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ناصر العنزي ـ مبارك اخلالدي ـ يحيى حميدان

تختتم مساء اليوم مباريات الدور 
التمهيــدي لــكأس ســمو ولــي العهد 
بإقامة مباراتني، حيث يلعب اجلهراء 
مع النصر على »ستاد صباح السالم«، 
فيما يخوض العربي املرشح للقب أولى 
مبارياته أمام الصليبخات على ستاد 

الصداقة والسالم.
فــي مباراة اجلهــراء والنصر، فإن 
األول يســعى إلــى بلوغ الــدور ربع 
النهائي بعدما غاب عن األضواء بسبب 
تواجده في دوري الدرجة األولى وتضم 
صفوفه عناصر شابة تسعى إلى إثبات 
وجودها، ومن جانبه فإن النصر بطل 
كأس االحتاد في أمت جاهزيته بإشراف 
مدربه محمد املشعان ويدخل البطولة 
مبعنويات عاليــة إلثبات أحقيته في 

املنافسة.
وفي املباراة األخرى، فالعربي يدخل 
املسابقة مرشــحا قويا إلحراز اللقب 
بعدما اكتملت صفوفه، وميلك مدربه 
الكرواتــي انتي ميشــا حلــوال كثيرة 

ملعاجلة أوجه القصــور بفريقه الذي 
يغيب عنه املدافع حسن حمدان بسبب 
اإلصابة، فيما ستكون مهمة الصليبخات 

صعبة في مجاراة منافسه.
وكان فريقا الشباب والفحيحيل قد 
تأهال الى الدور ربع النهائي للبطولة 
بعد تغلــب األول على التضامن 7-8 
بــركالت الترجيــح في املبــاراة التي 
جمعتهما مساء أول من امس على ستاد 
نادي الكويت، وذلك بعد انتهاء الوقت 
االصلي واالشواط االضافية بالتعادل 
السلبي، وشهدت املباراة فرصا كثيرة 

مهدرة من اجلانبني.
وفي ضربات الترجيح سجل للشباب 
محمد زنيفر وعلي فورد وسعد العازمي 
واحمد تيتي واحمــد بومريوم وعلي 
مصطفى وعلي نادر واحلارس ســعد 
العنزي، فيما سجل للتضامن رونيني 

نوناتو ومشــعل الشــمري ويوسف 
العنيــزان وعبداهلل مســامح وحامد 
الرشيدي وعبداهلل الهزاع وفهد صباح، 
وسيلعب الشباب في الدور ربع النهائي 
مع الفائز من مواجهة اجلهراء والنصر.

أما الفحيحيل ففاز على برقان 1-3 
فــي املواجهــة التي جرت على ســتاد 
عبداهلل اخلليفة أول من امس وسيلتقي 

اليرموك في الدور ربع النهائي.
وانتهى الشوط االول سلبيا لعبا 
ونتيجة بعدما فضل برقان االكتفاء 
بالتكتل الدفاعي لتأمني منطقته، وفي 
الشوط الثاني سجل الفحيحيل ثالثية 
عن طريق مارديكيان )48(، وناصر 
القحطانــي مــن ركلــة جــزاء )66(، 
وفواز الرشــيدي )87(، فيما ســجل 
هدف برقان النيجيري شيبوزي باول 

»أوبي« )7٠(.

يحيى حميدان 

أكــد مدير فريق الكرة بنادي برقان مصطفى عزيز أن موســم »الذهبي« 
انتهى في الوقت احلالي عقب اخلروج من كأس األمير على يد الفحيحيل 3-1 
ضمن الدور التمهيدي من املســابقة، مشيرا الى ان التركيز حاليا سينصب 
 »stc« على الدفع بالعناصر الشــابة في املباريات الثالث املتبقية في دوري

للدرجة األولى بعد فقدان فرصة املنافسة على الصعود إلى »املمتاز«.
وبــني عزيز لـ »األنبــاء« أن برقان قدم مباراة ممتازة في الشــوط األول 
أمام الفحيحيل ولعب بحذر دفاعي مع التركيز على الهجمات املرتدة والتي 
اتيحت لنا من خاللها 3 فرص للتسجيل، ولكن استقبالنا لهدف في الدقائق 
األولى من الشــوط الثاني أربكنا وجعلنا نتخلى عن حذرنا ولم نتمكن من 

حتقيق ما نريده.
وأوضــح عزيز أن برقان الفريق الوحيــد الذي يخوض مبارياته بثالثة 
محترفني أجانب فقط أمام فرق متتلك ٥، الفتا إلى أن دخول النيجيري شيبوزي 
باول »أوبي« حســن من مستوى »الذهبي« وكان من أفضل الالعبني ومتكن 
من تسجيل هدف التقليص وبحثنا عن التعادل، إال أننا لم نوفق في ذلك.

