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اجلمعة ٢٧ يناير ٢٠٢٣ رياضـة

السلمان يتّوج ببطولة علي املتروك 
ملبارزة ذوي االحتياجات اخلاصة

يعقوب العوضي

األول  أمــس  اختتمــت 
منافسات بطولة العم املرحوم 
علي يوسف املتروك األولى 
لذوي اإلعاقة (دمج) والتي 
أقيمــت علــى صالــة نادي 
الرياضي للمعاقني  التحدي 
في نــادي القادســية، حيث 
توج مبنافسات ذوي اإلعاقة 
وامليداليــة  األول  باملركــز 
الذهبية عبدالرزاق السلمان 
فيما حل ثانيا علي امليل وفي 
املركــز الثالث حســن صفر 
والثالث مكررا حسني صفر، 
فيما توج بذهبية األصحاء 
نوري النقيب وحل حســني 
دشــتي ثانيــا وبامليداليــة 
البرونزيــة محمد أكبر فيما 
جاء خليفة احلربان باملركز 

الثالث مكررا.
وبعد املنافسات قام راعي 
البطولــة يوســف املتــروك 
والشــيخة انتصار الصباح 
وممثل النادي نايف الظفيري 
امليداليات  بتتويج وتقليــد 
للفائزين، حيث أكد املتروك 
ان البطولــة تعتبــر امتدادا 
التطوعي  الرياضــي  للعمل 
الدائــم للراحل علي املتروك 
الدعــم  دائــم  والــذي كان 
الكويتية بصورة  للرياضة 
عامــة، مضيفــا ان البطولة 
حققت النجاح املرتقب وأن 
هدفنا االستمرار في تخليد 
ذكرى الراحل عبــر متابعة 
أعماله اخليرية والتي تالمس 
قلوب املجتمع الكويتي عامة.

فيما أبدت الشيخة انتصار 
الصباح إعجابها واستحسانها 

البطولــة، وأكدت  لتنظيــم 
أن وجــود بطــوالت تهتــم 
بذوي االحتياجات اخلاصة 
ودمجهم في املجتمع يساهم 
في تطويرها، كما أثنت على 
املستوى الفني لالعبني وعلى 
مبادرة يوســف املتروك في 

إقامة البطولة.
مــن جهــة أخرى، أشــاد 
وبطــل  الدولــي  الالعــب 
املبــارزة الكويتيــة طــارق 

القالف باجلهود التي يبذلها 
اجلميــع من أجــل االرتفاع 
والرقي مبســتوى الرياضة 
الكويتية عامة ومبارزة ذوي 
االحتياجات اخلاصة، وتوجه 
بالشــكر الــى كل من حضر 
وساهم في جناح البطولة في 
نسختها األولى، مشيرا إلى 
أن الرياضة الكويتية بخير 
في ظــل وجود من يهتم بها 

ويقدم الكثير لها.

الشيخة انتصار الصباح ويوسف املتروك يكرمان البطل طارق القالف

جانب من منافسات بطولة املرحوم علي املتروك  

(محمد هاشم) لقطة جماعية للمشاركني في بطولة املرحوم علي املتروك 

السد ُيهّدد صفقة اجلهراء و عبدالكرمي 
مبارك اخلالدي - الدوحة- فريد عبدالباقي

بعــد جناحهــا فــي التعاقد مع 
الدولي القطري عبدالكرمي حســن 
استعادت إدارة نادي اجلراء خدمات 
الالعــب الواعد خالــد صباح بعد 
مفاوضــات ناجحة مع إدارة نادي 
القادسية. وتوجت جلسة التفاهم 
التي جرت مساء اول من امس مبقر 
إدارة نــادي القادســية بحضــور 
رئيسي الناديني الشيخ فهد طالل 
الفهد وخالد اجلاراهللا باســتعادة 
خدمــات الالعب الذي متت إعارته 

