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«الرماية»: فخورون بتنظيم 
بطولة «ولي العهد» الثالثة

القادسية والقرين 
يختتمان أولى جوالت «السلة»

«طائرة كاظمة» يستعيد الصدارة

أعرب رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي عن فخره واعتزازه 
وجميع منتسبي النادي بتنظيم بطولة سمو ولي العهد الشيخ 
مشعل األحمد السنوية الكبرى الثالثة للرماية املتواصلة على 
مجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي للرماية والتي 

تعد تدشينا للموسم الرياضي للنادي.
وقــال العتيبي في املؤمتر الصحافي الذي أقيم أمس إن 
البطولة التي بدأت قبل أيام تشــمل إقامة جميع املسابقات 
األوملبية في رمايات املسدس والبندقية والتراب والسكيت 
والقوس والسهم لفئات الرجال والسيدات والناشئني وتشهد 
مشاركة كبيرة من رماة الكويت ودول مجلس التعاون اخلليجي.

وأضاف أن البطولة تكتسب أهمية كبيرة كونها ستمثل 
تقييما ملستوى رماة وراميات املنتخب الكويتي الذي تنتظره 
مشــاركات مهمة في الفترة املقبلة في العديد من البطوالت 
الدوليــة التأهيلية لدورة األلعــاب ألوملبية (باريس ٢٠٢٤)، 
إذ يســعى النادي لتأهيل أكبر عدد من الرماة لهذا امللتقى 

الرياضي األكبر بالعالم.
ولفت العتيبي إلى أن الرماية الكويتية حققت الكثير من 
اإلجنازات باملوســم املاضي والذي متثــل في الفوز بـ ٧٦
ميداليــة متنوعة بواقع ٢٦ ذهبية و٢٦ فضية و٢٤ برونزية 
على جميع املستويات، كما بني أن الرامي عبدالعزيز السعد 
تصدر تصنيف االحتاد اآلسيوي عن أغسطس املاضي في 
«السكيت»، فيما تصدر الرامي ناصر املقلد التصنيف القاري 
في «التراب»، كما تصدرت الرامية ســارة احلوال تصنيف 

راميات التراب.
من جانبه، قال أمني ســر النادي ومديــر البطولة عبيد 
العصيمي انه مت جتهيز كل الترتيبات إلقامة البطولة بشكل 
مناســب، موضحا أن اللجنة املنظمة انتهت من منافســات 
الناشئني ومسابقتي التراب والســكيت للسيدات، على أن 
تتوالى باقي املنافسات تباعا حتى ختام البطولة السبت املقبل.

هادي العنزي

تختتم مساء اليوم اجلولة األولى للدوري العام لكرة السلة 
«الدمج»، بإقامة مباراتني على صالة االحتاد مبجمع الشيخ 
سعد العبداهللا للصاالت بضاحية صباح السالم، حيث جتمع 
األولى الكويت والشــباب في الـ ٥:١٥ مساء، فيما يصطدم 
القرين بنظيره القادسية في املواجهة الثانية في الـ ٧:١٥ مساء.

وتبدو الكفة في املباراة األولى في مصلحة الكويت بطل 
العرب واخلليج، نظرا ملا ميلكه من إمكانات فردية وجماعية 
عالية، مكنته من الظفر باللقب العربي لألندية أكتوبر املاضي 
ألول مرة في تاريخه، ويسعى مدرب «األبيض» األملاني بيتر 
شومرز وفريقه لتجاوز خسارة أولى له في كأس «السوبر» 
أمام كاظمة، وتســجيل أفضل بداية ممكنة للمحافظة على 
لقب الدوري، وعلى اجلهة األخرى ال يبدو الشــباب ميلك 
فرصة للفوز باملباراة، وإن كانت مفاجآت «السلة» حاضرة 

على الدوام.
أما مواجهة القرين والقادسية فلن تكون كسابقتها، حيث 
ميلــك كال الفريقني مقومات الفوز، وقد ســبق لهما تبادل 
االنتصار في مواجهات الدوري املمتاز املوسم املاضي، وستكون 
الندية واإلثارة حاضرة على مدار أشواط املواجهة األربعة.

