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«سلة» كاظمة لتجاوز 
عقبة اجلهراء

جراحة ناجحة للطرابلسي

القادسية يلتقي كاظمة 
وعينه على صدارة «اليد»

الدريويش يحاضر 
في «إحصاء السلة»

هادي العنزي

يســعى الفريق األول لكرة الســلة بنادي كاظمة 
لتجاوز نظيره اجلهراء في املواجهة التي جتمعهما 
في الـ٧:١٥ مســاء اليوم، على صالة االحتاد مبجمع 
الشيخ سعد العبداهللا ضمن منافسات اجلولة السادسة 
للدوري العام لكرة السلة (الدمج)، وتسبقها مباراة 

جتمع القرين مع العربي في الـ٥:١٥ مساء.
يأمل «البرتقالي» مواصلــة انتصاراته بالدوري 
والوصول إلى النقطة الـ١٠ ملزاحمة الكويت املتصدر 
بــذات الرصيد من النقاط، فيمــا يأمل اجلهراء الذي 
جمع ٩ نقاط من ٤ انتصارات وخسارة عرقلة خصمه، 
وإحلاق أول خسارة بكاظمة، وتبدو الفرصة سانحة 
للمــدرب الصربي إيفان جيرمــج (كاظمة) ونظيره 
اللبناني أحمد الفران (اجلهراء) الختبار قدرات العبيهما 

قبل املنافسات احلاسمة في الدوري.
وفي املباراة الثانية، تبدو كفة القرين هي الراجحة، 
رغم املســتويات اجليدة التي قدمها العبو األخضر، 
وحتقيقهـــم فوزا مثيــرا على القادســية (٨٣-٧٥) 

نوفمبر املاضي.

مبارك اخلالدي

أجرى جنم حراسة اجليل الذهبي للكرة الكويتية أحمد 
الطرابلســي جراحة ناجحة في الكتف اليسرى مبستشفى 
املواساة، وإصابة الطرابلسي هي تراكمات ومضاعفات تاريخ 
طويل من الفدائية والطيران في الذود عن عرين األزرق وناديه 
الكويت زينت مســيرته احلافلــة بانتصارات مدوية محليا 
وخليجيا وقاريا. ويخضع الطرابلســي في املرحلة الراهنة 
لبرنامج متابعة إلمتام عملية الشفاء. «األنباء» تتمنى للنجم 

الكبير الشفاء العاجل وموفور الصحة والعافية.

يعقوب العوضي

تتواصل منافسات الدوري املمتاز لكرة اليد اليوم بإقامة 
مباراتني على صالة مجمع الشيخ سعد العبداهللا ضمن اجلولة 
٧ مــن البطولة، فيلعب في الـ ٥٫٠٠ الكويت (١٢ نقطة) مع 
اليرمــوك (٤ نقاط)، فيما يواجه في املباراة الثانية كاظمة 

(٣ نقاط) القادسية (١٢ نقطة) في الـ ٧٫٠٠.
ويســعى الكويت إلى مواصلــة صدارته للترتيب العام 
وفض الشراكة مع القادسية منافسه املباشر والذي يتأخر 

عنه بفارق األهداف ويحتل وصافة الترتيب العام.
من جانــب آخر، يقــود اليرموك املــدرب الوطني خالد 
املال والذي قام بجهود مميزة للوصول بالفريق الى دوري 
األضواء وحصد ٤ نقاط حتى اآلن. وفي مواجهة القادسية 
وكاظمة يأمــل االصفر الذي يقوده املــدرب بوزو الصربي 
في مواصلة حصــد النقاط، وينتظر تعثر الكويت العتالء 
الصــدارة. في املقابل لم يحــظ كاظمة ببداية جيدة فجاءت 
نتائجه على عكس املتوقع ويأمل مدربه انتوني أن يتغير 
احلال في احدى اصعب املواجهات ويخرج بنقطتي املباراة.

هادي العنزي

اختتم االحتاد العربي لكرة السلة دورة اإلحصائيني 
العرب الرابعة، بحضور أكثر من ١٧٠٠ مشــارك من ١٩
دولة عربية، وقد أقيمت الدورة عبر تقنية «أونالين» 
وشارك فيها د.عيسى الدريويش، ومقرر جلنة اإلحصاء 
في االحتاد املصري لكرة السلة د.محمد حامد، ورئيس 
جلنة اإلحصاء في االحتاد البحريني لكرة السلة، ومدير 

منتخب مصر محمد سليم.
وتناولت الدورة مواضيع مهمة، من بينها القواعد 
الفنية لعمل اإلحصاء التي تناولها د.الدريويش تفصيال 
فــي محاضرته، وكيفية إعداد البيانات واإلحصائيات 

الالزمة لبرنامج االحتاد الدولي.
من جانبه، أشــاد عيســى الدريويش بدعم مجلس 
إدارة احتاد كرة السلة، واهتمامه بلجنة اإلحصاء في 
االحتاد، وحرصه على تطويرها عبر الدورات، وقال لـ 
«األنباء»: «حققت الدورة العربية لإلحصائيني أهدافها 
بتطوير املهارات الفنية لإلحصائيني العرب املشاركني، 

وقد تناول احملاضرون العديد من املواضيع املهمة».

