
تستكمل اليوم منافسات النسخة 
السادسة والعشرين من منافسات 
كأس سمو ولي العهد الشيخ نواف 
األحمد الصباح، اليوم األحد، بإقامة 

3 مباريات.
وت��ق��ام ال��ب��ط��ول��ة ف��ي نسختها 
احلالية بنظام خ��روج املغلوب من 
الدور األول، إذ قامت جلنة املسابقات 
باالحتاد الكويتي، بتقسيم الفرق 

ب�”قرعة معلنة” ملجموعتني.
ضمت األولى 8 فرق هي “الكويت، 
ك��اظ��م��ة، ال��س��امل��ي��ة، الصليبخات، 
ال���ن���ص���ر، ال���ت���ض���ام���ن، خ��ي��ط��ان 

والشباب”، فيما ضمت الثانية 
“القادسية، العربي، الفحيحيل، 
ال���ي���رم���وك، اجل����ه����راء، ال��س��اح��ل 

وبرقان”.
ويتصدر القادسية ترتيب الفرق 
احلاصلة على لقب البطولة، برصيد 
9 ألقاب، يليه العربي ثانيا ب�7، ثم 
الكويت 6، والساملية 2، وكاظمة 

بلقب وحيد.
وجّنبت القرعة، القادسية خوض 
مواجهات ال��دور التمهيدي، كونه 

حامل اللقب.
وفي املباراة األولى اليوم يواجه 

العربي فريق برقان على إستاد محمد 
احلمد، إذ تتمنى جماهير األخضر 
ت��واص��ل األداء املتميز، رغ��م غياب 
احملترفني ع��ن تشكيلته، لعقوبة 
احلرمان من قبل الفيفا، وذلك في ظل 
مهمة تبدو سهلة أم��ام برقان، أحد 

فرق دوري الدرجة األولى.
وف���ي ث��ان��ي ل���ق���اءات املجموعة 
الثانية، يسعى الفحيحيل ملواصلة 
الفوز، الذي بدأه مع مدربه اجلديد 
م��ح��م��د ده��ي��ل��ي��س، ع��ل��ى اجل��ه��راء 
ب���ال���دوري، ل��ي��م��ر ل��ل��دور ال��ث��ان��ي 
بالكأس، مقابل تطلعات اليرموك 

بقيادة مدربه هاني الصقر، الذي 
يبلي حسنا، منذ ب��داي��ة امل��وس��م، 
متصدرا دوري الدرجة األول��ى عن 

استحقاق.
أما آخر لقاءات ال��دور التمهيدي، 
فيجمع بني الساحل واجل��ه��راء، في 
لقاء يبدو متكافئا، في ظل النتائج 
املهتزة لألخير ب��ال��دوري املمتاز، 
مقابل األداء املتوسط لألول بدوري 
ال��درج��ة األول���ى، وت��أت��ي املواجهة 
بقيادة كويتية، من خ��ال املدربني 
عبدالرحمن العتيبي بالساحل، 

وأحمد عبدالكرمي باجلهراء.
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أف��ل��ت ال��ن��ص��ر م��ن ال��ه��زمي��ة أم��ام 
مضيفه الهال، وحقق أمامه تعادال 
مثيرا 2-2 في مباراة ديربي الرياض، 
التي جمعت بينهما أمس السبت على 
ملعب استاد “جامعة امللك سعود” 
ضمن منافسات املرحلة الثانية عشر 
م��ن دوري ك���أس األم��ي��ر محمد بن 

سلمان للمحترفني لكرة القدم.
وت��ق��دم ال��ه��ال بهدفني سجلهما 
املهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز 
في الدقيقتني الثالثة و18، ثم تعادل 
النصر بثنائية سجلها جوليانو 
ف��ي��ك��ت��ور دي ب���اوال وع��ب��د ال���رزاق 

حمدالله في الدقيقتني 73 و78.
ورفع الهال رصيده بذلك إلى 29 
نقطة في صدارة الدوري السعودي، 
وتتبقى له مباراة مؤجلة واحدة، كما 
رفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في 

املركز الثاني.
وال ي���زال ال��ه��ال، ال���ذي ي��درب��ه 
امل��دي��ر الفني البرتغالي جورجي 
جيسوس، الفريق الوحيد بالدوري 
السعودي ال��ذي لم يتلق أي هزمية 
حتى اآلن في املوسم، وقد حقق اليوم 
التعادل الثاني له في املوسم مقابل 9 

انتصارات.

