
أوقعت قرعة بطولة األندية العربية 
لكرة القدم التي اقيمت مساء أمس األول 
في مدينة جدة السعودية ممثلي الكويت 
فريقي »الكويت« والقادسية في مواجهة 

مع االسماعيلي والزمالك املصريني.
وم���ن امل��ق��رر ان تنطلق منافسات 
البطولة بنظام ال��ذه��اب واالي���اب مطلع 

شهر اغسطس املقبل.

وتعتبر ه��ذه البطولة ه��ي األق��وى 
في تاريخ األندية العربية، مبشاركة 
ف����رق املقدمة في الدوريات العربية، 
والتي ست����تنافس في ما بينها على 
طريقة الدوريات الكبرى، وستتنافس 
الفرق ال��� 32 املشاركة على اجلائزة 
األول��ى والتي مت حتديدها ب� 6 ماليني 
دوالر، وهي أضخم جائزة في تاريخ 

البطوالت العربية.
ومت ت��وزي��ع ال��ف��رق امل��ش��ارك��ة ال��ى 
مجموعتني على حسب تصنيف »الفيفا« 
ف��ي شهر اب��ري��ل حيث تضم املجموعة 
األول��ي األندية التي ضمن التصنيف من 
1 الى 16 وفي الثاني������ة الف�����رق م�����ن 

17 الى 32.
وخلت القرعة من املواجهات القوية، 

باستثناء مواجهة النصر السعودي 
مع اجلزيرة اإلم��ارات��ي، ووف��اق سطيف 
اجلزائري مع العني اإلماراتي، فيما كانت 
بقية املواجهات متوازنة، ومتنح فرصة 
للفرق املرشحة مبواصلة املشوار للدور 

الثاني.
وتسبق مباريات دور ال� 32، مباريات 
ال��دور التمهيدي التي تبدأ في األول من 

مايو املقبل وتنهي في العاشر من نفس 
الشهر، وتشهدها مدينة جدة السعودية، 
حيث سيتأهل منها فريقني لالنضمام إلى 

ال�30 فريقا املتأهلة مباشرة.
وتقام مباريات ال��ذه��اب ل��دور ال�32 
من البطولة خ��الل الفترة من 8 إل��ى 12 
أغسطس املقبل، فيما تلعب مباريات 

اإلياب ما بني 25 إلى 30 سبتمبر القادم.
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14الذئاب

ق���م���ة م���رت���ق���ب���ة ب��ن 
 أرس�����ن�����ال وأت��ل��ت��ي��ك��و 

13في »يوروباليغ«

قرعة بطولة األندية العربية لكرة القدم أسفرت عن مواجهات متوازنة

الكويت يحقق بطولة كأس السوبر لكرة 
الطائرة للمرة الثانية على التوالي 

حقق ن��ادي الكويت الثالثاء لقب كأس السوبر لكرة الطائرة للمرة 
الثانية على التوالي بعد فوزه على نظيره كاظمة بثالثة اشواط مقابل 

شوطني في مباراة شهدت اثارة وندية على مدار خمسة اشواط.
وتقدم الكويت بالشوطني االول والثاني بنتيجة )25 - 23( و)25 
- 19( على التوالي اال انا كاظمة عاد الى اج��واء املباراة في الشوطني 
الثالث والرابع بنتيجة )28 - 26( و)25 - 23(. وفي الشوط الفاصل 
حسم الكويت نتيجة املباراة ملصلحته بنتيجة )15 - 13( منتزعا فوزا 
صعبا على نظيره كاظمة بعد اداء مميز من قبل العبي الفريقني. وتعد 
هذه النسخة الرابعة من بطولة كأس السوبر التي استحدثها احتاد كرة 
الطائرة بني الفريقني صاحبي املركزين األول والثاني في بطولة الدوري 
والفريقني صاحبي املركزين االول والثاني في بطولة الكأس بهدف تطوير 
اللعبة وزيادة عدد املباريات اذ حقق الكويت لقبها مرتني في حني حقق كل 

من كاظمة والقادسية لقبها مرة واحدة.

قمة األهلي والزمالك »با طعم«
ال حتظى مباراة القمة بني األهلي والزمالك في اجلولة اخلتامية للدوري 
املصري، اليوم اخلميس، باهتمام جماهيري وإعالمي كبير على غير 
العادة، بعدما حسم األهلي اللقب قبل 6 جوالت، كما فقد الزمالك فرصة 
احتالل الوصافة والتأهل لدوري أبطال أفريقيا. ورمبا يكون حافز األهلي 
أكبر في مباراة القمة األشهر في أفريقيا، فالفوز سيجعله يحطم الرقم 
القياسي للزمالك الذي أنهى الدوري برصيد 87 نقطة في موسم 2014-

2015، بينما ميلك فريق املدرب حسام البدري حاليا 85 نقطة.
وتتبقى لألهلي مباراة مؤجلة مع املصري البورسعيدي.

