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اجلمعة ٣ فبراير ٢٠٢٣ رياضـة

ناصر العنزي

تعود املنافسة في دوري زين املمتاز 
مرة أخرى بعدما اتســعت رقعتها بني 
فــرق املقدمة، حيث تقام غدا الســبت 
مباراتان ضمن اجلولــة الـ ١٢، جتمع 
األولى الفحيحيل برصيد ١٢ نقطة مع 
النصــر بـ ١٤ نقطة علــى ملعب ثامر، 
وتتجــه بعدهــا األنظــار نحو ســتاد 
الصداقة والسالم ملتابعة مواجهة كاظمة 
بنقاطه الـ ١٦ مع القادسية برصيد ١٥

نقطة ومساندة جماهيره التي لن ترضى 
بغيــر الفوز لالقتــراب أكثر من دائرة 

الصراع.
ويتطلع فريقا الفحيحيل والنصر 
الثــالث لتحســني  النقــاط  لتحقيــق 
مركزيهما املتأخرين واالبتعاد عن صراع 
البقاء والهبوط بعدما دخلت البطولة 

مراحــل حرجــة ال تتحمل اســتنزاف 
النقــاط، ويأتــي الفحيحيل حتى اآلن 
في املركز التاســع وال سبيل له سوى 
الفوز بعدما خســر في آخر مباراة له 
قبل التوقف أمام القادسية ٠-٢، ورغم 
أن أحمر الفحيحيل ميلك عناصر جيدة 
بإشراف املدرب فراس اخلطيب غير انه 
ال يجيد النهايات الصحيحة، أما النصر 
فهو من الفرق متفاوتة املستوى إال أنه 
قادر على حتصني نفســه إذا اشــتدت 
املنافسة وكان آخر فوز له على الساحل 
برباعية، وينهج مدرب العنابي محمد 
املشعان عادة اســلوبا هجوميا وبرز 

من الفريق محمد دحام.
وفــي مواجهة كاظمة والقادســية، 
يتوقع لها الندية والتكافؤ ولن تخلو من 
األهداف. البرتقالي يأتي في املركز الثالث 
واســتفاد من تعادل الكويت والعربي 

أول من امس، حيث إن فوزه ســيعزز 
من موقعه في املنافسة على الصدارة، 
وتضم صفوفه عناصر محترفة جيدة 
مثــل جاي دميبلي وعماد الدين غزي، 
كما ميلك مدربه الروماني ايلي ستان 
عناصــر محلية متميزة تســاعده في 

تنفيذ مهامه.
ومن جانبه، فإن األصفر بات عليه 
الفــوز لالبتعــاد عــن مراكز الوســط 
والدخول في املنافسة بعدما سجل نتائج 
مخيبــة آلمال جماهيره فــي الدوري، 
ويسعى العبوه بقيادة مدربهم بوريس 
بونياك إلى الظفر بالنقاط الثالث كي ال 
يتأخر مركزهم، وقد دعم األصفر صفوفه 
في االنتقاالت الشتوية بأربعة العبني 
محترفني هم األردني محمود املرضي، 
واملالي تانديا، والفرنســي سيسيكو، 

والفلسطيني ياسر حمد.

الفحيحيل يواجه النصر في منافسات اجلولة الـ ١٢ لدوري زين

كاظمة والقادسية.. لالقتراب من املقدمة غدًاكاظمة والقادسية.. لالقتراب من املقدمة غدًا

مبارك اخلالدي - يحيى حميدان

قال نائب رئيس جهاز الكرة بالنادي 
العربي أحمد النجار عقب تعادل األخضر 
مع الكويت في قمــة مباريات اجلولة ١٢

لدوري زين املمتاز أول من امس ان الفريقني 
قدما أداء جيدا حتى مع النقص العددي، 
وكانت مباراة كبيرة نشكر الالعبني عليها، 
وقد «تقدمنا بالتسجيل وهذا ما يجعلنا 
نتحســف على ضياع نقاط املباراة، لكن 
في كل االحوال هذه كرة القدم وقد جنح 
الكويت في العودة الى املباراة وهو فريق 
كبير»، مضيفا أن املواجهة القت استحسان 
اجلماهير وهذا هو املتوقع. وذكر النجار 

