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منافسات مثيرة بين السعودية وقطر

من يفوز بالسيف الذهبي المقدم

من األمير في ختام بطولة الكويت للهجن؟
برعاية �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ
�صباح االحمد تختتم يف الثالثة من بعد ظهر
اليوم بطولة الكويت الدولية ل�سباق الهجن
التي ت�شمل �أربعة �أ���ش��واط اهمها ال�شوط
الرابع املخ�ص�ص لذلول احليل لل�شيوخ
على م�سافة  8كيلو للتناف�س على ال�سيف
الذهبي املقدم من �صاحب ال�سمو امري البالد
وال�سيارة جيب لكز�س وخ�ص�ص ال�شوط
الثالث للحيل اي�ضا للمواطنني على جائزة
ال�سيف الف�ضي املر�صع بالذهب وال�سيارة
جيب ني�سان تخليدا لذكرى املغفور له
ً
ال�شيخ جابر االحمد امري الكويت الراحل
وال�شوط ال��ث��اين للفحول على م�سافة 8
كيلو خ�ص�ص للمواطنني على جائزة ال�سيف
الف�ضي املر�صع بالذهب وال�سيارة جيب

ني�سان تخليدا لذكرى املغفور له ال�شيخ
زايد بن �سلطان �آل نهيان.
وال�شوط االول للفحول خ�ص�ص لل�شيوخ على
م�سافة  8كيلو من اجل الفوز باخلنجر الف�ضي
وال�سيارة جيب ني�سان تخليدا لذكرى املغفور
له االمري الوالد ال�شيخ �سعد العبدالله.
وقد اعرب مدير عام الهيئة العامة للريا�ضة
د .حمود فليطح رئي�س اللجنة العليا املنظمة
عن �سعادته باقامة املهرجان برعاية �صاحب
ال�سمو امري البالد ومتنى التوفيق جلميع
امل�شاركني.
وحافظت ذلول ال�سعودية على �صدارة بطولة
الكويت الدولية
الـ  18ل�سباقات الهجن يف يومها الرابع بعد
مناف�سة مثرية و�ساخنة من الذلول القطرية

والكويتية املتوا�صلة لأغلى البطوالت التي
تقام برعاية قائد العمل الإن�ساين �صاحب
ال�سمو امري البالد.
وعززت ال�سعودية من �صدارتها للبطولة بـ
� 23شوطا بعد احرازها ام�س� 7  أ�شواط فيما
جاءت قطر ثانية بر�صيد � 22شوطا بعد نيلها
� 8أ�شواط فيما جاءت الكويت ثالثة بعد ان
و�صل ر�صيدها الى � 16شوطا بعد �أن ح�صدت
� 3أ�شواط فيما حتتل الإمارات املركز الرابع
ب�شوطني.
وج��اء فوز هجن الكويت يف مناف�سات �أول
من ام�س  والتي خ�ص�صت للهجن «الثنيان
ال��ق��ع��دان» و«ال��ث��ن��اي��ا االب��ك��ار» و«احليل»
و«الفحول» وهي ذات الأعمار فوق املتو�سطة
والكبرية على م�سافة  8كيلو مرتات الذلل

«ال�سنايف» ملالكه مبارك العجمي و«احلذر»
ل�سلطان العجمي و«حميي» لعلي املري.
ومتكنت الهجن ال�سعودية من الفوز ب�أ�شواطها
الـ  7عرب هجنها «�شواهني» لربيع اجلابر
و«مبل�ش» لعبدالرحمن اجلربين و «�صوغان»
حلمد املري و«العنود» ل�سعد املري و«مهمة»
لفي�صل ال�رشمي و«ال�شاهينة» مل�سعود �آل
جفران و«هقوه» لعلي �آل رزق.
واح��رزت هجن قطر فوزها باال�شواط عرب
ال��ذل��ول «م�لاذ» لرا�شد امل��ري و«م�سنون»
ملحمد العطية و«ع��ب�ير» لنا�رص امل�سند
و«ال��ب��از» لرتكي امل��ري و«اف��ع��ال» حلمد
الربيدي و«مواجيب» لعلي انديله و«الفاتن»
لعلي ال�صعاق و«�سالم» حلمد ال�رشاب.
وق��ال �أم�ين �رس النادي الكويتي ل�سباقات

