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صراع بني العربي والساحل والصليبخات بعد تأهل «الكويت» وكاظمة والقادسية والجهراء والنصر

مهرجان «الجواد العربي»
ً ...
ابتداء من  17نوفمبر

من يخطف املقعد األخير ...في «ثاني السلة»؟
| كتب بالل غملوش |
ض ـ ـم ـ ـن ـ ــت خ ـ ـم ـ ـس ـ ــة ف ـ ـ ـ ـ ـ ــرق ه ــي
«ال ـك ــوي ــت» ح ــام ــل ال ـل ـق ــب ،كــاظـمــة،
القادسية ،الجهراء والنصر ،التأهل
رسميًا الى الــدور الثاني من دوري
كــرة السلة فــي نسخته ال ـ  ،55فيما
بقي الصراع مفتوحًا لحجز املقعد
ال ـس ــادس األخ ـي ــر ب ــن ال ـعــربــي (10
نـقــاط) ،الساحل ( )9والصليبخات
(.)9
ويقضي نـظــام املسابقة بتأهل
ال ـ ـفـ ــرق ال ـس ـت ــة األول ـ ـ ـ ــى فـ ــي الـ ـ ــدور
التمهيدي الــى ال ــدور الـثــانــي الــذي
ي ـق ــام ب ـن ـظــام ال ـ ــدوري م ــن قـسـمــن،
على ان ّ
يتوج الفريق الحاصل على
أكبر عدد من النقاط ،باللقب.
وقـ ـ ـ ــد ّأمـ ـ ـ ـ ــن كـ ــاظ ـ ـمـ ــة والـ ـنـ ـص ــر
بـلــوغـهـمــا ال ـ ــدور امل ـق ـبــل ،ب ـعــد فــوز
األول على الثاني بصعوبة بالغة
وبـ ـف ــارق  3ن ـق ــاط ف ـقــط  67-70فــي
امل ـ ـبـ ــاراة ال ـت ــي أق ـي ـمــت ع ـلــى صــالــة
نـ ـ ــادي ال ـس ــاح ــل ف ــي أبـ ـ ــرز لـ ـق ــاءات
الجولة العاشرة.
وق ــدم الع ـبــو كــاظـمــة أداء جيدًا
ن ـس ـب ـي ــًا وحـ ـقـ ـق ــوا الـ ـ ـف ـ ــوز ب ـق ـي ــادة
أحمد البلوشي ،ليستعيد الفريق
توازنه بعد الخسارة األخيرة امام
القادسية .85-72
وكانت املباراة متكافئة ومثيرة
فــي معظم فتراتها ،وحـســم النصر
ال ــرب ــع األول ب ـف ــارق ن ـق ـطــة واحـ ــدة
 17-18بفضل تألق منصور جلوي
وبدر العتيبي.
ثم بسط كاظمة سطوته على
الربع الثاني وانهاه  8-19معتمدًا
عـلــى أحـمــد الـبـلــوشــي وعبدالله
السعيد ومحمد السيسي ،قبل
ان يستعيد الـنـصــر ت ــوازن ــه في
ال ــرب ــع ال ـثــالــث وي ـت ـفــوق الع ـبــوه
دفــاعــًا وهجومًا ،السيما محمد
ال ـح ـم ــزة وال ـع ـت ـي ـبــي وع ـبــدال ـلــه

