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اليوم ختام بطولة
مبارك الكبير األولى لكرة القدم 

تحت شعار ال للعنف

•  بعض أعضاء اللجنة املنظمة واحلكام

برعاية حمافظ مبارك الكبري الفريق 
اول اأحمد الرجيب وبح�ضور حمافظ 
احلمود  في�ضل  ال�ضيخ  الفروانية 
املحافظة  ق��ي��ادات  م��ن  وال��ع��دي��د 
يف  تختتم  الريا�ضية  واحل��رك��ة 
اليوم  م�ضاء  والن�ضف  ال�ضاد�ضة 
للريا�ضة  العامة  الهيئة  مبلعب 
مبارك  ال�ضيخ  له  املغفور  بطولة 
الأولى  الراحل  الكويت  اأمري  الكبري 
لكرة القدم حتت �ضعار »ل للعنف«، 
حيث يلتقي فريق الحتاد الك�ضفي مع 
يف  ال�ضمري  تومان  املرحوم  فريق 
نهائي البطولة وكان فريق الحتاد 
�ضعيد  �ضمري  ف��ري��ق  على  ف��از  ق��د 

بعد   4-5 الرتجيحية  بالركالت 
بهدف  الأ�ضلي  الوقت  يف  تعادلهما 
املرحوم  فريق  وف��از  منهما  لكل 
تومان ال�ضمري على فريق املرحوم 
عي�ضى اجلناعي بهدفني لهدف واعلن 
للبطولة  املنظمة  اللجنة  رئي�س 
املهرجان  ان  العتيبي  م�ضلط 
معر�س ي�ضهد  ���ض��وف   اخل��ت��ام��ي 
مباراة  ال��ى  بالإ�ضافة  للعنف  ل 
لرباعم الكادمييات يعلق عليها احد 
التعليق  الفائزين مب�ضابقة  الطالب 
قيمة  جوائز  توزيع  الى  بالإ�ضافة 
ال�ضحب ومتنى  طريق  عن  للجمهور 

التوفيق للجميع.

أول ظهور ليد الكويت في الدوري الممتاز
اليرموك والتضامن في انطالق دوري الدرجة األولى

كتب يحيى �ضيف:

الثانية  اجلولة  مباريات  اط��ار  يف 
تقام  اليد  لكرة  املمتاز  ل��ل��دوري 
الكويت  بني  الولى  مباراتان  اليوم 
فهد  ال�ضهيد  �ضالة  على  والعربي 
م�ضاء  ال�ضاد�ضة  يف  بالدعية  الحمد 
والن�ضف  ال�����ض��اب��ع��ة  يف  وي��ل��ي��ه��ا 
القرين  لقاء  نف�ضها  ال�ضالة  على 

وال�ضاملية.
املباراة هي الولى يف البطولة ليد 
العميد الذي يت�ضدر الدوري املمتاز 
بثالث نقاط �صعد بها من الدور االول 
اي�ضا  الول  امل��رك��ز  احتالله  بعد 
خم�ضة  املمتاز  الدوري  يف  وي�ضارك 
اندية هي التي احتلت املراكز الولى 
الى  وتاأهلت  التمهيدي  ال��دور  يف 
املمتاز. ونظرًا لتقارب امل�ضتوى بني 
الفرق اخلم�ضة ا�ضبحت كل املباريات 
�صعبة وقابلة حلدوث مفاجاآت حيث 
ا�ضتعدت تلك الفرق للمباريات ب�ضكل 
املكثفة  التدريبات  خ��الل  من  جيد 
الروح  ورفع  الداخلية  واملع�ضكرات 
الرتكيز  وزي��ادة  لالعبني  املعنوية 

يف املباريات.
مناف�ضة واإثارة

التي  وال�ضاملية  العربي  م��ب��اراة 
الخ�����ر حتقيق  ف��ي��ه��ا  ا���ض��ت��ط��اع 
يختلف  جيد  ب�ضكل  والداء  التعادل 

الدور  يف  قدمه  الذي  امل�ضتوى  عن 
الول تلقي بظاللها على لقاء الكويت 
العميد  يخ�ضى  ح��ي��ث  وال��ع��رب��ي 
ملوا�ضلة  ويتطلع  الخ�ر  مفاجاآت 
بال�ضدارة  والحتفاظ  النت�ضارات 
مع�ضكر  خالل  من  للمباراة  وا�ضتعد 
بال�ضكل  الالعبني  لتجهيز  داخلي 
اخرى مواجهة  وهناك   املنا�ضب. 

