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 52جواداً وفرس ًا في مهرجان

أغلى الكؤوس ألمير البالد
برعاية �صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح
الأحمد قائد العمل الإن�ساين ي�شهد م�ضمار �سباق
اخليل بنادي ال�صيد والفرو�سية يف الثالثة
من بعد ظهر اليوم االجتماع ال�ساد�س ع�رش
ل�سباق اخليل لهذا املو�سم الذي قيد فيه 52
جواد ًا وفر�س ًا من خمتلف الدرجات ،تتناف�س
على الك�ؤو�س املقدمة من �صاحب ال�سمو امري
البالد وال�شيخ فهد اجلابر الأحمد وال�شيخ د.
ابراهيم الدعيج وحمد نايف الدبو�س نائب
رئي�س النادي ،وكل االنظار تتجه الى ال�شوط
اخلام�س املخ�ص�ص للجياد «� »4.5سنوات التي
تتناف�س على اغلى الك�ؤو�س ك�أ�س �أمري البالد
على م�سافة 2400م وهي �صامل الثاين للعذاب
وزين الدين للمال وتوافيق للدعية ولعيون
�شمه وعز �شامه للن�شاما وبرتوكول ونوما�س
عبدالله و�سندنا ال�سطبل كيفان وهتان للبدين
والغايل نا�رص البناء نايف الدبو�س وذكر الله
لل�رسور ور�أ�س مال للجفيدان وحادي العي�س
للحمدان والرت�شيحات �صعبة نظرا لقوة اخليل
وجتهيزها ل�سباق اليوم.
و�أع���رب ال�شيخ ���ض��اري الفهد رئي�س نادي
ال�صيد وال��ف��رو���س��ي��ة ع��ن �سعادته باقامة
مهرجان اليوم برعاية قائد العمل الإن�ساين

ال�شيخ �صباح الأحمد �أم�ير البالد م�ؤ�س�س
ن��ادي ال�صيد والفرو�سية ومب�شاركة ال�شيخ
فهد اجلابر وال�شيخ د .ابراهيم الدعيج وحمد
الدبو�س ودعمهم للخيل العربية والنتاج
املحلي وريا�ضة الفرو�سية ،و�شكرهم على
الدعم امل�ستمر لريا�ضة االباء واالجداد وا�شاد
با�صحاب اال�سطبالت ومالك اخليل وامل�شاركة
واجلماهري الوفية وتوقع ان ي�شهد ال�سباق
تناف�سا مثريا خا�صة وان اجلياد امل�شاركة كلها
قوية وجاهزة لل�سباق.
ومن جهة اخ��رى اكد مدير العالقات العامة
حمدان املطريي ان مهرجان اليوم يتخلله
مفاج�آت عديدة وه��داي��ا للجمهور وتتويج
للجواد الفائز ،و�أك��د حر�ص ال�شيخ �ضاري
الفهد رئي�س النادي وبقية الأع�ضاء على اجناح
مهرجان �صاحب ال�سمو �أمري البالد.
وال�شوط االول خ�ص�ص لالفرا�س على م�سافة
ال�رسعة 1000م وال�شوط ال��ث��اين للدرجة
الثانية على م�سافة 1800م وال�شوط الثالث
خ�ص�ص للنتاج املحلي على م�سافة 1200م
وال�شوط الرابع خمتلط للجياد العربية على
م�سافة 2000م ،والتوقعات �صعبة ملختلف
ال�سباقات.

تاجيل سوبر الطائرة للموسم المقبل

خسارة جديدة للقادسية
 ...وكاظمة هزم العربي
�ضمن امل��ب��اري��ات املتبقية من
بطولة ال���دوري املمتاز لفرق
العمومي للكرة الطائرة �أحلق
الكويت هزمية جديدة بالقاد�سية
بثالثة �أ�شواط مقابل �شوط واحد يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�س الأول على �صالة نادي كاظمة.
ووا�صل العميد مطاردته للربتقايل

حامل اللقب ورفع ر�صيده الى 10
نقاط من  5مباريات ،وللقاد�سية
 11نقطة من  7لقاءات.
ويف اللقاء الثاين تفوق كاظمة
على العربي بثالثة �أ�شواط نظيفة
وا�ستمر يف ح�صد النقاط وبقي يف
ال�صدارة بر�صد  12نقطة ولعب
�ست مباريات بينما تراجعت فر�ص

العربي يف املناف�سة على ارتقاء
من�صة التتويج وله  9نقاط من 7
مواجهات.
م��ن ناحية �أخ���رى ق���ررت جلنة
امل�سابقات يف احت��اد الطائرة
ت�أجيل بطولة ال�سوبر التي كانت
تقام بني بطلي ال��دوري والك�أ�س
للمو�سم املقبل.

