
أعلن زياد الشطي املنسق اإلعالمي للفريق 
األول لكرة ال��ق��دم ب��ن��ادي القادسية تعافي 
الثنائي خالد محمد إبراهيم وعبدالعزيز 

املشعان من اإلصابة التي حلقت بهما مؤخرا.
وقال الشطي : »ش��ارك إبراهيم واملشعان 
في التدريبات بشكل عادي للغاية، لكن قرار 
مشاركتهما في مواجهة الفحيحيل األربعاء 
املقبل في األسبوع ال� 23 من منافسات دوري 
فيفا يبقى في يد اجلهاز الفني بقيادة املدرب 

الكرواتي داليبور«.
وأش���ار الشطي إل��ى أن ال���روح املعنوية 
لالعبني مرتفعة للغاية بعد استعادة قمة 
البطولة من الكويت مجددا، مبينا أن الالعبني 
عزموا على حتقيق االنتصارات في اجلوالت 
املقبلة من أجل االبقاء على درع ال��دوري في 

القلعة الصفراء.
م��ن ناحية أخ���رى، وج��ه الشطي الشكر 
إلى رجل األعمال محمد البابطني على تكرمي 
الالعبني وصرف مكافأة مالية لهم بعد الفوز 
على الشباب ف��ي األس��ب��وع امل��اض��ي بثالثة 
أهداف لهدف واحد، مؤكدا أن النادي يثمن هذه 

اللفتة للبابطني املعروف بانتمائه للقادسية.
من جهته أكد إداري نادي الفحيحيل 
جن��م العنزي أن الفريق على أهبة 
االس��ت��ع��داد مل��واج��ه��ة ال��ق��ادس��ي��ة في 
اجلولة الرابعة والعشرين من دوري 

فيفا لكرة القدم.
وق���ال ال��ع��ن��زي: م��س��ت��ِع��دُّون ومتهيِّئون 
للمواجهة، وندرك مدى قوة القادسية، ولدينا 
كل الثقة بفريقنا وقدرتهم على تقدمي مباراة 

جميلة وقوية.
وحول تراجع مستوى الفريق مؤخرا بعد 
سلسلة من االنتصارات، قال العنزي: ظروف 
طبيعية مت��ر على أي فريق نتيجة ظ��روف 

اإلصابات أو قلة اخلبرة في بعض األحيان.
وأش��ار العنزي إلى ع��ودة مدافع اجلنوب 
سوداني حبيب مايتي في مباراة القادسية 
بعد إبالله من اإلصابة، لكن الفريق سيفتقد 
أحد أبرز جنومه، وهو فواز الرشيدي نتيجة 

اإليقاف.
وأكمل العنزي: كذلك حتوم الشكوك حول 
مشاركة عبدالله م��اوي بسبب إص��اب��ة في 
العني، سيتضح إن كان قد ُشفي منها أم ال، بعد 
إج��راء الفحوص االحترازية التي من شأنها 

حتديد مشاركة الالعب من عدمه في اللقاء.
وأكد العنزي أن الفريق لم ييأس من بلوغ 
الدوري املمتاز. وأضاف: سنقوم بعملنا على 

أكمل وجه، وكل شيء بيد الله تعالى.
ويحتل الفحيحيل الترتيب العاشر بدوري 
فيفا، برصيد 26 نقطة، متخلفا بفارق 5 نقاط 
ع��ن صاحب امل��رك��ز الثامن امل��ؤه��ل للدوري 

عبدالعزيز املشعاناملمتاز.
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ف������ي������ن������غ������ر: ال������ت������أه������ل 
االحتاد  كأس  لنهائي 
رد  أفضل  اإلجنليزي 

14على املشككني

عاد الى البالد  بطل العالم في ال��دراج��ات املائية 
الكويتي يوسف العبدالرزاق  بعد حتقيقه  املركز االول 
في بطولة االمارات للماراثون ٢٠١٧ التي اختتمت في 