كما ستكون القمة جتربة قوية لألهلي قبل استضافة الترجي التونسي 
في مستهل دور املجموعات بدوري أبطال افريقيا بعد نحو أسبوعني.

أما الزمالك الذي ودع كأس االحتاد األفريقي مبكرا، فيبتعد عن األهلي 
بفارق 27 نقطة. وقد يتراجع الزمالك الذي يقوده حاليا املدرب املؤقت خالد 

جالل للمركز الرابع، مع تبقي مباريات مؤجلة للمصري البورسعيدي.

كاف يدعم منتخبات أفريقيا ماليا
أعلن رئيس االحتاد االفريقي لكرة القدم )كاف( أحمد أحمد أن االحتاد 
القاري سيساهم في استعداد املنتخبات األفريقية اخلمسة املشاركة في 

كأس العالم 2018، مببلغ 500 ألف دوالر لكل منها.
 وقال أحمد في مقابلة مع وكالة فرانس برس األحد في القاهرة حيث مقر 
االحتاد االفريقي للعبة، »على املستوى الكروي، كل احتاد يساعد منتخب 
بالده ونحن أيضا وراءه��م«. وأض��اف »إننا نقدم مساهمتنا في اإلعداد 
مببلغ بسيط ولكن هذه هي إمكانياتنا، ساهمنا بنحو 500 ألف دوالر لكل 

منتخب«، أي ملصر واملغرب ونيجيريا والسنغال وتونس.

انطاق نهائيات بطولة في منصتي 
البايستيشن واالكس بوكس بجدة

انطلقت الثالثاء نهائيات بطولة كأس الهيئة العامة للرياضة املؤهلة 
لنهائيات كأس العالم في لعبة الفيديو املشهورة لكرة القدم )فيفا 18( في 

منصتي الباليستيشن واالكس بوكس.
وينظم هذه البطولة االحتاد السعودي للرياضات االلكترونية والذهنية 

ألول مرة في اململكة مبدينة امللك عبدالله االقتصادية مبحافظة جدة.
وافتتح رئيس االحت��اد السعودي للرياضات اإللكترونية والذهنية 
األمير فيصل بن بندر البطولة التي تستمر حتى ي��وم اجلمعة املقبل 

ويشارك فيها 64 العبا من السعودية واإلمارات والكويت وقطر.
وتأهل مع نهاية اليوم األول 32 مشاركا ملنافسات اليوم الثاني للبطولة 
مبشاركة جنوم منصتي الباليستيشن واالكس بوكس في لعبة )فيفا 18(.

وسيحصل الفائز باملركز األول على مبلغ مالي قدره 375 ألف ريال )100 
الف دوالر اما من يحل ثانيا فسيحصل على 250 ألف ريال )67 الف دوالر( 
فيما سيحصل صاحب املركز الثالث على 125 ألف ريال)33 الف دوالر( كما 

سيحصل أفضل 10 العبني في البطولة على 125 ألف ريال )33 الف دوالر(.

منافسات كأس سمو األمير تستكمل اليوم

الساملية يخوض ملحقا في البطولة العربية لألندية

القادسية والكويت يواجهان الزمالك واإلسماعيلي
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عماد غازي

تستكمل اليوم منافسات بطولة كأس سمو األمير 
في نسختها 56 والتي تقام مبشاركة 15 ناديا بنظام 

خروج املغلوب.
وكانت القرعة قد أسفرت عن تقسيم الفرق إلى 
مجموعتني، تضم األولى: )الكويت »بطل الدوري«، 
واليرموك، والساحل، والشباب، والنصر، والتضامن 

والفحيحيل(.
وج��اءت املجموعة الثانية: )القادسية »وصيف 
الدوري«، والعربي، واجلهراء، وبرقان، والساملية، 

وكاظمة، وخيطان، والصليبيخات(.
وتستكمل مباريات البطولة ال��ي��وم اخلميس، 
بإقامة 4 مباريات ضمن منافسات املجموعة الثانية، 

ويلعب الشباب مع النصر، والتضامن مع الفحيحيل، 
واجلهراء مع برقان، وخيطان مع الصليبيخات.