ل تقل يف الثارة والندية عن مباراة 
الكويت والعربي حيث يخ�ضى العميد 
ملوا�ضلة  ويتطلع  الخ�ر  مفاجاآت 
بال�ضدارة  والحتفاظ  النت�ضارات 
مع�ضكر  خالل  من  للمباراة  وا�ضتعد 
بال�ضكل  الالعبني  لتجهيز  داخلي 
اخرى مواجهة  وه��ن��اك   املنا�ضب 

ل تقل يف الثارة والندية عن مباراة 
ال�ضاملية  ب��ني  والعربي  الكويت 
والقرين.. يذكر اأن مباريات الدوري 
من  ال��دوري  بطريقة  تقام  املمتاز 
الذي  اجلديد  النظام  وه��و  دوري��ن 
وعلى  املو�ضم  هذا  الحت��اد  اعتمده 
�ضعيد مباريات الدرجة الولى تقام 
الريموك  بني  واح��دة  مباراة  اليوم 
والت�ضامن يف الرابعة والن�ضف على 
اول  وهي  الحمد  فهد  ال�ضهيد  �ضالة 
مباراة يف دوري الدرجة الأولى الذي 
واحد  دور  من  الدوري  بطريقة  يقام 
بعد تق�ضيم الفرق الع�رة امل�ضاركة 
الى جمموعتني ويتاأهل الول والثاين 

من كل جمموعة الى ن�ضف النهائي. • يد الكويت مع العربي في لقاء سابق

• الشيخ سلمان احلمود يتوسط أبطال وبطالت العام املاضي

حتت رعاية �ضاحب ال�ضمو المري 
تنطلق  الح��م��د  �ضباح  ال�ضيخ 
الثانية  الدولية  الكويت  بطولة 
للمحرتفني  الطاولة  لكرة  ع�رة 
»كاأ�س �ضلوى« يوم الربعاء املقبل 
دولة   34 مب�ضاركة  احل��ايل   16
 100 منهم  ولعبة  لعبا  و185 
ال�ضيدات،  من  و85  الرجال  من 
له  املغفور  �ضالة  على  وذل��ك 
�ضلوى  ن��ادي  يف  امل��رزوق  خالد 

القرين. مبنطقة  الريا�ضي 
املنظمة  العليا  اللجنة  وعقدت 
ل��ل��ب��ط��ول��ة ال���دول���ي���ة ال��ك��ربى 
اجتماعا.حيث  ل��ل��م��ح��رتف��ني 

العليا  اللجنة  ت�ضكيل  ج��رى 
ال�����ض��ي��خ  دع��ي��ج فهد  ب��رئ��ا���ض��ة 
الأحمد  نعيمة  الدعيج،وال�ضيخة 
الدوي�س  للرئي�س،ونواف  نائبا 
املحطب  وطالل  للرئي�س،  نائبا 
العجمي  للرئي�س،و�ضند  نائبا 
الأع�ضاء  للبطولة،و�ضمت  مديرا 
وخليفة  الديحاين  حمود  وه��م: 
وعبد  ال��ك��ن��دري  وع��ل��ي  ج���ايل 

الكندري. الوهاب 
يوم  البطولة  مناف�ضات  وت��ب��داأ 
حتى  وت�ضتمر  املقبل  الرب��ع��اء 
الع�رين من ال�ضهر احلايل،حيث 
ي��خ��و���س م��ب��اري��ات��ه��ا ن��ح��وم 

يف  اللعبة  كبار  م��ن  وم�ضنفون 
األف   330 وتبلغ جوائزها  العامل 

دولر .
ذات  �ضلوى  كاأ�س  بطولة  وتعترب 
منح  يف  الول  العاملي  الت�ضنيف 
�ضرييا  ال�ضوبر  لفئة  اجل��وائ��ز 
ال��دويل  الحت��اد  يف  للمحرتفني 

الطاولة. لكرة 
�ضلوى  ك��اأ���س  بطولة  وتت�ضدر 
البطولت العاملية وياأتي بعدها 

بطولت قطر واأملانيا وال�ضني.
جميع  م�ضاركة  البطولة  وت�ضهد 
عامليا  وامل�ضنفات  امل�ضنفني 
العامل  م�ضتوى  على   40 وعددهم 

من  املعتمد  الدويل  الت�ضنيف  يف 
الحتاد الدويل للعبة.

