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القادسية ينفرد بصدارة «الطائرة»
يعقوب العوضي

فاز فريق الكرة الطائرة بنادي القادسية 
علــى كاظمــة بنتيجة ٣-١ في املبــاراة التي 
جمعتهمــا مســاء أول من أمــس على صالة 
مجمع الشــيخ ســعد العبــداهللا مبقر احتاد 
الكــرة الطائرة في ضاحية صباح الســالم، 
ضمن منافسات الدوري املمتاز للكرة الطائرة، 
ورفع امللكي رصيده إلى ١٨ نقطة بينما بقي 
رصيد البرتقالي عند ١٦ نقطة، وبذلك ينفرد 

األصفر بصدارة الترتيب العام.
وفي مباراة ســبقتها، فــاز اجلهراء على 
الساحل بنفس النتيجة ورفع رصيده إلى ١٣

نقطة فيما ظل الساحل دون نقاط.
وبدأ القادسية املواجهة بقوة، حيث سيطر 
على اللقاء وفرض إيقاعه عبر حوائط الصد 
والتصويبات الساحقة، فيما جنح كاظمة في 
التعامل مع املنافس مؤقتا ولكنه تراجع فنيا، 
حيث إن متوضــع حوائط الصد لم جتد في 
احلد من تصويبات اخلصم بالشكل املطلوب.

من جهة أخــرى، أعلن االحتاد عن موعد 
انطالق كأس ســوبر الســيدات حيث يلعب 
فريــق فتيات العيون مع نــادي الفتاة في ٨

فبراير املقبــل على صالة االحتــاد، ويلعب 
الفائز منهما مع فريق نادي سلوى الصباح 

على نفس الصالة في ١٢ من الشهر نفسه.

جانب من مباراة القادسية وكاظمة في دوري الطائرة

الشمري: قيادة «سلة» اجلهراء مهمة صعبة
هادي العنزي

أشــاد املــدرب الوطني 
لكرة السلة خالد الشمري 
بثقــة مجلــس إدارة نادي 
اجلهراء بإسناد مهمة قيادة 
الفريق األول لكرة السلة له 
خلفا للمدرب اللبناني أحمد 
الفران، الذي مت إنهاء التعاقد 

معه بالتراضي.
وأكد الشمري لـ «األنباء» 
كبيــرة،  املســؤولية  أن 
وقــد تأهــل اجلهــراء إلى 

الدور احلاســم للعب على اللقب وهو في 
املركز اخلامس من بني ستة فرق متأهلة، 
واملواجهات املقبلة حاسمة مع فرق متتاز 
باالســتقرار اإلداري والفني، وهذا يضعنا 

أمام مســؤولية مضاعفة، 
إذا ما أردنا الظهور بصورة 
مشرفة، وتقدمي مستويات 
جيدة. وذكر الشــمري أن 
مهمتــه ســتنحصر فــي 
الفترة املقبلــة في التأهل 
ضمن الفــرق األربعة إلى 
الدور قبل النهائي للمنافسة 
على لقب الدوري، مضيفا 
أن الكويــت يعد املرشــح 
األبرز للظفر باللقب، نظرا 
ملا يضمه من كوكبة متميزة 
من الالعبني، باإلضافة إلى 
كاظمة والقادسية، ولكن تبقى لكل مباراة 
حســاباتها، واجلهراء قادر على املنافسة، 
مبا يضمــه من العبني محليــني متميزين 

ومحترفني، ونأمل التوفيق في مهمتنا.

خالد الشمري

KIB يدّشن «The Stadium» اليوم

«يد الشواطئ» باملجموعة الثانية ببطولة آسيا

أعلن بنك الكويت الدولي 
(KIB) عــن تدشــني بطولته 
الرياضيــــــة االحترافيـــــة 
اليــوم فــي   «The Stadium»
حفل افتتــاح ضخم يبدأ في 
الســاعة ٧:٠٠ مســاء علــى 
شاطئ املارينا، بالتعاون مع 
منصة Suffix، حيث ســتمتد 
فعاليــات البطولة على مدار 
أسبوعني حتى ٦ فبراير. وتقام 
البطولــة علــى مرحلتني، اذ 
تتضمن املرحلة األولى بطولة 
«البادل»، بتحديات بني أفضل 
الفــرق الرياضية من الرجال 
وأفضل الفرق الرياضية من 
السيدات من جميع دول مجلس 
التعاون اخلليجي، باإلضافة 
إلى مســابقة لألطفال، وذلك 
حتت إشراف من احتاد البادل 
الكويتي، أما بالنسبة للمرحلة 
الثانية من البطولة اخلاصة 
بالرجال، فتتضمن منافسات 
متنوعــة لرياضــات «حتدي 
اللياقة» تصل إلى ١٢ منافسة، 
والتــي ســتقام بالتعاون مع 

مالية عديدة. اجلدير بالذكر أن 
The» املوقع املخصص لبطولة

Stadium» يحوي ٣ أقســام، 
أوال: املالعب، وثانيا: القرية، 
التــي ستســتضيف أجنحة 
لعدد كبير من الشــركات من 
مختلــف القطاعــات لعرض 
خدماتها ومنتجاتها، وثالثا: 
ساحة املطاعم، التي استكمل 
بها KIB شراكته الناجحة مع 
Food Buzz ليســتمر في دعم 
املشاريع احمللية ورواد األعمال 

في قطاع املطاعم.

