنادي العربي وجماهيره الكبيرة وخيرها 

بغيرها».
بدوره، أشــاد رئيس نادي النصر خالد 
الشريدة بالشــكر والتقدير ببادرة رئيس 

مجلــس األمة مرزوق الغــامن لدعم فريقنا 
وتقــدمي مكافأة ٣٠ ألــف دينار، وهو الدعم 
الذي لم يســتطع احتاد كرة القدم تقدميه، 
مشيرا الى مسؤولية احتاد الكرة بعدم إرساله 

الالئحة اخلاصة بالبطولة لألندية.
وقال ان الفوز بالبطولة ثمرة عمل وجهد 
ملجموعة متكاملة، وهي اول بطولة تسجل 
باسم نادي النصر مثمنا األداء العالي لفريقه 

والالعبني خالل املوسم اجلاري.
ليست تنشيطية 

من جهته شــكر املدرب محمد املشــعان 
مجلس ادارة نادي النصر على دعمهم الكامل 
للجهــاز الفني والفريق، مؤكدا انه انتصار 
تاريخي حتقق بفضل الدعم الكامل من مجلس 
االدارة ومبجهود الالعبني واجلهازين الفني 
واإلداري، وكذلك بجهود اجلهاز الفني السابق 
بقيادة املدرب سلمان عواد الذي كان له دور 
كبير فيما حتقق اليوم، حيث قدمنا مباراة 
كبيرة. وقال املشعان ان بطولة كأس االحتاد 
ليست تنشيطية بل بطولة فعلية ورسمية 
وأقيمت وســط املوســم وليس في بدايته، 
وهي فاحتة خير على الالعبني لإلحســاس 
بلذة االنتصار استعدادا للقادم من بطوالت.

اليوسف: حجب اجلوائز بسبب قلة الدعم من الشركات
شريدة: االحتاد لم يرسل الالئحة اخلاصة بالبطولة إلى األندية
املشعان: البطولة ليست تنشيطية لكنها فعلية ورسمية

«العنيد» ينتظر «الثالثي 
الدولي».. ويجّهز البشر

يحيى حميدان

رفع فريق التضامن وتيرة استعداداته للقاء الشباب 
األحــد املقبل ضمن الدور التمهيدي من بطولة كأس 
األمير من خالل التركيز في األيام املاضية على اجلمل 

الفنية املراد تطبيقها في املواجهة.
وينتظر «العنيد» وصول الثالثي، البحرينيني عبداهللا 
الهزاع وعلي حرم والتوغولي فيسو بالكا عقب انتهاء 
مهامهــم الدولية مع منتخبي البحرين وتوغو اليوم، 
وقبل االلتحاق بالتدريبات غدا، اســتعدادا ملواجهة 
«أبناء األحمدي»، كما يســابق اجلهاز الطبي الزمن 
لتجهيــز املهاجم عبدالعزيز البشــر بعد معاناته من 
إصابة بسيطة حرمته من االلتحاق بصفوف املنتخب 
األوملبي املعســكر حاليا في تركيا، وتبدو املؤشرات 

إيجابية للحاق البشر باملباراة.

stc حتتفل ببطل كأس االحتاد
عقب مباراة شيقة في نهائي بطولة كأس 
االحتاد، احتفلت stc الراعي الرسمي والشريك 
االستراتيجي لالحتاد الكويتي لكرة القدم للعام 
٢٠٢١-٢٠٢٢، بفريق النصر الفائز بكأس االحتاد 

