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اجلهراء يقسو على كاظمة
ناصر العنزي - مبارك اخلالدي

أسقط اجلهراء مضيفه كاظمة وتغلب عليه 
بنتجة «٣-١» في املباراة التي جمعتهما ضمن 
منافسات اجلولة الـ ١١ لدوري زين املمتاز ليرفع 
رصيده إلى ١٦ نقطة متساويا مع اخلاسر بنفس 
الرصيد، وسجل للجهراء عبدالعزيز مروي «٢» 
وعمر زكري «٣٨» وأساكا ٤٦ فيما سجل هدف 

البرتقالي أحمد عرسان ١٤.
وفاجأ اجلهراء خصمه كاظمة بهجوم ضاغط 
وسجل اهدافه الثالثة خالل الشوط االول بعدما 
أظهر العبــوه تفوقا ميدانيا مســتغال فرصه 
خير استغالل، وبرز مهاجمه أساكا الذي أرهق 
دفاع خصمه وسجل هدفا وساهم في الهدفني 
اآلخرين، وفي الشوط حافظ على تقدمه وجنح 
فــي احملافظة على مرماه بوجود احلارس بدر 
صعنون. أما كاظمة فقد قدم أسوأ مستوى له 
بعدما ظهر دفاعه املكون من محمد خالد وعماد 
الدين عزي وجاسم عتيج ومحمد الفارس مفككا 
وتسبب في األهداف الثالثة. أدار املباراة احلكم 

هاشم االبراهيم وأحسن في إدارتها. 
وفي مباراة اخرى، استعاد النصر انتصاراته 
بعد الفوز على الســاحل ٤-١ في املباراة التي 
جمعتهما امس على ستاد عبداهللا اخلليفة ليرفع 

العنابــي رصيده الى ١٤ نقطة وبقي اخلاســر 
عند رصيده الســابق بـ٨ نقاط. تقدم للساحل 
طارق عجون ٢٨ وسجل للعنابي عبدالرحمن 
العنزي ٥٥ ومحمد دحام هاتريك ٦٠ و٧٦ و٨٩.

جاء الشوط األول بعيدا عن الندية املتوقعة، 
وعانى النصر سوء التنظيم، فيما متيز الساحل 
بحسن االنتشــار والتحول املدروس. وسجل 
طارق عجــون هدفا احتســبه احلكم عبداهللا 

جمالي بعد الرجوع الى تقنية الڤار.
وفي الشــوط الثاني غير النصر من أدائه 
وأدرك عبدالرحمن العنزي التعادل من رأسية 
جميلة، وسجل دحام واحدا من أجمل االهداف 
بعدما ســدد صاروخا من خــارج املنطقة، ثم 
اضاف بعدها الهدف الثالث لفريقه من ملســة 
جميلة ليوسف الرشيدي، ثم الهدف الرابع من 
تسديدة قوية من خارج املنطقة لتنتهي املباراة 

بفوز «عنابي» مستحق.
 إلــى ذلــك، تتواصل املنافســة حيث تقام 
اليوم مباراتان جتمع االولى القادسية املتأخر 
فــي ترتيبه بـ ١٢ نقطة مــع الفحيحيل بنفس 
الرصيد على ملعب محمد احلمد، فيما ستكون 
املواجهة شديده في املباراة الثانية التي جتمع 
العربي بـ ١٧ نقطة مع الساملية برصيد ١٣ نقطة 
على ملعب ثامر. وتخشــي جماهير القادسية 

انتكاسة اخرى لفريقها األصفر الذي مير بحالة 
هبوط في مستواه وتأخر في ترتيبه وسقط امام 
الساحل برباعية في اجلولة املاضية مما صعب 
موقفه في الترتيب وابتعد كثيرا عن املنافسة، 
وال شك ان االدارة القدساوية مطالبة بالتدخل 
السريع إلصالح ما ميكن اصالحه، أما الفحيحيل 
فقد خسر ايضا من كاظمة بهدف ويسعى الى 
استغالل حالة القادسية للفوز بالنقاط الثالثة. 
وفي مواجهة العربي والســاملية فكالهما لعب 
في اجلولة املاضية ملصلحة الكويت املتصدر 
حيث تعادل األول مع النصر٢-٢ فيما خســر 
الســاملية من التضامن بهــدف وفرطا بفرصة 
مضايقة املتصدر، وعادة ما تكون مواجهتهما 
معا ذات طابع تنافســي ويصعب ترجيح كفة 
فريق على آخر، واألخضر ميلك حلوال هجومية 
لتهديد مرمى اخلصم بقيادة الليبيني السنوسي 
الهادي ومحمد صولة فيما سيعود اليه اليوم 
حارســه االساســي ســليمان عبدالغفور بعد 
اإليقاف، أما الســاملية فمســتواه متذبذب في 
املباراتني األخيرتــني حيث فاز بصعوبة على 
الســاحل بركالت الترجيح في مســابقة كأس 
ســمو ولي العهد ثم خســر مــن التضامن في 
اجلولة املاضية ويسعى اليوم لتحقيق الفوز 

لالقتراب من املقدمة.