ان العربي ســيطوي مواجهة القمة بكل 
تفاصيلها لالستعداد والتحضير لبطولة 
عزيزه وغالية وهي نهائي كأس سمو ولي 
العهد أمام الساملية االثنني املقبل، ثم يعاود 
اجلهاز الفنــي إعادة جدولــة التدريبات 
مجددا الســتكمال مشوار بطولة الدوري 
وفق البرنامج املعد.  من جهته، أكد مدرب 
نادي الكويت، البحريني علي عاشــور، 
ان تركيــز جميع املنتمني لـــ «األبيض» 
كان ينحصر في حتقيــق النقاط الثالث 
وتوسيع الفارق مع العربي إلى ٧ نقاط، 
ولكن املباراة كانت كبيرة واســتمتع بها 
جميع من شــاهدها، مضيفا: «نحمد اهللا 
على حتقيق التعادل واحلصول على النقطة 

وهاردلك لنا للتفريط بنقطتني مهمتني». 
وأوضح عاشور أن قرار االستغناء عن 
العماني أرشــد العلوي والعراقي شيركو 
كرمي جاء ألسباب فنية بحتة منه شخصيا 
ووافقه عليها مجلس إدارة النادي، مشيرا 
الى أنه فضل االستغناء عن أرشد بسبب 
وجود أســماء مميزة مثل طــالل الفاضل 
ورضا هاني واملغربي مهدي برحمة وعلي 
حسني، وذلك حلاجته لالعب في خط املقدمة 
يتميز بالنواحي الهجومي وتعاقدنا على اثر 
ذلك مع البحريني محمد مرهون، فيما كنا 
نحتاج لتعزيز اخليارات الهجومية بالعب 
جناح ميتاز باللعب بالقدم اليســرى ومت 
التعاقد مع التونسي ياسني العمري على 

إثر ذلك. وأشــاد عاشور بإمكانيات أرشد 
وشــيركو، مؤكدا انه كان ســعيدا بالعمل 
معهما ويتمنى لهما التوفيق في املستقبل.

تسجيل العضوية

من جهة آخرى، بدأت عملية تســديد 
االشتراكات والتسجيل لعضوية اجلمعيات 
العموميــة باألندية اعتبارا من األول من 
فبراير وتســتمر حتــى ٣١ مارس املقبل. 
وفي هذا الصدد، أعلنت األندية اإلجراءات 
التنظيمية وفق النظام األساسي، إذ سيتم 
تلقي طلبات السداد والتسجيل عبر احلجز 
املسبق إلكترونيا، وذلك للتنسيق وملزيد 

من التنظيم للحضور الشخصي.

النجار: «األخضر» و«األبيض» قدما مباراة كبيرة.. و عاشور: فرطنا في الفوزالنجار: «األخضر» و«األبيض» قدما مباراة كبيرة.. و عاشور: فرطنا في الفوز

بنك برقان يشارك برعاية نهائي كأس ولي العهد
أعلــن بنــك برقــان عــن 
مشــاركته في رعايــة املباراة 
النهائيــة لبطولــة كأس ولي 
العهــد لكــرة القدم للموســم 
٢٠٢٢-٢٠٢٣ والتــي ينظمها 
احتــاد كرة القدم حتت رعاية 
ســمو الشيخ مشــعل األحمد 
وجتمع بني العربي والساملية 
االثنني املقبل على ملعب جابر 

األحمد الدولي.
وتعــد رعاية بنــك برقان 
لبطولة كأس ولي العهد جزءا 
مــن مبادرته في املســؤولية 
االجتماعية وتندرج في إطار 
جهــود البنك لدعم الســاحة 
الرياضية احملليــة واملواهب 
الكويتيــة، إضافة إلى تعزيز 
الثقافة الرياضية في املجتمع 
الكويتي والتركيز على حتقيق 

التغييــر اإليجابي في البالد. 
وتشكل كأس ولي عهد بطولة 
رسمية سنوية ينظمها احتاد 
كرة القدم برعاية ســمو ولي 
العهــد وقد بدأت في موســم 
١٩٩٣-١٩٩٤، وتشــكل إحدى 
البطوالت الرئيسية لكرة القدم 
الكويتية بعد الــدوري العام 
وكأس سمو األمير. ويحرص 
بنــك برقان بشــكل دائم على 

رعاية األحداث الرياضية ودعم 
الرياضة في الكويت وتعزيز 
تأثيرها اإليجابي على التنمية 
البــالد. كما  االجتماعيــة في 
يواصــل بنك برقــان احلفاظ 
على برنامــج حافل لألحداث 
واملبادرات الرياضية على مدار 
العام، كجزء من استراتيجيته 
للـــمسؤولــــية  الشامـــــلة 

االجتماعية.