وح��ذر الصربي رادويكو افراموفيتش »رادي«، 
م����درب ال��ت��ض��ام��ن، الع��ب��ي ف��ري��ق��ه، م��ن م��واج��ه��ة 

الفحيحيل.
وقد رادي عقد اجتماعا مع الالعبني، على هامش 
ال��ت��دري��ب، أك��د خالله أن خ��س��ارة األح��م��ر على يد 
اجلهراء بستة أهداف، في املباراة الفاصلة، ال تعكس 

املستوى احلقيقي للمنافس.
وش��دد رادي على أن الالعبني يتعني عليهم بذل 
مجهود مضاعف، خ��الل اللقاء من أج��ل بلوغ دور 
الثمانية، مؤكدا أن املنافس يضم العبني موهوبني 

ميكنهم تقدمي مستويات جيدة.

أم��ا في اجلهراء فاألمور ال تبدوا واضحة حيث 
كشف مدير ال��ك��رة ف��ي ن��ادي اجل��ه��راء محمد علي 
العنزي، أن مهمة امل��درب الصربي بوريس بونياك 

قاربت على النهاية مع أبناء القصر األحمر.
وعاد بونياك إلى اجلهراء بداية املوسم احلالي، 
بعد مطالبات جماهيرية، خاصة أن امل��درب حقق 
قبل سنوات مع الفريق مستويات رائعة، لكنه رحل 

وقتها، إلى العربي.
وق��ال العنزي، في تصريح تلفزيوني، إن إدارة 
النادي ستبحث األم��ر نهاية املوسم، حيث تنتظر 
الفريق مشاركة مهمة في كأس األمير، األربعاء املقبل.
وش��دد على أن بونياك ال يتحمل مبفرده نتيجة 
تراجع النتائج، في املوسم احلالي، رغ��م البداية 

القوية، مؤكدا أن امل��درب ج��زء 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.
وأض��اف 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 أساس أنه العب محترف، فيما يخص 
املستحقات املالية، مشيرا إلى أن النادي ال ميانع في 

احترافه بالطرق الشرعية.

جدير بالذكر أن بقاء اجلهراء في الدوري املمتاز، 
جاء بعد خوض مباراة فاصلة مع وصيف دوري 
الدرجة األولى فريق الفحيحيل، حيث جنح اجلهراء 

في الفوز بسداسية نظيفة.
وطالب املدرب الصربي، العبي التضامن بالتأكيد 
على أن الفريق كان يستحق البقاء في الدوري املمتاز، 

بعد هبوطه لدوري الدرجة األولى.
يذكر أن مسابقة كأس األمير انطلقت في املوسم 
الرياضي )1961 - 1962( وحقق لقبها ن��ادي 
القادسية 16 م��رة، والعربي 15 م��رة، والكويت 
)حامل اللقب( 12 مرة، ونال كاظمة لقب البطولة 
7 م��رات، وأح��رز كل من الساملية، واليرموك اللقب 

مرتني، وأخيرا الفحيحيل مرة واحدة.

شعار األندية العربية لكرة القدم

اجلبري ينعى احلكم الدولي السابق محمد حبيب
 نعى وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون 
الشباب الكويتي محمد اجل��ب��ري لألسرة 
الرياضية الكويتية واخلليجية ببالغ األسى 
واحلزن واأللم رحيل احلكم الدولي الكويتي 
ال��س��اب��ق للعبة ال��ك��رة ال��ط��ائ��رة ورئ��ي��س 
جلنة قواعد اللعبة في االحتادين العربي 
واآلسيوي األسبق املغفور له محمد حبيب 
علي عبدالله الذي وافته املنية عن عمر يناهز 

68 عاما بعد صراع طويل مع املرض.
وق��ال ال��وزي��ر اجلبري في بيان صحفي 
أم��س األرب��ع��اء إن دول��ة الكويت واألس��رة 
الرياضية فيها فقدت برحيل احلكم الدولي 
السابق محمد حبيب أح��د أبنائها البررة 
ال��ذي حمل سجال رياضيا ناصعا ومسيرة 
حافلة باإلجنازات على املستويات احمللية 

واخلليجية والدولية.
وأض���اف أن ال��راح��ل ت��خ��رج على يديه 
الكثير من حكام اللعبة اخلليجيني وقد حظي 
بحب واح��ت��رام وتقدير جميع الرياضيني 
الكويتيني واخلليجيني الذين زاملوه طوال 