الهجن مدير البطولة ربيح العجمي عقب
انتهاء �سباقات االم�س  ان مناف�سات البطولة
يف هذه الن�سخة ظهرت مب�ستوى تناف�سي كبري
امتع اجلماهري الغفرية التي حر�صت على
ح�ضور ال�سباقات.
و�أ���ش��اد العجمي مب��ا ق��دم��ه م�لاك الهجن
الكويتية يف هذه البطولة بتحقيقهم لـ 16
�شوطا حتى االن وهو عدد مميز ،م�شريا الى
ان جميع امل�شاركني يف البطولة يتطلعون
ملتابعة مزيد من ال�سباقات املميزة يف
�آخر يومني والتي �ستخ�ص�ص للهجن العائدة
لل�شيوخ ومن يرغب وهي من االف�ضل على
م�ستوى العامل وتوقع العجمي �سباقات
مثرية بني هجن ال�سعودية وقطر لت�صدر
قمة البطولة.

السالمية هزم العربي في دوري قدم الصاالت

القادسية مزّق شباك اليرموك بالتسعة
في إعادة اللقاء الملغى
كتب �أمين الدرديري:

• املتحدثون في ملتقى االستثمار الرياضي

المرزوق تبرع بثالثة ماليين لدعم اتحاد التنس
في ملتقى االستثمار الرياضي
برعاية وزير التجارة وال�صناعة وزير الدولة ل�ش�ؤون
ال�شباب خالد الرو�ضان ال��ذي �أن��اب عنه د .حمود
فليطح مدير عام الهيئة العامة للريا�ضة افتتح ملتقى
اال�ستثمار الريا�ضي «الواقع والطموح» وكانت اهم
اجنازات الفرتة االولى من امللتقي تربع رئي�س جمل�س
ادارة جمموعة التمدين حممد جا�سم املرزوق مببلغ
ثالثة ماليني دينار لبناء من�ش�آت االحت��اد الكويتي
للتن�س بالإ�ضافة ال��ى اجمايل املبلغ املخ�ص�ص
لبناء املجمع وهو  130مليون دينار ،وكان امللتقى
قد افتتح بكلمة حمود فليطح �شكر من خاللها ح�سام
ال�صالح نائب مدير عام الهيئة ل�ش�ؤون التخطيط
والتطوير وجميع اللجان العاملة بامللتقي احليوي
املهم وا�ضاف ان الريا�ضة التناف�سية ال ميكن ان تعتمد
على دعم احلكومة فقط اال يف الكويت وكوريا والعامل
كله مبا فيها ال�صني تطورت الريا�ضة فيه ودخل
اال�ستثمار وهو اولى خطوات الو�صول للقمة للريا�ضة
التناف�سية واترك املجال للمحا�رضين للتعرف على
�أ�ساليب اال�ستثمار.
واكد ال�شيخ احمد اجلابر رئي�س االحت��اد الكويتي
للتن�س ان االحتاد كان له جتربة خا�صة وهدف ا�سا�سي
لبناء من�ش�أة ح�ضارية فريدة من نوعها وان هناك
عقبات عديدة واجهتنا و�ساعدنا �صاحب ال�سمو امري
البالد ال�شيخ �صباح االحمد عندما كان رئي�سا ملجل�س
ال��وزراء يف تخ�صي�ص ار���ض على الدائري ال�ساد�س
لتحقيق احللم ومل يكن هناك دعم لإجناح امل�رشوع