بشير ،ويفوز .16-22
وبلغت اإلثارة ذروتها في الربع
األخـ ـي ــر ،وع ـنــدمــا ك ــان «ال ـع ـنــابــي»
م ـت ـق ــدم ــًا  ،66-67م ـن ــح ال ـب ـلــوشــي
الـتـفــوق ل ـ «الـبــرتـقــالــي»  67-68قبل
ان يـقــول السيسي كلمته ويسجل
نقطتن من رميتن حرتن ،ليحسم
الفوز لكاظمة في الثواني األخيرة.
وكان الحمزة أفضل مسجل في
املـبــاراة برصيد  23نقطة بيد أنها
ـف إلب ـعــاد شـبــح الـهــزيـمــة عن
لــم تـكـ ِ
الفريق ،فيما كــان البلوشي أفضل
مسجل بــن زمــائــه ب ـ  21نقطة في
امل ـبــاراة الـتــي قــادهــا الـحـكــام حافظ
ال ـح ـل ـبــي وم ــدح ــت مـحـمــد ومـحـمــد
محمود.
ورفــع «البرتقالي» رصـيــده الى
 15نـقـطــة مــن  8م ـبــاريــات وضعته
ً
في الصدارة موقتًا ،مستغا غياب
الجهراء ( 14نقطة) والقادسية (13
نقطة) عن الجولة ،فيما بات للنصر
 13نقطة.
وفــي مـبــاراة ثانية على الصالة
ذات ـ ـهـ ــا ،ت ــاب ــع «الـ ـك ــوي ــت» سـلـسـلــة
االن ـت ـص ــارات ،بتغلبه الـسـهــل على
ال ـ ـيـ ــرمـ ــوك  ،35-87م ـح ـق ـق ــًا ف ـ ــوزه
السادس تواليًا.
وج ـ ـ ـ ــاءت ن ـت ــائ ــج األربـ ـ ـ ـ ــاع عـلــى
النحو التالي 12-25 :و 12-22و-23
 4و 17-17فــي امل ـب ــاراة الـتــي قــادهــا
الـ ـحـ ـك ــام ع ـي ـس ــى ال ـح ـم ــد وم ـح ـمــد
عبداللطيف وعبدالرحمن الشمري.
ورفــع «األبيض» رصيده الى 12
نقطة ،بينما بات لليرموك  7نقاط.
وفي مباراتن أخرين على صالة
ن ــادي الـكــويــت ،حـقــق الصليبخات
( 9ن ـقــاط) ف ــوزًا بـشــق األن ـفــس على
الشباب ( 8نقاط)  8-15( 57-68و-12
 18و 17-17و ،)24-24فـيـمــا تغلب
الساحل ( 9نقاط) على التضامن (6
نقاط)  10-21( 58-65و 13-13و-13
 13و.)22-18

سارة الفهد تتوسط الغيث والبريهي وبورسلي

| كتب هاني سيف الدين |

العب النصر محمد الحمزة مخترقًا دفاع كاظمة

(تصوير سعد هنداوي)

الكويت ...وصيفة «تيم كندا» في الدورة الودية لـ «هوكي الجليد»
| كتب هاني سيف الدين |
حـقــق املـنـتـخــب الـكــويـتــي لهوكي
ال ـج ـل ـيــد ،امل ــرك ــز ال ـث ــان ــي ،ف ــي خـتــام
ال ــدورة الــوديــة التي أقيمت ،أول من
أمس ،على صالة التزلج.
وق ـ ــد ش ـ ـهـ ــدت ال ـ ـ ـ ــدورة م ـش ــارك ــة
فريقي «مــوسـهـيــدرز» و«تـيــم كـنــدا»،
ً
فضا عن منتخب الكويت ،وأقيمت
بـنـظــام ال ـ ــدوري مــن مــرحـلــة واح ــدة،
وذلك بمناسبة مرور  150عامًا على
تــأس ـيــس االتـ ـح ــاد ال ـكــون ـف ـيــديــرالــي
الكندي.
وفـ ـ ــي الـ ـنـ ـت ــائ ــج ،خـ ـس ــر مـنـتـخــب
الكويت أمــام «موسهيدز»  ،5 - 3ثم
تغلب عـلــى «تـيــم ك ـنــدا»  ،1 - 4فيما
تغلب «تيم كندا» على «موسهيدز»
ّ ،1 - 4
ليتوج باللقب بفارق االهداف
امام املنتخب.
ّ
وفـ ــي الـ ـخـ ـت ــام ،س ــل ـم ــت ال ـس ـف ـيــرة
الكندية مارتن مورو ،ورئيس نادي
األلـ ـع ــاب ال ـش ـت ــوي ــة ف ـه ـيــد الـعـجـمــي
ال ـك ــأس ال ــى الع ـب ــي ال ـفــريــق ال ـفــائــز،
وامليداليات التذكارية للفرق الثاثة.
وق ـ ــال ـ ــت م ـ ـ ـ ـ ــورو« :تـ ـتـ ـمـ ـت ــع ك ـن ــدا

