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اخلميس ٢٧ اكتوبر ٢٠٢٢ رياضـة

الساملية يُحبط طموحات برقان بـ «مهرجان أهداف».. والساحل يلتقي التضامن في ختام ربع نهائي كأس ولي العهد

«األخضر» لتجديد انتصار الدوري على «األشاوس» ومواصلة حملة الدفاع عن لقبه

بنك برقان يشارك في بطولة 
Ooredoo business لكرة القدم

يشارك بنك برقان في بطولة كرة القدم 
التي تنظمها شركة Ooredoo ملوظفي شركات 
القطاعــني احلكومي واخلاص في الكويت، 
وتقام بطولة Ooredoo business لكرة القدم 
للشــركات من تاريخ ١٦ لغاية ٢٩ اجلاري، 
وتضم مجموعة كبيرة من أبرز اجلهات من 

مختلف القطاعات.
وتؤكــد مشــاركة البنــك فــي البطولة 
علــى اهتمامه بتعزيز ثقافــة الرياضة في 
املجتمع بشكل عام وملوظفيه بشكل خاص، 
مبا يتماشى مع استراتيجيته للمسؤولية 

االجتماعية التي تركز على حتقيق التغيير 
اإليجابي مــن خالل األنشــطة والفعاليات 

الرياضية.
وقد صرح مدير أول - املشتريات في بنك 
برقان حامد احلمود: «نحرص في بنك برقان 
على اســتثمار أفضل الفــرص التي ميكنها 
أن تعزز من بيئة العمل اإليجابية لفريقنا، 
حيث إن التغيير احلقيقي في املجتمع، والذي 
نعتبره أحد أهم مسؤولياتنا كمؤسسة مالية 
وطنية رائدة، يبدأ من الداخل ويكبر ويستمر 
بني أوساط اجلمهور بتضافر كافة اجلهود».

فريق بنك برقان املشارك في البطولة

انطالق «رماية ولي العهد» اليوم
تنطلــق اليــوم علــى 
مجمــع مياديــن الشــيخ 
صبــاح األحمــد األوملبي 
للرمايــة، وعلــى ميــدان 
نادي الرماية فرع اجلهراء، 
بطولة ســمو ولي العهد 
السنوية الكبرى الثالثة، 
أولــى مســابقات  وهــي 
الرماية للموسم اجلديد، 
حتــى  تســتمر  والتــي 
الســبت ٥ نوفمبر املقبل 
في مســابقات املســدس 
والبندقيــة ضغط الهواء 

١٠م ناشــئني، معلنة بدء املوسم احمللي 
اجلديد مبشاركة واسعة من رماة النادي 
ورماة احلرس الوطنــي ووزارة الدفاع 
ووزارة الداخليــة، وكذلك رماة من دول 
مجلس التعاون اخلليجي الشــقيقة في 
مســابقات رمايات (الســكيت - التراب 
- واملسدس والبندقية ضغط الهواء ١٠

أمتار - املسدس ٢٥م والبندقية ٥٠ مترا 
- القوس والســهم األوملبي)، فيما تقام 

في متام الساعة التاسعة 
صباحا التدريبات الرسمية 
ملسابقتي السكيت والتراب 
للســيدات علــى مجمــع 
الشــيخ صباح  مياديــن 

األحمد األوملبي.
من جانبــه، قدم أمني 
عام االحتاديــن الكويتي 
والعربــي للرماية، مدير 
البطولة عبيد العصيمي 
الشكر والتقدير لسمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
راعي البطولة على دعمه 
وتشــجيعه املتواصل لرياضــة الرماية 
الكويتية، وأضاف أن رعاية سموه بطولة 
ســنوية كبرى حتمل اســم ســموه يعد 
مصــدر فخر واعتزاز جلميع منتســبي 

نادي واحتاد الرماية الكويتي.
وأضاف أن مجلس إدارة احتاد الرماية 
اعتمد جدول مســابقات املوســم احمللي 
الرياضــي اجلديــد بتنظيــم العديد من 

البطوالت.

