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الثالثاء ١ نوفمبر ٢٠٢٢ رياضـة

في انطالق اجلولة الثامنة من دوري زين املمتاز اليوم

منافسة قوية اليوم على النقاط منافسة قوية اليوم على النقاط 
الثالث بني العربي وكاظمة الثالث بني العربي وكاظمة 

(هاني الشمري)(هاني الشمري)

الكويت لتثبيت صدارته أمام النصر.. 
وكاظمة والعربي «صراع على املقدمة»

خيطان و«األخضر» وديًا غدًا.. والدوسري يعود للتدريبات
يحيى حميدان 

اتفقت إدارتا خيطان والعربي على اللعب 
وديا غدا (األربعاء) عند الساعة الـ ٦ مساء على 
ستاد صباح السالم وذلك في إطار حتضيرات 
األول للقــاء برقان في دوري «زين» للدرجة 
األولى يوم ٩ نوفمبر اجلاري، فيما يريد الثاني 
االستفادة من املواجهة ملنح بعض العبيه دقائق 
لعب إضافية ملن لم يشارك في لقاء اليوم أمام 

كاظمة في الدوري املمتاز. 
وتعاقدت إدارة «األحمر واألسود» مع املعد 
البدني التونسي مجدي إبراهيم ليخلف مواطنه 
املســتقيل مصطفى بن حمزة منذ ٤ أكتوبر 

املاضي، وســبق إلبراهيم أن عمل في أندية 
القادسية والعروبة والوحدة في السعودية. 

ودخل حارس خيطان أحمد الدوســري 
للتدريبات اجلماعية مع زمالئه احلراس في 
اليومني املاضيني بعد شفائه من اإلصابة التي 
تعرض لها في الرباط الصليبي خالل أبريل 

املاضي. 
وينتظر «األحمر واألسود» عودة كل من 
سعد املطيري وحسن خليفة خالل األيام املقبلة 
بعد إنهائهما فترة العالج إلصابة األول في الركبة 
والثاني في الرقبة، فيما انضم علي باش لزميله 
املدافع الفرنســي إسحاق كونيه الصابة في 
الرباط الصليبي وتأكد انتهاء موسمهما رسميا.

مشاركة عموري 
مع «األبيض» غير مؤكدة

يحيى حميدان

تبدو مشــاركة جناح فريــق الكرة بنادي الكويت 
عمرو عبدالفتاح «عموري» غير مؤكدة في لقاء اليوم 
«املهم» أمــام النصر ضمن اجلولة الثامنة من دوري 
«زين» املمتاز. وأزال «عموري» اجلبس من يده بعدما 
نصحه األطبــاء بضرورة الراحة األســبوع املاضي، 
وعليه فإن مشــاركته اليوم ســتكون مرهونة مبدى 
جاهزيته البدنية حسب رأي املعدين البدنيني وشفاء 
إصابته، حتى ال تتفاقم. ويغيب عن «األبيض» أيضا 

كل من طالل جازع ورضا هاني.

العتيبي: ال إصابات في الساملية.. واجلهراء «صعب»
هادي العنزي

أكد نائب رئيس جهاز الكرة بنادي الساملية 
وايل العتيبي جاهزية فريقه الفنية والبدنية 
والذهنية ملواجهة اجلهراء غدا، وقال لـ «األنباء»: 
خرجنا مبكاسب كبيرة في منافسات كأس سمو 
ولي العهد باإلضافة إلى التأهل للدور نصف 
النهائي، وقدم العبو السماوي أداء متوازنا، 
وعلينا البناء على ما سبق، وعدم اإلفراط في 

الثقة في مواجهات الدوري.
وذكر العتيبي أن صفوف الساملية ستكون 
مكتملة أمام اجلهراء، وينتظرنا خصم حقق 
نتائج متميزة في البطولة األطول في املوسم، 

ومتكن من الفوز على بطل الدوري للموسم 
املاضي، واخلروج بنقطة أمام كاظمة، ولديه 
العديد من العناصر املتميزة مبختلف املراكز، 
وعليه فإن املواجهة ستكون صعبة ومتكافئة، 
الفتا إلى أن إدارة السماوي تبدي ارتياحا كبيرا 
ألداء احملترفني، وليست هناك نية لتعاقدات 
جديدة. وأشــار إلى أن إدارة الساملية تنتظر 
قرار جلنة املسابقات بشأن الفترة التي ستشهد 
انطالق كأس العالم، قائال: لم نعتمد حتى اآلن 
أي برنامج محلي أو خارجي للفريق في الفترة 
املقبلة لعدم معرفة إن كان ســيتم استئناف 
كأس زين أو ستكون فترة توقف كلي للنشاط 

الكروي، آمال أن يتم البت في األمر سريعا.