منطقة امليناء السياحي في دبي.
وك�����ان ع��ل��ى راس م��س��ت��ق��ب��ل��ي ب��ط��ل ال��ك��وي��ت 
ل��دى وص��ول��ه ص��ال��ة التشريفات مب��ط��ار الكويت 
ال��دول��ي الشيخ فهد ج��اب��ر العلى رئ��ي��س اللجنة 
االوملبية الكويتية ود/ حمود فليطح نائب املدير 
 ال��ع��ام لشؤن ال��ري��اض��ة بالهيئة العامة للرياضة 
واع���رب  ال��ع��ب��دال��رزاق ع��ن خالص الشكر على هذا 
االستقبال رفيع املستوى من املسؤولني عن احلركة 
الرياضية بهيئة الرياضة واللجنة االوملبية وقدم 
الشكر للشيخ فهد جابر العلى ود/ حمود فليطح ولكل 
اجلهود التي ساهمت في متكينه من حتقيق االجناز 
واع��رب عن بالغ سعادته  ك��أول كويتي يحقق هذه 
البطولة الدولية التي تعتمد على قوة وحتمل املتسابق 
بالدرجة االولى حيث تبلغ مدة اجلولة الواحدة ساعة 

كاملة .
 واعرب عن سعادته بهذا االجناز وأذى كان مبثابة 
تعويض عن س��وء احل��ظ ال��ذي الزم��ه ط��وال موسم 
الدراجات املائية لدولة االمارات ٢٠١٧ والذي حل فيه 

ثالثا في الترتيب على املوسم .
يذكر ان املتسابق يوسف العبدالرزاق هو الكويتي 
الوحيد ال��ذي حقق لقب بطولة العالم على مستوى 

كبار  احملترفني ٨ مرات .

ببطولة العالم للدراجات املائية بدبي

يوسف عبد الرزاق يعود بالذهبية الثامنة له

يوسف العبدالرزاق يتوسط فليطح والعلي

القادسية يستعيد إبراهيم واملشعان 
قبل مواجهة الفحيحيل

»أزرق الهوكي« يكتسح 
الهند في بطولة كأس آسيا
حقق منتخب الكويت لهوكي اجلليد فوزا مستحقا على نظيره 
الهندي بنتيجة ثمانية اهداف مقابل خمسة في ثاني مبارياته 
ضمن بطولة اسيا لهوكي اجلليد )2017( التي انطلقت مساء 
السبت املاضي مبشاركة اربع منتخبات وتستمر منافساتها حتى 

25 أبريل اجلاري.
جاءت املباراة مثيرة السيما في بدايتها حيث تقدم املنتخب 
الهندي بثالثة اهداف مقابل الشىء قبل ان يعود منتخب الكويت 

للمباراة بقوة ويتقدم برباعية ويحافظ على تقدمه حتى النهاية.
وقد سجل للكويت كل من الالعبني احمد العجمي وعبدالعزيز 
شتيل )ه��دف��ان( لكل منهما فيما سجل كل من محمد املراغي 
وعبدالله املراغي وعبدالعزيز مراغي ومشعل العجمي )هدف 

واحد(.
واسفرت املباراة االخرى التي جمعت املنتخب العماني ومكاو 
عن فوز األول بصعوبة بهدفني مقابل هدف ليحرز العمانيون 
فوزهم األول في البطولة فيما ظلت مكاو دون رصيد بعد تلقيها 

اخلسارة الثانية على التوالي.
وبهذه النتيجة يتصدر منتخب الكويت البطولة بعد حتقيقه 
فوزين وبات يحتاج للتعادل او الفوز في املباراة االخيرة له في 

البطولة التي جتمعه مع عمان ليضمن حتقيق اللقب االسيوي.
وقال العب منتخب الكويت فهد الهنيدي ان الفوز الذي حتقق 
على املنتخب الهندي كان مهما للفوز باللقب مضيفا ان الروح 
القتالية العالية التي ميزت جميع العبي املنتخب والرغبة 

الواضحة واالصرار كان االثر األكبر بتحقيق الفوز.
وذك��ر ان اصعب اوق��ات املباراة كانت بعد ان تقدم املنتخب 
الهندي بثالثة اه��داف مقابل الش��ىء إال ان تصحيح االخطاء 
وتنفيذ تعليمات املدرب اسهمت بالعودة إلى أجواء املباراة مشيدا 
بالستوى الفني للبطولة والتي تشهد تنافسا كبيرا بني معظم 

الفرق من اجل الفوز باللقب.
وأكد ان املباارة االخيرة للمنتخب امام نظيره العماني ستكون 
مهمة للفوز باللقب وتاكيد تفوق هوكي اجلليد الكويتي الذي 
يسير بصورة جيدة في ظل دعم كبير من مجلس ادارة نادي 
االلعاب الشتوية الكويتي مشيرا الى ان احلضور اجلماهيري 
اجليد ملباريات األزرق يعد عامال بنجاح املنتخب في التتويج 

بالبطولة للمرة الثانية في تاريخه. 