في وقت سابق لألصفر.
ويعتبر صباح من أبرز املدافعني 
ومت اختيــاره لتمثيــل املنتخبات 
الوطنية وصــوال للمنتخب األول 

لكن اإلصابة حرمته من الظهور.
وكانت إدارة اجلهراء قد وقعت 
مع القطري عبدالكرمي حسن قادما 
من السد القطري، ويبدو ان الصفقة 
ســتثير أزمة مرتقبة بعد إشــارة 
عدد من النقاد إلى ان الالعب وقع 
منفــردا دون الرجــوع إلى ناديه، 
مثلمــا عبر عن ذلــك الناقد ماجد 
إدارة  اخلليفــي قائــال: «مجلــس 
اجلهــراء املنتخــب من أســبوعني 

لعقوبات منها منعه من التعاقدات 
وكذلك خصــم نقاط». وقال أيضا 
معقبــا على تصريــح لالعب عبر 
فيه عن سعادته بالتوقيع للجهراء: 
«أين السعادة في هذا التعاقد وأنت 

تخالف عقدك وتتصــرف بتهور، 
واضح ان البعض يحتاج لســنني 
ليعرف االحتراف احلقيقي..». إلى 
ذلك أكد مجلس إدارة نادي اجلهراء 
شرعية الصفقة التي متت بتمويل 

من شخصية داعمة.
إلــى ذلــك، يدرس نادي الســد 
القطري التقدم بشكوى ضد العبه 
عبدالكرمي حسن املنتقل حديثا إلى 
صفوف فريق اجلهراء خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية احلالية، والذي 
وصل أمس والتحق بالفريق، السيما 
أن الالعب مازال مرتبطا بعقد مع 
نادي السد القطري حتى عام ٢٠٢٤، 
وال يحق له التوقيع ألي ناد دون 

الرجوع إلى إدارة ناديه األصلي.
من جانبه، ينوي الالعب التقدم 
بشــكوى لالحتــاد الدولــي لكرة 
القدم «فيفا» ضد إدارة نادي السد 
للحصول على مستحقاته البالغة 
٥ ماليني ريال قطري، الســيما أن 
قرار النادي هو شطبه من سجالت 
الفريق، وبالتالي يحق له احلصول 

على مستحقاته املالية.
ومن املقرر أن يعقد نادي اجلهراء 
مؤمترا صحافيا عصر اليوم لتقدمي 

الالعب.

«أبناء القصر األحمر» يستعيد صباح من «األصفر»

يسقط في أول ظهور له بتوقيعه 
مع العب الســد عبدالكرمي حسن 
دون التأكــد من ســريان عقده مع 
ناديه السد، إذا صعد السد املوضوع 
إلى (فيفا) سوف يتعرض اجلهراء 

ً كاظمة يلتقي برقان.. والقادسية يواجه الفحيحيل في ربع نهائي كأس األمير غداًكاظمة يلتقي برقان.. والقادسية يواجه الفحيحيل في ربع نهائي كأس األمير غدا

الكويت يصطدم بالساملية.. الكويت يصطدم بالساملية.. 
والنصر يتحدى العربي اليوموالنصر يتحدى العربي اليوم

ناصر العنزي

تنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي لكأس 
ســمو األمير والتي تقام بنظام خروج املغلوب، 
حيث يلعب في املباراة األولى الكويت والساملية 
على ستاد الصداقة والسالم في مواجهة متكافئة 
اعتاد الفريقان عليها، وفي املباراة الثانية يدخل 
العربي مبساندة جماهيره في مواجهة مع النصر 

على ملعب ثامر.
وتختتم املنافسات غدا السبت إلعالن الفرق 
املتأهلة للمربع الذهبي، حيث يلعب القادســية 
مبؤازرة جماهيره مع الفحيحيل على ملعب علي 
صباح السالم، ثم يلعب كاظمة حامل اللقب مع 

