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«الكويتية» تدشن أولى رحالتها لنقل 
املشجعني إلى قطر حلضور املونديال

دشنت شركة اخلطوط اجلوية الكويتية 
أولى رحالتها لنقل اجلماهير من الكويت إلى 
الدوحة حلضور مباريــات كأس العالم لكرة 
القــدم ٢٠٢٢ املقامــة في قطر، حيث ســيقوم 
الطائر األزرق بتشغيل رحالت يومية مباشرة 
لنقل املشــجعني الراغبني بحضور املباريات 
والعودة بنفس اليوم إلى أرض الوطن ليحظى 
املشجعون بتجربة استثنائية ومختلفة وجديدة 
من نوعهــا. وفي هذا الصدد، قال مدير دائرة 
االتصال املؤسســي والعالقــات العامة خالد 
البســتان: «يســر الكويتية أن تعلن عن بدء 
تشغيل رحالتها املخصصة لنقل املشجعني إلى 
الدوحة لتتيح الفرصة لهم للذهاب والعودة 
باليوم نفســه حلضور مباريات كأس العالم 

أو مــن خالل الرحــالت املجدولة بني الكويت 
وقطر ملن يفضل اإلقامة ألكثر من يوم حسب 
اإلجراءات املطلوبة من قبل السلطات القطرية».

وأضاف البستان أن عملية احلجز بسيطة 
جدا، فقد سهلت اخلطوط اجلوية الكويتية ذلك 
لعمالئها الكرام، وما على املشجع إال االتصال 
على مركــز االتصال ١٧١ لطلــب حجز تذكرة 
السفر أو من خالل زيارة مكتب العطالت في 
بــرج راكان الواقع في مدينــة الكويت أو من 
خالل زيارة موقع أو تطبيق الشركة اإللكتروني 
والدخول على رابط التسجيل في تطبيق «هّيا» 
وملء البيانات اخلاصة به ليتيح له حضور 
املباريات، مع ضرورة أن يكون املشجع لديه 

تذكرة املباراة».

«الطائر األزرق» ينقل املشجعني الى قطر حلضور املونديالخالد البستان

«األبيض» يصطدم بالقادسية في كأس «زين» 
مبارك اخلالدي

تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة 
الثالثة من بطولة كأس زين التنشيطية 
بإقامــة ٤ مباريــات حلســاب املجموعة 
األولى، أبرزها اللقاء الذي يجمع القادسية 
برصيد ٦ نقاط مــع الكويت بـ ٤ نقاط، 
وتقام املباراة على ســتاد صباح السالم 
باملنصورية في الـ ٦:٣٥ مســاء. ويفتقد 
الفريقان نخبة من العبيهما املنضمني الي 
املنتخب الوطني األول واملنتخب األوملبي، 

كما يغيب عن الفريقني الالعبون احملترفون 
اللتحاق البعض منهم مبنتخبات بالدهم 

أو التمتع بإجازاتهم اخلاصة.
وفي املباريات األخرى يلعب الساملية 
بـ ٣ نقاط مع الفحيحيل بال رصيد، وذلك 
على ستاد نادي الكويت في الـ ٦:٣٥، كما 
يلعب في الـــ ٤ كاظمة برصيد ٤ نقاط 
مع اليرمــوك بنقطة واحدة على ملعب 
ناصر العصيمي، وفي التوقيت نفســه 
يلعب خيطان بنقطة واحدة مع برقان

بـ ٣ نقاط على ستاد نادي الشباب.

فوز صعب لـ «يد» الساملية على العربي

يعقوب العوضي

فــاز فريق كرة اليد بنادي الســاملية على 
العربــي ٣٨-٣٧ فــي املباراة التــي جمعتهما 
مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ 
ســعد العبداهللا في ضاحية صباح الســالم 
ضمن منافســات اجلولة الرابعة من الدوري 
املمتاز لكــرة اليد، ورفع الســماوي رصيده 
إلــى ٦ نقــاط محتال بها املركــز الثالث، فيما 
بقي العربي على رصيده الســابق بـ ٤ نقاط 
فــي املركــز اخلامس، وفي الســياق ذاته فاز 

الصليبخــات على اليرمــوك ٣٩ - ٣٣ ورفع 
رصيده إلى ٤ نقاط، بينما ظل اليرموك على 

رصيده السابق بنقطتني.
وضمــن منافســات دوري الدرجة األولى 
على صالة الشــهيد فهد األحمد مبقر االحتاد 
فــي الدعية فاز الشــباب علــى التضامن ٣٧

-٣٠ ورفــع رصيــده إلى ٤ نقــاط، فيما بقي 
التضامن مــن دون نقاط، فيمــا فاز خيطان 
علــى النصــر ٣٠ - ٢٨ ورفــع رصيده إلى ٨

نقاط مبتعدا بالصدارة عن منافســه املباشر 
العنابي بـ ٣ نقاط.