والكويت بأكثر من نصف القرن من
العاقات الثنائية القوية واملزدهرة.
وأثناء إقامتي في هذا البلد ،أدركت
تـقــديــري الـبــالــغ ملــدى تقاسم بلدينا
ال ـك ـث ـيــر م ــن ال ـق ـيــم امل ـش ـت ــرك ــة .وه ــذا
ي ـن ـع ـك ــس ،ل ـي ــس ف ـق ــط ف ــي عــاقـتـنــا
ال ـ ــودي ـ ــة ،ب ــل ف ــي ال ــرغ ـب ــة ال ـص ــادق ــة
لتعزيز التعاون والتجارة الثنائية
والـ ـخـ ـب ــرات امل ـش ـت ــرك ــة ف ــي مـخـتـلــف
امل ـ ـيـ ــاديـ ــن وتـ ـط ــوي ــر ال ـ ــرواب ـ ــط بــن
الشعبن».
م ــن جــان ـبــه ،أوضـ ــح الـعـجـمــي أن
الدورة أقيمت بالتعاون مع السفارة
الـكـنــديــة ،وأن ال ـنــادي تلقى الــدعــوة
مـ ــن الـ ـج ــان ــب الـ ـكـ ـن ــدي لـتـنـظـيـمـهــا،
خـصــوصــًا وأن ال ـكــويــت لـهــا سمعة
مميزة فــي على مستوى اللعبة في
امل ـن ـط ـقــة .وب ـع ـي ـدًا ع ــن ال ـ ــدورة ،ذكــر
نائب رئيس نادي األلعاب الشتوية،
خ ــال ــد امل ـط ـي ــري ،انـ ــه جـ ــرى تـجـهـيــز
امل ـن ـت ـخ ــب ال ـن ـس ــائ ــي خ ـ ــال ال ـف ـت ــرة
املاضية من أجل املنافسة في املحافل
الخارجية ،الفتًا الى ان النادي يضم
فــرقــًا ل ـلــرجــال وال ـن ـســاء ف ــي املــراحــل
العمرية كافة.

تقام النسخة السابعة من مهرجان الكويت الوطني
للجواد العربي تحت رعاية سمو ولــي العهد الشيخ
ن ــواف األحـمــد ،وبتنظيم مــركــز الـجــواد العربي «بيت
الـعــرب» ومـشــاركــة عــدد كبير مــن مــاك ومــربــي الخيل
ال ـعــرب ـيــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ابـ ـت ـ ً
ـداء م ــن مـنـتـصــف نــوفـمـبــر
الـجــاري ،بحيث تشمل بطولة الخيل املصرية الثالثة
(من  17الى  18منه) ،والبطولة الوطنية السادسة (30
نوفمبر إلى  2ديسمبر املقبل).
وفي املؤتمر الصحافي الذي عقد ،أمس ،في مركز
الجواد العربي ،قالت املشرفة العامة على مركز «بيت
العرب» املربط الرسمي للكويت ،الشيخة سارة الفهد:
«ان ـجــزت االس ـت ـعــدادات للمهرجان ال ــذي اكتسب منذ
ً
انطاقته في العام  2010صدى واسعًا وشهرة كبيرة.
وال شــك فــي أن قـيــام لجنة الـبـطــوالت التابعة للهيئة
األوروبية ملنظمات الخيل العربية (إيكاهو) بإضافة
بطولة الكويت الدولية إلى قائمة املسابقات املعتمدة
إقليميًا وعامليًا للخيل العربية ،ومنحها تصنيف A
يعتبر إنجازًا للمركز».
بــدوره ،قال رئيس مجلس األمناء في املركز رئيس
اللجنة العليا املنظمة للمهرجان عاء الرومي« :حقق
بيت الـعــرب منذ نشأته عــددا مــن اإلن ـجــازات ساهمت
فــي تـعــزيــز ال ــدور الـثـقــافــي وال ــري ــادي للكويت محليًا
وإقليميًا وعــاملـيــًا» .وكـشــف عــن أن الـجــوائــز ستشمل
الفئات الفائزة كافة على النحو التالي :املركز األول 800
دينار ،الثاني  600دينار ،والثالث  300دينار.
من جانبه ،قال مدير عام املهرجان عبدالله البريهي
ُ
إن نجاح البطولة تــرجــم عمليًا مــن خــال زيــادة عدد
امل ـش ــارك ــن ف ــي ال ـف ـعــال ـيــات م ــن مـ ــاك وم ــرب ــي الـخـيــل
العربية في الكويت وخارجها ،مشيرًا إلى ارتفاع نسبة
املـشــاركــة إلــى  34فــي املـئــة فــي بطولة الخيل املصرية
الثالثة ،و 25في املئة في البطولة الوطنية.