أفضــل  لتضــم   FDT Gym
األنديــة الرياضية من جميع 
أنحــاء الكويــت، ومن ضمن 
املنافسات: منافسات قوارب 
الكاياك، والتجديف الداخلي، 
واجلري، والقفزات املتزامنة، 
وغيرها من الرياضات األخرى 
الشيقة. هذا، وسيتم اختتام 
بطولة «The Stadium» بتكرمي 
الفائزيــن باملراكز األولى في 
كلتــا املرحلتــني، فــي جميع 
املنافسات الرياضية، مع تقدمي 
الــدروع التقديريــة وجوائز 

يعقوب العوضي

أسفرت قرعة البطولة اآلسيوية لكرة اليد 
الشاطئية عن وقوع منتخبنا الوطني في 
املجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه كال 
من البلد املستضيف إندونيسيا، والصني، 
وڤيتنام، وعمــان وهونغ كونغ. وتنطلق 
البطولة في ١٠ مارس املقبل وتستمر حتى 

١٩ من الشهر نفسه.
وكان األزرق قد دشن استعداداته عبر 
تدريبات يومية على امللعب الشاطئي في 

مقر االحتاد مبركز الشهيد في الدعية بقيادة 
املدير الفني إسماعيل عبدالقدوس واملدرب 
الوطني مساعد الرندي وسيتجه املنتخب 
إلى تايلند فبراير املقبل للدخول في معسكر 

خارجي قبل البطولة بأسبوعني.
وفي هذا الســياق، أكد عبدالقدوس ان 
اليد الشاطئية مازالت حتت التطوير وأن 
منتخبنا الوطني حديث العهد بها، مشيرا 
إلــى أن اجلميع يعمل علــى إعداد منتخب 
قادر على املنافســة كما أن االحتاد يسعى 

للوصول باملنتخب إلى أفضل استعداد.

البطولة تنطلق مبنافسات «البادل» ثم حتديات اللياقة البدنية

جانب من تدريبات سابقة لكرة اليد الشاطئية
منتخب السيدات يحتفل بالتتويج بامليدالية البرونزية

سيدات «الرماية» يحرزن 
برونزية «التراب» بكأس العالم

أحرز املنتخب الوطني للسيدات امليدالية 
البرونزيــة في مســابقة «التراب» ضمن 
منافسات كأس العالم للرماية التي اختتمت 
مبدينة ســال املغربية مبشاركة ٣٦٠ راميا 
ورامية مــن ٤٥ بلدا. وتفوقــت الراميات 
الكويتيات على منتخبــات قوية من بينها 
املنتخب املغربي بعد أداء متميز من شــهد 
احلوال وسارة احلوال وهاجر عبد امللك في 
واحدة من اقوى البطوالت العاملية للرماية.

كما احتل املنتخب الوطني للرجال واملكون 
من خالد املضف وناصر املقلد ويوســف 
الرشيدي املركز الرابع عامليا بعد أن تنافس 
بقوة مع املنتخب األميركي الذي فاز باملركز 
األول فيما حل املنتخب الكازاخستاني في 
املركز الثاني. من جانبه، أعرب رئيس االحتاد 
العتيبي  للرماية م.دعيج  الكويتي والعربي 
عن اعتزازه بهذا التتويج الذي حازته الرماية 

الكويتية في هذا االستحقاق العاملي املهم.

بالترجيح.. الفحيحيل إلى ربع نهائي كأس األمير
مبارك اخلالدي

متكن الفحيحيل من بلوغ ربع نهائي كأس 
األمير بفوزه على خيطان بركالت الترجيح 
٥-٣ بعد انتهــاء الوقتني األصلي واإلضافي 
بالتعادل اإليجابي ١-١ في املباراة التي جمعتهما 
أمس على «ســتاد صباح السالم» في الدور 

التمهيدي من املسابقة.
جاء الشوط األول دون املستوى املتوقع، 
واتسم باحلذر الشديد بني الفريقني مع أفضلية 
نســبية خليطان األكثر مبــادرة، وكان أول 
األهداف برأسية جوناثان بيريرا لكن الهدف 
ألغي بداعي التسلل (٧)، ورد مهاجم الفحيحيل 

فواز الرشيدي بتســديدة من خارج املنطقة 
تصدى لها احلارس أسامة العنزي (١٨).

