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العنزي: الفحيحيل حقق املطلوب أمام خيطان
هادي العنزي

فريــق  مديــر  أشــاد 
الفحيحيــل جنــم العنــزي 
بــأداء العبــي فريقــه عقب 
تغلبهم على خيطان بركالت 
الترجيح، بعد تعادل الفريقني 
١-١، ضمن منافســات الدور 
التمهيدي لكأس األمير. وقال: 
«حققنا املطلوب أمام خصم 
غامض، حيث لم نلتق خيطان 
لكونه يلعب ضمن فرق دوري 
الدرجــة األولى، مما زاد من 
صعوبة معرفة مفاتيح لعبه، 
ومصادر قوته، ولكن بالروح 
العالية واإلصرار، واجتهاد 
اجلهاز الفني متكنا من الفوز، 
ونأمل مواصلة املشــوار في 
كأس األمير أغلى البطوالت».

الكويت يتخطى «سلة» السد القطري

هادي العنزي

واصــل فريق كرة الســلة بنــادي الكويت 
انطالقته املتميزة في بطولة دوري «السوبر» 
اآلسيوي، بفوزه على مستضيفه السد القطري 
٩٤-٨٤، في املواجهة التي جمعت الفريقني مساء 
أمــس األول ضمن منافســات اجلولــة الرابعة 
للمجموعــة الثانية، على صالة الغرافة بنادي 
الســد في قطر، ليرفــع «األبيض» رصيده إلى 
٨ نقــاط من ٤ انتصــارات متتالية، في صدارة 
املجموعة وبالعالمة الكاملة، فيما وصل رصيد 

السد إلى ٥ نقاط في املركز الثالث.
ويقام دوري «الســوبر» اآلســيوي بنظام 
الذهاب واإلياب ألول مرة في تاريخ البطوالت 
اآلســيوية، بعد أن ألغى االحتاد الدولي للعبة 
«FIBA» نظام التجمع، وبحسب نظام البطولة، 
فقد مت تقسيم القارة اآلسيوية إلى عدة مجموعات 
بحســب املنطقــة، وضمــت منطقــة اخلليــج 
مجموعتــني، وكذلك منطقة غرب آســيا، فيما 
خصصت مجموعة واحدة ملنطقة غرب آسيا، 

ومجموعة سادسة الســتراليا، على أن يتأهل 
الفريق صاحب املركــز األول من كل مجموعة 

مباشرة إلى الدور الثاني.
ومتكن العبو الكويت من تسجيل أفضلية 
واضحة على مســتضيفهم القطري في جميع 
األشــواط األربعة للمباراة، حيث انتهى الربع 
األول بأفضلية الكويت ٢٨-٢٦، ووسع الفارق 
مــع نهاية النصف األول للمبــاراة إلى ٧ نقاط 
(٤٧-٤٠)، وحافــظ بطل اخلليج والعرب على 
تقدمــه مع نهايــة الربع الثالــث ٦٧-٦٢، ولم 
يكــن الربــع األخير للمبــاراة بأفضل حاال من 
سابقيه بالنسبة لالعبي السد القطري، ليخرج 
األبيض بفوز مستحق. إلى ذلك، استغنى اجلهاز 
اإلداري بكاظمة عن خدمات محترفي كرة السلة 
األميركيــني ميرفي وريكــي بالتراضي، وجاء 
االستغناء عن ريكي بسبب ضعف األداء الفني 
وعدم حتقيق الفريق االســتفادة املطلوب من 
الالعب، فيما تخلى البرتقالي عن ميرفي الذي 
كان يعتبر من ابرز العبي الفريق بسبب خالفات 

إدارة مع املدرب الصربي ايفان جيرميج.