في ختام القسم األول من «ممتاز اليد»

كاظمة وبرقان يلتقيان
السالمية والعربي

• فريق يد برقان

كتب يحيى �سيف:
تختتم اليوم مباريات الق�سم
الأول من بطولة الدوري املمتاز
لفرق العمومي لكرة اليد حيث
تقام مباراتان على �صالة ال�شهيد
فهد الأحمد يف الدعية بني كاظمة
وال�ساملية يف اخلام�سة م�ساء
وبرقان والعربي يف ال�ساد�سة
والن�صف وميلك ال�برت��ق��ايل 3
ن��ق��اط م��ن ت��ع��ادل وخ�سارتني
ويحتل املركز الرابع بعد �أن
�صعد �إلى املمتاز ولديه نقطتان
بح�صوله على املركز الثاين بعد

الكويت يف املرحلة الأول��ى من
دوري الدمج.
وي���أت��ي ال�����س��م��اوي يف املركز
اخلام�س بر�صيد نقطة واحدة من
تعادل وخ�سارتني ومن املتوقع
�أن ت�شهد مباراته مع كاظمة �إثارة
ون��دي��ة حيث يتطلع ك��ل منهما
خا�صة الأول �إلى تعديل الو�ضع
وحت�سني الرتتيب قبل انطالق
الق�سم الثاين والأخري من الدوري
املمتاز.
ول����ن ت��خ��ل��و م���ب���اراة ب��رق��ان
والعربي من التكاف�ؤ وال�رصاع
حل�صد نقطتي املباراة وموا�صلة

التناف�س على ارت��ق��اء من�صة
التتويج.
ولعب الأخ�رض  3مواجهات يف
الق�سم الأول وح�صد  4نقاط من
ف��وز وت��ع��ادل وخ�سارة وي�أتي
يف امل��رك��ز ال��ث��اين ول�برق��ان 3
نقاط من ثالثة لقاءات �أي�ضا يف
الرتتيب الثالث باف�ضلية ن�سبة
الأه��داف عن كاظمة ال��ذي ميلك
نف�س الر�صيد وي�سعى كل طرف
ال��ى حتقيق ال��ف��وز وموا�صلة
التناف�س على ارت��ق��اء من�صة
التتويج قبل بداية الق�سم الثاين
من املمتاز.

الهالل يهدد بالتصعيد للقضاء الرياضي
بسبب مشاركة القرني
ك�شفت تقارير �صحافية �أن �إدارة ن��ادي الهالل
ال�سعودي ه��ددت بالت�صعيد �إل��ى جهات ريا�ضية
ق�ضائية ،حال رف�ض االحتجاج الذي تقدمت به �ضد
م�شاركة حممد القرين مع فريق الوحدة ،وفقا ملا
ذكرته �صحيفة «الريا�ضية».
وتقدمت �إدارة نادي الهالل باحتجاج ر�سمي �إلى
االحت��اد ال�سعودي لكرة القدم؛ وذل��ك احتجاج ًا
على م�شاركة الالعب حممد القرين يف لقاء الهالل
والوحدة ،يوم اجلمعة ،يف اجلولة الـ 23من بطولة
دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني.
وذكر احل�ساب الر�سمي لقنوات KSA SPORTS
عرب «تويرت»� ،أن الهالل تقدم باحتجاج لالحتاد
ال�سعودي لكرة القدم ب�سبب م�شاركة الالعب حممد
القرين يف مباراة الفريقني بالدوري كالعب ٍ
هاو مع
نادي الوحدة.
و�سجلت �إدارة الوحدة بقيادة حامت اخليمي،القرين
كالعب هاو قادم ًا من ال�شباب و�شارك �أمام الهالل
ب�شكل �أ�سا�سي ،وهو ما اعرت�ض عليه الأخري.
يذكر �أن عبدالله خوقري ،نائب رئي�س الوحدة ،كان
حتدث عقب تقدم نادي الهالل باحتجاجه ،قائلاً :
«م�شاركة حممد القرين قانونية ،ونحن مت�أكدون من