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية على الكويت ٣-١ في املباراة 
التي جمعتهما مســاء أول من امس على صالة احتاد الكرة الطائرة 
في مجمع الشيخ سعد العبداهللا للصاالت في ضاحية صباح السالم 
ضمن منافسات بطولة االحتاد، ورفع األصفر رصيده إلى ١٧ نقطة 
وبقي الكويت على رصيد بـ ١٨ نقطة ورغم اخلسارة ضمن الصعود 
إلى املربع الذهبي وكذلك القادسية. وفي مباراة أخرى، فاز كاظمة 
على برقان ٣-٢ ورفع رصيده إلى ١٩ نقطة ليخطف صدارة الترتيب 
العام من الكويت وضمن تأهله إلى املربع الذهبي أيضا فيما أصبح 
رصيد برقان ٦ نقاط. وفي الســياق ذاته، فاز العربي على الشباب 
٣-٠ ورفع رصيده إلى ١٢ نقطة، فيما بقي اخلاســر دون نقاط في 
مؤخرة الترتيب العام، كما فاز الصليبخات على اجلهراء ٣-١ ورفع 
رصيده إلى ١٣ نقطة وبقي اخلاسر على رصيده السابق بـ ٤ نقاط.

«سوبر الصاالت» بني الكويت وكاظمة اليوم
يحيى حميدان

تتجــه أنظــار محبي لعبــة الكرة 
الصاالت عند الســاعة ٦ مســاء اليوم 
صــوب مجمع صاالت الشــيخ ســعد 
العبــداهللا، حيث ســتقام مباراة كأس 
الســوبر بــني الكويــت حامــل اللقب 

وكاظمة.
وحقــق «األبيض» ثالثية املوســم 
املاضــي الــدوري والكأس والســوبر، 
فيما يخوض «البرتقالي» هذه املواجهة 

بصفته ثاني الدوري.
وقد عقد ظهر أمس املؤمتر الصحافي 
اخلــاص باللقاء، وقال مدرب الكويت، 
اإلسباني لويس فونسيكا، انه سعيد 
بخوض مباراة الســوبر فــي انطالق 
املوسم، مشيرا إلى أن املوسم املاضي 
بالنســبة له ولفريقــه كان رائعا بعد 

الفوز بكل البطوالت احمللية املتاحة.
وأضــاف فونســيكا: «اآلن أمامنــا 
حتديات جديدة تبدأ مبواجهة كاظمة 
في مباراة الســوبر، وهو فريق مميز 
ميتلك مدربا والعبني محليني وأجانب 
على مستوى عال، وبالتالي فإن املباراة 

لن تكون سهلة على الفريقني».
من ناحيته، أكد العب الكويت حمد 
العوضي أنه يتوقع صعوبة كبيرة في 

كل مباراة، وبعد ٣ مواســم من العمل 
مع كاظمــة أظهرنا أننا منلــك املهارة 
واإلمكانات لتحقيق الفوز، وأرى أننا 
نستحق التتويج بلقب السوبر قياسا 

على العمل الذي قمنا به».
من جهته، أفــاد العب «البرتقالي» 
أحمد الفارســي بأن املواجهة ستكون 
صعبة، خاصة أننا ســنالقي الكويت 
الذي ميــر بفترة اســتقرار من جميع 
النواحي، متمنيا الفوز بلقب «السوبر» 
لتكون بداية ممتازة للموسم اجلديد.

فونسيكا وبوليدو وحمد العوضي وأحمد الفارسي وحسن موسى خالل املؤمتر الصحافي   (محمد هاشم)

املواجهة، خاصة أن الفريقني يسيطران 
على لقب الدوري في املواســم الستة 
األخيرة. وأردف قائال: «نريد من خالل 
هذه املباراة أن نبني جاهزيتنا للموسم 
اجلديد، على الرغم من معاناة فريقنا 

من بعض اإلصابات».
بــدوره، أوضــح مــدرب كاظمــة، 
البرتغالــي تياغو بوليــدو، أن فريقه 
عانى املوسم املاضي من بعض املشاكل 
ومنها اإلصابات وهو ما جعل موسمنا 
صعبا للغاية. وأضاف: «نريد الفوز في 

دعيج العتيبي وعبيد العصيمي خالل املؤمتر الصحافي

الشهاب: جاهزون الستضافة مواجهة مصر وبلجيكا
أكد رئيس مجلس إدارة شــركة 
إيدو مؤيد الشــهاب أنه مت االنتهاء 
من االستعدادات الستضافة مواجهة 
مصر وبلجيكا الودية املقرر إقامتها 
عند الساعة ٦ مساء ١٨ اجلاري على 

