منتخب الكويت للصاالت يخسر مجدد ًا أمام مصر

خسر منتخب الكويت للصاالت مجددًا أمام
نظيره املصري ،أمس األول ،وبنفس النتيجة
( ،)1-2في امل��ب��اراة التجريبية الثانية ،على
صالة نادي اليرموك ،رغم املؤازرة اجلماهيرية
الكبيرة.
وت��ب��ادل املنتخبان ال��س��ي��ط��رة وال��ه��ج��وم
بالشوط األول ،مع تفوق نسبي لألزرق ،الذي
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جنح في التقدم بهدف ،عبر عبد الرحمن الطويل.
وح��اول العبو الفراعنة العودة في الشوط
الثاني ،حيث اندفعوا هجوميًا ،ما منح الكويت
الفرصة لشن هجمات خطيرة ،لكن احل��ارس
جمال عبد الناصر وقف لها باملرصاد.
ومن هجمة عكسية سريعة ،متكن مصطفى
عيد من إدراك التعادل ملصر.

رئيس االحتادين العربي والكويتي للرماية دعيج العتيبي متحدثا خالل حفل االفتتاح

ومن جانبه قال املدير العام للهيئة العامة
للرياضة الكويتية الدكتور حمود فليطح في
تصريح مماثل ان تنظيم النادي الكويتي
للرماية لهذه البطولة يأتي امتدادا لتميزه

سواء في احتضان أكبر األحداث الرياضية
أو حتقيق النتائج الطيبة للرياضة احمللية
في احملافل الكبرى منوها بحفل االفتتاح
املميز للبطولة.

وح���ث ف��ل��ي��ط��ح االحت������ادات واألن���دي���ة
الرياضية احمللية إلى االهتمام برفع املستوى
الفني للمنتخبات الوطنية بغية حتقيق
املزيد من االنتصارات واستعدادا للمشاركات
القوية في الفترة املقبلة في ضوء اقتراب رفع
اإليقاف الكامل عن الرياضة الكويتية.
ب���دوره ق��ال رئيس االحت��ادي��ن العربي
وال��ك��وي��ت��ي للرماية دع��ي��ج العتيبي في
تصريح مماثل إن الرعاية األميرية السامية
لفعاليات ه��ذه البطولة جعلتها م��ن أهم
البطوالت على مستوى القارة اآلسيوية.
وتوقع العتيبي أن تظهر البطولة مبستوى
فني مميز في ض��وء وج��ود كوكبة من أهم
أبطال العالم في هذه الرياضة ومنهم أبطال
الكويت.
وتستمر منافسات البطولة اليوم بإقامة
مسابقات رماية بندقية الهواء ملسافة 10
أمتار للرجال والسيدات ورماية املسدس
ملسافة  50مترا للرجال إضافة إلى التصفيات
التمهيدية رماية التراب للرجال والسيدات
 75طبقا ورماية املسدس الهواء  10أمتار.

حفني يقود الزمالك للثأر من النجوم بالدوري املصري
ثأر الزمالك من مضيفه النجوم ،وتغلب عليه بهدف
دون رد ،على ملعب بتروسبورت ،في إط��ار اجلولة
احلادية والعشرين من عمر ال��دوري املصري املمتاز.
وص��م��د دف���اع النجوم مل��دة  71دقيقة أم���ام هجمات
الزمالك ،لكن الفريق األبيض أح��رز هدفًا عن طريق
البديل أمين حفني الذي شارك بعد غياب طويل.
وثأر الزمالك من خسارته في لقاء الدور األول أمام
النجوم بهدف نظيف ،ليرفع األبيض رصيده إلى 48
نقطة في صدارة ال��دوري ،بينما جتمد رصيد النجوم
عند  21نقطة في املركز اخلامس عشر.
اتسمت امل��ب��اراة بالصراع التكتيكي ب�ين مدربي
الفريقني ،خاصة في ظل تغيير تشكيلة األبيض ،وهو
ما أدى لعدم التناغم في خط الهجوم.
وأه��در محمود ع�لاء ،ضربة رأس ،ثم أبعد دفاع
الزمالك محاوالت من النحوم ،وسيطرت االلتحامات