سالم عبدالسالم أحد حلول مدرب كاظمة

ختام بطولة الصحافيني األولى للبولينغعبدالرحمن اخلباز وعيسى الدريويش في إحدى دورات اإلحصاء
أعرب رئيس نادي البولينغ الشيخ 
طالل احملمــد الصباح عن ســعادته 
باألجــواء األخويــة التــي شــهدتها 
بطولة الصحافيني األولى للبولينغ 
التي شهدت منافسات قوية وظهور 
جميع املشاركني مبستويات متميزة 
وســط أجواء حماســية، مؤكــدا أن 
البطولة ستقام بشكل سنوي تكرميا 
وعرفانا من قبل مجلس إدارة النادي 
ملا يقدمــه رجال الصحافة من جهود 
كبيرة في تغطية األحداث الرياضية 
متمنيا للجميع التوفيق في البطوالت 
املقبلة. جاء ذلك خالل تتويج احملمد 
للفرق األربعة الفائزة باملراكز األولى 
رافقه أمني السر محمد الفارسي، حيث 
حصدت «القبس» لقب النسخة األولى 
وحلت «اجلريدة» ثانية، فيما حصد 
املركز الثالث جريــدة «األنباء» وقد 
مثلهــا الزمالء: زكي عثمــان وهادي 

العربي جنح في عبور النصر 
(املركز االعالمي بالعربي) 

الشيخ طالل احملمد ومحمد الفارسي خالل تكرمي فريق «األنباء»

«األخضر» يتجاوز النصر في كأس زين
ً إشهار تعديالت «عمومية» العربي رسميا

مبارك اخلالدي

أعلنت اجلريدة الرسمية «الكويت 
اليوم» بشــكل رســمي عن إشــهار 
تعديالت اجلمعية العمومية للنادي 
العربي، ووّجه مجلس ادارة النادي 
الشكر لوزير اإلعالم ووزير الدولة 
لشــؤون الشــباب والطاقــم الفني 

جلهودهم في تطبيق القانون.
وكانت اجلمعية العمومية بالنادي 
قد أجرت تعديالت على بعض بنود 
النظام األساسي بعد استيفاء كافة 

الشروط القانونية وذلك في اجتماعها 
املنعقد في ٢ من يوليو املاضي، حيث 
اخذ طريقه للنشــر وفــق القنوات 
الرسمية. ومتنى مجلس اإلدارة في 
بيان رســمي ان يتم تعديل قانون 
الرياضة ملزيد من احلماية لألندية 
وأعضاء اجلمعيات العمومية متفائال 

بنقلة نوعية للرياضة الكويتية.
من جانب اخــر، واصل العربي 
صدارة املجموعة الثانية ضمن بطولة 
كأس زين بفوزه على فريق النصر 
٣-٠ في املباراة التي جمعتهما مساء 

امس األول ضمن اجلولة الرابعة من 
البطولة. وبهذا الفوز، ارتفع رصيد 
األخضر إلى ١٠ نقاط وبقي العنابي 
عند رصيده السابق بـ ٦ نقاط. سجل 
للعربي كينجسلي ايدو هدفني، األول 
منهما من ركلة جزاء، ونايف حميد.
وحلســاب املجموعــة ذاتها فاز 
الساحل على الصليبيخات ٣-١ ليرفع 
رصيده إلى ١٠ نقاط في املركز الثاني 
بفارق األهداف عن العربي، ســجل 
للفائز جيوفاني هدفني وراشد فراج 

من ركلة جزاء.

العنــزي وعــادل وحيد وهشــام بن 
يوســف، كما حلت جريــدة «الرأي» 
في املركز الرابع. وكانت جميع الفرق 
املشاركة قد دخلت فترة إعداد داخل 

النادي، ملدة أسبوعني، سبقت انطالق 
املنافسات ما ساهم في رفع املستوى 
الفنــي والبدنــي جلميــع الالعبــني 

املشاركني وزاد من حدة املنافسة.

الطرقي ثالث العالم 
في «رماية التراب»

فاز الرامي طالل الطرقي الرشيدي امس بامليدالية البرونزية 
في منافسات كأس رئيس االحتاد الدولي للرماية أبطال العالم 
(بطولة النخبة ألفضل ١٢ راميا)، كما صنف ثالث أفضل رام 

بالعالم في رماية التراب (احلفرة).
وأكد الطرقي، على هامش البطولة التي تستضيفها مدينة 
مصر األوملبية في العاصمة اإلدارية اجلديدة، أن هذا اإلجناز 
«لم يكن ســهال وجاء بعد جهد كبير وعمل تعاوني متكامل 
إلدارة الرماية الكويتية». وأضاف أن اختياره للمنافسة في 
البطولة ضمن أفضل ١٢ راميا على مستوى العالم كان نتيجة 

«عمل كبير وشاق» خالل عام ٢٠٢٢.