العربي في مهمة سهلة أمام برقان.. واليرموك يواجه الفحيحيل والساحل يلتقي اجلهراء

3 مواجهات اليوم في كأس سمو ولي العهد

فرحة العبي الهال بالهدف األول

املاس يحقق املركز األول في 
بطولة الكويت املفتوحة للكارت

 حسني املوسوي ورقة العربي الرابحة

االحتاد الدولي للطائرة يرفع اإليقاف عن الكويت
أعلن االحت���اد ال��دول��ي للكرة ال��ط��ائ��رة، رف��ع اإلي��ق��اف عن 
االحتاد الكويتي للعبة، لتعود املنتخبات واألندية رسميا إلى 

املشاركات اخلارجية، بعد انقطاع قارب 3 أعوام.
وك��ان اللجنة األوملبية الدولية بالتنسيق م��ع اجلهات 

املسؤولة في الكويت، عمدت إلى إرساء خارطة طريق لرفع 
اإلي��ق��اف ع��ن ال��ري��اض��ة الكويتية، وذل��ك م��ن خ��ال تشكيل 
جلنة سداسية من الطرفني، لتوفيق األوض��اع وإع��ادة األمور 

لنصابها، وذلك وفق بعض الشروط.

وكان االحتاد الدولي لكرة اليد، أعلن قبل أيام رفع اإليقاف 
اخلارجي عن كرة اليد الكويتية لتعود اللعبة للمشاركات 
رسميا، عقب تسلم اللجنة املؤقتة برئاسة بدر الذياب ملقر 

احتاد اللعبة.

حقق املتسابق محمد املاس املركز األول في 
بطولة الكويت املفتوحة لسيارات الكارت التي 
نظمها النادي الكويتي الرياضي للسيارات 

والدراجات اآللية اجلمعة.
وفي نتائج البطولة التي أقيمت في حلبة 
جابر األحمد الدولية بالتعاون مع الهيئة 
العامة للرياضة جاء كل من املتسابق علي 
النصر في املركز الثاني وخالد العسكر في 

املركز الثالث.
وأع��رب رئيس النادي الكويتي الرياضي 
للسيارات وال��دراج��ات اآللية الشيخ أحمد 
ال���داود الصباح في تصريح ل� “كونا” عن 
سعادته بنجاح البطولة منوها باجلهود 
املبذولة م��ن أع��ض��اء اللجنة املنظمة ط��وال 
األشهر السابقة السيما الشباب الكويتيني 

املتحمسني بغية ضمان جناح فعالياتها.

وأثنى الشيخ أحمد ال��داود على جتهيزات 
البطولة التي شهدت أعلى مقاييس األمن 
والسامة وقوة املنافسة بني املشاركني ما من 

شأنه إثراء جتربتهم في سباقات السيارات.
ولفت إلى استمرار مجلس إدارة النادي 
في سعيه ال��دؤوب إلى تطوير هذه البطولة 
وغيرها من األنشطة التي تنظم حتت مظلة 
النادي لارتقاء مبستوى رياضة السيارات 
والدراجات في الكويت بدعم من الهيئة العامة 
للرياضة من خال تسهيل كل العقبات أمام 

أبنائنا الرياضيني.
وأش���ار إل��ى أن ال��ن��ادي الي��دخ��ر جهدا في 
إعداد وتدريب املتسابقني ملختلف البطوالت 
سعيا من النادي إلى صقل الاعبني وتطوير 
مهاراتهم استعدادا للبطوالت واالستحقاقات 

املقبلة.

النصر يخطف تعاداًل ثمينًا من 
الهالل في ديربي مثير