(املركز اإلعالمي بالساملية) محترف الساملية نور الدين ماوا أتعب دفاع العربي  

تكليف العسكر بتسيير أمور برقان
يحيى حميدان

كسبت مجموعة من أعضاء إدارة 
نادي برقان حكما قضائيا بتكليف 

عضو مجلــس اإلدارة محمد 
العسكر بتسيير أمور النادي 
اإلدارية واملالية بشكل رسمي 
بعد االنشقاق الذي حصل 
في األشهر األخيرة، ما أدى 
إلى تعطيــل صرف رواتب 

ومستحقات منتسبي النادي 
من إداريــني ومدربني والعبني 

محليني وأجانب وأجهزة طبية.
ويؤدي هذا القرار إلى إنهاء الكثير 

من املشاكل، ومنها تسجيل الصفقات اجلديدة 

من الالعبني مثلما حدث عند مشاركة املهاجم 
األردني حمزة الصيفي في مباراة «الذهبي» 
أمام خيطــان ضمن اجلولــة الثانية 
من دوري «زين» للدرجة األولى 
والتي انتهت بفوز الفريق ٢-١

قبل أن تتحول إلى اخلسارة 
٠-٣ لعــدم وصــول أوراق 
تســجيل الصيفي ممهورة 
بتوقيع رئيس النادي حسب 

القانون.
هذا، وتعاقدت إدارة برقان 
مع املغربي أسامة فارس ليكون 
مدربــا للياقة البدنية في الفريق 
األول لكرة القــدم بعد رحيل اإليطالي 

مارو بالسيوس قبل أسبوع.

العربي للثأر من «طائرة» القادسية

الشماع حترز كأس «السكيت»
في بطولة عبداهللا املبارك

يعقوب العوضي

تقام اليوم مباراتان ضمن منافسات اجلولة الثانية من 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة على صالة مجمع الشيخ سعد 
العبداهللا، فيلعب في الـ ٥٫١٥ الكويت مع الساحل وكالهما 
من دون نقاط، فيما يواجه القادســية في الثانية العربي 
في الـ ٧٫١٥، وال يحمــل الفريقان اي نقاط برصيدهما 
حيث انه الظهور األول لهما في البطولة، وبطبيعة احلال 
تتجه األنظار إلى لقاء قطبي الكرة الكويتية والذي يتطلع 
فيه العربي الى الثأر من القادسية بعد اخلسارة منه في 
مباراة حتديد املركزين الثالث والرابع في بطولة االحتاد 
التنشيطية والتي فاز بلقبها العميد واحتل وصافتها كاظمة.

ويطل الكويت للمرة األولى في البطولة كما هو احلال 
مع القادسية والعربي ويسعى الى اللقب وحتقيق النقاط 
الثالث، وفي املقابل يبحث الساحل عن تعويض خسارته 

في مواجهته االفتتاحية.

اختتمت مساء أول من امس منافسات بطولة الراحل الشيخ 
عبداهللا املبارك للرماية التي نظمها النادي الكويتي للرماية 
بتتويج الفائزين في مسابقاتها والتي استمرت ثالثة أيام.

وشــملت البطولة التي أقيمت مبجمع ميادين الشيخ 
صباح األحمد األوملبي للرماية اقامة منافسات في رمايات 

(سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات والناشئني.
وأشاد الشيخ فهد خالد الفهد في تصريح عقب رعايته 
ختام البطولة ممثال عن أسرة راعي البطولة باجلهود التي 

يقوم بها مجلس إدارة النادي لتطوير اللعبة.
وقال إن دور الشباب الرياضي وتفانيهم في التدريبات 
واالســتعداد اجليد للبطوالت يعــد ركيزة مهمة لتحقيق 
اإلجنازات للرياضة الكويتية وفي مقدمتها رياضة الرماية.