مبارك اخلالدي

أشاد عضو مجلس إدارة نادي الشباب ورئيس جهاز 
الكرة جابر الزنكي بالفوز على التضامن بركالت الترجيح 
والتأهل لربع نهائي كأس سمو األمير، مضيفا »العبونا 
لــم يقصروا خالل املباراة التي شــهدت تألقا حلارســي 
مرمى الفريقني في التصدي لفرص حاســمة، فقد كانت 
املباراة مفتوحة من اجلانبني وشــهدت هجمات متبادلة 
وفرصا ضائعة من الفريقني لكننا في النهاية كنا األحق 
بالفوز رغم عدم إشراك ٥ العبني أساسيني منهم محترفون 
لضمان مشاركتهم في مباراة الدوري املقبلة التي متثل 
أهمية كبيرة الســيما مع تداخــل املباريات الذي أجبرنا 
على هذه اخلطوة، علما بأننا ال نلوم على جلنة املسابقات 
أو احتاد الكرة في ذلك نظرا للظروف اإلجبارية املتعلقة 
مبشــاركات املنتخــب األول واألوملبــي وفريقي العربي 

والكويت في البطولة اآلسيوية«.

أعلن مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود 
فليطــح انه وبناء على توجيهات وزير الدولة 
لشــؤون مجلس األمــة وزير الدولة لشــؤون 
الشباب محمد الراجحي، فقد تقرر إقامة املباريات 
النهائية لكأس صاحب السمو األمير وكأس سمو 
ولي العهد على ستاد جابر األحمد الدولي دون 
حتصيل الرســوم املقررة بالقرار رقم 8 لسنة 
٢٠18 بإصدار الالئحة املنظمة الستخدام مرافق 
الهيئــة العامة للرياضــة واجلهات التابعة لها 
وســتاد جابر األحمد الدولي وملحقاته، وذلك 
تبجيال وتقديرا واحتراما لصاحب السمو األمير 
وسمو ولي العهد وتشــجيعا للمواطنني على 

حضور املباريات واالستمتاع بها.
وبناء عليــه وجه فليطح كتابا إلى االحتاد 
الكويتــي بإقامــة املباريات املشــار إليها دون 

حتصيل أي رسوم.

عزيز: موسم برقان انتهى نهائي كأسي األمير وولي العهد دون رسومالزنكي: ال مالمة على »املسابقات« 

حمود فليطح

»سلة« اجلهراء والصليبخات
ملقعد في نصف نهائي الكأس

احلمود: الدورات الرمضانية 
فرصة للشباب

هادي العنزي

يلعب الفريق األول لكرة السلة بنادي اجلهراء مع نظيره 
الصليبخات في 9:3٠ مساء اليوم على صالة االحتاد مبجمع 
الشــيخ سعد العبداهلل للصاالت، في أولى مواجهات الدور 

ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد.
ويأمــل »اجلهراوية« مواصلة تقدمهم في الكأس، بعدما 
جتاوزوا القرين في الدور التمهيدي، وليواصلوا املشوار في 
البطولة التي تغيب عن خزائن الفريق منذ ســنني طويلة، 
وعلى اجلهة األخرى، يسعى الصليبخات إلى تأكيد التطور 
الكبير الذي شــهده الفريق في النصف الثاني من املوســم 
احلالي، مما وضعه منافسا شرسا على املراكز الثالثة األولى 
لدوري الدرجة األولى، وعليه يتوقع أن تشهد املواجهة اليوم 
منافسة مفتوحة بني فريقني مينيان النفس بالفوز بلقب كبير.

فــي  املستشــار  أكــد 
الديــوان األميري الشــيخ 
فيصل احلمود أن الدورات 
الرمضانية الرياضية التي 
تتم إقامتها في األندية أو في 
األماكن املخصصة لأللعاب 
املتعددة تعد واحدة من أكثر 
الفعاليات الرمضانية التي 
حتــدث تغييرا فــي طابع 
احلياة الرمضانية وتكسر 
حدة الروتــني الرمضاني، 
كما تستقطب هذه الدورات 
فئات متعددة من جماهير 

الشباب احملبة للرياضة حيث هي مبنزلة جتديد حقيقي 
لنشاطهم.

وأبدى احلمود إعجابه بالطاقات الشبابية التي تبادر 
وتستمتع بالرياضة الرمضانية عموما، مؤكدا أنها أحد 

املتنفسات الرائعة لهم حيث امللتقى الطيب للجميع.
كما قال احلمود: إن كان للجسد حق فللنفحات اإلميانية 
وجود أيضا من خالل املسابقات الدينية الرمضانية املتعددة 
ومنها مسابقة حفظ القرآن التي يدعمها ويرعاها للمرة 

التاسعة في مسجد بر الوالدين في منطقة أبوحليفة.

