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منتخب الكويت يفوز على البحرين بافتتاح بطولة 
اخلليج التاسعة لكرة السلة على الكراسي املتحركة
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لقطة من املباراة

فاز منتخب الكويت لكرة السلة على الكراسي 
املتحركة على نظيره البحريني بنتيجة 56 نقطة 
مقابل 31 في املباراة االفتتاحية لبطولة اخلليج 
التاسعة للعبة التي انطلقت االثنني وتشهد كذلك 

مشاركة منتخبي السعودية واإلمارات.
وشهد اللقاء ظــهــورا مميزا لنجوم )أزرق( 
السلة على الكراسي املتحركة الــذيــن بسطوا 
سيطرتهم على معظم مجريات اللقاء لينهوا 
املباراة بفارق كبير وصل إلى 25 نقطة في حني 
تأثر املنتخب البحريني بغياب عدد من العبيه 
األساسيني ألسباب مختلفة.وأكد رئيس اللجنة 
املنظمة للبطولة رئيس النادي شافي الهاجري 
حــرص ناديه على تنظيم البطوالت اخلليجية 
ــة فــي مختلف األلــعــاب  ــاق اخلــاصــة بـــذوي اإلع
لتعزيز العالقات األخــويــة بــني رياضيي دول 
مجلس التعاون اخلليجي مرحبا بوفود املنتخبات 

املشاركة.
وقــال الهاجري في تصريح للصحفيني عقب 
حفل االفتتاح الذي أقيم في صالة النادي إن الدعم 
الكبير الذي حتظى به رياضة املعاقني الكويتية 
مــن الــدولــة أســهــم فــي اســتــمــرار متيزها مثمنا 
دعم الرئيسة الفخرية للنادي الشيخة شيخة 

العبدالله الصباحواملدير العام للهيئة العامة 
للرياضة الدكتور حمود فليطح لهذه البطولة 

التي تستمر ستة أيام.
وأوضح أن عدم مشاركة منتخبي قطر وعمان 
ــروف تتعلق بحداثة  ــرده إلــى ظ في البطولة م
تشكيل املنتخب القطري علما أن لقطر مشاركة 
إدارية متميزة تتمثل بحضور القطري عبدالقادر 
املطوع مراقبا للبطولة في حني حالت ظروف 
طارئة دون مشاركة منتخب عمان بعد أن كان 

مقررا أن يشارك.
وذكر أن العبي الكويت مستعدون بشكل طيب 
للبطولة وهم عازمون على حتقيق لقبها  للمرة 
التاسعة على التوالي معربا عن األمل في أن تظهر 
البطولة مبستوى فني عال يعكس تطور رياضة 

املعاقني اخلليجية.
وتضمن حفل االفــتــتــاح اســتــعــراض طابور 
الــعــرض للفرق املشاركة فــي حــني تولى مدير 
البطولة نائب رئيس النادي ناصر العجمي رفع 
علم البطولة في الصالة كما تولى كابنت منتخب 
الكويت الالعب عيسى الفضلي أداء قسم البطولة 
كذلك أدى احلكم الكويتي عبدالله السبتي قسم 

احلكام.

الكويت مرشح لعبور النصر
في نصف نهائي كأس ولي العهد

عماد غازي

تقام الــيــوم املــبــاراة األول من 
الــدور نصف النهائي في مسابقة 
كأس سمو ولي العهد، حيث يواجه 
فريق نــادي الكويت حامل اللقب 
نظيره نــادي النصر، فيما تقام 
غدا اخلميس املباراة الثانية بني 

العربي والقادسية.
وتتجه األنــظــار الــيــوم صوب 
اســتــاد محمد احلمد معقل نــادي 
الــقــادســيــة حيث يسعى العميد 
حــامــل اللقب ملــواصــلــة مــشــواره 
في الدافع عن لقبه حينما يواجه 
النصر فــي متــام الــســاعــة 6.35 
مساءا، وتصب جميع الترشيحات 
ــادي الكويت الذي  في مصلحة ن
يقدم عــروضــا قوية هــذا املوسم 
ويتصدر جدول ترتيب دوري فيفا 

املمتاز لكرة القدم.
واختتم الكويت تدريباته وركز 
مدرب الفريق محمد عبدالله على 
النواحي الفنية وتخفيف احلمل 
ــار  الــتــدريــبــي لــالعــبــني الزالــــة اث

االجهاد بسبب ضغط املباريات.
من جانبه، اعلن املنسق االعالمي 
عمر الزامل عن جاهزية االبيض 
فنيا ومعنويا ملواجهة النصر، 
مشيرا الى ان اجلهاز الفني اجتمع 
بالالعبني حلثهم على االستمرار 
في مسيرة االنتصارات والتتويج 

باللقب االول هذا املوسم.
وقــال الزامل ان اجلهاز الطبي 
يسعى الى جتهيز الالعبني سامي 
الصانع وصابر اخلليفة للمشاركة 
في املباراة، التي تتحدد على قرار 
مدرب الفريق، مضيفا ان االبيض 
يحترم دائما منافسه، مشيرا الى 
ان النصر ميتلك العبني محليني 

واجانب على مستوى جيد، وندرك 
ان مباريات الكؤوس تختلف عن 
الدوري ال مجال للتعويض، مشيرا 
الــى ثقته الكاملة بالالعبني في 

تخطي النصر وبلوغ النهائي.
صابر خليفة يقترب من الرحيل

ــد التونسي صابر  من جهته أكَّ
خليفة، احملترف في الكويت أنَّ 
عودته للنادي األفريقي التونسي، 

باتت قريبة.
وقــال خليفة، فــي تصريحات 
تليفزيونية: “حصلت محادثات 
بيني ورئيس األفريقي عبد السالم 
اليونسي، ونائبه مجدي اخلليفي. 
ــرار النهائي  ــق أنــا فــي انــتــظــار ال
للفيفا بخصوص رفع إلغاء منع 

االنتدابات عن النادي التونسي”.
وأضـــاف “ميكن الــقــول بأنني 

قريب جًدا من العودة لفريقي”.
وعــبــر اخلليفي عــن سعادته 
بالفوز الذي حققه األفريقي، على 
الهالل السوداني )3-1(، بذهاب 

دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.
وقــال: “تابعت اللقاء وسعدت 
بــاألداء البطولي لالعبني، خاصة 
بالل العيفة، ووسام يحي، وزهير 
الذوادي، الذين طالتهم االنتقادات 

في الفترة األخيرة، وأكدوا أنهم ما 
يزالون قادرين على تقدمي اإلضافة 

للفريق”.
ــم “جمهور األفــريــقــي،  ــت وخ
كــان رائــًعــا أمــس فــي لقاء الهالل 
الــســودانــي، وذكــرنــي بتشجيعه 
لــي وتغنيه باسمي، وأوجـــه له 
باملناسبة حتية كبيرة ألنه يبقى 

من أبرز نقاط قوة األفريقي”.

لقطة سابقة من مباراة الكويت والنصر