موقفنا».
فيما قال حممد بن في�صل ،رئي�س نادي الهالل ،عرب
ح�سابه على «تويرت»« :واثقني ب�إذن الله يف موقفنا
وال ن�ستطيع اخلو�ض حالي ًا يف تفا�صيل االحتجاج
نظر ًا لأن الق�ضية منظورة حالي ًا ،نحن ك ��إدارة
م�ؤمتنون على الهالل ،ولن ن�ضيع حق النادي ب�أي
حال من الأحوال ب�إذن الله ..طاملا موقفنا قانوين
ونظامي».
مباراة الهالل والوحدة كانت قد انتهت بالتعادل
الإيجابي بهدف لكل فريق يف لقاء �أقيم على ملعب
جامعة امللك �سعود يف مدينة الريا�ض،و�سجل
لنادي الهالل الالعب الربازيلي كارلو�س �إدواردو،
بينما �سجل لنادي الوحدة الالعب جابر ع�سريي.
ويحتل نادي الهالل حال ًّيا املركز الأول يف جدول
ترتيب �أندية دوري الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني
بر�صيد  56نقطة وبفارق �أربع نقاط عن نادي الن�رص
�صاحب املركز الثاين.
فيما يحتل الوحدة املركز ال�ساد�س يف ترتيب دوري
ك�أ�س الأمري حممد بن �سلمان للمحرتفني ،بر�صيد 36
نقطة ،بعد مرور  23جولة حيث حقق الفوز يف 10
مباريات وتعادل يف  6وتلقى  7هزائم.
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الكويت يبحث عن الفوز األول آسيوي ًا
على حساب الجزيرة األردني
الساعة  8:30مسا ًء
كتب �سامح فريد:
يحل الفريق الأول لكرة القدم
بنادي الكويت اليوم يف الثامنة
وال��ن�����ص��ف م�����س��اء ���ض��ي��ف��ا على
اجلزيرة الأردين �ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية للمجموعة الثانية
لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي،
حيث يهدف العميد �إل��ى حتقيق
نتيجة ايجابية تدعمه يف �سباق
اللقب من اجل العودة �إلى من�صات
التتويج مرة �أخرى ال�سيما وانه
�صاحب الرقم القيا�سي يف عدد
مرات الفوز بالبطولة حيث �سبق
واحرزه ثالث مرات وي�أمل �أن يفوز
به للمرة الرابعة.
الكويت يدخل املباراة مب�شاعر
م�ضطربة فما بني ت�صدر م�سابقة
ال����دوري واالق��ت�راب م��ن حتقيق
اللقب �أو حالة القلق التي انتابت
جمهوره يف �أعقاب اخل�سارة التي
مني بها �أمام القاد�سية يف اجلولة
املا�ضية ،ويقف اجلهاز الفني
للعميد على خط التما�س حماوال
مللمة الأوراق وترتيب ال�صفوف

• جانب من تدريبات �سابقة للكويت

م��رة �أخ��رى .ويعول الكويت يف
مباراة اليوم على عدد من العبيه
الأ�سا�سني �أمثال حميد القالف يف
حرا�سة امل��رم��ى ،وتبقى فر�ص
الدفع مب�صعب الكندري كبرية
مع حالة اللغط التي اثريت حول
القالف يف الفرتة الأخرية ومن اجل
احلفاظ عليه للفرتة املقبلة ،ويف
خط الدفاع يلعب كل من ح�سني
ح��اك��م وف��ه��د ال��ه��اج��ري و�سامي
ال�صانع ورا�ضي جمال ،ويف الو�سط