القادسية لتحسني صورته أمام الفحيحيل.. والعربي في مواجهة الساملية.. والنصر يتخطى الساحل بقذائف دحام

عبدالعزيز رسام يسيطر على الكرة في مواجهة محمد خالد  (هاني الشمري)

«الهيئة» توافق على استخدام
ستاد جابر لتدريبات املنتخبات

«سلة» الكويت يستضيف السد القطري

األهلي بطًال لـ «سلوى الصباح» ليد الفتيات

أعلــن مدير عام الهيئــة العامة الرياضة 
بالتكليف محمود أبل املوافقة على استغالل 
ستاد جابر الدولي ألداء املنتخبات الوطنية 
املختلفــة احلصص التدريبية التي ســتقام 
على امللعب واملضمار استعدادا لالستحقاقات 
املقبلة من اجل دعم الالعبني في كافة االلعاب 
الرياضية للمساعدة في متثيل الكويت بالشكل 
املطلوب باملنافسات اخلارجية مبا يتوافق مع 
سالمة املنشأة وخصوصا املضمار واملالعب.

وقال أبل انه من خالل تعاون الهيئة مع 
اجلميــع في االحتــادات واالندية الرياضية 
مما يســهم في رفع مســتوى الالعبني فنيا 
وبدنيا وتوفير البنية التحتية املناسبة لهم 
ونظرا ملشاركة منتخبنا الوطني األول الشهر 
املقبل في منافسات البطولة اخلليجية الـ٢٥

التي تســتضيفها مدينــة البصرة العراقية 
مت التنســيق مع احتاد كرة القدم الستغالل 
املالعب ألداء التدريبات، وأيضا املوافقة على 
إقامة املباريات الودية واستغالله ملباريات 
املنتخــب كما هو معمول في جميع املالعب 

بدول العالم.
وأشــار ابل إلى االجتماع األخير الذي 
عقــد بحضــور األمني العــام الحتاد كرة 
القدم صالح القناعي مع قطاع االنشاءات 
والصيانــة واملرافــق لوضــع خطة عمل 
وبرنامج زمنــي إلجراء الصيانة الالزمة 
للمالعب باألندية الرياضية دون التأثير 
على رزنامة املسابقات احمللية من خالل 
اقامة دوري زين ومنافسات نهائي كأس 

سمو ولي العهد وكأس سمو األمير.

هادي العنزي

يستضيف الفريق األول لكرة السلة بنادي 
الكويت نظيره الســد القطري في الـ٦ مساء 
اليوم، على صالة االحتاد مبجمع الشيخ سعد 
العبداهللا للصاالت، في أولى مواجهات الفريقني 
ضمن منافســات املجموعــة الثانية بدوري 

«السوبر» اآلسيوي لكرة السلة (واصل).
وميثل كرة الســلة الكويتية في البطولة 
ناديا الكويت، وكاظمة، وقد قســمت اللجنة 
املنظمة للبطولة الفرق اآلســيوية بحســب 

األقاليم، حيث وضعت فرق غرب آســيا في 
مجموعتني، وشرق آسيا في مجموعة واحدة، 
وكذلــك أســتراليا، على أن يتأهــل الفائزان 
باملركزين األول عن مجموعتي غرب آسيا الى 
الدور الثاني، فيما يتواجه الفريقان صاحبا 

املركز الثاني لتحديد الفريق املتأهل ثالثا.
وقــد وقع الكويت فــي املجموعة الثانية 
إلى جانب أندية النصر السعودي، واملنامة 
البحريني، والسد القطري، فيما جاء كاظمة في 
املجموعة األولى مع أندية الهالل السعودي، 
والبشائر العماني، وشباب األهلي اإلماراتي.

حقــق فريق النــادي األهلي املصري 
لقب بطولة نادي سلوى الصباح الدولية 
األولــى لكرة اليد للفتيات، وذلك بفوزه 
فــي املباراة النهائيــة أول من أمس على 
فريق نادي ســلوى بنتيجة ٤٦-١٤ في 
اللقاء الذي جمعهما على الصالة الرئيسية 

بنادي ســلوى بحضــور رئيس مجلس 
إدارة نادي سلوى الشيخة نعيمة األحمد 
ورئيس احتاد اليد الفريق متقاعد ناصر 
صالح بومرزوق. وجاء في املركز الثالث 
منتخب ســلطنة عمان الذي هزم نادي 

البحرين البحريني.