كاظمة يستغني عن محترفيه

«األبيض» حقق فوزا مستحقا على مستضيفه السد القطري

انطالق املرحلة األولى 
للمبادرة اخلليجية للدراجات الهوائية

هادي العنزي

تنطلق في الـ ٩:٣٠ صباح 
اليوم املرحلة األولى لفعالية 
املبادرة اخلليجية للدراجات 
الهوائية، من منطقة الشعب 
البحري مرورا بجسر الشيخ 
جابــر األحمــد وصــوال إلى 
مدينة الصبية، على أن تختتم 
املرحلة األولــى في املنطقة 
احلرة في اخلامسة والنصف 
مساء، مبسافة إجمالية تصل 

إلى اكثر من ١٢٠ كيلومتر.
ويشارك في فعالية املبادرة التي تنظمها 
شــركة «لني ســتارت»، وتقام حتت شــعار 
«مسيرة العرفان» ما يقارب من ٩٠ مشاركا 
من ١١ دولة، وتســتمر فعالياتها حتى مساء 

السبت املقبل.
هــذا، وأبــدت رئيســة اللجنــة املنظمة 
للفعالية واملدير العام لشركة «لني ستارت» 
سارة احلبيل سعادتها باملشاركة اإليجابية 
الكبيــرة للفــرق واألفراد مــن مختلف دول 
مجلس التعاون اخلليجي، وقالت: «جتاوزنا 
الكثير من التحديات التي اعترضت استمرار 
املبــادرة اخلليجية، وحرصنــا على توفير 

كافة الســبل التي من شأنها 
أن تضمن سالمة املشاركني، 
وإيصال رسائلهم اإلنسانية 

بأفضل صورة ممكنة».
وذكرت أن فعالية املبادرة 
اخلليجيــة تقــام على مدى 
٣ أيــام متتاليــة، مبســافة 
إجماليــة تصل إلى أكثر من 
٢٠٠ كيلومتر، تشمل زيارة 
العديد من املعالم احلضارية 
ومضيفــة  الكويــت،  فــي 
ان املبــادرة حملــت شــعار 
«مسيرة العرفان» للتعريف 
باملسؤولية املجتمعية، ومدى أهميتها في حياة 
األفراد واملجتمع، كما أنها تهدف إلى تعزيز 
االســتثمار في األهداف الشخصية، وقيمة 
االمتنــان للنعم واملقدرات التي منلكها، كما 
أن لكل فريق مشارك رسالة إنسانية خاصة 
به يســعى لتقدميها إلــى املجتمع، ومن بني 
املشاركني رئيسة احتاد املرأة األميركية في 
الكويت باميال خريبط، ومدير مركز التضامن 
األميركي االجتماعي فرع الشرق، ود.فيصل 
اخلضرا، وســعد الهنيــدي، طالل وعبداهللا 
البواردي، وبدر العيسى «بونبيل»، ونتمنى 

للجميع التوفيق.

سارة احلبيل

األهلي يبتعد بالصدارة.. والزمالك يقيل مدربه
القاهرة - سامي عبدالفتاح

هديــة أخرى تلقاها األهلي من منافســه 
التقليدي الزمالك، بتلقيه اخلسارة الثالثة أمام 
غزل احمللة ١-٢ ليتراجع إلى املركز اخلامس، 
فيما قبل األهلي الهدية بصدر رحب وحقق 
فــوزا صعبا على البنك األهلي ١-٠ في آخر 
مواجهاته قبل السفر إلى املغرب للمشاركة 
فــي مونديال األندية الذي ســينطلق بداية 
فبراير، كما تلقى هدية مماثلة من فيوتشر 
الذي يطارد األهلي ويحتل حاليا املركز الثاني 
بالوقــوع في فخ التعــادل مع املصري ١-١، 
بينما فاز بيراميدز على سموحة ٢-١ وذلك 
ضمن اجلولة الـ١٥ ملسابقة الدوري املصري، 
ليصبح األهلي في صدارة الترتيب برصيد ٣٧

نقطة وفيوتشر ثانيا بـ ٣١ نقطة وبيراميدز 

ثالثــا برصيد ٣٠ نقطة، فيما قفز املقاولون 
العرب إلى املركــز الرابع برصيد ٢٧ نقطة، 
بينما تراجــع الزمالك إلــى املركز اخلامس 
برصيد ٢٦ نقطة. ومع صافرة نهاية مباراة 
احمللة، أعلن رئيس الزمالك مرتضى منصور 
إقالة البرتغالي فيريرا واجلهاز الفني املعاون 
مع تعيني أســامة نبيه مديــرا فنيا يعاونه 
محمد صبري وحسني ياسر مع اإلبقاء على 
أمير مرتضى منصور مشــرفا على الفريق 