حتى تقدم حممد امل��رزوق لإقامة امل�رشوع وحتقيق
الهدف وعمل نقلة �سياحية واكادميية ريا�ضية عاملية
ونتمنى ان نكون عند ح�سن الظن وتنظيم بطولة عاملية
�ضمن �سل�سلة البطوالت العاملية وا�ستقطاب الالعبني
العامليني وزيادة ال�سياحة بالكويت.
وحتدث حممد املرزوق ف�شكر الهيئة العامة للريا�ضة
على دعوتهم وان ال�رشكة قامت مب�شاريع متميزة
وترجمة التحدي وااللتزام بالوعود وك�شف املرزوق
كافة العقبات التي واجهت امل�رشوع واعترب جممع
التن�س من اجنح امل�شاريع بالكويت وي�ضم م�ساحة
جتارية �ضخمة ومبيعات وج�رس ًا بني املجمع وبقية
امل�شاريع والفندق.
وق��ال فهد امل��رزوق رئي�س جلنة اال�ستثمار بنادي
الكويت ان تطبيق قانون اال�ستثمار �سبب رئي�سي لتطور
الريا�ضة وان الدعم املقدم من الهيئة للأندية ال يكفي
االعباء التي تتحملها االندية.
واختتم د .حمود فليطح امللتقى بالتعقيب وتقدمي
فل�سفة خا�صة وان االحت��ادات الريا�ضية والريا�ضة
التناف�سية احلالية ال تتما�شى مع الريا�ضة العاملية
وتتطلب التغيري وال ميكن حتول االندية الى اندية
حمرتفة ب�رسعة ويجب اال�ستفادة من التجارب ال�سابقة
للأندية الأوروبية وان العائد ينمو مع ارتفاع م�ستوى
الالعبني والنقل التلفزيوين وجلب اجلماهري وان
طموحي ان ي�صل منتخب الكويت الوطني للمونديال
مرة اخرى.

الوليد ينعش خزينة «الزعيم»
بمليوني ريال
�أع��ل��ن الأم�ي�ر الوليد ب��ن طالل،
ت�برع��ه مببلغ  2م��ل��ي��ون ري��ال
�سعودي ،ل�صالح نادي الهالل،
وذلك مبنا�سبة تد�شني نادي الهالل
مللعبه اجلديد بالريا�ض.
وك��ت��ب اب���ن ط�ل�ال ع��ل��ى ح�سابه
ال�شخ�صي على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» «:جتاوب ًا مع
دعوة الهيئة العامة للريا�ضة يف
دعم الأندية ال�سعودية ،ومبنا�سبة
تد�شني نادي الهالل مللعبه� ،أقدم
 2مليون ريال �سعودي ت�شجيع ًا لـ
«الهالل».

وح�����ض�ر الأم���ي��ر ال���ول���ي���د بن
ط�لال ،ع�ضو �رشف ن��ادي الهالل
ال�����س��ع��ودي ،وعائلته ،مباراة
الفريق الأزرق �أمام �ضيفه العني
الإم���ارات���ي املقامة على ملعب
جامعة امللك �سعود ،وذل��ك يف
�إط��ار بطولة دوري �أبطال �آ�سيا
.2018
وقوبل الوليد برتحيب حار من
الهالليني يف امل��درج��ات الذين
ح��ر���ص��وا ع��ل��ى ال��ت��ق��اط ال�صور
التذكارية معه.
وكانت الإدارة الهاللية قد اتفقت

يف وقت �سابق مع �رشكة اململكة
القاب�ضة التابعة للأمري الوليد
بن طالل لتكون ال�رشيك الرئي�سي
للنادي ،وذل��ك مل��دة � 3أع��وام،
حيث �سيظهر �شعار ال�رشكة على
�صدر قمي�ص النادي.
وقد جتمهر عدد من �أن�صار الهالل
ح���ول ���س��ي��ارة ال��ول��ي��د لتحيته
بعد خروجه من امللعب ،حيث
طالبه �أحدهم بجلب العب نادي
ريال مدريد ،النجم كري�ستيانو
رونالدو ،لريد عليه ب�إ�شارة تدل
على �أن ثمنه مرتفع.