على املباراة مع اعتراضات زملكاوية ،لعدم إشهار
احلكم محمد عادل ،البطاقات الصفراء إليقاف خشونة
اخلصم .وأرسل شرويدة ،كرة عرضية طائشة ،وعلت
تسديدة فرجاني ساسي فوق العارضة ،لينتهي الشوط
األول بالتعادل السلبي بدون أهداف.
وكثف الزمالك ،محاوالته مع بداية الشوط الثاني،
وض��اع��ت ك��رة عرضية م��ع خ��روج خاطئ جديد من
احلارس عصام احلضري ،ثم محاولة من النجوم عن
طريق أمين الغباشي.
وردت العارضة في الدقيقة  ،54تسديدة صاروخية
من حميد أحداد ،وتسلم عمر السعيد ،كرة بينية ووجه
تسديدة رائعة مرت بجوار القائم.
وأطلق محمود ع�لاء ،تسديدة قوية م��رت بجوار
القائم ،وأش��رك النجوم ،الالعب النيجيري توسني
أوميلي على حساب أحمد شرويدة في الدقيقة .67
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افتتاح بطولة سمو األمير الدولية الثامنة
للرماية وسط مشاركة واسعة

افتتحت السبت برعاية سمو أمير البالد
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح��م��د اجل��اب��ر الصباح
فعاليات النسخة الثامنة من بطولة سمو
األمير الدولية الكبرى للرماية والتي ينظمها
النادي الكويتي للرماية على مجمع ميادين
(الشيخ صباح األحمد) األوملبي للرماية.
واع��رب محافظ الفروانية الشيخ فيصل
احلمود املالك الصباح في تصريح للصحفيني
عقب حفل افتتاح البطولة التي يشارك فيها
 420رياضيا ميثلون  42دول��ة عن فخره
واعتزازه «بتمثيل سمو األمير الشيخ صباح
األحمد اجلابر الصباح حلضور افتتاح هذه
البطولة التي تشهد مشاركة واس��ع��ة من
املنتخبات الكبرى في هذه الرياضة».
وق��ال الشيخ فيصل احل��م��ود ان رعاية
سمو األمير لهذا امللتقى الرياضي الكبير
جتسد ح��رص واهتمام القيادة السياسية
بالشباب الرياضي في شتى املجاالت معتبرا
ان املشاركة الدولية الواسعة التي تشهدها
النسخة احلالية تعكس املكانة الكبيرة لهذه
البطولة.

وبعدها ك��ان األزرق ه��و ال��ط��رف األفضل،
لكن التسرع في إنهاء الهجمة ،وتألق حارس
الفراعنة ،ساعدا الضيوف على اقتناص الفوز،
م��ن رك��ل��ة ج��ان��ب نفذها ع��ص��ام ع�ل�اء ،لتصل
إلبراهيم مجدي ،الذي أودعها املرمى معلنًا تقدم
مصر ( ،)1-2وه��ي النتيجة التي انتهت بها
املواجهة.

النصر ينتزع تعادال مثيرا
مع الساملية في دوري فيفا
سقط الساملية في فخ التعادل أمام
النصر بهدف ملثله ،ضمن اجلولة الـ12
من دوري «فيفا» املمتاز.
وبهذا التعادل بلغ الساملية النقطة
 ،24في املركز الثاني ،بفارق  3نقاط عن
الكويت املتصدر ،وال��ذي أ ُجلت مباراته
باجلولة احلالية أمام كاظمة ،الرتباطه
بامللحق اآلسيوي.
أما النصر ،فقد وصل إلى النقطة ،13
في املركز السادس.
وتقدم الساملية عبر مبارك الفنيني
بالدقيقة  ،58فيما أدرك النيجيري توندي
التعادل القاتل للعنابي ،بالدقيقة .93
وبدأ النصر اللقاء بشكل أفضل ،في ظل
تفوق خط وسطه بقيادة أبوكو ،مع سيد
ضياء ،إال أنه افتقد اخلطورة احلقيقية
في الثلث الهجومي ،بعكس الساملية الذي
شكل خطورة كبيرة بفرص قليلة.
وحتصل السماوي على ركلة جزاء
بالدقيقة  ،30انبرى لها عدي الصيفي ،إال
أن احلارس محمد هادي تألق في التصدي
لها ،قبل أن يضيع مبارك الفنيني فرصة
ذهبية للتقدم ،قبل نهاية الشوط األول
بـ 3دقائق.
ول��م يختلف احل��ال كثيرا بالشوط

