
 س��ج��ل ال���ن���ادي ال��ك��وي��ت��ي ال��ري��اض��ي 
للمعاقني بداية قوية في بطولة التصفيات 
اآلس��ي��وي��ة التأهيلية ل��ك��رة السلة على 
ال��ك��راس��ي املتحركة ملنطقة غ��رب آسيا 
بتحقيقه فوزين متتاليني على منتخبي 

األردن )البلد املستضيف( واإلمارات.
وشهدت أول��ى مباريات البطولة التي 
انطلقت االث��ن��ني ف��وز املنتخب الكويتي 
على نظيره األردني بنتيجة 60 – 38 قبل 
أن يحقق انتصاره الثاني على املنتخب 
اإلم��ارات��ي بنتيجة كبيرة 72 – 38 أمس 

الثالثاء.
وبهاتني النتيجتني يتصدر املنتخب 
الكويتي املجموعة األولى التي تضم أيضا 
األردن واإلمارات منتظرا نتائج املجموعة 
الثانية التي تضم السعودية والعراق 
والبحرين ملعرفة منافسه في ال��دور قبل 
النهائي من البطولة املؤهلة إلى )آسياد( 

جاكرتا خالل أكتوبر املقبل.
وأك��د رئيس االحت��اد اآلس��ي��وي للعبة 
رئيس الوفد الكويتي إل��ى األردن سعد 
األزم���ع ل��� »ك��ون��ا« عقب امل��ب��اراة حرص 
املنتخب الكويت على حتقيق نتائج »مميزة 
ومؤهلة« لبطولة األلعاب اآلسيوية في 
أندونيسيا مشيدا ب��األداء »الرجولي« من 

قبل الالعبني في مبارتي املرحلة األولى.
وش��دد األزم���ع على ض���رورة مواصلة 
تقدمي األداء الفني العالي في املرحلة املقبلة 
»خصوصا مع وج��ود منتخبات منافسة 
ومرشحة مثل املنتخب العراقي« معربا 
عن األم��ل بتحقيق أحد املركزين املؤهلني 

آلسياد جاكرتا.
وع��ن نظام البطولة احلالية املؤهلة 
ل��آس��ي��اد أوض���ح أن املنتخبات الستة 
املشاركة وزع��ت على مجموعتني يتقابل 
منها في الدور قبل النهائي األول مع الرابع 

والثاني مع الثالث على أن يتأهل مباشرة 
الفريق الفائز بالبطولة ووصيفه إلى 

اآلسياد.
وذكر أن العاصمة التايلندية )بانكوك( 
استضافت خ��الل شهر م���ارس املاضي 
البطولة التأهيلية ملنطقة شرق ووسط 

آسيا فيما تتنافس حاليا منتخبات منطقة 
غ��رب آسيا ف��ي األردن ملعرفة املنتخبني 
املتأهلني. وثمن األزمع االستضافة األردنية 
ملنافسات البطولة التي تختتم منافساتها 
اجلمعة املقبل متمنيا التوفيق جلميع 

الفرق املشاركة.
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لقطة من مواجهة سابقة بني القادسية والعربي

فريق النادي الكويتي الرياضي للمعاقني

رادي يحذر من انتفاضة الفحيحيل
 حذر الصربي رادويكو افراموفيتش »رادي«، مدرب التضامن، العبي 
فريقه، من مواجهة الفحيحيل، املقررة اخلميس املقبل، ضمن منافسات 
كأس األمير. ووفقا ملصادر قالت: إن رادي عقد اجتماعا مع الالعبني، اليوم، 
على هامش التدريب، أكد خالله أن خسارة األحمر على يد اجلهراء بستة 

أهداف، في املباراة الفاصلة، ال تعكس املستوى احلقيقي للمنافس.
وشدد رادي على أن الالعبني يتعني عليهم بذل مجهود مضاعف، خالل 
اللقاء من أجل بلوغ دور الثمانية، مؤكدا أن املنافس يضم العبني موهوبني 

ميكنهم تقدمي مستويات جيدة.
وطالب املدرب الصربي، العبي التضامن بالتأكيد على أن الفريق كان 

يستحق البقاء في الدوري املمتاز، بعد هبوطه لدوري الدرجة األولى.