من جانبه، قال رئيس نادي الرماية دعيج العتيبي إن هذه 
البطولة متيزت مبشاركة كبيرة من رماة النادي واحلرس 
الوطني وشــهدت حتقيق الرماة الفائزين لنتائج جيدة، ما 
يجعلهم قادرين على حتقيق نتائج كبيرة في البطوالت املقبلة.
وأسفرت نتائج مسابقات البطولة عن فوز عبدالعزيز 
السعد من رماة النادي بكأس مسابقة (سكيت) لفئة الرجال، 
فيما توج زميله خالد املضف بلقب مسابقة رماية (تراب) 

لنفس الفئة.
وأحرزت إميان الشماع من راميات النادي كأس رماية 
(السكيت) للسيدات، كما فازت زميلتها سارة احلوال بلقب 

مسابقة رماية (تراب).
وفي منافسات الناشئني، توج الرامي سعود الهاملي بلقب 
مسابقة رماية (سكيت) بينما أحرز الرامي صالح الرشيدي 

كأس مسابقة رماية (تراب) لذات الفئة.

مبارك اخلالدي

سادت أجواء االرتياح والتفاؤل أعضاء اجلهازين الفني واإلداري 
ملنتخبنا الوطني األول في معسكره املقام حاليا في اإلمارات بعد 
الفوز املعنوي على منتخب لبنان ٢-٠ في املباراة الدولية الودية 

التي جمعتهما أول من امس.
وكان األزرق بحاجة الى فوز معنوي مينحه دفعة نحو مزيد 
من الثقة قبل خوضه االستحقاقات املقبلة وفي مقدمتها املشاركة 

في «خليجي ٢٥» في البصرة يناير املقبل.
وفي هذا اإلطار، خضع األزرق لتدريب استشفائي عقب املباراة 
فيما نفــذ حصة تدريبية واحدة عصر امس بناء على تعليمات 
اجلهــاز الفني بقيادة البرتغالي روي بينتو، على ان يســتكمل 
برنامجه اإلعدادي اليوم على فترتني استعدادا ملواجهة منتخب 
اجلزائــر ٢٥ اجلاري وهي املباراة الوديــة الثانية للمنتخب في 

معسكره احلالي.
وفي جانب آخر، يواصل اجلهاز الطبي متابعة اإلصابات لدى 
بعض الالعبني ومنهم علي خلف الذي اليزال في مرحلة التأهيل.
إلــى ذلــك، يســتأنف األزرق األوملبي تدريباتــه اليوم حتضيرا 
ملواجهة منتخب فلســطني للمرة الثانية بعــد غد الثالثاء في ثاني 
جتاربــه الودية، حيث خســر في االولــى ١-٢، وكان اجلهاز الفني 
لألزرق بقيادة البرتغالي امييليو بيكسي قد منح الالعبني راحة امس.

«الفتاة» توقف سيدات التضامن وتتصدر الدوري

هادي العنزي

بخمسة أهداف لهدف جتاوز فريق كرة قدم 
الصاالت للسيدات بنادي الفتاة نظيره فريق 
التضامن في املواجهة التي جمعت الفريقني 
مساء أمس األول على صالة نادي الكويت، 
URC ضمن مواجهات اجلولة الثانية لدوري

لكرة قدم الصاالت للسيدات، لتتصدر «الفتاة» 
الترتيب بـ ٦ نقاط من مباراتني، فيما بقيت 
ســيدات التضامن على رصيدهن السابق ٣

نقــاط في املركز الثالث. وفي مباراة ثانية، 
دك فريق سيدات نادي الكويت شباك نظيره 
فتيات العيون ١٦-٠، في مواجهة من جانب 
واحد في جميع فتراتها، لتتجاوز ســيدات 

مرمي بارون فرحة بعد تسجيلها أحد أهداف «الفتاة» اخلمسة

«األبيض» تعثرهن في اجلولة األولى، بعد 
خســارتهن من التضامن (٣-٦)، ويتقدمن 
إلــى وصافــة الترتيب بـ ٣ نقــاط، وبفارق 
األهداف عن ســيدات التضامن، فيما بقيت 
فتيــات العيون دون رصيد من النقاط بعد 
اخلسارة الثانية تواليا، وفي املركز األخير. 
جاءت مواجهة ســيدات الفتــاة بطل دوري 
URC للموسم املاضي مع سيدات التضامن 
الوافد اجلديد على البطولة مثيرة ومتكافئة 
في أغلب فتراتها، وقد متكن مدرب «الفتاة» 
محمد الكندري من إيقاف مفاجآت ســيدات 
التضامن، ووضع حد لطموحات نظيره املدرب 
البرازيلي رولفير بوليدو جوفني، بخماسية 

توزعت على شوطي املباراة.

األزرق يستعد ملواجهة اجلزائر