للمرة األولى في تاريخه.
وبحضور رئيس االحتاد الكويتي الشيخ 
 stc أحمد يوســف وفريق العالقات العامة في
ممثلة في أحمد النويبت ويوسف املقرون، مت 
تكرمي نادي النصر بعد فوزه على العربي بركالت 
الترجيح (٥-٤) عقــب انتهاء املباراة بالتعادل 
١-١ في املباراة التي أقيمت على ستاد الصداقة 
والســالم. وفي بيان لها، أشارت stc الى أن 
مشاركتنا املتواصلة ودعمنا الالمحدود لالحتاد 
الكويتي يأتي من حرص stc على التواجد في 
جميع فعاليات وأنشطة االحتاد طوال السنوات 
السابقة من منطلق شراكتنا اإلستراتيجية ودورنا 
الريادي في القطاع اخلاص. وأضافت أن مشاركة 
stc تأتي إميانا بأهمية دعم الرياضة والشباب 
الكويتي كجزء أساسي ضمن إستراتيجية الشركة 
والقيم املؤسسية التي نبني عليها خارطة الطريق 

لبرنامجنا املتكامل للمسؤولية املجتمعية.
وأضافت stc أن كأس االحتاد تعتبر مسابقة 
تنشيطية تشارك فيها األندية بالالعبني الشباب 
ومن هنا تأتي مشاركة ودعم stc لالحتاد انطالقا 
من رؤيته في ارتقاء وتطوير رياضة كرة القدم 
في الكويت والعمل يدا بيد ملســتقبل أفضل 
للرياضة في الكويت والــذي يبدأ من صقل 

املواهب الكروية الشابة وإعطائهم الفرصة وكسب 
اخلبرة، حيث إن الالعبني الشــباب هم نواة 
األندية احمللية واملنتخبات الوطنية في السنوات 
القادمة. وأشارت إلى أن رعاية stc لفعاليات كرة 
القدم تأتي انطالقا من دور الشــركة وإميانها 
بأهمية الرياضة ودور االحتاد الكويتي البارز 

في تنشيط رياضة كرة القدم في الكويت.

النصر محتفالً بكأس االحتادأحمد النويبت خالل لقائه مع إحدى القنوات التلفزيونية

وديتان للفحيحيل حتضيرًا 
لكأس األمير والدوري

هادي العنزي

يواصل فريق الفحيحيل حتضيراته ملواجهة برقان 
في الدور األول لبطولة كأس ســمو األمير املقررة في 
٣ أبريل وأيضــا مباراته مع التضامن ضمن اجلولة الـ 
١٥ لــدوري stc املمتاز في ٨ أبريل، وذلك بقيادة مدربه 
الكرواتي داليبور ستاركيفيتش، إذ لعب الفريق مباراتني 
وديتني، فاز في األولى على الصليبخات ٢-١، فيما أقيمت 
املباراة الثانية مساء أمس على ملعب ستاد نادي الساحل.

من جهته، أكد مدير الفريق جنم العنزي، أن استعداد 
«األشاوس» يسير وفق البرنامج التدريبي املعد من قبل 
اجلهاز الفنــي، قائال:«يغيب عن الفريق العبي املنتخب 
السوري عبداهللا الشامي، ومارديك مارديكيان لتواجدهما 
مع منتخب بالدهما املشارك في التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس العالم عن القارة اآلسيوية، وسنفتقد جهود سالم 

الهاجري أمام التضامن لإليقاف».
وأشار العنزي إلى أن اجلوالت املقبلة حاسمة للبقاء 
ضمن فــرق الدوري املمتاز للموســم املقبل، مضيفا: 
«املنافسة على أشــدها بني فرق الفحيحيل، والشباب، 
والتضامن، واليرموك، والفارق في النقاط ليس كبيرا، 
ونتوقع أن تقدم جميع الفرق أفضل مستوياتها خالل 
اجلوالت املقبلة، لتحقيق األهداف التي تصبو إليها، ونأمل 

أن نوفق في البقاء».