اجلهراء يستقر على رحيل بونياك
كشف مدير الكرة في نادي اجلهراء محمد علي العنزي، أن مهمة املدرب 

الصربي بوريس بونياك قاربت على النهاية مع أبناء القصر األحمر.
وع��اد بونياك إل��ى اجل��ه��راء ب��داي��ة امل��وس��م احل��ال��ي، بعد مطالبات 
جماهيرية، خاصة أن امل��درب حقق قبل سنوات مع الفريق مستويات 

رائعة، لكنه رحل وقتها، إلى العربي.
وقال العنزي، في تصريح تلفزيوني، إن إدارة النادي ستبحث األمر 
نهاية املوسم، حيث تنتظر الفريق مشاركة مهمة في كأس األمير، األربعاء 
املقبل. وشدد على أن بونياك ال يتحمل مبفرده نتيجة تراجع النتائج، في 
املوسم احلالي، رغم البداية القوية، مؤكدا أن املدرب جزء مكمل من منظومة 

كبيرة.
وبني مدير جهاز الكرة في اجلهراء، إن إدارة النادي في طريقها لتجديد 
عقد احملترف الكاميروني رونالد، مشيرا إلى أن هناك بعض العروض 

األخرى لالعب.
وأضاف العنزي أن احملترف البرازيلي سيلفا، بات خارج احلسابات 

املوسم اجلديد، فيما مت بالفعل جتديد عقد احملترف الكاميروني أرون.
وحول موقف النادي من احتراف فيصل زايد، أكد على أن إدارة النادي 
تعاملت مع الالعب في املوسم احلالي، على أس��اس أنه العب محترف، 
فيما يخص املستحقات املالية، مشيرا إلى أن النادي ال ميانع في احترافه 

بالطرق الشرعية.
من جهة أخرى شهدت السنوات اخلمس األخيرة عقب نهاية كل موسم 
ضجة كبيرة بشأن انتقال فيصل زايد، العقل املفكر واملدبر لفريق اجلهراء، 

إلى أندية محلية وخارجية.
وتأتي الضجة بسبب متسك مجلس إدارة ن��ادي اجلهراء باستمرار 

الالعب، فيما يبحث هو عن تأمني مستقبله املادي، وخوض جتربة جديدة.
وتردد مؤخرا، أن الالعب عقد اجتماع مع أحد رجال األعمال املنتمني 

لنادي القادسية، لبحث انتقاله للقلعة الصفراء ابتداء من املوسم املقبل.
فيما ترددت أنباء أخرى، أن مجلس إدارة النادي العربي يسعى إلى 
ضمه مل��دة موسمني، وذل��ك بعد اقترابه في املوسمني املاضيني من ضم 

الالعب، لوال تعثر املفاوضات في اللحظات األخيرة.

ديربي القادسية والعربي أبرز املواجهات ..  والساملية يصطدم بكاظمة

 بطولة كأس سمو األمير تنطلق اليوم

نادي الكويت للمعاقني يسجل بداية قوية 
في بطولة غرب آسيا لكرة السلة 

Wednesday 25th April 2018 - 11 th year - Issue No.3175   االربعاء 9 شعبان 1439 ه�/ 25 ابريل  2018 - السنة  احلادية عشرة -   العدد 3175

عماد غازي

تنطلق اليوم األربعاء بطولة كأس سمو أمير البالد 
لكرة القدم في نسختها ال� 56 للموسم 2017 - 2018 