لكرة  �ضلوى  كاأ�س  بطولة  وتق�ضم 
الطاولة الى فئات �ضتة هي: فردي 
رجال  وزوج��ي  و�ضيدات،  رج��ال 
لل�ضباب  �ضنة   21 و�ضيدات،وحتت 

ولل�ضابات.
البطولة  مباريات  بتحكيم  ويقوم 
حكما  و25  الكويت  من  حكما   15
واملباريات   ، الكويت  خارج  من 
املغلوب  خ��روج  لنظام  تخ�ضع 
تنطلق  ان  على  الفئات  جميع  يف 
�ضباحا  العا�رة  ال�ضاعة  يوميا 

العا�رة ليال. حتى 

انطالق بطولة كأس سلوى الدولية
الـ 12 األربعاء المقبل

تحت رعاية األمير وبمشاركة 34 دولة و185 العبًا والعبة

كتب اأحمد عو�س: 

العربي  ال��ن��ادي  مهاجم  نفى 
النباء  اخلطيب  فرا�س  ال�ضوري 
التوجه  نيته  عن  ت��رددت  التي 
للق�ضاء ملقا�ضاة ال�ضخ�س الذي 
يعرف  فيما  لفظيا  عليه  تهجم 
بني اجلماهري العرباوية بواقعه 
الكويت  املق�ضورة خالل مباراة 
والعربي الخرية يف دوري فيفا 
والتي انتهت بالتعادل اليجابي 
بني الفريقني حيث قال اخلطيب: 
ملقا�ضاة  اتوجه  لن  »بالتاأكيد 
كون  اع��ذره  فاأنا  ال�ضخ�س  هذا 
عن  الكويت  يبعد  التعادل  هذا 
هذا  يف  غ�ضبه  واق��در  املناف�ضة 
مبا�رة  املباراة  بعد  التوقيت 
ابناء  اح��د  نف�ضي  اعترب  وان��ا 
م�ضجع  اي  اأقا�ضي  ولن  الكويت 

مهما حدث«. 
اجلماهريية  النتفا�ضة  وح��ول 
له  حبها  عن  تعبريا  الكبرية 

ذكر  جتاهه  بدر  ملا  واعتذارها 
من  مكا�ضبي  اهم  »هذا  اخلطيب 
على  اجلماهري  فحب  القدم  كرة 
اختالف انتماءاتها ل يقدر بثمن 
الدائم يل  دعمهم  لهم  اقدر  وانا 

خا�ضه اجلماهري العرباوية«.
وعلى �ضعيد اآخر او�ضح اخلطيب 
ا�ضا�ضيا  م�ضاركته  عدم  ا�ضباب 
»كل  ق��ال:  حيث  الكويت  ام��ام 
النباء التي ترددت حول ا�ضباب 
�ضحيحة  غ��ري  م�ضاركتي  ع��دم 
خ��ارج  ���ض��ف��ري  ب�ضبب  ���ض��واء 
الكويت او متردي لعدم ا�ضتالمي 
تلك  فكل  املتاأخرة  م�ضتحقاتي 
واحلقيقة  �ضحيحة  غري  ا�ضباب 
بوري�س  ال�ربي  امل���درب  ان 
بونياك ف�ضل اراحتي بعد �ضغط 
ومل  الخ��رية  الي��ام  املباريات 
لعب  من  اكرث  بل  فقط  انا  اكن 
من العنا�ر ال�ضا�ضية كوننا يف 
اهتمامنا  ا�ضبح  العربي  النادي 
الفوز بكاأ�س المري لذلك  الكرب 

تاأخرنا  مع  ولكن  اراحتنا  متت 
يف النتيجة ولقطع القيل والقال 
ا�ركنا  اخل�راء  القلعة  على 
حتقيق  يف  وجن��ح��ن��ا  امل����درب 
معنويا  للفريق  مهمه  نتيجة 

بالفرتة املقبلة«. 
ا�ضتالمه  تطورات  اخ��ر  عن  ام��ا 
قال  امل��ت��اخ��رة  م�ضتحقاته 
مقدم عقدي  ا�ضتلم  »مل  اخلطيب: 
الآن  حتى  العربي  النادي  مع 
والذي كان من املفرت�س ا�ضتالمه 
يوليو 2015 كما انني مل ا�ضتلم 
طوال  م�ضتحقاتي  من  دينار  اي 
من  وبالرغم  املا�ضية،  ال�ضهر 
ابناء  احد  نف�ضي  اعترب  انا  هذا 
ب�ضعاره لعبت  ال��ذي   العربي 
8 �ضنوات ولن اتخلى عنه يف هذا 
اطالب  ول��ن  ال�ضعب  التوقيت 
�ضاأوا�ضل  حيث  الن  �ضيء  ب��اأي 
حتى  الخ�ر  الوان  عن  الدفاع 
وان كان هناك عتب على البع�س 

بالفرتة احلالية«.