برقان على ستاد صباح السالم.
وفي مباراة الكويت والســاملية فكالهما قادر 
علــى تخطي هذه املواجهــة ملا تضمه صفوفهما 
من عناصر جيدة، واألبيض الذي يتقن التعامل 

مع مســابقة الكؤوس واجه صعوبة في تخطي 
التضامن في الدور التمهيدي حتى ابتســمت له 
ركالت الترجيــح، وال شــك أن مدربه البحريني 
علي عاشور قد تدارس أخطاء الفريق الدفاعية 
مع العبيه لعالجها اليوم، أما الساملية فقد جتاوز 
الشباب في الدور التمهيدي بهدف نظيف، ويخوض 
مدربه محمد ابراهيم والعبوه اختبارا صعبا اليوم 
حيث يسعى السماوي إلى حتقيق إجنازين في هذا 
املوسم وهما التأهل للمباراة النهائية لكأس سمو 
األمير بعدما تأهل لنهائي كأس سمو ولي العهد.

وفي املباراة الثانية ستكون اجلماهير العرباوية 
حاضرة كعادتها ملؤازرة فريقها والدفع به نحو 
املربع الذهبي حتى الفوز باللقب، وكان األخضر 
قد حقق فــي الدور التمهيدي فوزا عريضا على 
اليرمــوك بسداســية أثبت بها مدربه ســيفيكو 
والعبوه قدرتهم علــى تهديد اخلصم على مدار 
املبــاراة، ولكــن خصمه اليوم لن يكون ســهال، 

فالنصر تخطى اجلهراء بهدف العبه املميز محمد 
دحــام وهو قادر على حتقيق الفوز واملنافســة 

أيضا على اللقب.
مواجهتا الغد

وفي مباراتي الغد، فإن القادسية عانى طويال 
قبل أن يتمكن من تخطي الساحل بثالثية في 
الدور التمهيدي، وبات عليه إسعاد جماهيره 
والفوز باللقب بعد غياب عن املنصات، وقد 
دعم األصفر صفوفه باملدافع الفلسطيني 
ياسر حمد، وبالطبع لن يكون الفحيحيل 
الذي حقق الفــوز على خيطان خصما 
سهال.  وفي املباراة الثانية، يبدأ كاظمة 
مشواره للدفاع عن لقبه في أول مباراة 
أمام برقان من فرق الدرجة األولى والكفة 

بال شــك متيل للبرتقالــي، ولكن الكرة 
فيها مفاجآت.

«األخضر» يضم أحمد حزام
مبارك اخلالدي

في صفقة انتقال حر خطف الفريق 
االول لكرة القدم بالنادي العربي توقيع 
الهداف أحمد حــزام قادما من نادي 
الكويت. ويعد الالعب من ابرز الهدافني 
في بطوالت املراحل السنية حيث ارتقى 
الى الفريق االول في االبيض لكن لعنة 
الصليبي  بالرباط  املتكررة  االصابات 
حالت دون استكمال مشواره، حيث 
قامــت ادارة نــادي الكويت برعايته 
وعالجه فــي أرقى املراكز الطبية في 
برشلونة واسباير القطرية، كما خضع 
لعدة برامج للتأهيل، ومن املتوقع ان 
يضيف الالعب الكثير الى األخضر في 

حال ابتعاد االصابات عنه.

عملية جراحية ناجحة للعنزي
عبدالعزيز جاسم

العنزي عملية  أجرى العب النصر فهــد 
جراحية في غضروف الركبة تكللت بالنجاح، 
وذلك بعد معاناته مــن اإلصابة خالل الفترة 
املاضية ما ســاهم في غيابه ألكثر من مباراة 
عن العنابي.  ويحتاج الالعب لفترة ال تقل عن 
شهر ونصف الشهر للشفاء وإعادة التأهيل.