عبيد العصيمي

صراع صدارة في بطولة احتاد الطائرة
يعقوب العوضي

تقام اليوم ٤ مباريات 
ضمن منافســات بطولة 
احتــاد الكــرة الطائــرة، 
حيث يلتقي الكويت (١٥

نقطة) مع برقان (٥ نقاط) 
في الـــ ٥:٠٠ على صالة 
االحتاد في مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا بضاحية 
الســالم، فيمــا  صبــاح 
يواجه العربي (٨ نقاط) 
كاظمــة (١٥نقطة) في الـ 
٧:٠٠ على الصالة نفسها، 
ويستضيف القادسية (١١

نقطة) اجلهراء (١٠ نقاط) 
في الـ ٦:٣٠، وفي التوقيت 
نفسه يستضيف الساحل 
(٥ نقاط) الصليبخـــات 

(٣ نقاط).
ويتطلــع كاظمــة لالنفــراد بالصدارة 
واالبتعاد عن أقرب منافسيه الكويت الذي 
يتساوى معه بنفس الرصيد، بينما يأمل 
األخضر خطف نقاط املباراة من أحد أبرز 
املرشــحني للقب، ويبحث القادسية عن ٣

نقاط تعيده إلى دائرة املنافسة على اللقب 
واالقتراب من الوصيف.

أما لقاء الساحل والصليبخات فيحمل 

أهميــة كبيرة فــي الهروب مــن املراكز 
املتأخرة والعبور إلــى املنطقة الدافئة. 
وفي مباراة الكويت مع برقان ميني العميد 
النفس بحصد النقاط الثالث وتضييق 
اخلناق على البرتقالي منافسه املباشر 
واعتالء الصدارة ولو مؤقتا، فيما يسعى 
برقــان إلى إثبات وجــوده كأحد الفرق 

املنافسة في البطولة.

من مواجهة سابقة لكاظمة والقادسية

ل مشكلة برقان إلى «األوملبية» املطيري يحوِّ
توّجه رئيس نادي برقان همالن الهمالن بالشكر إلى وزير اإلعالم 
وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن املطيري لتوجيهه بحل 
مشــكلة النادي ووضعها على املسار الصحيح من خالل حتويلها 

الى اللجنة األوملبية الكويتية.
جاء ذلك خالل اســتقبال الوزيــر عبدالرحمن املطيري للهمالن 
ونائب رئيس نادي برقان مساعد الرشيدي، وبحضور مدير هيئة 

الرياضة بالتكليف محمود أبل.
وقال الهمالن: «كان من املفترض أن يقوم مسؤولو الهيئة العامة 
للرياضة بهذا األمر وحتويل املشــكلة للجنة األوملبية منذ البداية 
حتى ال تتعطل أمور النادي من صرف رواتب احملترفني واملدربني 
وكل ما يتعلق مبجاالت الصرف التي ال تزال متوقفة منذ فترة».

وأضاف: «نرجو من اللجنة األوملبية الكويتية أن تقوم بدورها 
في حماية مصالح النادي والالعبني والعاملني عبر تطبيق النظام 

الوزير عبدالرحمن املطيري متوسطاً محمود أبل وهمالن الهمالن ومساعد الرشيدياألساسي للنادي».

جتهيزات ضخمة إلطالق 
«نسائية الهوكي الدولية»

أعلن مدير نادي األلعاب الشــتوية صباح النصر، عن 
وجود جتهيزات موســعة جتري على قدم وساق بإشراف 
مباشــر من رئيس النادي فهيد العجمي، متهيدا النطالق 
البطولة النسائية للهوكي، والتي تعد أضخم حدث رياضي 
بتلك الفترة على أرض الكويت، حيث تتنافس نحو ١٥٠ العبة 
من مختلف أنحاء العالم ضمن البطولة التي ينظمها االحتاد 
الدولي لهوكي اجلليد. وأضاف أن إدارة النادي حرصت طوال 
الفترة املاضية على وضع خطة متكاملة تهدف إلى توفير كل 
العوامل والعناصر إلجناح البطولة، وإظهارها باملظهر الالئق 
التي يتناسب مع مكانة الكويت، حيث مت تشكيل فرق للعمل 
وتوفير كل األدوات واملعدات، وتوفير أماكن ذات مستوى 
عال من الرفاهية لتســكني الالعبــات، موضحا أن البطولة 
ستشارك فيها العبات ٦ دول هي: الكويت، اإلمارات، ايرلندا، 

ولوكسمبورغ، وكلومبيا، واندورا.
وأوضــح أن العجمي حرص علــى متابعة كل تفاصيل 
االستعداد لتلك البطولة الدولية بشكل شخصي، حيث قام 
بعقد عدة اجتماعات حتضيرية ملناقشة كل التجهيزات وآلية 
تنفيذها، مشددا على أهمية تضافر اجلهود بني جميع العاملني 
في النادي من أجل إجناح البطولة وجتنب وقوع أية أخطاء، 
وإظهار البطولة باملظهر الذي يليق باملكانة الدولية للكويت.