ذهبية للعوضي
 ...في «آسيوية التزلج»

خالد العوضي على منصة التتويج

ت ـ ّـوج خــالــد الـعــوضــي ب ــأول مـيــدالـيــة ذهـبـيــة في
بطولة آسيا املفتوحة للتزلج على املاء «كيبل بارك»،
واملقامة حاليًا في تايوان ،بمشاركة دولية واسعة.
ّ
ويضم وفد املنتخب الكويتي ،املشكل من النادي
البحري ،صالح الدويسان إداري ــًا ،والاعبن خالد
العوضي وزين النقيب.
وأشاد الدويسان باإلنجاز الذي حققه املنتخب
عـمــومــًا ،والـعــوضــي خـصــوصــًا ،مـشـيـرًا ال ــى ان زيــن
ّ
نقيب سجل مشاركة جيدة فــي البطولة أيـضــًا ،إال
ّ
أن الحظ لم يحالفه في الظهور اآلسيوي األول له،
ً
فضا عن تواجد نخبة من األبطال الدولين.
تتويج «تيم كندا» باللقب

(تصوير بسام زيدان)

نشرة إعالنية

«زين» َر َعت
ماراثون RunKuwait

املشاركون في املاراثون

أع ـل ـنــت «زي ـ ــن» ،ال ـشــركــة ال ــرائ ــدة ف ــي ت ـقــديــم خــدمــات
االتـ ـص ــاالت املـتـنـقـلــة ف ــي ال ـك ــوي ــت ،ع ــن ف ـخــرهــا بــرعــايــة
مـ ــاراثـ ــون  RunKuwaitال ـخ ـي ــري ال ـس ـن ــوي ف ــي نـسـخـتــه
ّ
السابعة ،الذي نظمته مجموعة فوزية السلطان الصحية
ملـصـلـحــة األطـ ـف ــال م ــن ذوي االح ـت ـي ــاج ــات ال ـخــاصــة في
الكويت .وأوضحت الشركة في بيان صحافي أن رعايتها
ّ
لـلـمـبــادرة الـخـيــريــة ،ج ــاءت تـحــت مـظــلــة استراتيجيتها
لـلـمـســؤولـيــة االجـتـمــاعـيــة واالس ـتــدامــة ت ـجــاه الـقـطــاعــات
الخيرية واإلنسانية والصحية ،حيث تحرص على دعم
البرامج واملشاريع التي تخدم األهداف النبيلة من خال
الشراكة مع الجهات واملؤسسات التي خصصت جهدها
لــأع ـمــال اإلن ـســان ـيــة ومـنـهــا مـجـمــوعــة ف ــوزي ــة الـسـلـطــان
الصحية.
ُ
وبينت «زيــن» أن مــاراثــون  RunKuwaitالــذي نظم في
املركز العلمي شهد حضورًا كبيرًا من األعمار كافة وفاق الـ
ُ 2000مشارك ،وكشفت أنه تم جمع أكثر من  40ألف دينار
من ّ
التبرعات ستخصص لتقديم خدمات الرعاية لأطفال
من ذوي االحتياجات الخاصة في مركز تقييم وتأهيل
األطفال التخصصي غير الربحي التابع ملجموعة فوزية
السلطان الصحية.