وســبق للنصر أن أنهى ملف احملترفني 
بعد أن تعاقد مع األردنيني أحمد سمير وأنس 
العوضات والبرازيلي غوستافو أمليدا، فضال 
عن اإلبقاء على املدافعني العاجي أدو روبن 
والسوري عمرو ميداني الذي يعاني من متزق 
بالعضلة األمامية وسيغيب عن لقاء العربي 
إلى جانب غوســتافو والعوضات اللذين لم 

يصال للبالد حتى اآلن. 

اليوم..  املرحلة الثانية من املبادرة اخلليجية للدراجات الهوائية
هادي العنزي

اختتمــت بنجاح مســاء أمس 
املرحلة األولى من فعالية املبادرة 
اخلليجية للدراجات الهوائية، التي 
تقام حتت شعار «مسيرة العرفان»، 
بعدما قطع املشاركون أكثر من ٩٠

كيلومترا، على أن تنطلق صباح 
اليــوم املرحلة الثانية من منطقة 
الشــعب البحــري، باجتاه مجمع 
صحــارى التجــاري فــي منطقة 
صبحــان، ثــم يكمل املشــاركون 
مســيرتهم نحــو فنــدق ســفير 
الفنطاس، مبسافة إجمالية تصل 
إلى ٧٠ كيلومترا، على أن تختتم 
فعاليات املبادرة اخلليجية مساء 

غد السبت.
الى ذلك، أشاد النائب السابق في 
البرملان البحريني جمال بوحسن 
املبــادرة اخلليجية،  إقامة  بفكرة 
الترابــط  املبــادرة  وقال:«تعــزز 
األخوي، والتكامل القائم على احملبة 
بني جميع أبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجــي، وهــذا ال يتأتى إال من 
خــالل إقامة املبــادرات والدورات 

اخلليجية للدراجات الهوائية العديد 
من الرسائل اإلنسانية، واخليرية 
الطيبة، ونعتز بدعم ونشــر مثل 

هذه القيم اإلنسانية النبيلة».
من جهتها، أشادت رئيسة اللجنة 
املنظمة لفعالية املبادرة اخلليجــية 
للدراجات الهوائية واملدير العـام 

لشـــــركة «لني ســتارت» ســارة 
احلبيــل باملشــاركة اإليجابيــة 
للحضــــور. وقالت في كلمة قبل 
انطالق املرحلــة األولى للفعالية: 
«كل الشــكر جلميــع املشــاركني 
والداعمني على تفاعلهم اإليجابي، 
ونأمل أن تواصل املبادرة جناحها 
في الســنوات املقبلة، ومبشاركة 
أوسع ألبناء دول مجلس التعاون 
اخلليجي»، الفتة إلــى أن اللجنة 
املنظمة هيأت جميع ســبل األمن 
والسالمة والرعاية الصحية جلميع 

ملشاركني.
إلى ذلــك، أبدى بدر العيســى 
الشهير بشخصية «بونبيل» الذي 
يعــد من أنشــط رواد األعمال في 
الكويت ســعادته باملشــاركة في 
املبادرة اخلليجيــة، وقال:«فكرة 
إقامة املبادرة جميلة ورائعة بحد 
ذاتها، وتعتمد بالدرجة األولى على 
حتدي اجلســد، ومن يقــدر على 
جتاوز حتدي قدراته الذاتية، فهو 
قادر على القيام بكل ما يريد، وهذه 
املشــاركة الثانية لي في املبادرة، 

بعد أولى ناجحة في ٢٠١٩».

سارة احلبيل وجمال بوحسن يدشنان املرحلة األولى من املبادرة

واملؤمترات اخلليجيــة، ونتمنى 
التوفيق والســداد لهذه املبادرة، 
وجلميــع الفعاليــات اخلليجيــة 
املشــتركة التــي تدعــم توجهات 
أصحــاب اجلاللــة والســمو قادة 
دول مجلس التعاون لدول اخلليج 
العربية»، مضيفا: «تشمل املبادرة 

مباراتا اليوم

القناةالتوقيتامللعبالفريقان
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