الخطيب: لم أتسلم مقدم عقدي حتى اآلن .. ولكن
نفى مقاضاته من تهجم عليه عقب مباراة األخصر واألبيض

فهد يشيد بجمع أبطال العالم والخليج بالكويت

وبح�ضور  الغنيم  خالد  فهد  برعاية 
املرحوم  ورثة  يتقدمهم  غفرية  جماهري 
لكرث  امتدت  �ضهرة  ويف  الغنيم  خالد 
بطولة  بعدها  اختتمت  �صاعات  ثالث  من 
للبلياردو  الثالثون  الغنيم  املرحوم 
ومتكن بطل العامل المريكي �ضني بوننغ 
ماتيو�س ال��ب��ول��ن��دي  على  ال��ف��وز   م��ن 

قدم  وم��ث��رية  ق��وي��ة  م��ب��ارة  بعد   9-13
الالعبان عر�ضا طيبا  وقام فهد  خاللها 
الغنيم  وا���رة  الغنيم  وط��الل  الغنيم 
بتكرمي ابطال العامل  املحرتفني وابطال 
واللجان  ال�ضيدات  واب��ط��ال  النا�ضئني 
رئي�س  الغريب  عادل  والكابنت  العاملة 
بعد  بالزيو  وفندق  العالمية  اللجنة 
البطولة،  حققته  الذي  الكبري  النجاح 
اللجنة  ورئي�س  البطولة  راعي  واع��رب 
�ضعادته  عن  الغنيم  فهد  العليا  املنظمة 
العامل  ابطال  وجمع  البطولة  لنجاح 
ار�س  على  والعرب  اخلليج  ابطال  مع 
الكويت الطيبة  وا�ضاد بح�ضور الخ طالل 
واكد  للفائزين  اجلوائز  لت�ضليم  الغنيم 
ان البطولة �ضتكرب وان العن�ر الن�ضائي 
الله  باذن  املقبلة  البطولة  يف  �ضيزداد 

العاملة  اللجان  �ضاكرا  كلمته  واختتم 
و�ضباح اجلباوي مدير �ضالة هوت �ضوت 
بال�رق  ال�ضالت  اف�ضل  من  التي تعترب 
رئي�س  الغريب  عادل  والكابنت  الو�ضط 

اللجنة العالمية وجنم الكويت والعرب 
تفوز  نبيك  ع��ام  ومدير  ال�ضكوا�س  فى 
واحلكام بقيادة علي عبد الإله واجلمهور 
الويف جنم البطولة الول وفندق بالزيو 

ابطال  من  امل�ضاركني  الالعبني  وجميع 
العامل ودول اخلليج والدول العربية. 

ثم قام فهد الغنيم وطالل الغنيم وا�رة 
املحرتفني  الب��ط��ال  بتكرمي  الغنيم 
وعبدالله ال�ضيحة بطل النا�ضئني وحممد 
املهنا احلائز على املركز الثاين وعبدالله 
الثالث   امل��رك��ز  على  احل��ائ��ز  العنزي 
و�ضهد اخل�ر بطلة ال�ضيدات ودلل املذن 
احلا�ضلة على املركز الثاين ودينا خ�ر 
الب�ضيلي  ونورة  الثالث  املركز  �ضاحبة 
احلا�ضلة على املركز الرابع، وقد اعربت 
يف  بامل�ضاركة  �ضعادتهن  عن  الالعبات 
و�ضكرن  للبلياردو  لل�ضيدات  بطولة  اول 
لهن  الفر�ضة  اتاحته  على  الغنيم  فهد 
ومتنوا زيادة عدد الالعبات يف البطولة 
املقبلة  وطالنب امل�ضوؤولني عن احلركة 
وطاولة  لهن  مقر  بتخ�ضي�س  الريا�ضية 
للبلياردو للتدريب وال�ضتعداد للم�ضاركة 
على  يتدربن  انهن  حيث  البطولت  يف 
و�ضكرن  الكثري  ويتكلفن  اخلا�ضة  نفقتهم 
تكرميهن  على  اخ��رى  م��رة  الغنيم  فهد 
وعلى جناح البطولة الثالثني التي حتمل 

ا�ضم  املرحوم خالد الغنيم.