ال��ث��ان��ي ،ح��ي��ث واص���ل ال��ن��ص��ر تفوقه
امليداني ،بينما ك��ان الساملية أخطر في
الفرص القليلة العكسية.
وم��ع دخ��ول البديل ف��راس اخلطيب
بالدقيقة  ،58وم��ن أول هجمة قادها
املخضرم السوري ،مرر لعدي الصيفي
ال���ذي ح���ول ع��رض��ي��ة ب��امل��ق��اس مل��ب��ارك
الفنيني ،حيث لم يجد صعوبة في إيداعها
مرمى محمد هادي ،مسجال هدف السبق.
بعدها ح���اول النصر ال��ع��ودة أم��ام
متاسك دف��اع��ات الساملية ،ال��ذي ك��اد أن
يضاعف النتيجة ،لوال تألق محمد هادي.
وقبل أن تلفظ املباراة أنفاسها األخيرة،
أدرك النيجيري توندي ه��دف التعادل
للنصر (.)1-1
وفي مواجهة ثانية ،اكتفى الفحيحيل
أيضا.
والتضامن بالتعادل (ً )1-1
وت��ق��دم الفحيحيل ع��ن طريق ه��ادي
خميس ،بالدقيقة  ،36وع��ادل التضامن
النتيجة ،من ركلة جزاء بالدقيقة .68
وشهدت املباراة طرد جاسم كرم ،بعد
حصوله على اإلنذار الثاني.
ووصل الفحيحيل للنقطة  ،9في املركز
الثامن ،مقابل  10نقاط للتضامن ،في
املركز السابع.

منتخب الكويت للدراجات املائية يكتسح منصات
التتويج باجلولة الرابعة لبطولة اإلمارات
اكتسح منتخب الكويت للدراجات
امل��ائ��ي��ة منصات التتويج ف��ي اجلولة
ال��راب��ع��ة م��ن بطولة االم����ارات العربية
املتحدة للدراجات املائية والتي اقيمت
اليوم السبت في دبي.
وق���ال ع��ض��و مجلس ادارة ال��ن��ادي
البحري الرياضي الكويتي رئيس جلنة
الدراجات املائية حسني دشتي في تصريح
صحفي ان منتخب الكويت سيطر على
معظم املراكز املتقدمة في فئات البطولة
التي تعد من أبرز البطوالت على املستوى
اخلليجي واالسيوي وتنظم سنويا حتت
مظلة احتاد االمارات للرياضات البحرية.

واوضح ان املتسابق محمد الباز حصد
املركز االول بفئة (جالس  )1GPلكبار
احملترفني فيما حل زميله محمد بوربيع
ثانيا بنفس الفئة وبذلك يواصل تصدره
الترتيب العام للبطولة.
وذك��ر ان املتسابق يوسف اخللفان
احرز املركز االول بفئه ( )4GPفيما وحل
زميله احمد اخلضاري ثانيا.
واض��اف ان املتسابق ف��ارس رمضان
ف��از باملركز االول بفئة (2ر )3GPفي
حني حل املتسابق سالم املطوع ثانيا بفئه
( )2GP Skiواملتسابق شاهني رمضان
ثانيا بفئة (1ر.)3GP