وأكد أن البطولة إضافة قيمة للتاريخ الرياضي الكويتي، 
كما انها ستســهم في تشجيع العديد من الشباب واألطفال 
على ممارسة هذه الرياضة خاصة في ظل الدعم واالهتمام 

املقدم من جانب النادي.

العربي للدفاع عن لقبه أمام الفحيحيلالعربي للدفاع عن لقبه أمام الفحيحيل

سابلون يضع خطة مدروسة للنهوض بـ «الكرة الكويتية»سابلون يضع خطة مدروسة للنهوض بـ «الكرة الكويتية»
بالتركيز على منتخبات «الناشئني» وما دون

يحيى حميدان

باشــر املستشــار الفنــي في احتــاد كرة 
القدم البلجيكي ميشيل سابلون مهام عمله 
للنهوض بالكــرة الكويتية من خالل وضع 
استراتيجية جديدة تخص جميع املنتخبات 

الوطنية مبختلف األعمار.
وقد استغل الفترة املاضية خالل تواجده 
في البالد ملشــاهدة مستوى املنتخبات على 

أرض الواقع وتسجيل مالحظاته.
ويسعى سابلون الى التركيز على منتخبات 
الناشئني (حتت ١٨ سنة) واألشبال (حتت ١٦

سنة) والبراعم (حتت ١٤ سنة) لوضع خطط 
تدريبية متكاملة لتطوير مســتويات العبي 
هذه املراحل العمرية، حيث أكد في أكثر من 
مناسبة ملسؤولي االحتاد، أن هناك صعوبة 
في تطوير املراحل العمرية األعلى لتجاوزهم 

مرحلة التعلم، وســيعمل على وضع برامج 
أخرى لهم.

ووضع سابلون آلية جديدة الختيار العبي 
منتخبات الناشئني وما دون، حيث عقد اجتماعا 
مع املدربني املرتبطني بعقود مع االحتاد ليشرح 
لهم هذه اآللية، باإلضافة إلى كيفية اكتشاف 
الالعبني وكل األمور الفنية حول هذا األمر.

وحرص املستشار الفني في احتاد الكرة 
على توزيع احلضور بني املدربني في جميع 
مباريات املراحل السنية، مبعدل مدرب في كل 
مباراة، وذلك لوضع النقاط الفنية الالزمة حول 
كل صغيرة وكبيرة تخص الالعبني، ليكون 
االختيار دقيقا ومبنيا على أســس ســليمة، 
علــى عكس ما كان يحصل ســابقا من خالل 
حضور مدربي املنتخبات لدقائق معدودة في 
إحدى املباريات، وفي املقابل ال تشــهد باقي 

املالعب حضورا من جانبهم.

كأس جديدة لـ«السوبر» املصري
القاهرة - سامي عبد الفتاح

يواصل فريقا األهلي بقيادة كولر والزمالك بقيادة فيريرا 
تدريباتهما في أبوظبي استعدادا ملباراة السوبر املصري غدا 
على ملعب هزاع بن زايد. وأخطر احتاد الكرة املصري الناديني 
بتطبيق الوقت اإلضافي في السوبر حال انتهاء الوقت األصلي 
بالتعادل بني الفريقني، وفي حالة استمرار التعادل سيتم اللجوء 
لركالت الترجيح. وتسبق املباراة احتفالية مبشاركة بعض 
الفرق الشــعبية بجانب حفل غنائي يحييه املطرب املصري 
أحمد سعد، كما كشفت الشركة الراعية لالحتاد املصري لكرة 

القدم عن تصميم كأس السوبر املصري اجلديد.

