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عبدالعزيز جاسم 

يخوض منتخبنا الوطني األول لكرة القدم 
تدريبــه األخير اليوم علــى امللعب الفرعي 
لســتاد جابر الدولــي حتت قيــادة املدرب 
البرتغالــي روي بينتــو، وذلك اســتعدادا 
للمغادرة غدا إلى البصرة ملواجهة املنتخب 
العراقي وديا اجلمعة املقبل على ملعب امليناء 
الــذي مت افتتاحــه أول من أمــس مبواجهة 
الكويت وامليناء، وســتقام عليه منافسات 
املجموعة الثانية ببطولة «خليجي ٢٥» التي 
يتواجــد فيها األزرق إلــى جانب منتخبات 
قطر واإلمارات والبحرين، حيث ســيفتتح 
منتخبنا أولى مواجهاته مع املنتخب القطري 

٧ يناير املقبل.
وحرص مدرب األزرق بينتو على خوض 
احلصة التدريبية رغم األجواء املمطرة وذلك 
ليتعــود الالعبــون على مثل هــذه األجواء 
املتوقــع أن تكون مشــابهة وقريبة ألجواء 
البصرة لقربها من الكويت وكذلك لتطبيق 
بعــض أفكاره قبل مواجهــة العراق الودية 

من خالل التقسيمة.
من جهته، قال مدير املنتخبات الوطنية 

ســعود املجمد ان معســكر األزرق الداخلي 
يأتي استكماال لبرنامج اإلعداد الذي انطلق 
في نوفمبر املاضي والذي شهد إقامة معسكر 
خارجي في دولة اإلمارات، تخللته مباراتان 
وديتان، مشــيرا إلى أن البرنامج اإلعدادي 

يسير وفق اخلطة املرسومة.
واضاف ان االزرق سيغادر غدا إلى مدينة 
البصرة خلوض مباراة ودية أمام املنتخب 
العراقي، وسيعود الوفد بعد املباراة بيوم، 
قبل أن يعاود تدريباته يوم ٢ يناير املقبل، 
موضحا أن األزرق ســيغادر يــوم ٤ يناير 

استعدادا للمشاركة في «خليجي ٢٥».
وذكر املجمد أن الفترة املاضية ساهمت في 
رفع درجة التجانس بني الالعبني خصوصا أن 
صفوف األزرق تضم عددا من العناصر التي 
تشارك مع املنتخب للمرة االولى، متمنيا أن 
يصل الالعبون إلى أقصى درجات اجلهوزية.
وأعرب عن أمنياته في أن يحقق األزرق 
النتائج املرجوة في «خليجي ٢٥»، مشــيدا 
بالتــزام الالعبني بتعليمات األجهزة الفنية 
واإلدارية والطبية، مشيرا إلى تعرض بعض 
الالعبني إلصابات طفيفة في التدريبات، وهو 

أمر طبيعي يحدث لكل فريق.

«برقان» راعٍ لرابع جوالت دوري الفروسية
اختتــم بنــك برقــان 
رعايتــه للجولة الرابعة 
من دوري االحتاد الكويتي 
للفروسية للموسم ٢٠٢٢-
٢٠٢٣، والــذي أقيــم في 
الكويت  مضمــار مركــز 
للفروســية، وذلك ضمن 
الشــامل  البنك  برنامــج 
للمســؤولية االجتماعية 
الــذي يركــز علــى دعم 
وتعزيز ثقافة الرياضية 

في الكويت.
وحاز في اليوم األول 
الرابعــة  اجلولــة  مــن 
للدوري، الفارس عبداهللا 
العوضــي املركــز األول، 
والفارسني ماريا بوشهري 
ونيــك تشــانينغ علــى 
املركزين الثاني والثالث. 
أما فــي اليوم الثاني فقد 
حل الفارس علي اخلرافي 
فــي املركــز األول، تبعه 
الفارس أنطونيو موروزو 
في املركز الثاني، والفارس 
عبدالرحمن الفزيع باملركز 

الثالث.
وفي معــرض حديثها عــن رعاية بنك 
برقان لدوري احتاد الفروســية الكويتي، 
صرحت مدير أول - االتصاالت واملسؤولية 
االجتماعية للشركات في بنك برقان حصه 
النجادة: «أهنئ جميع الفرســان الفائزين 
فــي هذه اجلولة، الذيــن يواصلون تقدمي 
أفضــل قدوة حتتذى بها أجيالنا الشــابة، 
وبصفتنا في بنك برقان أحد املؤسســات 
املاليــة الوطنية املرموقــة، نحرص دائما 
على تعزيز الثروة الوطنية التي منتلكها 
في الكويت من املواهب الرياضية، وخاصة 

في رياضة الفروســية، نظــرا لكونها أحد 
أكثر الرياضات ذات اإلرث الثقافي الكبير 

احملبوبة لدى اجلميع». 
وأضافت: «لطاملــا كانت الرياضة ركنا 
أساســيا في التزامنا جتــاه مجتمعنا من 
خالل استراتيجيتنا للمسؤولية املجتمعية. 
ولهذا الســبب نواصــل دعمنا للرياضيني 
الطموحني واجلهــات الرياضية والهيئات 
الوطنية املعنية بهذا املجال، للمساهمة في 
رفع مكانة الكويت على الصعيد الرياضي 

محليا وعامليا».