مبشاركة 15 ناديا بنظام خروج املغلوب.
وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق إلى مجموعتني 
تضم األول��ى فريق ن��ادي الكويت )بطل ال���دوري( إلى 
جانب اليرموك والساحل والشباب والنصر والتضامن 

والفحيحيل.
أم��ا املجموعة الثانية فتضم فريق ن��ادي القادسية 
)وصيف الدوري( إلى جانب العربي واجلهراء وبرقان 

والساملية وكاظمة وخيطان والصليبيخات.
وتعد بطولة كأس سمو األمير فرصة لألندية املتأخرة 
للظفر بالكأس السيما أنها تقام بنظام خروج املغلوب مما 

يعزز فرصتها بنيل اللقب.
وتشارك جميع األندية في املرحلة األول��ى في حني 

يشارك نادي الكويت )حامل اللقب( في املرحلة الثانية.
وتقام في اليوم األول للبطولة ثالث مباريات ضمن 
منافسات املجموعة األولى إذ يلعب نادي اليرموك مع 
ن��ادي الساحل والقادسية مع العربي والساملية مع 

كاظمة.
وتستكمل مباريات البطولة يوم غد اخلميس بإقامة 
أربع مباريات ضمن منافسات املجموعة الثانية إذ يلعب 
الشباب مع النصر والتضامن مع الفحيحيل واجلهراء مع 

برقان وخيطان مع الصليبيخات.
يذكر أن مسابقة كأس سمو أمير البالد لكرة القدم 
انطلقت في املوسم الرياضي 1961 - 1962 وحقق لقبها 

نادي القادسية 16 مرة والنادي العربي 15 مرة ونادي 
الكويت )حامل اللقب( 12 مرة ونال كاظمة لقب البطولة 
سبع مرات وأحرز كل من الساملية واليرموك اللقب مرتني 

وأخيرا الفحيحيل مرة واحدة.
وب��ات لقب البطولة األغلى في الكويت، التي حتمل 
اسم األمير صباح األحمد اجلابر الصباح، هدف األندية 
الكبيرة، التي تسعى إلى زي��ادة غلتها من األلقاب، أو 
تلك التي تسعى إلى إنقاذ موسمها، وعدم اخلروج من 

البطوالت خالية الوفاض.
فيما تطمح أن��دي��ة أخ���رى إل��ى ال��ذه��اب ب��ع��ي��ًدا في 
البطوالت، واستغالل مباريات الكؤوس التي يشهد 
البعض منها مفاجآت م��دوي��ة، س��واء ف��ي الكويت أو 

خارجها كما هو معروف.

وجن��ح الكويت في حتقيق لقب ال���دوري منذ أي��ام، 
ويضع الفريق نصب عينه حتقيق لقب كأس األمير من 
أجل حتقيق الثالثية، بعد اقتناص لقب السوبر في بداية 
املوسم، وي��درك الفريق أن الفوز باللقب يضاعف من 

املكافآت التي يحصلون عليها.
أم��ا القادسية حقق لقب بطولة ك��أس ول��ي العهد، 
وهناك رغبة جامحة داخل النادي بتحقيق اللقب الثاني، 
لذلك جاء إعالن املنسق اإلعالمي للنادي زياد الشطي، 
بفرض السرية والكتمان على تدريبات األصفر، بحثا عن 

توفير التركيز لالعبني.
ومن جهته، فإن مجلس إدارة الساملية بقيادة الشيخ 
تركي اليوسف، يسعى إلى استثمار الفوز مبركز وصافة 
ال��دوري، الذي رفع من احلالية املعنوية للجهاز الفني 

والالعبني، ووفقا ملصادر مؤكدة ف��إن اليوسف رصد 
مكافآت ضخمة لالعبني، حال انتزاع اللقب.