البنك األهلي يرعى بطولة النخبة العربية للتنس
البنــك األهلــي  أعــرب 
الكويتــي عــن ســعادته 
واعتزازه بتقــدمي رعايته 
لبطولــة النخبــة العربية 
للتنس ٢٠٢٢، التي يتولى 
تنظيمهــا االحتاد الكويتي 
للتنس. وستجري منافسات 
هــذه البطولة على مالعب 
مجمع الشيخ جابر العبداهللا 
الدولي للتنس خالل الفترة 
املمتــدة مــن ٢٠ حتــى ٢٧

ديسمبر اجلاري.
وسيشارك مجموعة من 
افضــل الالعبني العرب في 
بطولة هذا العام. وستقام 
املالعــب  فــي  املباريــات 
املفتوحــة ذات املســتوى 
العاملي فــي املجمع والذي 
يســع عــددا كبيــرا مــن 
املتفرجني، وإضافة الى ذلك 
ســتنقل املباريات مباشرة 
عبر قناة الكويت الرسمية، 
القنــوات  إلــى  باإلضافــة 
التلفزيونيــة والرياضية 

األخرى.
وتعليقــا علــى رعايــة 
الكويتــي  البنــك األهلــي 
لبطولــة النخبــة العربية 
للتنس ٢٠٢٢، قالت رئيسة 
والعالقــات  االتصــاالت 
البنك األهلي  اخلارجة في 
القطامي:  الكويتــي ليلــى 
«نحن ســعداء جدا برعاية 
بطولــة النخبــة العربيــة 
للتنس التي تنظمها الكويت 
مع االحتاد الكويتي للتنس. 
وستقام هذه البطولة على 
مستوى البطوالت اإلقليمية، 
حيث إنها ستضم نخبة من 
أفضل الالعبــني في العالم 
العربــي الذيــن يشــكلون 

الرياضــة فــي  مبســتوى 
الوطن. واننا نؤمن بشدة 
بأن هذا األمر مهم ويساهم 
بشــكل مباشر في حتسني 
الصحة العامة. حيث نتطلع 
الى رؤيتكــم، وأن تكونوا 
جــزءا من هذا احلدث الذي 
ال ينسى. وسيكون ممثلو 
الكويتــي  البنــك األهلــي 

البنــك األهلــي  كمــا كان 
الكويتــي راعيا للمباريات 
النهائية للدورة الـ ٢٩ لكأس 
سمو ولي العهد لكرة القدم 
بني فريقي نــادي الكويت 
والنادي العربي، والتي مت 
تنظيمها بالتعاون مع احتاد 
كرة القدم على ستاد الشيخ 

جابر األحمد الدولي.
كما شارك البنك بشكل 
العديــد مــن  وثيــق فــي 
الكيانات الرياضية احمللية، 
مبا في ذلك أكادميية أبطال 
املستقبل لكرة القدم، والتي 
يشرف عليها فريق كويتي 
معتمــد مــن قبــل االحتاد 
الكويتي واآلســيوي لكرة 
القدم. كمــا يحرص البنك 
على التركيز على الصحة 
العامــة ورفاهية اجلمهور 
من خالل رعايته لســباق 
الصحــة االفتتاحــي الذي 
نظمه املستشفى األميري.

عــن  لإلجابــة  جاهزيــن 
أسئلتكم».

وتعتبــر هــذه الرعاية 
سلســلة  فــي  األحــدث 
املبــادرات الصحيــة  مــن 
الرياضيــة  والفعاليــات 
املماثلة التي يرعاها البنك 
األهلــي الكويتــي، مبا في 
البنك األهلي  ذلك بطولــة 
الكويتي لكرة القدم، والتي 
تعــد جــزءا مــن البرنامج 
االجتماعي السنوي للبنك 
والذي صمــم للتفاعل مع 
الشباب من خالل تشجيع 
الرياضة وأســلوب احلياة 

الصحية منذ سن مبكرة.
وعلى املستوى الوطني، 
يفخر البنك األهلي الكويتي 
لبطولــة كأس  برعايتــه 
صاحب السمو األمير لكرة 
القــدم، وهي تعتبر واحدة 
من أقدم بطوالت كرة القدم 
وأكثرهــا عراقة في البالد. 

يتنافس فيها أفضل الالعبني من العالم العربي

ليلى القطامي

إلهــام للمواهــب  مصــدر 
الوطنية وتشجيع الشباب 
علــى ممارســة الرياضــة 
واللياقة البدنية كجزء من 
أســلوب احلياة الصحية. 
وعــالوة علــى ذلــك، فإن 
مثل هــذه البطوالت حتفز 
العالقات املجتمعية وتضع 
الكويت بقوة على خارطة 
بطوالت التنس العربية».

وأضافت: «تعكس هذه 
املبادرة حرصنا والتزامنا 
جتاه املسؤولية االجتماعية 
وتعزيز احلياة الصحية من 
خالل زيادة الوعي بأهمية 
الرياضــة على املســتوى 
الفردي واملجتمعي والعاملي. 
ونحــن دائما نســعى الى 
بنــاء مجتمعــات نابضــة 
الترابط  باحلياة ووثيقــة 
عبر تواجدنا وتقدمي الدعم 
بصورة متواصلة لألنشطة 
التي مــن شــأنها االرتقاء 

القناةامللعبالتوقيتالفريقان
كويت سبورتمحمد احلمد٤:٠٠القادسية ـ الفحيحيل
كويت سبورتستاد ثامر٦:٤٠الساملية ـ العربي