ولم يستثمر محور خيطان أونانا اخلروج 
اخلاطئ حلــارس الفحيحيل خالد العجاجي 
وسدد الكرة ضعيفة لينجح املدافع عبداهللا 
الشــامي في إبعادها قبل أن تدخل الشــباك 
(٢٢)، ورد مشاري الكندري بتسديدة قوية من 
خارج املنطقة أبعدها احلارس العنزي (٣٤).

وفي الشوط الثاني، ارتفعت وتيرة اللقاء، 
وترجم خيطان أفضليته بتسجيل هدف التقدم 
من عالمة اجلزاء بعد احتســاب احلكم علي 
احلداد ضربة جزاء بعد الرجوع لتقنية «الڤار» 
نفذها وليام كوريرو بنجاح على يسار احلارس 

(٥٦)، ليضغط الفحيحيل في محاولة للعودة، 
وبالفعــل أدرك يوســف بن ســودة التعادل 
لتمركزه اجليد، حيث استقبل الكرة املرتدة 
من احلارس ليضعها في املرمى (٧٢)، لينتهي 
الوقت األصلي بالتعادل وجلوء الفريقني إلى 
شــوطني إضافيني لم يشهدا تفوق أي منهما 
ليحتكم الفريقان إلى ضربات الترجيح التي 

ابتسمت للفحيحيل.
وفي ركالت الترجيح، سجل للفائز كل من: 
فهد الرشيدي ونايف حميد ولويس فرناندو 
وعبداهللا الشامي ويوسف بن سودة، فيما 
ســجل خليطان عبداهللا الشــرهان ومحمد 

عنتر وبيريرا.

(قاسم باشا) العب الفحيحيل أحمد غازي يحاول استخالص الكرة من البرازيلي جوناثان بيريرا  

صوماليا حتت مجهر «األصفر»
عبدالعزيز جاسم

بوتيرة متسارعة، وبعد التعاقد خالل األيام املاضية بشكل 
رسمي مع الالعبني املالي ابراهيما تانديا والفرنسي عبدالواحد 
سيسوكو، يسعى اجلهاز الفني للفريق األول لكرة القدم بالقادسية 
بقيادة املدرب الصربي بوريس بونياك الى إغالق ملف احملترفني 
بشكل نهائي من خالل التوقيع مع مدافع قبل إغالق باب االنتقاالت 
الشتوية نهاية الشهر اجلاري. ويبدو أن املدافع السابق لألصفر 
الغاني رشيد صوماليا بات أحد اخليارات املتاحة، حيث يشارك 
حاليا مع فريق معيــذر القطري، لكن يعتبر العائق الوحيد هو 
مسألة الفحص الطبي، وفي حال عدم القدرة على التوقيع معه، 
فإن هناك أكثر من العب سيتم التفاوض معه لالنضمام للفريق 
قبل انطالق اجلولة الـ١٢ من دوري زين املمتاز والتي ستكون 

أمام كاظمة ٤ فبراير املقبل.

املشعان: قدمنا مباراة كبيرة أمام اجلهراء
عبدالعزيز جاسم

أكد مدرب الفريق األول لكــرة القدم بنادي النصر محمد 
املشــعان عقب الفوز على اجلهراء ١-٠ وبلوغ ربع نهائي كأس 
سمو األمير أن «العنابي» قدم مباراة كبيرة وسيطر على اللقاء 
من بدايته حتى نهايته، ما ســاهم في خلق العديد من الفرص 
وصــل عددها الى أكثر من ٦ فرص محققة للتســجيل، مهنئا 
الالعبني على هذا األداء. وأضاف: انني ال أحب أن أضع األعذار 
وقت اخلســارة مثلما حدث في الدوري بعد احلصول على ٣

بطاقــات حمراء في ٣ مباريات متتالية، كما أننا الفريق الوحيد 
الذي لعب مبحترف واحد ملدة شهرين، ولكن فضلت أن أقول 
تلك األمور بعد الفوز لكي أثبت شخصية الالعبني وقوتهم في 
امللعب وكذلك في احلصص التدريبية. وأشار املشعان إلى أنه 
بشــكل عام قدمنا مباراة جيدة، كما أن أرضية امللعب ساعدتنا 
على تقدمي مستوى جيد، ولكن ضياع الفرص يزعجني خصوصا 

في بطوالت الكؤوس.