«سلة» برقان في «املمتاز».. 
و«السوبر» يجمع الكويت وكاظمة

هادي العنزي

حجــز الفريق األول لكرة الســلة بنادي برقان املقعد 
األخيــر في الدوري املمتاز للموســم املقبــل، وذلك بعد 
تغلبــه على النصر ٩٤-٧٧، فــي املواجهة الثانية وجاء 
فوز برقان تأكيدا لفوزه األول (١٠٩-٨٦) وليقطع الطريق 

على «العنابي» في الذهاب ملواجهة ثالثة وحاسمة.
إلى ذلك، تقام في الـ ٦:٣٠ مســاء اليوم مواجهة كأس 
«الســوبر» للموســم املاضي، وجتمع بني الكويت بطل 
الــدوري والكأس، وكاظمة وصيــف الدوري، وذلك قبل 

انطالق منافسات كأس االحتاد للموسم احلالي.
وفي ســياق متصل، أعلنت جلنة املســابقات باحتاد 
الســلة عن إقامة بطولة «ثالثيات» لفرق الدرجة األولى 
(٣x٣)، وذلك يومي ١٥ و١٦ أبريل املقبل على صالة االحتاد.

جانب من املواجهة الثانية بني برقان والنصر

«األزرق» يخسر جتربة مالطا.. و«األوملبي» يتعادل مع طاجيكستان
ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي

خســر منتخبنــا الوطنــي 
جتربته الثانية أمام مضيفه مالطا 
بهدفني نظيفني ضمن معســكره 
التدريبي الذي اختتم عقب اللقاء 
استعدادا خلوض تصفيات كأس 
آسيا، وسيعود منتخبنا للبالد 
غدا بعد أن خاض مباراتني تعادل 

في أوالها مع التڤيا ١-١.
ولعــب «األزرق» بتشــكيلة 
ضمــت بعض عناصر الشــباب 
وتكونــت من: أحمد عادي وفهد 
الهاجــري وفهد حمود وســامي 
الصانــع وخالــد صبــاح وفهد 
األنصاري وفواز العتيبي ورضا 

هاني وأحمــد الظفيري ومبارك 
الفنيني وإبراهيم كميل، ووجد 
منتخبنــا صعوبة فــي اختراق 
دفاعــات املنتخــب املالطي رغم 
محــاوالت فرديــة مــن الفنيني 
وكميــل، حيث غابت التمريرات 
السريعة بني أفراد خط الوسط، 
ممــا أخر كثيرا وصــول كراتهم 
ملنطقة جزاء اخلصم، لذلك كان 
من الصعوبة أن يهدد منتخبنا 
خصمــه، وجنحــت مالطــا في 
تسجيل هدفني متتاليني عن طريق 
بورس وساتارونغ في الدقيقتني 
٢٨ و٣٢ بســبب أخطــاء دفاعية 
متكررة وسط تفوق العبي مالطا 
في االلتحامات والكرات العالية.

 وفي الشــوط الثانــي أجرى 

مدرب منتخبنا الفيكا تغييرات 
لتعزير الهجــوم لكن لم يتغير 
احلــال بســبب تباعــد الالعبني 

وتسرعهم في بناء الهجمات.
«األزرق»  اختتــم  وبذلــك 
معســكره وبــات علــى مدربــه 
معاجلة السلبيات واستبعاد غير 
املستحق وضم عناصر جديرة 

باالنضمام الفترة املقبلة.
من جهه اخرى، تعادل منتخبنا 
األوملبي مع منتخب طاجيكستان 
١-١ فــي وديتــه الثالثة مســاء 
امس ضمن معسكره بتركيا، اذ 
سجل «األزرق األوملبي» أوال عبر 
يوسف الرشيدي بتسديدة رائعة 

من ركلة مباشــرة على مشارف 
منطقــة اجلزاء، وبهــذا التعادل 
خرج منتخبنا بنتيجة إيجابية 
بعد خســارتني من ماالوي ٠-٢ 

وافغانستان األول ٠-٣.
ومن املقــرر أن تعــود بعثة 
الفريــق إلى البــالد اليوم عقب 
ختام املعسكر الذي أقيم استعدادا 
خلــوض االســتحقاقات املقبلة 
وهي املشاركة في دورة األلعاب 
اخلليجية الثالثة التي تستضيفها 
الكويت في مايو املقبل ونهائيات 
كأس آسيا في اوزباكستان يونيو 
املقبل، إذ ســيلعب في مجموعة 
تضم منتخبات استراليا واألردن 

والعراق.