يتواجد في�صل زايد ابرز العب يف
ال�صفوف �إ�ضافة �إلى طالل جازع
وعبد الله الربيكي وجمعة �سعيد
ولوكا�س يف املقدمة .و�سيحاول
الكويت �أن يحتفظ بهدوئه يف
بداية املباراة وال�ضغط القوي
على حامل الكرة من اجل منعه
من التقدم �إ�ضافة �إل��ى االعتماد
على �سالح امل��رت��دات العك�سية
يف امل�ساحات اخلالية بو�سط
امللعب .العميد ميلك �أف�ضلية

معنوية بعد �أن جنح يف الفوز على
الوحدات الأردين قبل نحو �شهر يف
ملحق دوري الإبطال بثالث �أهداف
مقابل هدفني .املوقف �شائك يف
املجموعة الثانية حيث ميلك كل
فريق نقطة واحدة بعد �أن انتهت
مباريات اجلولة الأولى بالتعادل
حيث اكتفى الكويت بالتعادل
مع االحتاد ال�سوري فيما تعادل
اجل��زي��رة الأردين م��ع النجمة
اللبناين.

اختبارات أوزبكية وإيرانية للريان القطري والنصر السعودي

قمتان عربيتان بالجولة الثانية
لدوري أبطال آسيا اليوم
ي��ب��ح��ث ال���ع�ي�ن وال����وح����دة
الإماراتيان ،عن تعوي�ض الإخفاق
يف اجلولة الأولى لدوري �أبطال
�آ�سيا ،عندما يخو�ضان مباراتني
م��ن العيار الثقيل يف اجلولة
الثانية املقررة اليوم الإثنني
وغدا الثالثاء.
بينما ي�سعى الو�صل الإماراتي،
�إل���ى موا�صلة االن��ت�����ص��ارات يف
اجل��ول��ة الثانية ملنطقة غرب
�آ�سيا ،بعدما حقق ف��وز ًا �صعب ًا
بهدف دون مقابل على �ضيفه
الن�رص ال�سعودي ،يف اجلولة
الأولى على �ستاد زعبيل بدبي.
ويحل الو�صل �ضيف ًا يف املجموعة
الأولى ،على الزوراء العراقي،
اليوم االثنني ،على �ستاد كربالء
الدويل ،وذلك يف �أول مباراة تقام
بالعراق ،يف تاريخ البطولة.
فيما يلتقي يف املباراة الثانية
�ضمن ذات املجموعة ،الن�رص
ال�سعودي مع زوب �آهن الإيراين،
على �ستاد �آل مكتوم يف دبي.
وي��ت�����ص��در ال���و����ص���ل ترتيب
املجموعة ،بر�صيد  3نقاط من
مباراة واحدة ،مقابل نقطة لكل
م��ن ال���زوراء وزوب �آه���ن ،بعد
تعادلهما ال�سلبي يف �أ�صفهان،
يف حني ال ي��زال ر�صيد الن�رص
خاليا من النقاط.
ويف املجموعة الثانية ،ي�سعى
الوحدة �إل��ى تعوي�ض خ�سارته
بهدفني دون مقابل �أمام م�ست�ضيفه
لوكوموتيف الأوزب��ك��ي ،عندما
يلتقي �ضيفه االحتاد ال�سعودي،
على �ستاد �آل نهيان يف �أبوظبي.
ك����م����ا ي�������س���ع���ى ال�����ري�����ان

• �سيريا يعطي تعليماته الأخرية على العبي االحتاد

ال��ق��ط��ري،ل��ت��ع��وي�����ض خ�سارة
اجلولة الأولى �أي�ضا « ،»5-1من
االحت��اد يف ج��دة ،وذل��ك عندما
يتقابل مع �ضيفه لوكوموتيف،
على �ستاد جا�سم ب��ن حمد يف
الدوحة.
وي��ت�����ص��در االحت������اد ترتيب
املجموعة بر�صيد  3نقاط من
مباراة واح��دة ،بفارق الأهداف
�أم��ام لوكوموتيف ،يف حني ال

ي��زال ر�صيد ال��وح��دة والريان
خالي ًا من النقاط.
ويخو�ض العني مباراة �صعبة �أمام
م�ست�ضيفه اال�ستقالل الإي��راين،
غدا الثالثاء على �ستاد �آزادي يف
طهران� ،ضمن املجموعة الثالثة،
وال��ت��ي ت�شهد �أي�����ض��ا ،مواجهة
الهالل ال�سعودي و�ضيفه الدحيل
القطري ،على �ستاد جامعة امللك
�سعود يف ال��ري��ا���ض .ويت�صدر