وإسماعيل يوسف مديرا للفريق.
هــذا، وســتغادر يوم ٢٨ اجلــاري بعثة 
األهلي برئاســة محمود اخلطيب، على منت 
طائــرة خاصة إلــى املغرب للمشــاركة في 
بطولة مونديال األندية للمرة الثامنة، حيث 
ســتكون املباراة األولى أمــام فريق اوكالند 

سيتي النيوزيلندي أول فبراير.

امتحان أول لرونالدو مع النصر أمام االحتاد
يخوض النجم البرتغالي املخضرم 
كريستيانو رونالدو اختباره اجلدي 
األول مع النصر السعودي منذ قدومه 
الشهر املاضي بصفقة خيالية، عندما 
يالقي االحتاد اليوم في نصف نهائي 
الكأس السوبر السعودية، فيما يتواجه 
الهالل مع الفيحاء في نصف النهائي 
الثانــي. وكان النصر خرج فائزا في 
الظهور الرســمي األول ألفضل العب 
في العالم خمس مرات، االحد املاضي 
أمام االتفــاق بهدف وحيــد، ما أبقاه 
في صدارة الدوري السعودي بفارق 
نقطة عــن غرميه الهــالل الذي لعب 
مباراة أكثر. ويشارك الهالل في الكأس 
السوبر بصفته بطال للدوري املوسم 
املاضــي، والفيحاء بطال لكأس امللك، 
بينما يشارك االحتاد كوصيف للدوري، 
مع النصر ثالث الدوري بدال من وصيف 

الكأس (الهالل).
وميلــك الهــالل ثالثة ألقــاب في 
املســابقة، مقابل اثنني للنصر ولقب 

لكل من الفتح والشباب واألهلي.
وكان نظــام الــكأس الســوبر في 
الســنوات املاضية عبارة عن مباراة 

وقــد التقى النصــر واالحتاد هذا 
املوســم في الدوري احمللي، وانتهت 
املباراة التي شــهدت طــرد العب من 
كل فريق بالتعادل الســلبي، علما ان 
االحتاد فاز املوسم املاضي ذهابا وإيابا 

(٣-١ و٣-٠). ويعيش الفريقان موسما 
مميــزا، حيث لم يتعــرض كل منهما 
ســوى خلســارة واحدة، علــى غرار 
الهالل. ويحتــل االحتاد حاليا املركز 
الثالث في الدوري بفارق نقطتني عن 
النصر بعد ١٤ مباراة، وبلغ الدور ربع 
النهائي لكأس امللك. أما النصر، فيتربع 
على الصدارة وتأهل لربع نهائي كأس 
امللك، ولهذا سيرمي كل فريق بثقله من 
أجل حسم بطاقة النهائي لصاحله، وكل 
منهمــا مؤهل لذلك في ظل وجود كم 
كبير من العناصر املميزة في الفريقني.

وتسبق هذه املواجهة مباراة الهالل 
حامل اللقب مع الفيحاء على ســتاد 
األمير فيصل بن فهد، مع أفضلية على 
الورق لألول، خصوصا في ظل حلول 
منافســه في املركز الثالث عشــر في 
الدوري مع ٤ انتصارات في ١٤ مباراة، 
لكن األخير حقق انتصــارا تاريخيا 
بركالت الترجيح على الهالل في نهائي 

كأس امللك في مايو املاضي.
وخرج الهالل فائزا بهدفني نظيفني 
عندما التقيا في أغسطس املاضي في 

الدوري.

واحدة جتمع بطلي الدوري والكأس، 
لكن بنظامها اجلديد تسير على خطى 
مسابقة الكأس السوبر اإلسبانية التي 
احتضنتها السعودية أخيرا مبشاركة 
أربعة أندية وتوج برشلونة بلقبها.