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتستاد ثامر٥:٣٥الساحل ـ التضامن
كويت سبورتالصداقة والسالم٨:٣٥العربي ـ الفحيحيل

ناصر العنزي - يحيى حميدان

حجز الساملية املقعد األول في الدور نصف النهائي من مسابقة كأس 
ولي العهد بعد فوزه الكبير على برقان ٨-١ مساء أمس على ستاد محمد 

احلمد، لينتظر الفائز من لقاء التضامن والشباب اليوم. 
ويعد هذا الفوز األكبر لـ «السماوي» على برقان في 

تاريخ مواجهات الفريقني. 
واســتغل الســاملية البدايــة الضعيفــة من 

«الذهبــي» واهتــزاز خــط دفاعه، ليســجل 
السماوي ٤ أهداف بشكل متتال عن طريق 
العاجي جمعة سعيد (٣)، ومبارك الفنيني 
(٦)، والعراقي آسو رستم (١٩ من ركلة 

جزاء و٢٥ و٨٧). 
وقام مــدرب برقان محمــد العزب 
بعمل تبديلني مبكرين، حيث ســحب 
البرازيليني ويسلي سانتوس، وتايلون 
نيكوالس في الدقيقة ٣٠، ونزل عوضا 
عنهما فهد الهولي وعبدالرحمن دايخ، 

وكانت احملاولة الوحيــدة لـ «الذهبي» 
في الشــوط األول من ركلة حرة مباشرة 

نفذها ناصر القحطاني وتصدى لها حارس 
الساملية أحمد عادي في الدقيقة ٤١. 

وفي الشــوط الثاني، أضاف الساملية الهدف 
اخلامس من البديل عذبي شهاب بعد متريرة مميزة 

من رســتم (٤٦). وقلص فالح العجمي «بالرأس» الفارق 
ملصلحة برقان إثر متريرة متقنة من فرحان سعد (٥٢). 

وأعاد الفنيني الفارق لسابق عهده بتسجيله الهدف السادس للساملية 
(٥٩)، وعزز فهد مرزوق تقدم «السماوي» بالهدف السابع (٧٤)، والعراقي 

آسو رستم بهدف ثامن (٨٧).
إلى ذلك، تتحدد مساء اليوم أضالع املربع الذهبي لكأس سمو ولي العهد 
بعد ما دخلت البطولة في مراحلها احلاسمة، حيث تقام مباراتان في ختام 

الدور ربع النهائي، ففي املباراة األولى يلعب الساحل مع التضامن على 
ملعب ثامر والكفة متساوية بينهما لتحقيق الفوز، وفي املواجهة الثانية 
يستهل العربي حامل اللقب مشواره في البطولة مبواجهة الفحيحيل على 
ســتاد الصداقة والسالم. وفي مباراة الساحل والتضامن، فإن فرصتهما 
للتأهل متســاوية، فاألول جنح فــي حتقيق الفوز على النصر 
بعد مباراة مثيرة وهو الفوز األول له في املوســم بعد 
ما ساءت نتائجه في الدوري واحتل املركز األخير، 
وفرصته اليوم كبيرة لبلوغ املربع الذهبي، األمر 
الذي سيرفع من معنويات العبي املدرب محمد 

دهيليس لتحقيق نتائج افضل.
ومن جانبه، فإن التضامن تأهل على 
حساب الشباب ولم يستقر على مستوى 
ثابت في املوسم احلالي، ويدخل املدرب 
جمــال القبندي مكتمــل الصفوف في 
مبــاراة اليوم ويســعى إلى تصحيح 

بعض األخطاء.
وفي املباراة األخرى، فإن جماهير 
العربي ستكون حاضرة بقوة ملساندة 
«أخضرها» للدفاع عن لقبه الذي اعتاد 
الفوز به، ويواجه اليوم الفحيحيل للمرة 
الثانية بعد ما تغلب عليه في الدوري، مما 
يجعل فرصته متاحة لبلوغ املرحلة املقبلة، 
وقد حتسن حال األخضر في املباريات األخيرة 
بعدمــا تعثر في بداية الدوري وقفز للمركز الثالث 
بفضــل روح الالعبــني العاليــة وحرصهم علــى العودة 
للمنافسة على املقدمة. وال شك أن عناصر اخلبرة مثل السنوسي 
الهــادي ومحمد صولة وعلــي خلف وغيرهم قادرون علــى التعامل مع 
مباريــات خــروج املغلوب. أمــا الفحيحيل، فإن مدربــه فراس اخلطيب 
أدخل حتســينات في صفوف فريقه مكنته من حتقيق نتائج جيدة قبل 
ان يتغلــب علــى خيطان في الدور التمهيدي، لكنه ســيدخل في اختبار 

صعب آخر عليه التعامل معه بحذر شديد.

مبارك الفنيني يقود هجمة على مرمى برقانمبارك الفنيني يقود هجمة على مرمى برقان
(ريليش كومار)(ريليش كومار)