حقق الفريق الأول لكرة القدم
داخ��ل ال�صاالت بنادي القاد�سية
فوزا كبريا على الريموك بت�سعة
�أهداف مقابل �أربعة يف اللقاء الذي
جمع الطرفني يف اجلولة العا�رشة
من الدوري العام على �صالة نادي
الريموك يف �إع��ادة للقاء امللغي
والذي كان مقررا يوم الأحد املا�ضي
و�ألغي من قبل احلكم عي�سى ال�سيد
ب�سبب «م�شاجرة جماعية» داخل
ار�ض امللعب بني اجلمهور عقب
نهاية مباراة الكويت وكاظمة التي
�سبقت هذا اللقاء،ويف ظل غياب
رجال الأم��ن وحفاظا على �سالمة
الالعبني قرر احلكم �إلغاء املباراة
و�إر���س��ال تقرير للجنة ال�صاالت
والكرة ال�شاطئية والتي قررت
�إقامة املباراة �أول من �أم�س يف
وجود رجال الأمن.
وق���دم ال��ف��ري��ق��ان م��ب��اراة قوية
ومفتوحة ورغم الفارق يف النتيجة
�إال �أن ال�يرم��وك ك��ان ن��دا قويا
للأ�صفر الذي قدم العبوه م�ستوى
متميزا ووا�صلوا مالحقة املت�صدر
ن��ادي كاظمة « 22نقطة» بعدما
و�صلوا �إلى  19نقطة.
وبعد نهاية املباراة �أعرب عي�سى
ف�لاح م��درب ال��ن��ادي امللكي عن
�سعادته بالفوز الكبري وباملردود
الفني ال��ذي قدمه الالعبون يف
املباراة،م�شريا �إلى �أن الريموك
من الفرق القوية وي�ضم العبني
على م�ستوى فني عال.
وعن �سبب امل�شاجرة التي ت�سببت
يف �إلغاء املوعد الأول للقاء �أكد

• جانب من اللقاء

فالح �أن العبي الفريقني مل يكن
لهم �صلة ال من بعيد وال من قريب
بامل�شكلة التي كانت بني اجلماهري
احلا�رضة يف �صالة الريموك.
ويف م���ب���اراة �أخ�����رى ا�ستطاع
ال�ساملية عبور العربي بنجاح
ب�أربعة �أهداف مقابل هدفني لريفع

تعادل الريان واستقالل إيران بدوري أبطال آسيا

قمة الهالل  -العين انتهت بيضاء
و 3نقاط ثمينة للسد في دبي
انتهت قمة الهالل ال�سعودي و�ضيفه
العني الإماراتي بالتعادل ال�سلبي
يف اجلولة الأول��ى من مناف�سات
املجموعة الرابعة يف دوري �أبطال
�آ�سيا لكرة القدم ،وتعادل الريان
القطري مع �ضيفه ا�ستقالل طهران
الإيراين  2-2يف املجموعة ذاتها،

فيما عاد ال�سد القطري بفوز ثمني
من ار�ض م�ضيفه الو�صل الإماراتي
.1-2
يف امل��ب��اراة الأول���ى على ملعب
جامعة امللك �سعود يف الريا�ض
انتزع العني نقطة ثمينة من م�ضيفه
الهالل بطل  1991و 2000وو�صيف

السليمي مدرب ًا للمرخية القطري رسمي ًا
عني املرخية القطري لكرة القدم املهدد بالهبوط
ر�سمي ًا التون�سي عادل ال�سليمي للإ�رشاف على فريقه
حتى نهاية املو�سم.
و�سيخلف ال�سليمي املدرب ال�سابق القطري يو�سف �آدم
الذي �أعفي من مهامه بعد يومني من اخل�سارة �أمام
اخلريطيات.
وجاء الإعالن عن تعيني ال�سليمي يف تغريدة لرئي�س
ال��ن��ادي علي امل�سيفري عرب «ت��وي�تر» «�شكر فيها
الكابنت يو�سف �آدم على ما بذله من جهود خالل الفرتة
املا�ضية ،ومتنى للكابنت عادل ال�سليمي التوفيق
والنجاح».
ودافع ال�سليمي الذي يعمل حملال ريا�ضيا يف القنوات
القطرية املحلية،عن �ألوان اندية عدة منها االفريقي