اجلاراهللا: سعداء بإمتام الصفقة.. ونتمنى تطوير مستوانا

اجلهراء يتعاقد مع القطري 
عبدالكرمي حسن

مبارك اخلالدي

أعلنت إدارة نادي اجلهراء رسميا التعاقد مع الالعب الدولي القطري عبدالكرمي حسن 
وأفضل العب في آسيا سابقا لتكون أولى صفقات مجلس اإلدارة اجلديد برئاسة خالد 
اجلــاراهللا. وأشــار بيان النادي إلى أن الصفقة هي األولــى للفريق وقد تلحقها صفقة 

اخرى قبل انتهاء فترة االنتقاالت الشتوية في ٣١ اجلاري.
وكان الدولــي القطري عبدالكرمي حســن (٢٩ عاما) قد تعرض لقرار انضباطي من 
االحتاد القطري للعبة يقضي بغرامة مالية وااليقاف عن متثيل املنتخب إلى اجل غير 
مســمى، األمر الذي جعل الالعب متاحا للتعاقد معه. وقال االحتاد القطري إن حســن 
الذي اســتغنى عنه نادي الســد لنفس الواقعة، عوقب بخصم نصف راتبه مع تغرميه 
٢٠٠ ألف ريال (نحو ٥٥ ألف دوالر). هذا، وحقق القطري عبدالكرمي حســن العديد من 
اإلجنازات منها اختياره أفضل العب في آســيا ٢٠١٨، كما حصد لقب دوري أبطال آسيا 
٢٠١١ وأيضا لقب كأس آســيا ٢٠١٩، هذا إلى جانب مشــاركته فــي مونديال قطر ٢٠٢٢. 
وقد ســجل مع الســد ٧٥ هدفا طوال مســيرته مع الفريق. وعلى الرغم من التكتم على 
تفاصيل الصفقة إال أن رئيس نادي اجلهراء خالد اجلاراهللا قال لوكالة «فرانس برس»: 
«نحمد اهللا على إمتام هذه الصفقة الضخمة التي ستفيد ليس فقط فريقنا بل الدوري 
الكويتي ككل. التعاقد مت بعد التواصل مع محامي الالعب ووكيل أعماله، وملسنا رغبة 
اللعب وإرادته في اختيار نادينا. ورفض اجلاراهللا احلديث عن قيمة الصفقة مكتفيا 
بالكشف عن مدتها التي تصل إلى عام واحد. من جهته، قال حسن «سعيد بانضمامي 
إلى نادي اجلهراء»، مضيفا: «شكرا لرئيس مجلس اإلدارة احملامي خالد احلسيني 

وأخض بالشكر رئيس جهاز الكرة الكابنت طواري مدلول».

القادسية يتعاقد مع مدافع فلسطيني
عبدالعزيز جاسم

تعاقــدت إدارة نادي القادســية 
مع املدافع الفلســطيني ياسر حمد 
لينضم إلى صفــوف الفريق األول 
لكرة القــدم، حيث مثل الالعب من 
قبل نادي الريان القطري الذي أنهى 
التعاقد معه بعــد تعرضه إلصابة 
قوية في االنكل أغســطس املاضي 
ساهمت في غيابه عن املالعب ألكثر 
من شهرين، كما سبق له اللعب في 
الدوري املصري مع النادي املصري 

البورسعيدي.
ويعتبــر حمــد ثالــث صفقات 
«األصفر» في االنتقاالت الشــتوية 
بعد التعاقد مع املالي ابراهيما تانديا 
والفرنســي عبدالواحد سيسوكو، 
ومن احملتمل أن تكون هناك صفقة 
رابعة في خط املقدمة في حال قرر 

القادسية الصربي بوريس بونياك 
عقب الفوز على الســاحل ٣-١ في 
املواجهة التي جمعت الفريقني مساء 

أمس األول، ضمن منافسات الدوري 
التمهيدي لكأس األمير أن «األصفر» 
بحاجة للعب بشكل أفضل، مضيفا: 
«نحــن بحاجة لتطوير املســتوى، 
ولكن عطفــا على اإلصابــات التي 
يعاني منها الفريق، فقد حققنا نتيجة 
مرضية، وقدمنا أداء جيدا بشكل عام 
رغم غياب االنسجام بني الالعبني، 
بسبب احلالة التي يعيشها الفريق».