حصة النجادة تتوسط الفائزين

حصة النجادة وشمايل احلربي خالل التكرمي

٤ مباريات في كأس «زين» اليوم

«سلة» كاظمة يخسر من شباب األهلي اإلماراتي

«طائرة» الكويت تعبر «البرتقالي»

مبارك اخلالدي

تعود عجلة البطولة التنشيطية كأس 
«زين» إلى الدوران مجددا مساء اليوم مع 
انطــالق منافســات اجلولة اخلامســة من 
املسابقة، حيث يستضيف خيطان برصيد ٧

نقاط فريق الفحيحيل بـ ٣ نقاط، وذلك ضمن 
مواجهات املجموعة األولى، كما يســتقبل 

اليرموك برصيــــد ٥ نقاط فريـق برقــان 
بـ ٣ نقاط. وتقام املباراتان فــــي الســاعة 

الـ ٤:٠٥ مساء.
وحلساب املجموعة الثانية يستضيف 
فريق الشباب بنقطتني النصر بـ ٦ نقاط، 
وفي التوقيت نفســه يحــل التضامن بـ ٣

نقاط ضيفا على اجلهــراء بنقطة واحدة، 
وتقام املواجهتان في الساعة الـ ٦:٤٠ مساء.

هادي العنزي

خســر كاظمة من شــباب األهلي اإلماراتي 
٨٦-٩١ في املباراة التي جمعت الفريقني مساء 
أمس األول على صالة سعيد بن مكتوم، ضمن 
منافســات اجلولة الثانية من مباريات دوري 
«الســوبر» اآلســيوي ألندية غرب آسيا لكرة 
الســلة، ليتلقى «البرتقالي» خسارته الثانية 
تواليــا في البطولة، عقب الهزمية األولى أمام 

الهالل السعودي في اجلولة األولى.
وضمن منافسات ذات املجموعة، تغلب الهالل 
على البشائر العماني ٨٦-٥٤، ليعتلي الفريق 
السعودي صدارة املجموعة مناصفة مع نظيره 
اإلماراتي برصيد ٤ نقاط،، فيما حل كاظمة في 
املركز الثالث بنقطتني وبفارق التســجيل عن 
البشائر الرابع.  وتقام البطولة بنظام الذهاب 
واإلياب ألول مرة في تاريخ البطوالت اآلسيوية، 
بعد تقسيمها بحسب األقاليم في القارة اآلسيوية، 

حيث يضم إقليم اخلليج مجموعتني، على أن 
يتأهل األول من كل مجموعة إلى الدور الثاني، 
فيما يلعب صاحبا املركز الثاني في املجموعتني، 
لتحديد هوية الفريق الثالث الذي سيتأهل إلى 
الدور الثاني. وبالعودة إلى املباراة، متكن شباب 
األهلي اإلماراتي من التفوق في الربع األول من 
املباراة على ضيفه كاظمة بنتيجة ٢٤-١٧، وفي 
الربع الثاني قاد الدولي أحمد البلوشي فريقه 
مبهارة كبيــرة للعودة إلى املباراة مجددا، من 
خالل تســجيله أكثر من رمية ثالثية، ليقلص 
«البرتقالــي» فارق النقــاط، ولينتهي النصف 
األول من املباراة ٤٧-٤٤. وواصل كاظمة تفوقه 
مع بداية النصف الثاني وتقدم مع بداية الربع 
الثالث ٥٥-٥٤، لكن الفريق اإلماراتي عاد للتقدم 
مجــددا لينهي الربع الثالث ملصلحته ٦٥-٦٤، 
ولم جتد احملاوالت التكتيكية للمدرب الصربي 
ايفان جيرمــج نفعا للظفر بنقطتــي املباراة، 

ليخرج فريقه بخسارة ثانية تواليا.

يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت 
على كاظمة بنتيجة ٣-٢ في املباراة التي 
جمعتهما مساء أول من امس ضمن منافسات 
الدوري املمتاز للكرة الطائرة وختام القسم 
األول من البطولة، على صالة مجمع الشيخ 
سعد العبداهللا، وبذلك يرتفع رصيد األبيض 
إلى ١١ نقطة، بينما أصبح رصيد كاظمة ١٢

نقطــة.  ومع نهاية القســم األول، يتصدر 
العربــي الترتيب العام بـ ١٥ نقطة، ويحل 
القادسية في الوصافة بنفس الرصيد وبفارق 
األشواط، بينما يأتي كاظمة في املركز الثالث، 

والكويت رابعا.
إلى ذلك، استعاد القادسية جهود العبه 
ناصــر دشــتي بعــد تعافيه مــن اإلصابة 
وخضوعه للعالج الطبيعي التأهيلي الذي 

استغرق أسبوعني.

لقب «النخبة العربية» للتنس بني شلباية وحسن اليوم

عقلة: فائدة فنية كبيرة لـ «األبيض» من مواجهة امليناء

«املكتبة الوطنية» حتتفي باألبطال واملبدعني من ذوي اإلعاقة

يسدل الستار عند السادسة 
من مساء اليوم على منافسات 
بطولة النخبة العربية الثانية 
للتنس، بإقامة املباراة النهائية 
لفردي الرجــال بني األردني 
عبداهللا شــلباية، واللبناني 
بنجامني حســن على امللعب 
الرئيســي في مجمع الشيخ 
جابر العبداهللا الدولي للتنس، 
بعــد أن مت تأجيــل املبــاراة 
وحفل اخلتــام من أمس إلى 
اليوم بسبب تقلبات الطقس، 
واألجواء املاطرة التي شهدتها 

البالد أمس.
وسيشــهد حفــل اخلتام 
العديد من الفعاليات املتنوعة، 
بحضور رئيس مجلس إدارة 
االحتادين العربي والكويتي 
للتنس الشيخ أحمد اجلابر، 
ونائب رئيس االحتاد الدولي 
للرياضــة للجميــع د. عماد 
مصطفــى البناني، وعدد من 

يحيى حميدان

تغلب فريق الكرة بنادي الكويت 
علــى امليناء العراقي ٢-١ في مباراة 
ودية أقيمت في البصرة مبناســبة 
افتتاح ملعب املينــاء األوملبي الذي 
سيحتضن منافسات كأس «خليجي 
٢٥» املقررة في الفترة من ٦ حتى ١٩

يناير املقبل.
وتقدم «األبيض» بهدفني عن طريق 
علي حسني (٥٩) والتونسي طه ياسني 
اخلنيسي (٦٧)، قبل أن يقلص كرار 
محمد الفارق للميناء من ركلة جزاء 
(٩٠). وعاد وفد الفريق الكويتاوي 
أمــس، الســتكمال  للبــالد عصــر 

حتضيراته للمنافسات احمللية.
وتقدم نائــب رئيس جهاز الكرة 
بنادي الكويت عادل عقلة بالشــكر 
الى وزارة الشباب العراقية واالحتاد 

العراقي وإدارة نادي امليناء على حسن 
االستقبال والضيافة.

وقــال عقلــة: «يشــرفنا اختيار 
اســم الكويت واســم نادي الكويت 
للمشــاركة في افتتاح ملعب امليناء 
األوملبي اجلديد وهو بال شك أمر طيب 
ويشكرون عليه، وحرصنا كمجلس 
إدارة النادي على إجناح هذه الفعالية 
وهو ما تأكد من خالل حضور رئيس 
النادي خالد الغامن وعدد من أعضاء 

مجلس اإلدارة إلى امللعب».
وبني عقلة أن الفائدة الفنية كانت 
كبيرة من املباراة بعدما قام اجلهاز 
الفني بتجربة بعض الالعبني والذين 
تألقوا ونتمنى أن يكون القادم أفضل 
لـ «األبيض»، مشيرا إلى ان التركيز 
حاليا ينصب على املشاركة في كأس 
«زين» التنشيطية خالل فترة التوقف 

بسبب «خليجي ٢٥».

هادي العنزي

برعايــة املجلــس الوطنــي للثقافة 
والفنــون واآلداب احتفــى قســم ذوي 
االحتياجات اخلاصة في مكتبة الكويت 
الوطنية بأبطال الكويت املعاقني، وعدد 
من الشخصيات االجتماعية، مبناسبة 
مرور ١٠ ســنوات على افتتاح القســم 
في املكتبة الوطنية، وتزامنا مع اليوم 
العاملي لذوي اإلعاقة، وبحضور الرئيس 
الفخري لنادي اإلرادة الرياضي للمعاقني 
الشيخة سهيلة الصباح، واألمني العام 
للجنة الباراملبية الكويتية شريفة الغامن، 
واألمني العام املساعد ومدير عام مكتبة 

الكويت الوطنية أ.د.سلطان الديحاني، 
وعدد من الفعاليات املجتمعية.