مشوار حياته الرياضي ملا متيز به من دماثة 
اخللق والعالقة الطيبة واالحترام املتبادل 

مع اجلميع.
ولفت إل��ى أن ال��راح��ل محمد حبيب كان 
هدفه األول واألخير رفع راية الكويت خفاقة 
في املجال الرياضي والكرة الطائرة بشكل 

خاص.
وأوضح أن املغفور له محمد حبيب الذي 
يعد أول محاضر عربي معتمد من االحتاد 
الدولي لقواعد اللعبة وقام بترجمة قواعدها 
القانونية إلى اللغة العربية عدة مرات لم 
يبخل يوما بجهد أو نصيحة العبا أو حكما أو 
محاضرا لكل من يطلبها فحاز محبة وتقدير 
واحترام كل املهتمني بلعبة كرة الطائرة لتظل 
ذك��راه ناصعة أم��ام اجلميع على املستوى 

اخلليجي والعربي والدولي.
وذك���ر ال��وزي��ر اجل��ب��ري أن امل��غ��ف��ور له 
بإذن الله تعالى متيز بسجل رياضي حافل 
ومشرف حيث بدأ حياته الرياضية أواخر 
ستينيات القرن املاضي العبا لكرة القدم 

ثم عمل مدرسا للتربية الرياضية وتدرج 
بوظيفته إل��ى أن أصبح موجها للتربية 

البدنية بوزارة التربية.
وب��ني أن الراحل عمل معلقا رياضيا على 
مباريات كرة الطائرة بدولة الكويت ثم دخل 
مجال التحكيم للعبة عام 1971 وأصبح حكما 
دوليا عام 1978 ثم عضوا في جلنة احلكام 
لكرة الطائرة في بداية ثمانينات القرن املاضي 
في االحت��اد العربي للعبة ثم رئيسا للجنة 
احلكام في دول مجلس التعاون اخلليجي ثم 
عضوا بلجنة املسابقات باالحتادين العربي 
واآلسيوي ليصبح بعد ذلك أول حكم عربي 

عاملي للعبة كرة الطائرة عام 1984.
وف��ي ختام بيانه تقدم ال��وزي��ر اجلبري 
بخالص ال��ع��زاء وامل��واس��اة إل��ى أس��رة فقيد 
الرياضة الكويتية احلكم ال��دول��ي الكبير 
املغفور له محمد حبيب وإلى األسرة الرياضية 
الكويتية واخلليجية والعربية داعيا املولى 
تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله 

ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

العتيبي: رماة احلرس الوطني حققوا 
إجنازات للرماية الكويتية

قال رئيس نادي الرماية الكويت دعيج العتيبي الثالثاء ان تعاون النادي 
بتدريب رماة احلرس الوطني أثمر عن دعم املنتخبات الوطنية برماة مميزون 
حققوا اجنازات عديدة علي املستويات االقليمية والقارية والدولية. واضاف 
العتيبي في تصريح صحافي على هامش عقد النادي الدورة التدريبية للرماية 
األوملبية ملنتسبي احلرس الوطني مبجمع ميادين الشيخ صباح األحمد األوملبي 
ان هذه الدورة تأتي تفعيال لبروتوكول التعاون املشترك بني الطرفني الذي يهدف 

الى تدعيم املنتخبات الوطنية للرماية بالعناصر املميزة.
وذكر ان التعاون بني اجلانبني ادى الى بروز عدد من رماة احلرس الوطني 
مثل الرماة حمد النمشان برماية املسدس والذي متكن من الفوز بالبطولة العربية 
األخيرة ومنصور الطرقي برماية السكيت وبدر املطيري وفيصل الرشيدي 

برماية القوس والسهم األوملبي والرامي خالد عبدالسالم برماية البندقية.
واوضح ان الدورة التدريبية التي بدأت في 15 ابريل اجلاري وتستمر حتى 
الثالث من مايو املقبل تشهد مشاركة 55 راميا من منتسبي احلرس الوطني حيث 
مت توزيعهم علي اإلدارات الفنية بالنادي وهي رماية اخلرطوش واملسدس 

والبندقية والقوس والسهم األوملبي.
واش��ار الى انه سيتم فرز الرماة املتميزين من املشاركني في ال��دورة عقب 
انتهائها لعمل تدريبات مكثفة لهم حتت اشراف مدربي النادي معربا عن الشكر 
للقائمني على النشاط الرياضي في احلرس الوطني لدعمهم املستمر لتطور 

رياضة الرماية الكويتية. 