ستاد جابر األحمد الدولي.
وقال الشهاب في تصريح صحافي 
إن شــركة إيــدو املنظمــة للمباراة 
حرصت على عدم ترك شيء للصدفة، 
فيما يخــص تنظيم املبــاراة، التي 
ســتحظى مبتابعة العديد من دول 
العالم، السيما أن املنتخب البلجيكي 
ســيخوض اللقاء، ثم يتوجه بعده 
مباشــرة إلى الدوحة للمشاركة في 

مونديال ٢٠٢٢.
ولفــت إلى أن وفدا مــن االحتاد 
املصري لكرة القدم زار الكويت مؤخرا 
لالطــالع على ســتاد جابــر األحمد 
الدولي، مبينا أن الوفد أبدى إعجابه 
الشديد بهذه املنشأة الرياضية التي 
تضاهــي املالعب العامليــة، كما زار 
الوفد أيضا ستاد نادي الكويت، وكان 

جنــم ليڤربول محمد صالح، وجنم 
األرســنال محمد الننــي العائد من 

اإلصابة.
وأوضح أن صالح أعرب ملسؤولي 
االحتاد املصري عن ترحيبه بإقامة 
املباراة في الكويت، معربا عن سعادته 
بزيارة البــالد واللعب على أرضها 
وســط جماهيرها العاشــقة للكرة، 
حيث غيبته اإلصابــة عن مواجهة 
املنتخبني الكويتــي واملصري التي 
أقيمت ضمن اســتعدادات الفراعنة 

ملونديال ٢٠١٨ في روسيا.
واختتــم الشــهاب تصريحــه 
مؤكــدا أن «إيــدو» حريصــة متاما 
على دخول وخروج اجلماهير التي 
ستتابع املباراة دون صعوبات تذكر، 
خصوصا أن إمكانيات ســتاد جابر 
تســاعد على هذا األمر، كما ســيتم 
فتح جميع البوابات أمام اجلماهير 
املتوقع أن متأل املدرجات، نظرا لكونها 
مباراة كبيرة، وجتمع منتخبني تكتظ 

صفوفهما بالعبني عامليني.

صالح أكد سعادته بإقامة اللقاء على أرض الكويت

مؤيد الشهاب

في اســتقباله رئيس مجلس إدارة 
النادي خالد الغامن، مبينا أن األخير 
أكد تقدمي جميع اإلمكانات للمنتخب 
املصري خالل زيارته لبلده الثاني 

الكويت فور وصول الوفد.
وشدد الشهاب على أن مسؤولي 
االحتادات املصري لكرة القدم، أكدوا 
أن «الفراعنــة» سيشــاركون بــكل 
جنومهم احملترفني، وعلى رأســهم 

القحطاني يغيب عن برقان.. والعزب لتحسني الصورة
يحيى حميدان

يفتقد فريق الكرة بنادي برقان 
جهود قائده ناصــر القحطاني في 
لقاء الشباب بعد غد اجلمعة ضمن 
اجلولة السادسة من دوري «زين» 
للدرجــة األولى بعد اجرائه عملية 
جراحية في يده ستبعده إلى ما بعد 
التوقف لبطولة كأس العالم في قطر.

ويفتقد «الذهبــي» كذلك جهود 
املدافع ويسلي سانتوس حلصوله 
علــى البطاقــة احلمراء فــي اللقاء 

األخير في دوري «املظاليم».
مــن جانبــه، قال مــدرب برقان 
محمد العزب ان املباراة أمام الشباب 
ســتكون مهمــة لفريقــه مبواجهة 
متصدر «دوري املظاليم»، مشــيرا 
الى أن االستعدادات تسير بصورة 

جيــدة ونأمل التغلب على ظروفنا 
لتحقيق االنتصار.

وأوضح أن املواجهة أمام «أبناء 
األحمدي» مهمة لنا لتحسني صورتنا 
بعد خسارتنا القاسية من الساملية 
١-٨ في الــدور ربع النهائي بكأس 
سمو ولي العهد األسبوع املاضي، 
مؤكدا على رغبته في إظهار برقان 

بأفضل صورة.