ومت تكرمي العديد من ذوي اإلعاقة، من 
بينهم الرياضيون حمد العدواني، وأحمد 
نقا املطيري، وياســر املســلم، وطارق 
القالف، ومــالك هادي العنزي، وزينب 
اخلالدي، والروائي يعقوب الشــمري، 
والفنان التشكيلي عبدالرحمن احلمود، 
ورئيس فريق ذوي األمل التطوعية دالل 
العدواني، ورئيــس فريق «حنا قدها» 
التطوعي طامي الديحاني، واملعد اإلذاعي 

مطير املطيري، ولقمان الكندري.
مــن جانبه، قال منســق أول إداري 
بقسم مكتبة ذوي االحتياجات اخلاصة 

عبدالرحمن العدواني لـ «األنباء»: «جاءت 
االحتفاليــة مبهجــة وناجحــة بجميع 
املقاييس، وبحضور عدد من الشخصيات 
املبدعة واملتميزة من ذوي اإلعاقة، سواء 
رياضيــة، أو علمية، أو ثقافية وأدبية، 
وقد أسعدونا بحضورهم، ومت تعريف 
احلضور بقسم ذوي االحتياجات اخلاصة 
فــي املكتبة الوطنيــة، واخلدمات التي 

يقدمها للمهتمني».
من جهتها، أبدت الشــيخة ســهيلة 
الصباح سعادتها بحضور االحتفالية، 
وقالت لـ «األنباء»: «ســعدنا مبشاركة 
كوكبــة متميــزة من املعاقــني في هذه 
االحتفالية الرائعة، وتكرميهم جاء تقديرا 

للجهود املتميزة والتضحيات الكبيرة 
التي قدموها خالل ســنوات طويلة من 

العمل اجلاد».
من جانبها، أكدت شريفة الغامن أن 
قســم ذوي اإلعاقة فــي مكتبة الكويت 
الوطنية من شأنه أن يسهم في مساعدة 
طلبــة اجلامعــة مــن ذوي اإلعاقة، من 
خالل املعلومات واملقتنيات، واألدوات 
التكميليــة والتعويضية التي يوفرها 
لذوي اإلعاقة، وخاصــة لذوي اإلعاقة 
البصرية، ونشكر جميع القائمني على 
قسم ذوي اإلعاقة في املكتبة الوطنية، 
وحرصهم علــى تكــرمي املتميزين في 

جميع املجاالت.

الزوجي، بعــد تغلبهما على 
الثنائــي األردنــي عبــداهللا 
شــلباية، وموســى القطــب 
فــي  رد  دور  مبجموعتــني 
املباراة النهائية التي جمعتهما 
مساء امس األول على امللعب 

انطالق املبــاراة. من جانبه، 
أشــاد نائب رئيــس االحتاد 
العربي للتنس رميون كتورة 
باملستوى الرفيع الذي قدمه 
أفضــل ٢٣ مصنفــا عربيــا 
في البطولة، وقال:«ســعدنا 
الكويتي  باستضافة االحتاد 
وقــد  للبطولــة،  للتنــس 
مهــد رئيــس مجلــس إدارة 
االحتادين العربي والكويتي 
للتنس الشــيخ أحمد اجلابر 
كل الســبل إلظهــار البطولة 

بأفضل صورة.
من جهتها، ذكرت رئيس 
مجلس إدارة االحتاد السعودي 
للتنــس أريــج املطبقاني أن 
البطولة أخذت التنس العربي 
إلى مستويات عاملية، وشهدنا 
مشــاركة أفضــل املصنفــني 
العــرب بالبطولــة، وقدموا 
مستويات فنية عالية قريبة 

من املستويات العاملية.

الرئيسي. وذهب املركز الثالث 
الثنائي املغربــي وليد  إلــى 
اهودا، وياسني الدليمي، بعد 
انســحاب الزوجــي املصري 
املكون من كرمي محمد، ومحمد 
صفوت، إلصابة األخير قبيل 

تونس تفوز باملركز األول في الزوجي

الثنائي التونسي اسكندر املنصوري ومحمد دقاز خالل املباراة النهائية للزوجي

(املركز اإلعالمي لنادي الكويت) العب الكويت شيركو كرمي يحاول التسديد على مرمى امليناء  

سلطان الديحاني وعبدالرحمن العدواني يكرمان البطل العاملي أحمد نقا املطيري الشيخة سهيلة الصباح وسلطان الديحاني وعبدالرحمن العدواني مع املكّرمني  (محمد هاشم)

السفراء والقيادات الرياضية، 
وأعضاء مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي للتنس. إلى ذلك، فاز 
الثنائي التونسي محمد عزيز 
دقاز، واســكندر املنصوري 
باملركز األول في منافســات 

ملشاهدة الڤيديو
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