ناصر العنزي

من جديــد تعود فرق دوري زين املمتاز لســاحة 
املنافسة بعد توقف خاضت خالله مسابقة كأس سمو 
ولــي العهد، حيث تقــام اليوم مباراتــان في انطالق 
اجلولة الثامنة في غاية األهمية ستحددان بشكل كبير 

ترتيب مراكز الصدارة.
ففي املباراة األولى سيكون الكويت املتصدر بـ١٤

نقطة في أهبة االستعداد ملالقاة النصر السادس برصيد 
٩ نقــاط على ملعب الثاني في جليب الشــيوخ، وفي 
املباراة الثانية ســتكون اإلثارة والندية واحلماســة 
حاضرة في مواجهة كاظمة صاحب املركز الثاني بـ ١٣

نقطة مع العربي الثالث بـ ١٠ نقاط على ستاد الصداقة 
والسالم. يذكر ان الدوري سيتوقف بعد اجلولة التاسعة 

حائرة وكل منهما قادر على إطاحة اآلخر، حيث ينتظر 
«البرتقالي» زلة الكويت قبله ليقفز للصدارة، ومثله 
األخضر يبحث عن الفوز لالقتراب من املركزين األول 
والثاني، لذلك نتوقع مباراة حافلة بالندية واألهداف، 
وقد تعثر كاظمة في آخر مباراة في الدوري بالتعادل مع 
التضامن ٢-٢ وخسر في آخر مباراة له من القادسية 
في كأس ســمو ولــي العهد، لذلك وجــب على مدربه 

ماركوف تصحيح وضعه.
من جانبه، فإن العربي في حالة انتعاش بعد ان عاد 
إلى وضعه الطبيعي كمنافس على املقدمة بعدما كان 
فــي مركز متأخر إثر آخر فوز حققه في الدوري على 
الفحيحيل ٢-١، واســتحق مدربه البوسني روسمير 
سفيكو ان يكون مدرب اجلولة املاضية، كما أخذ بيد 
«األخضر» إلى مواجهة ملتهبة مع القادسية في نصف 
نهائي بطولة كأس ســمو ولي العهد، ومن املتوقع أن 

يغيب عن األخضر علي خلف لإلصابة.
ويديــر مباراة الكويت والنصر احلكم ضيف اهللا 
الفضلي، فيما اســندت مواجهــة كاظمة والعربي إلى 

احلكم سعد الفضلي.

والتي تختتم في ١٢ اجلاري. ويدخل الكويت مواجهة 
اليوم وهو يعاني آثار اخلســارة واخلروج من كأس 
سمو ولي العهد على يد الساملية بعد ما شهدت حالة 
توتر شديدة أسفرت عن إيقاف مدافعه فهد الهاجري 
٤ مباريات إضافة إلى مباراتني عقوبة الطرد، وال شك 
ان الهاجــري إحدى ركائز «األبيض» ومن املتوقع ان 
يحل مكانه فهد حمود، وســيكون وضع مدربه رادان 
غاسانني حرجا للغاية إذا اهتزت صدارة فريقه اليوم 
لكنه بعناصر اخلبرة والشــباب قادر على جتاوز ما 
حصل والتمســك بالصدارة التي يتنافس عليها اكثر 
من فريق، وقد استعد الكويت للمواجهة بجميع العبيه 
باستثناء إصابة حلقت بالعبه عمرو عبدالفتاح استدعت 
وضع يده في اجلبس. أما النصر فقد تعادل في آخر 
مباراة له بالدوري أمام الساملية بدون أهداف ومازال 
محافظا على مركزه في وسط الترتيب، لكن لن يؤمن 
عليــه إذا تعثر اليوم، وكان العنابي بإشــراف مدربه 
محمد املشعان متذبذبا في أدائه «مرة فوق ومرة حتت» 

لكنه أمام فرق املقدمة يظهر بشكل جيد.
وفي مواجهة كاظمة والعربي فالترشــيحات تقف 

«زين» راعيًا لدوري احتاد الفروسية

أعلنــت «زين» املــزود الرائد للخدمات 
الرقمية في الكويت، عن رعايتها الذهبية 
للنسخة الثانية من دوري االحتاد الكويتي 
للفروسية - رياضة قفز احلواجز، وذلك 
بالتعــاون مع اللجنــة األوملبية الكويتية 
والهيئــة العامة للرياضة، والذي انطلقت 
جولته األولى في مركز الكويت للفروسية 
مبنطقة صبحان وسط مشاركة العديد من 
الفرسان الذين مثلوا مختلف األندية احمللية 
وحشد غفير من محبي رياضة الفروسية.

