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السومة :عظيم االمتنان والشكر للشعب الكويتي ونادي القادسية

«األزرق» يلتقي نظيره السوري ودي ًا على «الصداقة والسالم» ...اليوم
كتب �أمين الدرديري:
يحت�ضن ا�ستاد ال�صداقة وال�سالم
يف ال�سابعة من م�ساء اليوم لقاء
منتخبنا الوطني الأول و�ضيفه
ال�سوري �ضمن فرتة التوقف الدولية
«فيفا –داي» والتي ي�ستعد فيها
الأزرق لال�ستحقاقات املقبلة ون�سور
قا�سيون للم�شاركة يف نهائيات ك�أ�س
�آ�سيا التي �ستنطلق باالمارات �شهر
يناير املقبل.
واختتم املنتخبان حت�ضرياتهما
لهذا اللقاء الهام والذي ي�سعى من
خالله كل مدرب �إلى الفوز لتحقيق
ال��ه��دف االك�بر م��ن امل��ب��اراة حيث
يرغب الكرواتي روميو جوزاك �إلى
اخلروج بانت�صار قبل �صدور ت�صنيف
الفيفا ال�شهري حتى ي�ستطيع دفع
ترتيب املنتخب لالمام،اما االملاين
براند �شتانغه فريغب يف الرد على
منتقديه والعودة �إلى �سورية بفوز
معنوي يعمل على ا�ستعادة ثقة
اجلماهري ال�سورية والقائمني على
املنتخب هناك بعد �أن ا�رشف على
 8مباريات مل يحقق الفوز �إال يف
مباراة واحدة.
وق��ال فهد عو�ض مدير منتخبنا
الوطني« :ثمة �أهداف ي�سعى اجلهاز
الفني لتحقيقها من خ�لال مباراة
�سورية� ،أبرزها حتقيق الفوز من
�أج��ل االرت��ق��اء مبركز الفريق يف
الت�صنيف ال�شهري ال�����ص��ادر عن
االحتاد الدويل لكرة القدم «الفيفا»،
ال �سيما بعد �إلغاء لقاء البحرين،
بالإ�ضافة �إلى الوقوف على م�ستوى
جميع الالعبني ،خا�صة �أن لقاء
املنتخب ال�سوري هو الأخ�ير يف
املرحلة احلالية� ،إذ يلعب الفريق
مبارياته الدولية الودية املقبلة

خالل �شهر مار�س املقبل».
م��ن ج��ان��ب��ه ع��ق��د الأمل����اين براند
اجتماعا
�شتانغه مدرب «ال�ضيوف»
ً
مع الالعبني بح�ضور فادي الدبا�س
رئي�س احتاد الكرة ال�سوري،وحتدث
�ستنيج عن بع�ض الأمور الفنية التي
�شهدتها مباراة عمان التي انتهت
ريا
بالتعادل  1 – 1يف م�سقط ،م�ش ً
�إلى �أنه را�ض عن النتيجة ولكن لي�س
قدم
عن �أداء جميع الالعبني ،حيث ّ
تقييما لكل العب على حدة حمد ًدا
ً
�أبرز ما فعله يف املباراة.
م��ن جهته وج���ه ف���ادي الدبا�س
التحية لالعبني على ما بذلوه من
جهد ،لكنه �أ�شار �إل��ى �أن��ه ال يزال
ينتظر املزيد ،م�ؤك ًدا �أن اجلماهري
ال�سورية غري مقتنعة ب�أداء الفريق
حال ًيا ،مطال ًبا الالعبني ببذل مزيد
من اجلهد و�إظهار الروح القتالية.
و�شدد الدبا�س على �رضورة الرتكيز
على تقدمي �أداء جيد فقط داخل
امل�ستطيل الأخ�رض وعدم االلتفات
�إلى ما يكتب يف �صفحات التوا�صل
االجتماعي ،جم��د ًدا دعمه للطاقم
التدريبي �صاحب ال��ق��رار الأول
والأخري فيما يتعلق بالأمور الفنية
للمنتخب .ويف �سياق مت�صل قال
النجم الدويل ال�سوري عمر ال�سومة
على هام�ش تدريبات منتخب بالده
انه يتقدم بعظيم االمتنان للكويت
و�شعبها وخ�����ص بال�شكر ن��ادي
القاد�سية ،وال���ذي ق��ال عنه انه
�صاحب الف�ضل ملا و�صل اليه لأنه
فتح له اب��واب االح�تراف والت�ألق
يف اخلليج،م�شريا �إلى انه ق�ضى 3
�سنوات يف القلعة ال�صفراء ال تن�سى
يف م�سريته الكروية كما انه يدين
بالعرفان للكويت التي احت�ضنته
ومازالت منذ � 8سنوات.