الشيخ فيصل احلمود

»يد« الكويت لتضميد جراحه أمام القادسية
يعقوب العوضي 

تتجــه األنظار إلــى صالة مجمع 
الشيخ ســعد العبداهلل في ضاحية 
صباح السالم في الـ 1٠.3٠ مساء اليوم 
حني يلعب الكويــت )3٢ نقطة( مع 
القادسية )16 نقطة( ضمن منافسات 
اجلولة 18 من الــدوري املمتاز لكرة 
اليد، ويسبق املباراة لقاء يجمع بني 
العربي )1٠ نقاط( مع برقان )18 نقطة( 

في الـ 8.3٠ على نفس الصالة. 
وتكمــن أهمية مباراة القادســية 
والكويت في تطلع األصفر للبقاء ضمن 
دائرة املنافسة بل إمكانية الوصول 
الى منصات التتويج حســابيا رغم 
صعوبة املهمة، حيث مازال باإلمكان 
تعويض نزيف النقاط الذي تعرض 
له األصفر. ويعتمد مدرب القادسية 
وليد ســاملني على كل من احملترفني 
البحرينيــني محمــد حبيــب وأحمد 
املقابي الى جانب سعود اجلريد، وباقر 
خريبط، وناصر بوخضرا، وعبداهلل 
عطية، وعبداهلل مبارك، ومحمود علي، 
وحارس املرمى فهد صلبوخ، ومحمد 

اليحيوح وسلمان املزعل.
ويأمل امللكي في حتقيق فوز مهم 
علــى الكويــت خاصة بعــد تعرض 
االخير خلســارته األولى في املوسم 

أمام كاظمة في اجلولة السابقة.
وفي املقابل، يرغب الكويت بقيادة 
املدرب الوطني هيثم الرشــيدي في 

العربي للهروب من القاع مبواجهة برقان اليوم

صالح املوسوي جنم اجلناح األمين في الكويت

العربي لعبور الصليبخات في كأس األمير
النصر يلتقي اجلهراء.. وتأهل الشباب والفحيحيل على حساب التضامن وبرقان

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكمــل األهلي، حامــل اللقب في املوســمني املاضيني، عقد 
الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا بفوزه الصعب على 
ضيفه الهالل السوداني بهدف نظيف مساء األحد على ملعب 
»الســالم« في القاهرة أمام نحــو ٥ آالف متفرج، في اجلولة 
السادسة واألخيرة من منافســات املجموعة األولى من دور 
املجموعات، وبذلك سيواصل »نادي القرن« مشواره في حملة 
الدفاع عن اللقب ســعيا لتعزيز رقمه القياسي كأكثر فريق 

تتويجا باللقب القاري )1٠ مرات(.
وبذلــك، وصلت 8 فرق لربع نهائــي البطولة، وهي صن 
داونــز واألهلي عــن املجموعة األولى، بينمــا عن املجموعة 
الثانية تأهل الثنائي العربي الرجاء املغربي ووفاق سطيف 
اجلزائــري، وعن املجموعة الثالثة تأهل الترجي التونســي 
وشباب بلوزداد اجلزائري، بينما وصل الوداد املغربي وبترو 

أتلتيكو األنغولي عن املجموعة الرابعة.
وحسب نظام البطولة، فإن األهلي وبعد احتالله وصافة 
»األولى« ســيواجه أحد فرق صــدارة املجموعات الثانية أو 
الثالثة أو الرابعة حســب القرعة التي ســتجرى اليوم مبقر 
االحتاد األفريقي )كاف( في القاهرة، وهو ما يعني انه سيواجه 

فريقا عربيا في ربع النهائي.

»ديربي« عربي ينتظر األهلي بربع نهائي أبطال أفريقيا

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورت بلسصباح السالم9:3٠اجلهراء ـ النصر

كويت سبورتالصداقة والسالم9:3٠العربي ـ الصليبخات
مدافع الشباب عبدالعزيز القطان يبعد الكرة 

قبل وصول العب التضامن اليسون هوي    )متني غوزال(

مداواة اجلراح والعودة إلى االنتصارات 
رغم أن املباراة تعتبر أداء واجب، إال 
أن االعتبارات املعنوية جتعلها مهمة 
للعميد. ويعتمد الرشــيدي على كل 
من احملترفني فانكيس كارول وآنخيل 
الــى صالح  هيرنانديــز باالضافــة 
الدوسري،  املوســوي، وعبدالعزيز 
ونواف الشمري، وحارس املرمى علي 
صفر، ومشــعل طه، وفــواز مبارك، 
وســيف العدوانــي، ومحمــد عامر، 

وعبدالعزيز الشمري ومهدي القالف.
وفي املواجهة الثانية يأمل العربي 
الفوز إلنقاذ ما ميكن إنقاذه في املوسم 
احلالي وتفادي الهبوط، حيث يتطلع 
مدربه د.أحمد فوالذ إلى حتقيق فوز 
صعــب على برقان وكســب نقطتني 
تقربه من املناطق الدافئة، وفي املقابل 
يطمح برقان الى الصعود إلى منصة 
التتويج وحصد نقطتني تضعانه في 

املركز الثاني مؤقتا.