وعبرت «زين» عن فخرها باســتمرار 
دعمها لهذا احلدث الرياضي احمللي البارز 
الــذي ترعــاه للعام الثاني علــى التوالي 
بالتعاون مع االحتاد الكويتي للفروسية، 
حيث يأتي دعمها حتت مظلة استراتيجيتها 
لتطويــر قطاعي الرياضة والشــباب في 
الكويت، فالشــركة تؤمن كثيرا باملواهب 
والقــدرات الرياضية لشــباب وشــابات 
الكويــت، خاصة مع شــغف الكثير منهم 
برياضة الفروسية التي تتجذر في هويتنا 

الكويتية والعربية واإلسالمية.
وتقام النسخة الثانية من دوري االحتاد 
الكويتي للفروسية - قفز احلواجز (موسم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣) مبشاركة مئات الفرسان الذين 
ميثلون مختلف أندية الفروســية العامة 
واخلاصة في البالد، حيث يتنافسون في 

عدة بطوالت محلية ضمن الدوري تقام في 
عدد من األندية احمللية منها نادي الصيد 
والفروســية ومركز الكويت للفروســية 

ونادي املسيلة للفروسية.
وحترص زين على تشــجيع مختلف 
التــي  الرســمية  الرياضيــة  األنشــطة 
تســتضيفها الدولة بهدف املســاهمة في 
رفع اســم الرياضة الكويتية وتطويرها، 
حيــث تؤمن بأن لدى مؤسســات القطاع 
اخلاص دور مهما وحيويا في تنمية قطاعي 
الشــباب والرياضة فــي الكويت، وتقوم 
بنقــل هذا املفهــوم إلــى أرض الواقع من 
خالل رعاية ودعــم العديد من الفعاليات 
الرياضية الكبرى على مستوى الكويت، 

ومنها هذا احلدث احمللي.
وأكــدت الشــركة أن رعايتهــا جــاءت 
متاشيا مع استراتيجيتها االجتماعية التي 
تنتهجها جتاه قطاع الرياضة والشباب، 
فهي تفخر برعاية ودعم مجموعة كبيرة من 
الرياضيني الكويتيني الذين ميثلون الكويت 
في احملافل احملليــة واإلقليمية والعاملية 
من خالل إجنازاتهم التي تفخر الشــركة 
بها، والعديد منهم في رياضة الفروسية. 
هذا، وقد شارك فريق زين رئيس مجلس 
إدارة االحتاد الكويتي للفروسية مسعود 
حيات في تكرمي الفائزين باجلولة األولى.

مسعود حيات يتوسط فريق «زين» خالل تكرمي الفائزين باجلولة األولى

جانب من اجلولة األولى

«رماية ولي العهد» تدخل يومها اخلامس بنجاح
تدخل بطولة ســمو ولي 
العهد الشيخ مشعل األحمد 
الســنوية الكبــرى الثالثــة 
للرماية يومها اخلامس بإقامة 
املسابقات في التراب للرجال 
والناشــئني في الرماية على 
٧٥ طبقا، إلى جانب مسابقة 
بندقية هواء ١٠ متر للرجال 
إلي  والســيدات، باإلضافــة 
الرســمي لرماية  التدريــب 
املســدس ضغط الهــواء ١٠

متر للرجال والسيدات.
وفي هذا الصدد، صرح أمني 
الصندوق في نادي الرماية 
الكويتــي الرياضي عيســى 
البطى بوطيبان، بأن النادي 

وهو مطمئــن وجل تركيزه 
على الرماية فقــط، مضيفا 
أن أعمــال الصيانة مبجمع 
ميادين الشيخ صباح األحمد 
األوملبي للرماية جتري دائما 
على قدم وساق طوال العام، 
حتى يظل املجمع بجاهزية 
دائما إلقامة البطوالت احمللية 
والدولية في أي وقت. وقال 
البطــي بوطيبــان ان الدعم 
الذي يتلقــاه رماة وراميات 
الكويــت والرماية الكويتية 
من القيادة السياسية يعتبر 
حافزا مشجعا للرماة على بذل 
كل ما لديهم في متثيل دولتهم 
احلبيبة الكويت أفضل متثيل، 

فوزهــا بذهبية «التراب» له 
طعم خــاص ألن الفوز أتى 
بعــد منافســة شــديدة مع 
أفضــل راميات فــي الكويت 
وهن من بني األبطال الالتي 
مثلــن الكويــت خير متثيل 
في بطــوالت دولية عديدة، 
كما قالــت الفائــزة بذهبية 
«الســكيت» أفــراح عادل ان 
الدعــم الــذي تلقــاه الرماة 
والراميات من مجلس إدارة 
احتاد ونادي الرماية الكويتي 
الرياضي له أكبــر األثر في 
تهيئة األجواء املناسبة للرماة 
للتركيز على األداء وحتقيق 

اإلجنازات.