• «الأزرق» ا�ستعد للقاء نظريه ال�سوري الليلة

الكويت أمطر سلة الساحل بالنقاط
...والقادسية وكاظمة هزما القرين واليرموك

النمشان يحرز ذهبية
البطولة العربية للرماية

كتب يحيى �سيف:

• حمد النم�شان على من�صة التتويج مع كبار احل�ضور

�أح���رز ال��رام��ي الكویتي حمد
النم�شان املركز االول واملیدالیة
الذهبية يف م�سابقة امل�سد�س 50
مرتا «فئة رجال» �ضمن مناف�سات
البطولة العربیة الـ 14للرمایة
فیما ج��اء العماين ا�سماعیل
العربي ثانیا وجمال املطايل
ثالثا.
وتوج الفائزین بامل�سابقة التي
اقیمت على جممع «میادین لو�سیل
للرمایة» رئی�س االحتاد العربي
للرمایة ورئی�س االحتاد الكویتي
للرمایة دعیج العتیبي ورئی�س
الوفد العماين را�شد البلو�شي
بح�ضور العدید من الریا�ضینی
امل�شاركنی يف البطولة.
و�أع���رب العتیبي عقب تتویج
الفائزین ع��ن فخره باالجناز
الكویتي اجل��دی��د ال���ذي حققه
النم�شان وال��ذي یدل على مدى
التقدم ال��ذي حققته الرمایة

ال��ك��وی��ت��ی��ة ع��ل��ى امل�ستویات
االقلیمیة والعربیة والدولیة
وا�ستمرار م�سريتها يف حتقیق
االجنازات املتمیزة عرب ال�سنوات
املا�ضیة.
وقال العتیبي« :مثل هذا االجناز
مل یكن لیتحقق ل��وال احلر�ص
الكبری من الالعبنی على التدریب
امل�ستمر والتطور املتوا�صل ولوال
االهتمام الكبری من نادي الرمایة
باالحتكاك باخلربات العاملیة
واال�ستفادة من التجارب املتمیزة
يف ریا�ضة الرمایة وامل�شاركة
يف البطوالت املتنوعة وتوفری
البیئة املنا�سبة جلمیع الرماة
واالهتمام ب�أجیال الرماة ومن
اال���ش��ب��ال والنا�شئنی والكبار
وال�سیدات».
وا�شاد باهتمام الهيئة العامة
للریا�ضة بنادي الرمایة ورماة
الكویت ،مثمن ًا ب�صورة عالیة

االه��ت��م��ام الكبری م��ن القیادة
ال�سیا�سیة احلكیمة يف البالد
بریا�ضة االباء واالجداد لتحقیق
اجنازات اقلیمیة وعاملیة.
وب�ین �أن «ال��رم��ای��ة الكویتیة
حققت نتائج مهمة وكبریة بف�ضل
الله ثم الدعم والرعایة الكرمیة
من �سمو �أمری البالد ال�شیخ �صباح
الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شیخ
نواف الأحمد».
وك�شف العتیبي عن ان��ه �سیتم
ان�شاء اكادمییة دولیة لریا�ضة
الرمایة الكویت يف  2020بدعم
تطور ریا�ضة الرمایة العربیة.
و�شهد الیوم االول ملناف�سات
البطولة العربیة التي انطلقت
ام�س ال�سبت وت�ستمر  10ایام
م�����س��اب��ق��ات اال���س��ك��ی��ت يف فئة
الرجال والن�ساء ،والتدریبات
الر�سمیة مل�سابقات البندقیة
وامل�سد�س.

يف �أول ظهور له يف دوري كرة
ال�سلة لفئة العمومي خ�رس
القرين �أم��ام القاد�سية 99-68
يف املباراة التي جرت بينهما
على �صالة ن���ادي كاظمة يف
�إط��ار مواجهات اجلولة الأولى
من ال��دور التمهيدي للبطولة،
وبا�ستثناء الفرتة الثالثة التي
انتهت ل�صالح ال��ق��ري��ن -22
 ،10رج��ح��ت كفة اال���ص��ف��ر يف
بقية اللقاء حيث انتهت الفرتة
االولى  14-26والثانية 18-33
والرابعة  ،1-30وبذلك ح�صل
الفائز على �أول نقطتني له يف
الدوري .وعلى الرغم من هزمية
الريموك من كاظمة � 76-62إال
ان��ه ق��دم م�ستوى الفت ًا خا�صة
يف اجل��زء ال��راب��ع من املباراة
ال��ذي انتهى ل�صاحلة 11-13
�إال ان ذلك مل يكن كافيا بعد �أن
ح�سم الربتقايل الفرتات االولى
والثانية والثالثة -23- 14-22
.17-20 -18
ومل يجد الكويت �صعوبة يف
اغ���راق �سلة ال�ساحل بنتيجة
 50-117ولعبت اخلربة وفارق
امل�ستوى الفني دور ًا �أ�سا�سي ًا
يف ترجيح كفة العميد منذ
بداية اللقاء وعلى مدار الفرتات

• القاد�سية والقرين يف لقائهما بدوري ال�سلة �أول �أم�س

االرب���ع���ة ،وت�����س��اب��ق العبوه
يف ت�سجيل ال��رم��ي��ات الثالثة
واالخرتاق ا�سفل ال�سلة ف�ضال عن
مل الكرات املرتدة والهجمات

كتب يحيى �سيف:

يف �إط��ار مباريات اجلولة اخلام�سة من بطولة
االحت��اد لفئة العمومي للكرة الطائرة ،ت�ستقبل
مالعب الأندية اليوم  6مواجهات بني  12فريق ًا،
حيث يلتقي ال�صليبخات والكويت يف ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء على �صالة الت�ضامن ،ويلعب
الفحيحيل والعربي يف اخلام�سة والن�صف ،على
�صالة ال�ساحل ،وعلى ال�صالة نف�سها يلتقي
ال�شباب واجلهراء يف ال�سابعة ،وي�صطدم الريموك
بالت�ضامن يف اخلام�سة على �صالة كاظمة ،وتعقبها
مباراة ال�ساحل والقاد�سية يف ال�سابعة على �صالة
كاظمة �أي�ضا .وت�شهد �صالة فجحان هالل املطريي
بنادي القاد�سية لقاء برقان وكاظمة يف ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء وتعترب املواجهات �سابقة الذكر

ت�أثر الفريق بعدم وجود البديل
املنا�سب ونق�ص اللياقة البدنية
ما افقدهم القدرة على جماراة
مناف�سهم.

يوم االفتتاح شهد إقامة  3مباريات

انطالق الموسم الثاني من دوري الهواة الكويتي

 6مباريات في الجولة الخامسة
لبطولة االتحاد للكرة الطائرة

�سهلة ن�سبي ًا لالندية التي تناف�س على لقب الدوري
خا�صة كاظمة الذي يدافع عن البطولة التي احرزها
املو�سم املا�ضي والكويت بطل الك�أ�س واملتطلع الى
التتويج يف الدوري ومعهم القاد�سية الذي ي�سعى
لتعوي�ض خروجه خايل الوفا�ض يف املو�سم الفائت
لغيابه عن ال�صدارة يف الدوري وك�أ�س االحتاد.
جدير بالذكر ان ال��دور االول من بطولة االحتاد
يقام بنظام الدوري من دور واحد ومنه يتم ت�صنف
الفرق الى  6للتناف�س يف الدوري املمتاز ومثلهم يف
الدرجة الأولى عطفا على نتائج الدور التمهيدي،
كما اعتمد االحت���اد نظام الدرجتني وال�صعود
والهبوط بينهما من املو�سم املقبل حيث يهبط
�ساد�س وخام�س املمتاز الى الدرجة االولى وي�صعد
من االولى �صاحب املركز االول والثاين الى دوري
اال�ضواء.

ال�رسيعة وعانى العبو ال�ساحل
من اخطاء فقدان الكرة وغياب
اخلربة العتماد اجلهاز الفني على
جمموعة من ال�شباب ال�صاعد كما

(ت�صوير :ف�ؤاد ال�شيخ)

• جانب من مناف�سات البطولة يف اليوم الأول

انطلقت فعاليات املو�سم الثاين من دوري الهواة الكويتي ،الذي
يقام حتت رعاية الهيئة العامة للريا�ضة و«�ضمان» ،وبالتعاون
مع احلملة الوطنية للتوعية مبر�ض ال�رسطان «كان» وبنك الكويت
الدويل ،وذلك يف ملعب �ساحة ال�صباحية.
وبهذه املنا�سبة قال امل�رشف العام على الدوري عبدالله ال�صالح،
�إن الدوري يحت�ضن ال�شباب الريا�ضي من الفئة العمرية � 17سنة
وما فوق بهدف تطوير �إمكانياتهم ومهاراتهم الكروية حتت �إ�رشاف
مدربني معتمدين من قبل االحتاد الآ�سيوي واالحتاد الكويتي لكرة
القدم ،وتعد هذه البطولة الأكرب والفريدة من نوعها يف الكويت
والتي ت�ضم �أكادمييات معتمدة من قبل الهيئة العامة للريا�ضة يف
جميع حمافظات الكويت.
وقال رئي�س اللجنة املنظمة عبدالله املنيفي� ،إن اليوم االفتتاحي
للمو�سم الثاين من دوري الهواة الكويتي لكرة القدم ،2019/2018
�شهد �إقامة ثالثة مباريات �شهدت تفاع ً
ال كبري ًا من اجلمهور ،وكانت
نتائجها فوز فريق «هايدو» بنتيجة � 4أهداف مقابل �صفر لفريق
«زوريال» ،وفوز فريق «زوريال بل�س» بنتيجة هدفان مقابل �صفر
لفريق «ان�سباير» ،وتعادل فريقي «ف »10و «�آور كامل» بهدف لكل
منهما.
وتابع« :هذا الدوري يخت�ص بالأكادمييات فوق الـ � 17سنة ،وهي
معتمدة من هيئة الريا�ضة ،ولهم زي خا�ص ،وم��درب خا�ص،
ومتارين خا�صة ،ويعي�شون داخل الأكادمييات �أج��واء م�شابهة
لأجواء الأندية الريا�ضية ولكن حتت م�سمى الأكادمييات» ،معرب ًا
عن �شكره حلملة «كان» على حر�صها الدائم على رعاية الأن�شطة
الريا�ضية ملا للريا�ضة من فائدة كبرية على ج�سم الإن�سان.