الدحيل ترتيب املجموعة بر�صيد
 3نقاط من مباراة واحدة ،بفارق
الأه���داف �أم��ام الهالل ،يف حني
ال يزال ر�صيد العني واال�ستقالل
خاليا من النقاط.
و���ش��ه��دت اجل��ول��ة الأول����ى فوز
الدحيل على اال�ستقالل بثالثية
نظيفة يف الدوحة ،والهالل على
ال��ع�ين ،بهدف دون مقابل يف
العني.

فوساتي يرفض التعليق على تالحم المباريات

أهلي جدة يحتفل بمئوية عمر السومة
احتفل فريق �أه��ل��ي ج��دة ،قبل
ان��ط�لاق��ة ت��دري��ب��ات الفريق،
ي��وم ال�سبت امل��ا���ض��ي ،بعمر
ال�سومة بعد و�صوله للهدف رقم
« »100بقمي�ص الأهلي،يف دوري
املحرتفني ال�سعودي.
و�شارك اجلهازان الفني والإداري
والالعبون يف االحتفالية التي
�أعدتها �إدارة النادي ،كما تواجد
عبدالله برتجي رئي�س النادي

خ�لال االح��ت��ف��ال ،ال��ذي مت فيه
�إهداء الالعب قمي�ص الأهلي وقد
مت ت�سجيل ا�سمه عليه وع��دد
�أهدافه املئة.
وك��ان ال�سومة قد رف��ع ر�صيده
من الأه���داف �إل��ى  100ه��دف يف
 102مباراة بدوري املحرتفني،
بعد �أن �سجل هدف ًا قات ً
ال انتزع
به ف��وز ًا �صعب ًا على القاد�سية
بنتيجة « ،»1-2يف امل��ب��اراة

• جانب من االحتفال مبئوية ال�سومة

التي �أقيمت� ،ضمن اجلولة الـ23
من دوري ك�أ�س الأم�ير حممد بن
�سلمان للمحرتفني،ويحتل �أهلي
جدة املركز اخلام�س يف الدوري
ال�سعودي للمحرتفني بر�صيد 40
نقطة.
ويف ����س���ي���اق م��ت�����ص��ل وج���ه
الأوروغوياين خورخي فو�ساتي،
امل��دي��ر الفني للفريق ال�شكر
لالعبيه على النتائج اجليدة

التي يقدمها الفريق م�ؤخر ًا يف
خمتلف البطوالت ،وكان �آخرها
الفوز على القاد�سية  2ـ � 1ضمن
مباريات املرحلة  23لدوري ك�أ�س
الأمري حممد بن �سلمان لكرة القدم
«الدوري ال�سعودي للمحرتفني».
و�أو�ضح فو�ساتي ،عقب املباراة،
�أن الف�ضل يف النتائج الإيجابية
يعود لالعبني ال��ذي��ن يقدمون
�أداء رائع ًا ،م�شري ًا �إلى �أن �سيا�سة
التدوير التي يتبعها تعترب �أن�سب
طريقة يف ظل ك�ثرة ارتباطات
الفريق املحلية والقارية.
و�أ���ض��اف« :دائ��م � ًا يكون تركيز
الالعبني من�صبا على املباراة
القادمة فقط ،ولكن تركيزي
يكون على اجلدول ب�أكمله ،ولكي
نحقق النتائج الإيجابية ون�ستمر
يف تقدمي �أف�ضل امل�ستويات يجب
علينا ا�ستخدام �سيا�سة التدوير
بني الالعبني».
ورف�ض فو�ساتي التعليق على
ت�لاح��م امل��ب��اري��ات يف بطولة
الدوري ال�سعودي حيث قال« :هناك
اجتماعات ب�ين رئي�س النادي
و�أع�ضاء الإدارة ومدير الفريق
لكي يقدموا الأفكار واملواعيد
الأن�سب لنا ،ويف النهاية هذا
من �ش�أن االحتاد ال�سعودي ونحن
نحرتم قراراته».