طالل نايف يظهر 
في تدريبات العربي 

شهدت تدريبات العربي الكويتي، دخول 
العب الفريق السابق طالل نايف، والذي أنهى 

لتوه مهمته مع قطر القطري.
وساهم نايف في صعود الفريق القطري 
إل��ى دوري جن��وم قطر، لكنه لم يحسم أمر 
استمراره من عدمه. والق��ى نايف استقباال 
الئقا من زمالئه الالعبني، وم��ن اجلهازين 
الفني واإلداري. من جهة أخ��رى ك��رم نائب 
رئيس جهاز فريق كرة القدم حسني عاشور، 
العبي فريق الشباب الذين شاركوا مع الفريق 
األول عبد العزيز أس��ام��ه، حسني ب��والدي، 
عبدالعزيز العرضي ، علي عبد الله، جمعة 
العنزي، واخلماسي من فريق الشباب حتت 
17 س��ن��ة، إل��ى ج��ان��ب ب��در ط���ارق، وأحمد 

الصراف ، عبدالله البلوشي، علي  خلف.

12 مليون ريال نظير 
إقامة »السوبر« 

في أبوظبي
كشف رئيس احت��اد كرة القدم السعودي 
عادل عزت عن أن االتفاقية التي مت توقيعها 
م��ع مجلس أبوظبي ال��ري��اض��ي ستدر على 
االحتاد السعودي 12 مليون ريال سعودي، 
مقابل إقامة ك��أس السوبر السعودي لكرة 
ال��ق��دم ف��ي أب��وظ��ب��ي. وأك���د ع��زت لصحيفة 
ال��ري��اض ال��س��ع��ودي��ة اإلث��ن��ني، أن االحت��اد 
ال��س��ع��ودي ل��ك��رة ال��ق��دم سيحصل على ما 
يقارب 12 مليون ري��ال س��ع��ودي، مع عدم 
حتمل احتاد الكرة أي أعباء مالية في مدينة 
أبوظبي، موضحا: »ه��ذه املميزات جعلتنا 
نقبل العرض، فضال عن االستضافة الكاملة 
م��ن مجلس أب��وظ��ب��ي ال��ري��اض��ي، عكس لو 

اخترنا إحدى الدول األوروبية«.
وأض��اف: »لذلك منحنا طلب األشقاء في 
مجلس أبوظبي الرياضي املوافقة املباشرة، 
ألننا نلعب في بلدنا الثاني، وسيوفر األشقاء 
لنا كل شيء ودخل املباراة لالحتاد السعودي 
لكرة القدم، والفترة الزمنية إلقامة السوبر 
لعام واح��د، وبعدها سيتم تقييم التجربة 
ومن ثم معرفة استمرارها من عدمه، ونسعى 
لتحقيق جميع األهداف من عروض من الناقل 
احل��ص��ري اخل��ط��وط السعودية أو مجلس 

أبوظبي الرياضي وما سيقدمه لنا«.

اإلنتاج احلربي يفرض 
التعادل على االحتاد 

في الدوري املصري
أفلت فريق اإلنتاج احلربي من هزمية محققة 
على أرض���ه مبلعب »ال��س��الم« على ي��د ضيفه 
االحتاد السكندري وتعادل الفريقان بهدفني لكل 
منهما مساء األحد في اجلولة اخلامسة والعشرين 
للدوري املصري لكرة القدم. تقدم محمد ناجي 
»ج��دو« لالحتاد في الدقيقة 16 ولكن اإلنتاج 
تعادل في الدقيقة 59 عن طريق محمود فتح الله 
إال أن املدافع محمد بازوكا سجل الهدف الثاني 
لالحتاد في الدقيقة 71 قبل أن يسجل األثيوبي 
أوم��ي��دا أوك��ري ه��دف التعادل في مرمى فريقه 
األسبق االحت��اد في الدقيقة 88. املباراة شهدت 
مواجهة تكتيكية ساخنة بني مختار مختار املدير 
الفني لإلنتاج أمام فريق االحتاد الذي كان يقوده 
في بداية املوسم قبل أن يستقيل ويتولى املهمة 
اإلسباني ماكيدا. ورفع االحتاد رصيده إلى 34 
نقطة في املركز التاسع وارتفع رصيد اإلنتاج إلى 

24 نقطة في املركز الثالث عشر.