ضمن مبادرته للمسؤولية االجتماعية

البطولة الكبرى للهجن تنطلق غدًا
يشــهد النادي الكويتي للهجن غدا برعاية 
صاحب الســمو األمير الشــيخ نــواف األحمد 
انطالق البطولة الكبرى للهجن ومهرجان سمو 
األمير لرياضة التــراث الذي ينطلق مبضمار 
النــادي الكويتي لســباقات الهجن ويســتمر 
لعدة أيام ويشــترك فيه مــالك الهجن بالدول 
العربية والكويت ويتنافســون على اجلوائز 
القيمة املقدمة من صاحب السمو األمير. وأعرب 
رئيس النادي الكويتي ورئيس االحتاد العربي 

للهجن حسني الدواس عن سعادته باحتضان 
النادي ملهرجان صاحب السمو لسباقات الهجن 
والبطولة الســنوية الكبرى التي جتمع مالك 
الهجن مــن مختلف الدول العربية. وقال أمني 
السر العام للنادي ومدير البطولة ربيح العجمي 
ان املهرجان يتضمن اقامة عدة أشواط رئيسية 
باإلضافة إلى العديد من األشواط األخرى التي 
يتنافس خاللها مالك الهجن على عدة كؤوس 
وجوائز، باإلضافة إلى اجلوائز املالية األخرى.

KIB و«سافكس» تّوجا الفائزين في نهائيات منافسة البادل

KIB-The STADIUM ختام املرحلة األولى من

KIB- أول مرحلة من بطولة (KIB) اختتــم بنك الكويت الدولي
The STADIUM، متوجا الفائزين في نهائيات رياضة البادل 

لعمالقة مجلس التعاون اخلليجي، بعد ٥ أيام متواصلة 
من احلماس واالحتراف الرياضي الذي شهدته ساحة 

املالعب، في احلدث األضخم واألول من نوعه على 
مستوى املنطقة، والذي نظمته شركة سافكس، 
حتت رعاية KIB كجزء من جهوده لالرتقاء بالثقافة 
والفعاليــات الرياضية في الكويت، حتت مظلة 

برنامجه الشامل للمسؤولية االجتماعية.
وكانت املرحلة األولى من البطولة قد انطلقت 
األربعاء ٢٥ يناير، ضمــن حفل افتتاح ضخم 
دشــن أول جوالت منافسة البادل، وذلك حتت 

إشراف احتاد البادل الكويتي، حيث مت تتويج عمر 
بهروزيان وعبداهللا أهلي من اإلمارات باملركز األول 

في فئة الرجال وفاطمة النبهانية وسارة عبداملجيد من 
سلطنة عمان باملركز األول في فئة النساء.

وقد عبرت مساعد مدير إدارة التسويق ووحدة االتصال 

املؤسســي مروة معرفي، نيابة عن البنك، عن بالغ سعادتها مبا 
حققته املرحلة األولى من نتائج إيجابية على جميع األصعدة، 
مشيرة إلى التفاعل غير املسبوق على مواقع التواصل 
االجتماعــي، وكذلك املشــاركة الكبيرة واحلضور 
الالفت للجمهور واملتفرجني، األمر الذي يدل على 
جناح هذه املبادرة املجتمعية الفريدة من نوعها، 
وحتقيقها لألهداف التنموية واألثر االجتماعي 
التي بنيت على أساسها ونظمت برؤية مشتركة 
تؤمن بأهمية تلك األهداف والسعي بكل تفاني 
للوصول إليها مبا يصب في مصلحة املجتمع 

الكويتي وشبابه الطامح.
وستدشن املرحلة الثانية من البطولة مبنافسات 
في حتدي اللياقة البدنية التي ستستعرض مجموعة 
من األنشطة الرياضية املتنوعة التي ستقوم الفرق 
احملترفة باملنافسة على حتقيق أرقام قياسية، وذلك 
ليتم اختتام مبادرة KIB-The STADIUM بتكرمي الفائزين، 

بعد منافسات امتدت على مدار أسبوعني.