ناصر العنزي - هادي العنزي

حقــق العربي فــوزا ثمينا على 
كاظمة بنتيجة ٣-٢ في املواجهة التي 
جمعتهما ضمن منافســات اجلولة 
الثامنة لدوري «زين» املمتاز ليرفع 
األخضر رصيده الى ١٣ نقطة متساويا 
مع كاظمة بفارق نقطتني عن الكويت 
املتصدر. وسجل أهداف «األخضر» 
سلطان العنزي (١٢) ومحمد صولة 
(٢٨) وسيف احلشان (٤٤ من ركلة 
جــزاء)، فيما ســجل لكاظمة أحمد 

عرسان (٤٠) وناصر فالح (٨٤).
واستحق «األخضر» الفوز بعدما 
قضى على كل طموحات خصمه في 
الشوط األول مسجال ٣ أهداف وأضاع 
فرصتني، وقد خرج الهادي السنوسي 
مصابــا في وقت مبكــر وحل محله 
مواطنه الليبي محمد صولة، ورب 
ضارة نافعــة، وقاد صولة هجمات 
فريقــه مع ســيف احلشــان وبندر 
السالمة وســجل هدفا. أدار املباراة 
احلكم سعد الفضلي وأشهر البطاقة 
احلمــراء لالعــب كاظمة 
عبداهللا اجلزاف (٨٨).

مــن جانــب آخر، 
النصــر نظيره  أجبر 
الكويــت على التعادل 
فــي   ٢-٢ اإليجابــي 
التــي جمعــت  املواجهــة 
الفريقــني مســاء أمس على ســتاد 
نادي النصر، في افتتاح اجلولة الـ 
٨ لــدوري «زين» للدرجــة املمتازة 
لكرة القدم، ليرفع األبيض رصيده 

إلــى ١٥ نقطة في صــدارة الترتيب، 
فيما حصد النصر النقطة الـ ١٠. بدأ 
الكويت ضاغطا من اجلهة اليمنى منذ 
بدأ املباراة، بغية افتتاح التسجيل، 
لوضــع «العنابــي» حتــت الضغط 
املبكــر، وجــاءت ترجمــة أفضلية 
«األبيــض» في الدقائــق األولى من 
الشــوط األول بانفراد تام لياســني 
اخلنيســي لكــن اخلــروج املوفــق 
للحارس خليفة رحيل واغالقه املرمى 
حــال دون تســجيله (٥)، ولم يدم 
صمود خط ظهر «العنابي» طويال أمام 
التدفق الهجومي، واالنضباط التكيتي 
لالعبي الكويت، ليسجل اخلنيسي 
الهدف األول، بعد ترجمته لركلة جزاء 
صحيحة احتسبها احلكم ضيف اهللا 
الفضلي (٣٤)، وسنحت فرصة سهلة 
ملضاعفة النتيجة بعد جملة تكتيكية 

محكمة لكن العراقي شيركو كرمي لم 
يحسن إنهاءها بالشكل األمثل (٣٦). 
وجاءت أخطر فرص النصر بتسديدة 
قوية للبرازيلي تيلديانو تاكو ردها 
القائــم األيســر لضــاري العتيبــي 
(٣٨). أدار اللقــاء احلكم ضيف اهللا 
الفضلي، وأحسن التعامل مع مختلف 
مجرياتها، وأنذر تاكو وخالد شامان 
وزيد زكريا من النصر، وشيركو كرمي 
مــن الكويت. وطرد فيصل زايد من 
الكويــت بعد حصوله على البطاقة 

الصفراء الثانية.
إلــى ذلك، تواصل فــرق دوري 
زين املمتاز منافســاتها ســعيا إلى 
حتســني مراكزها والتقــدم خطوة 
نحو املقدمــة واالبتعاد عن املراكز 
املتأخرة، وتقام اليوم مباراتان في 
اجلولة الثامنة، حيث يســتضيف 

فــي األولى اجلهــراء علــى ملعبه 
فريق الساملية ولكل منهما ١٠ نقاط، 
وفي الثانية يلتقي الفحيحيل بـ ٩
نقــاط مع جاره الســاحل بنقطتني 
علــى ملعب ثامر بنادي الســاملية. 
في مباراة الســاملية واجلهراء فإن 
كليهمــا قــادر على خطــف النقاط 
الثالث، خصوصا ان املســتضيف 
غالبا ما يحقق نتائج إيجابية على 
ملعبه، ويدخل السماوي املواجهة 
مكتمل الصفوف ومبعنويات عالية 
بعدما تأهل الى املربع الذهبي لكأس 
ســمو ولي العهد وبــات قريبا من 
الوصول للمباراة النهائية، كما أنه 
مــازال في دائرة صــراع الصدارة، 
حيث ان فوزه وتعثر منافسيه يقوي 
مــن حظوظه، وقد أحســن املدرب 
محمد ابراهيم في قيادة فريقه حتى 
اآلن، إال أنه مازال يواجه مشكلة في 
حراسة املرمى بعدما تناوب عليها 