األميركي بوننغ يفوز بلقب بطولة الغنيم للبلياردو

• دالل الغنيم ونور الغنيم وفوز اخلنيني كرمن السيدات ويتوسطهن فهد الغنيم

• اخلطيب يتحسر على ضياع إحدى الفرص

كتب يحيى �ضيف:

�ضنة   »15« حتت  النا�ضئني  دوري  مباريات  اليوم  تختتم 
للكرة الطائرة حيث تقام مباراتني بني الريموك والقاد�ضية 
يف اخلام�ضة م�ضاًء على �ضالة فجحان هالل املطريي بنادي 
ال�ضاحل  مباراة  والن�ضف  ال�ضاد�ضة  يف  يليها  القاد�ضية 
القاد�ضية  ويتناف�س  نف�ضها..  ال�ضالة  على  والت�ضامن 
والريموك على اللقب حيث يت�صاويان يف ر�صيد النقاط ومل 
للفوز  ال�ضاحل  ويتطلع  واح��دة  مباراة  ال  منهما  كل  يهزم 
على الت�ضامن والنفراد باملركز الثالث.. يذكر ان الكويت 
من�ضة  ارتقاء  على  الفئة  هذه  يف  املناف�ضة  خارج  وكاظمة 
على  ال�ضاحل  لعبي  لقدرة  نظرا  ممكن  امر  وهو  التتويج 
ل�ضاحلهم..  يح�ضب  الذي  الفني  والفارق  مناف�ضيهم  تخطي 
قمة  لقاء  والقاد�ضية  الريموك  مباراة  تعترب  املقابل  ويف 

وحت�ضم نتيجته �ضاحب اللقب هذا املو�ضم.
كاظمة بال�ضدارة

اللقب  من  كاظمة  يقرتب  �ضنة   »13« دوري حتت  نطاق  ويف 
حيث التقى م�ضاء اأم�س مع برقان على �ضالة الكويت ويناف�ضه 
كل من القاد�ضية والكويت ال ان الربتقايل ميلك »41« نقطة 
مقابل »40« نقطة لكل من العميد وال�ضفر وفر�ضة كبرية يف 
الفوز باللقب حيث يتفوق على برقان يف اخلربة وامل�ضتوى 

الفني والقدرات املهارية لالعبيه.
اخلمي�س  �ضتنطلق  ال�ضوبر  كاأ�س  بطولة  ان  بالذكر  اجلدير 
وال�ضاحل  والكويت  والقاد�ضية  كاظمة  بني  وجتري  املقبل 
بطريقة خروج املغلوب بني الندية الربعة.. ومن املتوقع 
ان ي�ضل الى النهائي كل من كاظمة والقاد�ضية وهي مباراة 
بعد  الكاأ�س  بطولة  خ�ر  الذي  للربتقايل  بالن�ضبة  ثاأرية 
هزميته من ال�ضفر وتدخل بطولة كاأ�س ال�ضوبر �ضمن نقاطها 

كاأ�س التفوق ويليها بطولة الكرة الطائرة ال�ضاطئية.

قمة طائرة الناشئين
 بين القادسية واليرموك

ابتعد فريق احتاد جدة عن املناف�ضة على لقب الدوري ال�ضعودي 
للمحرتفني لكرة القدم، بعد �ضقوطه يف فخ الهزمية اأمام الوحدة 
0-2، يف اجلولة 20 من امل�ضابقة، والتي �ضهدت اي�ضا فوز الفتح 

على الفي�ضلي 2-1، والرائد على هجر بذات النتيجة.
توقف ر�ضيد احتاد جدة عند 40 نقطة يف املركز الرابع بفارق 
الأهلي  5 عن  الثاين وبفارق  4 نقاط عن الهالل �صاحب املركز 

املت�ضدر. ورفع الوحدة ر�ضيده الى 20 نقطة يف املركز 10.
وتقدم الوحدة بهدف �ضجله علي عواجي يف الدقيقة 12، قبل اأن 

ي�ضجل ارن�ضت نفور الهدف الثاين يف الدقيقة 88.
9 مباريات،  اآخر  اأن هذه الهزمية هي الأولى لالحتاد يف  يذكر 
عندما  املا�ضي،  دي�ضمرب   14 الى  للفريق  هزمية  اآخر  وترجع 
على  الثاين  هو  الفوز  هذا  يعد  فيما   ،3-0 الن�ر  من  خ�ر 
التوايل للوحدة. فيما �ضب م�ضجعو احتاد جدة ال�ضعودي جام 
غ�ضبهم على �ضلطان احلربي، حكم مباراة فريقهم مع الوحدة، 
وحملوه م�ضوؤولية ابتعاد فريقهم عن املناف�ضة على �ضدارة دوري 
عبد اللطيف جميل ال�ضعودي، بعد اخل�ضارة من الوحدة 0-2 يف 
املباراة التي جمعت الفريقني على ملعب ا�ضتاد مدينة امللك عبد 

الله الريا�ضية بجدة.

االتحاد يخرج من سباق 
الدوري السعودي