وأشاد بونياك باألداء اجليد الذي 
قدمه املالي ابراهيما تانديا في اللقاء، 
مضيفا: «هو العب من طراز رفيع، 
ميتاز بسرعة عالية، أهدر ركلة جزاء، 
وعاد ليسجل، وسعيد بأدائه بشكل 
عام». وفيما يتعلق بعدم مشــاركة 
العبني منذ بداية املباراة، قال هذا أمر 
يتعلق بقرار املدرب، ونتخذ ما نراه 
مناسبا وفق احلالة العامة للفريق، 

وجاهزية كل العب على حدة.

بونياك: «األصفر» بحاجة إلى تطوير املستوى

املدافع الفلسطيني ياسر حمد

اجلهاز الفني بقيادة الصربي بوريس 
يونياك التخلي عــن األردني عدي 
الصيفي. من جهه آخرى، أكد مدرب 

مهرجان قفز احلواجز ينطلق اليوم
تنطلــق في الثانية والنصف ظهر اليوم 
منافسات مهرجان الكويت الدولي لفروسية 
قفــز احلواجز فــي مضمار مركــز الكويت 
للفروسية مبنطقة صبحان مبشاركة أكثر 
من ١٠٠ فارس وفارســة ونحو ١٥٠ حصانا، 
ومت رصــد جوائز ماليــة للفائزين باملراكز 
األولى أكثر من ٧٧ ألف دينار بدعم ورعاية 
من الهيئة العامة للرياضة واللجنة األوملبية 

الكويتية واالحتاد احمللي للعبة.
وقال املدير التنفيذي الحتاد الفروســية 
عضو االحتاد اآلســيوي للفروســية املدير 
الفني الحتاد اللعبة وليد اجلاسم في تصريح 
صحافي: «ينقسم املهرجان إلى بطولتني تبدأ 
األولى اليوم اخلميس وتستمر حتى السبت 
املقبل في فئة النجمتني مبشاركات فرسان 

من الكويت وأملانيا وهنغاريا وإيرلندا وإيطاليا واألردن وبريطانيا، على أن تقام البطولة 
الثانية اخلميس املقبل ٢ فبراير وملده ثالثة أيام من فئة الثالث جنوم ضمن منافســات 

الدوري العربي املؤهل إلى بطولة العالم، حيث مت رصد ٢١ ألف دينار للبطولة األولى 
و ٥ ألف دينار للبطولة الثانية».

وأضــاف اجلاســم أن املهرجان يقــام برعاية االحتاد الدولي للفروســية وهناك ُحكام 
معتمدون من قبل االحتاد الدولي يشاركون في إدارة البطولة.

ناصر الدوسري
نائبًا لرئيس «الباراملبية»

زكــت اجلمعية 
للجنة  العموميــة 
الكويتية  الباراملبية 
بدر ناصر الدوسري 
ملنصب نائب الرئيس 
املكتب  وعضويــة 
التنفيذي في الدورة 
اجلديدة اعتبارا من 

٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧.
وعبر الدوسري 
عن شكره وامتنانه 
ألعضــاء اجلمعية 

العمومية إلعادة انتخابه مع أعضاء مجلس اإلدارة، 
معربا عــن أمله في مواصلة التقــدم والنجاح، 
واســتكمال العمل مبا يصب في مصلحة أندية 

ذوي اإلعاقة.
ولفت إلى أن السنوات املاضية شهدت العديد 
من اإلجنازات على صعيد املنافســات الداخلية 
واخلارجية، مؤكدا أن رياضيــي الكويت أثبتوا 
أنفسهم بصورة كبيرة، ويشار إليهم بالبنان في 

جميع املنافسات العاملية.

بدر الدوسري