أكثر من حارس.
أمــا اجلهــراء فقــد حقــق فوزا 
على الســاحل فــي آخر مبــاراة له 
قبــل التوقف ووجد لنفســه مركزا 
فــي مواقع الوســط. وفــي املباراة 
الثانية، فســيكون الصراع شــديدا 
بني اجلارين الفحيحيل والســاحل 
لتحسني مركزيهما، وخصوصا الثاني 
الذي يحتل املركز االخير ولم يحقق 
أي فوز لكنه تعافى في بطولة سمو 
ولــي العهد ومتكن من بلوغ نصف 
النهائي، فيما يبحث الفحيحيل بقيادة 
مدربه فــراس اخلطيب عن النقاط 

الثالث لتأمني مركزه في الوسط.

تغلب على كاظمة ٣ - ٢ ..والساملية يواجه اجلهراء.. والفحيحيل يلتقي الساحل

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتمبارك العيار٥:٣٠اجلهراء ـ الساملية

كويت سبورتثامر٧:٥٠الفحيحيل ـ الساحل

« األخضر » فوز ثمني.. والكويت مع النصر تعادل «عادل»« األخضر » فوز ثمني.. والكويت مع النصر تعادل «عادل»

فيصل زايد يقود هجمة «كويتاوية» فيصل زايد يقود هجمة «كويتاوية» 

على النصر                (محمد هاشم)على النصر                (محمد هاشم)

سيف احلشان يسجل هدف العربي الثالث من ركلة جزاء                    (متني غوزال)

«الكرة» يرفض تظلم «البرتقالي» 
على عقوبة إيقاف سعيد وعزي

قررت جلنــة االنضباط في 
احتاد الكرة إيقاف العب الفريق 
بنادي كاظمة  القدم  لكرة  األول 
مبارك سعيد ٣ مباريات، وتغرميه 
٣٠٠ دينار، وذلك لقيامه باالعتداء 
على نظيره العب القادسية أحمد 
الرياحي، في املباراة التي جمعت 
الفريقني فــي ربع نهائي بطولة 
كأس سمو ولي العهد، كما أوقفت 
زميله بالفريق احملترف اجلزائري 
عماد الدين عزي مباراتني وتغرميه 
٣٠٠ دينار، لسلوكه غير الرياضي 
في ذات املباراة، وجاءت العقوبات 

بحــق العبي كاظمة وفق البند رقم (٧)، والبند رقم (١٠) من اجلدول 
االسترشادي لالئحة االنضباط. كما أصدرت جلنة االنضباط عقوبات 
مالية وإدارية باجلملة شملت ١١ العبا ناشئا بناديي الكويت والعربي، 
وذلك على خلفية األحداث املؤسفة التي شهدتها املباراة التي جمعت 
الفريقني في دوري الناشئني (حتت ١٦ عاما) والتي أقيمت ١٥ أكتوبر 
املاضي. إلى ذلك، رّد احتاد كــرة القدم على تظلم نادي كاظمة بعد 
فــرض جلنة االنضباط عقوبة اإليقاف بحق مبارك ســعيد وعماد 
عزي، وقال للنــادي: اتخذوا اإلجراءات القانونية. بدوره رد كاظمة 
قائال: النادي يحتفظ بحقه القانوني وسنلجأ للهيئات القضائية وفق 
القانون ٢٠١٧/٨٧. وقد رد كاظمة في كتاب قال فيه «من املستغرب أن 
يطلب احتاد كرة القدم من النادي اتخاذ اإلجراءات القانونية املتبعة 
في نظامه األساسي، في حني أن أول من خرق مواد النظام األساسي 
واألحكام والئحة االنضباط هو مجلس إدارتكم املوقر، فعلى سبيل 
املثــال ال احلصر تنص املادة ٣٠ من الئحة االنضباط على مصطلح 

طعن في حني ذكرمت في كتابكم أعاله تظلم».

صورة ضوئية لتظلم نادي كاظمة