مضيفا ان رعاية سمو ولي 
العهد لبطولة غالية الفتتاح 
لنــادي  الرياضــي  املوســم 
الرماية الكويتي الرياضي هو 
أكبر دليل على اهتمام القيادة 

السياسية بهذه الرياضة.
هــذا، وســتعقد اللجنــة 
العليــا املنظمة للبطولة في 
متام الساعة احلادية عشرة 
والنصف مــن صباح اليوم 
مؤمترا صحافيا للحديث عن 
البطولة وأمور الرماية لهذا 
املوسم واالستعداد ألوملبياد 
باريس ٢٠٢٤. وفيما يخص 
البطولــة، قالت  منافســات 
الراميــة ســارة احلــوال ان 

عيسى البطى بوطيبان

حريص علــى توفير كل ما 
يحتاجه الرامي ليتنافس على 
البطوالت بالشكل الصحيح 

ختام البطولة الدولية لتنس الرجال
اختتمت أول من أمس بطولة الكويت الدولية 
ALZAHRA) على مالعب  Mللتنس للرجال (١٥
احتاد التنس مبجمع الشــيخ جابر العبداهللا 
الدولي للتنس مبشاركة ٥٣ العبا من ١٦ دولة 
برعاية وحضور الشيخ أحمد اجلابر رئيس 
االحتادين الكويتي والعربي للتنس. وحضر 
املباراة النهائية عدد من أعضاء مجلس إدارة 
االحتاد. وأسفرت مباريات مسابقة الفردي عن 
باالفوم كوفابيتوكتد  التايلندي  الالعب  فوز 
باملركز األول والتشيكي دومينيك باالن باملركز 
الثاني، وفي مسابقة الزوجي فاز الثنائي املكون 

من البريطاني ويليام جانسن وزميله الپولندي 
بوريس زجوال باملركز األول، وفاز باملركز الثاني 
الثنائي املكون من الالعبني بكهان أتلينيغريف 

وزميله إيفان دينيسوف.
وبختام هذه البطولة تتبقى بطولة واحدة 
مماثلة تقام حاليا وتختتم األحد املقبل، وهي 
ختام سلسلة البطوالت الدولية للتنس التي 
نظمها االحتــاد الكويتي للتنس على مالعبه 
بإشراف االحتاد الدولي مبشاركة العبني من 
مختلــف دول العالم من أجــل حصاد نقاط 

الشيخ أحمد اجلابر خالل تتويج الفائزينالتصنيف الدولية.

الصليبخات يفاجئ العربي في انطالق دوري «السلة»
هادي العنزي

سجل الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الصليبخات بداية متميزة في دوري الدمج 
بالفــوز علــى العربــي ٩٢-٨٥ في أولى 
مباريات الفريقني بالــدوري العام لكرة 
السلة، وذلك في املواجهة التي جمعتهما 
أمــس األول على صالــة االحتاد مبجمع 
الشيخ سعد العبداهللا للصاالت بضاحية 

صباح السالم.
كما تفوق اجلهراء على اليرموك ٩٦-٧٣

في املواجهة الثانية التي أقيمت على ذات 
الصالة. ويدشن فريقا التضامن والنصر 
في الـ ٧:١٥ مساء اليوم مشوارهما في دوري 
الدمــج. وتألق الصليبخــات املتجدد في 
مواجهته مع العربي، ومتكن من اخلروج 
متفوقا في الربع األول بنتيجة مضاعفة 

٢٩-١١، وضاعف الفارق مع نهاية النصف 
األول من املباراة ٦٢-٣٠ نقطة، فيما حتسن 
أداء األخضر في الربعني الثالث والرابع 
لكنه لم يكن كافيا لتقليص الفارق الكبير، 
ليقدم الصليبخات نفســه منافســا على 
أحد املراكز الســتة املؤهلــة إلى الدوري 
املمتاز، وشــهدت املباراة تألق احملترف 
ايسياه سيكيز بتسجيله ٤٤ نقطة ملصلحة 

الصليبخات.
وفي املواجهة الثانية، دانت األفضلية 
في نصفهــا األول ملصلحة اجلهراء الذي 
خرج متقدمــا ٥٤-٢٩ نقطــة، فيما كان 
«أبناء مشــرف» األفضل بالتســجيل في 
النصف الثاني، وإن كان الفارق لم يتجاوز 
نقطة واحدة، ٢٨-٢٧ و١٦-١٥ في الربعني 
الثالــث والرابع تواليا، لكن لم يكن ذلك 

كافيا للفوز.

اجلهراء يتجاوز اليرموك.. والتضامن يصطدم بالنصر

(متني غوزال) محترف الصليبخات ايسياه سيكيز تألق أمام العربي  

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتعلي صباح السالم٥:٣٠النصر ـ الكويت
كويت سبورتالصداقة والسالم٧:٥٠كاظمة ـ العربي