افتتاح بطولة كأس سمو األمير الثالثة للرماية بإيطاليا
افتتح سفير دولة الكويت لدى ايطاليا الشيخ 
علي اخلالد الصباح االحد فعاليات بطولة )كأس 

امير الكويت الدولية للرماية بايطاليا(.
وقالت السفارة الكويتية في بيان ل� »كونا« 
ان السفير الشيخ علي اخلالد اطلق صفارة البدء 
لهذه البطولة مع رئيس احتاد الرماية االيطالي 
عضو مجلس الشيوخ السيناتور لوتشانو روسي 
وذلك في حلبة )أومبريا فيردى( العاملية للرماية 

مبنطقة )تودي) وسط ايطاليا.
وذكرت ان بطولة )كأس امير الكويت( الدولية 
املفتوحة للرماية ملسابقات االمم الكبرى التي 
تنظمها سفارة دولة الكويت مع االحتاد االيطالي 
للرماية تشهد في عامها الثالث منافسة كبيرة بني 
اكثر من 460 راميا من ايطاليا والكويت باالضافة 
الى دول من اوروبا وامريكا اجلنوبية ونيوزيلندا.
واوضحت السفارة في بيانها ان دولة الكويت 
تشارك بهذه البطولة بوفد من احت��اد الرماية 
يترأسه سعد ف��راج السويط ويضم 17 راميا 
ورامية. واع��رب السفير الشيخ علي اخلالد في 
كلمة له عن سعادته واعتزازه بالنجاح الكبير 
لبطولة كأس سمو االمير التي تكتسب في عامها 
الثالث اهتماما واقباال عامليا مطردا مع جتاوز عدد 

املتنافسني 460 متسابقا.
واثني السفير اخلالد على جهود رئيس االحتاد 
االي��ط��ال��ي السيناتور روس���ي الستضافة هذه 
البطولة التي حتمل اس��م »صاحب السمو امير 
البالد الشيخ صباح االحمد للعام الثالث ما يعكس 

عمق الصداقة القدمية التي تربط رياضيي الرماية 
في البلدين«.

واع���رب ع��ن شكره الحت��اد الرماية الكويتي 
على احلضور البارز في ه��ذه البطولة الدولية 
واملشاركة الواسعة بعدد كبير من الرماة الكويت 
بحضور نسائي واض��ح م��ا يسمح للرياضيني 
الكويتيني االس��ت��ف��ادة م��ن االح��ت��ك��اك ال��دول��ي 
واكتساب اخلبرة واالرتقاء مبهاراتهم. من ناحيته 
عبر رئيس احت��اد الرماية السيناتور لوتشانو 
روس���ي ع��ن ترحيب االحت���اد االي��ط��ال��ي ال��دائ��م 

باستضافة بطولة كأس سمو االمير التي احتلت 
بالفعل مكانها بني بطوالت الرماية االوروبية 
لتصبح منوذجا للعالقات الرياضية الوثيقة بني 
ايطاليا والكويت معربا عن شكره للسفير الشيخ 
علي اخلالد الطالقه فكرة البطولة ودوره في 

جناحها منذ ثالث سنوات.
ومن املقرر ان تختتم البطولة منافساتها في 
حلبة )أومبريا ف��ي��ردى( الثالثاء في ال25 من 
الشهر اجل���اري ف��ي حفل رسمي لتسليم كأس 

البطولة واجلوائز وامليداليات للفائزين.

سفيرنا لدى إيطاليا الشيخ علي اخلالد الصباح خالل افتتاح البطولة
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يختتم الفريق األول لكرة القدم بنادي الكويت 
تدريباته استعدادا ملالقاة اجلهراء في دوري فيفا 

لكرة القدم.
ويختار اجل��ه��از الفني بقيادة م��درب الفريق 
محمد عبدالله عقب املران، التشكيلة األساسية التى 
يخوض بها اللقاء، والتي تشهد عودة عادل ارحيلي 
من اإليقاف، في حني يغيب عن املشاركة فهد العنزي 
وأحمد حزام لإلصابة وعبدالهادي خميس لإليقاف، 
في حني حتوم شكوك حول مشاركة سامي الصانع 