KIB-The STADIUM جانب من احلضور الكبير في فعاليات البطولةلقطة جماعية للفائزين في املرحلة األولى من بطولة

الفتاة والتضامن 
في نهائي دوري السيدات غدًا

هادي العنزي

تختتم النسخة اخلامسة لدوري URC لكرة قدم الصاالت 
للسيدات في الـ ٦ مساء غد السبت، بإقامة املباراة النهائية 
بني فريقي الفتــاة حامل اللقب والتضامن وذلك على صالة 
نادي الكويت، تســبقها في الـ ٤ عصــرا على ذات الصالة 
مباراة حتديد املركز الثالث وجتمع الكويت وفتيات العيون.
وتابعــت عضو مجلــس اإلدارة فاطمة حيــات جميع 
التحضيــرات إلقامة حفل ختام يليق باجلهود الكبيرة التي 
قدمتها الفرق املشاركة طوال املوسم، يتخلله توزيع اجلوائز 
ألفضل حارســة مرمى، وأفضل العبة، باإلضافة إلى هدافة 
الدوري، ومن املتوقع أن يشــهد املباراة النهائية عدد كبير 

من القيادات الرياضية.
وجاء تأهل سيدات التضامن والفتاة للنهائي، بعد تفوقهما 
على «فتيات العيون» والكويت تواليا في نصف نهائي البطولة 
التي جاءت بعد ٣ أقسام متتالية للدوري، وشهدت منذ بدايتها 
صراعا ثنائيا على صدارة الترتيب بني «الفتاة» و«العنيد» دانت 

أغلب جوالته لسيدات نادي الفتاة حامل اللقب.
ويضم التضامن العديد من الالعبات املميزات من بينهن 
فجر أحمد، وشروق باشا. وعلى اجلهة األخرى، يخوض املدرب 
الوطني محمد الكندري النهائي الثاني له تواليا مع «الفتاة» .

وفــي مباراة حتديد املركز الثالث بــني الكويت وفتيات 
العيون، فإن كفة «األبيض» األقــرب للظفر باملركز الثالث، 

حيث لم يسجل خصمه أي انتصار في الدوري.

«األصفر» يواصل صدارته لـ «ممتاز اليد»
يعقوب العوضي

واصل القادسية صدارته 
للدوري املمتاز لكرة اليد بعد 
فوزه بصعوبة على الساملية 
بنتيجة ٢٦ -٢٥ في اللقاء 
الــذي جمعهما مســاء أول 
من أمس على صالة مجمع 
الشــيخ سعد العبداهللا في 
ضاحية صباح السالم ضمن 
منافســات اجلولة الـ١٠ من 
البطولــة، ورفــع «امللكي» 
رصيده إلى ٢٠ نقطة فيما 
بقي «السماوي» على رصيده 

السابق بـ ١٤ نقطة.
وفي مباراة أخرى، تابع 
الكويت مطاردته للمتصدر 
بعد الفوز على الصليبخات 
٣٨ - ٣١ ورفــع رصيــده 
إلــى ١٨ نقطة فــي وصافة 
الترتيب بينما بقي رصيد 

الصليبخات على ٨ نقاط.
وفــي منافســات دوري 
الدرجة األولى، فاز خيطان 

الطاقماين اإلداري والفني 
للمنتخبات الوطنية بقيادة 
املــدرب املصــري واملديــر 
الفني مجدي أبو املجد إلى 
جانب مدرب احلراس محمد 
محمود ومديــر املنتخبات 
الوطنيــة محمــد اخلميس 
ومدير املنتخب عبدالعزيز 
الزعابــي، وذلــك ملتابعــة 
الالعبــني والوقــوف على 
البدنيــة والفنية،  حالتهم 
وأيضا إلبقــاء باب اختيار 
الوطنية  املنتخبات  العبي 

مفتوحا.

على الشباب ٣٢ -٢٦ ضمن 
اجلولة الـ١٠ مــن البطولة 
ورفع رصيده إلى ١٦ نقطة 
الترتيب  مبتعدا بصــدارة 
العــام عن أقرب منافســيه 
النصر بـ ٣ نقاط فيما توقف 
رصيد الشباب عند ٨ نقاط.
وفــي لقــاء آخــر، فــاز 
اجلهراء على التضامن ٢٤-

١٨ ورفع رصيده إلى ٥ نقاط 
بينما بقي رصيد التضامن 

على نقطتني.
إلى ذلك تواجد في صالة 
العبــداهللا  الشــيخ ســعد 

اجلهاز الفني للمنتخب تابع مباريات اجلولة الـ١٠ من الدوري

مباراة العربي والكويت مباراة العربي والكويت 
شهدت إثارة وندية كبيرة شهدت إثارة وندية كبيرة 
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