في املقابل، يرى اجلهاز الفني للعربي أن لقب كأس 
األمير هي الفرصة األخيرة للفريق حلفظ ماء الوجه، ال 
سيما أن اللقب من شأنه أن يصدر االستقرار إلى النادي، 
وإعادة الثقة في الالعبني، وعلم  أن رئيس النادي جمال 
الكاظمي، وعدهم مبكافآت مجزية تصل إلى 10 آالف 

دوالر حال الظفر باللقب.
ومن جهتها فإن أندية كاظمة، والنصر، واجلهراء، 
والشباب، والتضامن، ترى أن البطولة فرصة جيدة 
لها للتأكيد على قوتها، وعلى قدرتها في املنافسة على 
األل��ق��اب، وتنمي ه��ذه األندية النفس بالتأهل للمربع 

الذهبي على أقل تقدير.

الشمري.. تكرمي 
مرتقب ملسيرة حافلة

سيشهد ديربي الكرة الكويتية، بني القادسية والعربي، األربعاء 
املقبل، في دور ال�16 لكأس األمير، مهرجان اعتزال نهير الشمري، 
الذي هجر املالعب رسميا منذ 2012، بعد عطاء حافل مع منتخب 
الكويت، والقلعة الصفراء، والصليبخات، حيث كانت النشأة، 
والعربي، الذي استعان به ملوسم واحد، إلى جانب الساملية، الذي 

لعب له املوسم األخير في مسيرته )2012-2011(.
ويعد الشمري من املوهوبني البارزين، في تاريخ الكرة الكويتية، 
حيث ساهم ف��ي صنع أه���داف باجلملة، وسجل 47 هدفا خالل 
مسيرته، املمتدة من 1995 إلى 2012، على صعيد الفرق األولى 

واملنتخبات.
وانطلق الشمري مع الصليبخات، في موسم 1995-1994، 
حيث بزغ جنمه مبكرا، ليضمه املدرب لوبانفسكي، الذي كان يتولى 

منتخب الكويت الرديف، في عام 1996.
وبعدها، ضمه املدرب التشيكي، ميالن ماتشاال، ملنتخب الكويت 

األول، عام 1997، حيث شارك أمام البحرين في مباراة ودية.
واستمر الشمري مع األزرق الكويتي، ليشارك رسميا في الدورة 

العربية ببيروت، عام 1997.
واستعان العربي بالشمري، على سبيل اإلعارة من الصليبخات، 

عام 1998.
وفي هذا الصدد، قال الشمري خالل تصريحات خاصة ل�««، إنه 
تلقى حينها عرضا من العربي، عن طريق احلارس الراحل، سمير 
سعيد، لكنه لم ُيفعل رسميا، ليقبل االنضمام للقادسية، عام 1999.

وأضاف أنه كان على استعداد لقبول العرض العرباوي، لكونه 
ج��اء م��ن شخصية ع��زي��زة على قلبه )سمير سعيد(، إل��ى جانب 
اجلماهيرية التي كان يحظى بها الفريق األخضر، في ذلك الوقت، 
معتبرا أن انتقاله إلى القادسية، كان »القرار الصائب الذي خبأه له 

القدر«.
وكانت آخر مشاركات الشمري مع األزرق، في 2009، أمام إيران 

وديا، على هامش اعتزال جاسم الهويدي.
ولعب جنم القادسية السابق 108 مباريات دولية، سجل خاللها 
10 أهداف، فيما أحرز بقميص الصليبخات 19 هدفا، ومع األصفر 18 

هدفا.
وحقق الشمري العديد من البطوالت، بواقع لقبني مع منتخب 

الكويت: »كأس اخلليج عام 1998، ودورة ألعاب غرب آسيا 2002«.
وم��ع القادسية، ف��از الشمري ب�22 بطولة، بواقع لقبني لكأس 
اخلليج لألندية، و7 بطوالت دوري، و4 ألقاب لكأس األمير، و5 لكأس 
ولي العهد، إلى جانب لقبني لكأس اخلرافي، ومثلهما في كأس االحتاد.