مدلول: احلظ تخلى عنا أمام «العنابي»
مبارك اخلالدي

قال عضو مجلــس إدارة نادي اجلهراء ورئيس اجلهاز 
اإلداري طواري مدلول عقب خســارة فريقه أمام الساملية 

بهدف دون رد، إن التوفيق لم يكن بجانب فريقه.
وأضاف: «لعبنا مباراة جيدة خصوصا في الشوط الثاني 
لكننا لم نوفق في التسجيل ولم يكن التوفيق إلى جانبنا»، 
مشيرا إلى أن النصر فريق عنيد ومميز ولعب مباراة كبيرة.
من جهته، أكد مســاعد مدرب الفريق ســالمة هادي أن 
الهدف الرئيســي لفريقه هو البقاء ضمن الست الكبار في 

بطولة دوري زين املمتاز.
وقال: «منحنا الفرصة لعدد من الالعبني الشباب بهدف 
اكتساب اخلبرة واالحتكاك ضمن هدفنا الرئيسي الذي نعمل 
على حتقيقه وهو بقاء اجلهراء ضمن الست الكبار»، مشيرا 
إلى أن بطولة الدوري حتتاج إلى دكة بدالء ورصيد كاف من 

الالعبني ال يقل مستواهم عن األساسيني.

اخلالدي: الروح العالية وراء جتاوز الشباب

هادي العنزي

أشــاد مدير الفريق األول لكرة القدم 
بنادي الساملية بدر اخلالدي بالروح العالية 
واإلصرار اللذين حتلى بهما العبو السماوي 
وكانت السبب وراء الفوز على الشباب ١-٠
في املواجهة التي جمعتهما أول من أمس 
ضمن منافســات الدور التمهيدي لكأس 
األمير. وأضــاف اخلالدي في تصريح لـ 
«األنباء»: «كنا الطرف األفضل على مدار 
شــوطي املباراة، ولكن لألسف لم نوفق 
في استغالل فرص التسجيل الكثيرة التي 
تهيــأت، وذلك حتى وقت متأخر من عمر 

املواجهة». وذكر أن حتضيرات السماوي 
خالل فترة التوقــف املاضية لم تكن في 
أفضل صورها، نظرا لغياب ٥ العبني مع 
املنتخب املشارك في كأس اخلليج، واملهاجم 
اسو رستم الذي شارك مع منتخب العراق، 
مضيفا أن مباريات الكؤوس لها طابع خاص، 
وكل مواجهة قائمــة بذاتها، وقد خرجنا 
باملهم أمام الشباب، وتنتظرنا مواجهة صعبة 
الفريقني ميلك  الكويت، وكال  وكبيرة مع 
حظوظــا متكافئة للتأهل، ونأمل أن يقدم 
العبو الساملية أفضل ما لديهم ويواصلوا 
املشوار في أغلى الكؤوس بالتأهل إلى الدور 

نصف النهائي.

عقلة: «األبيض» صّعبها أمام التضامن.. 
وتصريحات شيركو غير صحيحة

يحيى حميدان

أكد نائب رئيس جهاز 
الكرة بنادي الكويت عادل 
عقلة أن شــعور العبي 
فريقه باالرتياح بعد التقدم 
علــى التضامن ٢-٠ قبل 
املباراة،  دقائق من نهاية 
التي جمعتهما أول من أمس 
التمهيدي  الــدور  ضمن 
لكأس سمو األمير، منح 
العبــي املنافس الفرصة 
للتعــادل ومن ثم اللجوء 

للوقت اإلضافي الذي تقدم خالله «العنيد» 
ولكن هدف املدافع مشاري غنام في الوقت 
احلرج أثر على معنويات التضامن قبل اللجوء 
لركالت الترجيح التي حالف التوفيق خاللها 

حارسنا إبراهيم كميل.
وأضاف ان املباراة كانــت صعبة أمام 
منافس محترم مثل التضامن والذي وضح 

الكبير خالل فترة  عمله 
التوقف بسبب مشاركة 
«األزرق» في «خليجي ٢٥»، 
مشــيرا إلى أننا دائما ما 
نوصي الالعبني بالتركيز 
عند التقدم بالنتيجة، وهذا 
األمر كان مفقــودا بعد 
تقدمنا ومع غياب خطورة 
املنافس على مرمانا، ونحن 
من منحهم الفرصة للعودة 
بالنتيجــة. وبني عقلة أن 
تصريحات العب املنتخب 
العراقي شيركو كرمي حول 
فسخ عقده مع «األبيض» ملنعه من املشاركة 
في «خليجــي ٢٥» عارية عن الصحة متاما 
وخير دليل على ذلك موافقتنا السريعة على 
مشاركته وزميله العماني أرشد العلوي في 
البطولة دون تردد، الفتا إلى أن االستغناء عن 
شيركو يعود لعدم تقدميه املستوى املنتظر 

منه بعد التعاقد معه في الصيف املاضي.

عادل عقلة