الذي يعاني من اإلصابة.
من جهته، أكد املنسق اإلعالمي عمر الزامل أن 
مواجهة اجلهراء ليست سهلة في ظل تطور أداء 
ونتائج اجل��ه��راء ف��ي امل��ب��اري��ات املاضية، ويقود 
الفريق امل��درب الكفء ثامر عناد، لكن في الوقت 
نفسه لدينا الثقة الكاملة في قدرات العبي األبيض 
في مواصلة االنتصارات وصدارة الترتيب وحتقيق 

أحالمنا في الفوز بلقب ال���دوري، مشيرا إل��ى أن 
األبيض جاهز فنيا ومعنويا ملواجهة اجلهراء.

وقال الزامل إن قضية النقاط الثالث ال تشغل بال 
الالعبني بقدر التركيز في املباريات املقبلة واعتبارها 

نهائيات كؤوس البديل عن الفوز.
غياب ملفي وعيد

ف��ي املقابل، اعلن مدير ال��ك��رة ب��ن��ادي اجلهراء 
وع��ض��و مجلس االدارة محمد علي ال��ع��ن��زي ان 
املواجهة صعبة على الفريقني، خاصة ان اجلهراء 
يسعى الى االطمئنان في منطقة االمان امام منافس 
يتطلع الى حصد اللقب. واضاف ان صفوف اجلهراء 
مكتملة باستثناء حمود ملفي واحمد عيد اللذين 
يغيبان عن املشاركة لاليقاف. ولفت محمد العنزي 
الى ان نادي اجلهراء في انتظار رد اللجنة املؤقتة 
بشأن توضيح عقوبة احمد عيد التي اصدرتها جلنة 

االنضباط.

الكويت يواصل استعداداته للجهراء

عدي الصيفي على رادار  األصفر
يسعى القادسية لتعزيز صفوفه العام املقبل 
حيث ب��دأ جهاز الكرة بالتنسيق مع مجلس 
إدارة النادي مفاوضات جادة مع األردني عدي 
الصيفي محترف الساملية من أجل ضمه لألصفر 

مع بداية املوسم الرياضي القادم. 
ووفقا للمصادر ذاتها ف��إن الصيفي الذي 
ينتهي عقده بنهاية املوسم اجلاري مع الساملية، 
أبدى موافقة مبدئية على االنتقال للقادسية في 
ظل رغبته اجلامحة في اللعب لفريق قادر على 

املنافسة على األل��ق��اب، مع اع��ت��زازه باملواسم 
الثالثة التي قضاها مع السماوي وحقق معه 
لقب كأس سمو ولي العهد للموسم الرياضي 

.2016-2015
ويعد عدي الصيفي النجم األبرز في صفوف 
الساملية في املوسم احلالي س��واء بأهدافه أو 
صناعته لألهداف وأخرها صناعته لهدفني في 
لقاء النصر اجلمعة املاضي، بجانب املجهود 

اخلرافي الذي يبذله في كل مباراة.

قضت احملكمة اجلزئية، أمس  االثنني، بإلزام 
نادي الساملية الكويتي مبنح العب الفريق األول 
لكرة القدم، بنادي القادسية، مساعد ندا، 450 

ألف دوالر، قيمة مستحقاته املادية املتأخرة.
وك��ان مساعد ندا قد توجه إلى القضاء، من 
أجل احلصول على مستحقاته املالية عن املوسم 

الذي لعب فيه للساملية )2015-2016(، على 
سبيل اإلعارة بعد موافقة مسؤولي القادسية.

وساهم ندا في حصول الفريق السماوي على 
كأس ولي العهد، باإلضافة إلى احتالل املركز 

الثاني في بطولة الدوري للموسم ذاته.
ومن املتوقع أن يستأنف مجلس إدارة نادي 

الساملية على احلكم خ��الل الساعات القليلة 
املقبلة، خصوًصا أن مسؤولي النادي على قناعة 
تامة بأن مساعد ندا قد حصل على مستحقاته 
املالية كاملًة، وهو األمر الذي نفاه الالعب جملًة 
وتفصياًل، ليلجأ الطرفان إلى القضاء للفصل 

بينهما.

450 ألف دوالر ملساعد ندا احملكمة تلزم الساملية بدفع 