التون�سي ونانت الفرن�سي وفرايبورغ االملاين ،و�شارك
مع منتخب بالده يف مونديايل  1998و.2002
وبد�أ ال�سليمي م�سريته كمدرب عام  2006يف الدرجة
الثانية التون�سية مع امل�ستقبل الريا�ضي القاب�سي،
ثم مع جندوبة ونقل االخ�ير ال��ى م�صاف الدرجة
االولى،ويحتل الفريق حاليا املركز الثاين ع�رش
االخري بر�صيد  8نقاط.
وبات ادم املدرب الثامن الذي تتم اقالته هذا املو�سم
بعد التون�سيني احمد العجالين «اخلريطيات» وقي�س
اليعقوبي «العربي» والفرن�سيني لوران بانيد «اخلور»
وجان فرنانديز «الغرافة» وامل�رصي حممود جابر
«�أم �صالل» واالرجنتيني غابرييل كالديرون «قطر»
باال�ضافة الى ا�ستقالة اال�سباين كابارو�س «االهلي».

ال�سماوي ر�صيده �إل��ى  10نقاط
فيما وا�صل الأخ�رض تذيله لقاع
الرتتيب بر�صيد  4نقاط.
ويف لفتة ح�ضارية و�إن�سانية قام
العبو املنتخب الوطني بعمل «ممر
�رشيف» قبل انطالق مباراة الكويت
وك��اظ��م��ة لنجم الأزرق �شاكر

امل��ط�يري ال���ذي جن��ا م��ن ح��ادث
مميت وقام بعمل عدد من العمليات
اجلراحية غ��اب على �إث��ره��ا عن
املالعب ملدة طويلة،وقام حمد
ح��ي��اة ق��ائ��د امل��ن��ت��خ��ب ون���ادي
الريموك ب�إهداء املطريي قمي�ص
«الأزرق».

• أشرف بن شرقي مير من محمد أحمد

بطل الن�سخة الأخرية ب�إرغامه على
التعادل ال�سلبي.
وك��ان العني بطل  2003وو�صيف
 2005و ،2016مني بخ�سارة مذلة
 3 - 0يف زيارته االخرية للريا�ض
يف اياب ربع نهائي الن�سخة االخرية
املو�سم املا�ضي.

وخا�ض الهالل امل��ب��اراة الأول��ى
ع��ل��ى ملعبه اجل��دي��د ،و�شهدت
ح�ضورا جماهرييا بلغ نحو 25
�أل��ف متفرج،وكان ال��ه�لال خ�رس
امام اوراوا ريد داميوندز الياباين
يف الدور النهائي املو�سم املا�ضي
« 1-1ذهابا يف الريا�ض و1 - 0
ايابا يف �سايتاما».
ويف املجموعة ذاتها ،فرط الريان
بفوز كان يف املتناول و�سقط يف فخ
التعادل مع �ضيفه ا�ستقالل طهران
 2-2يف الدوحة،وتقدم الريان 1-2
حتى الدقيقة  88عندما ا�ستقبلت
�شباكه هدف التعادل عن طريق علي
غورباين.
ويف املجموعة الثالثة ،قلب ال�سد
الطاولة على م�ضيفه الو�صل وحول
تخلفه الى فوز ثمني  1-2بف�ضل
ثنائية للبديل اجل��زائ��ري بغداد
بوجناح،وكان الو�صل البادىء
بالت�سجيل عرب الربازيلي فابيو دي
ليما « ،»26لكن بوجناح الذي دخل
يف الدقيقة � 58سجل هديف التعادل
« »79والفوز «.»90
واحتل ال�سد العائد الى البطولة
بعدما غ��اب ع��ن اخ��ر ن�سختني،
امل��رك��ز ال��ث��اين يف املجموعة
بفارق االه��داف عن بري�سيبولي�س
االيراين الفائز على �ضيفه نا�ساف
االوزبك�ستاين .0 - 3

