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• فرص نادي العيون تراجعت في املنافسة
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• يوفنتس خسر أمام ويفس

تصوير :مبارك املهلهل

هزما فاموس ونيفي في الجولة العاشرة من البطولة

وست وينغ وجاغوار بقيا في صدارة الدوري النسائي لكرة القدم
كتب يحيى �سيف:

احتفظت فتيات فريق و�ست وينغ بفر�صهن يف
املناف�سة على لقب دوري كرة القدم الن�سائي
الذي تنظمه اللجنة الن�سائية يف احتاد الكرة
بالتعاون مع الهيئة العامة للريا�ضة اثر فوزهن
على فريق فامو�س 1/2باملباراة التي جرت
بينهما م�ساء الأربعاء املا�ضي على املالعب

الفرعية ال�ستاد جابر الدويل يف �إطار لقاءات
اجلولة العا�رشة من البطولة ورف��ع الفائز
ر�صيده �إلى  27نقطة وبقي ر�صيد اخلا�رس عند
 24نقطة وتراجع للمركز الثالث وظل جاغوار
يف ال�صدارة بفارق الأهداف عن و�ست وينغ حيث
ميلكان نف�س الر�صيد ولكل منهما  27نقطة بعد
ان �أمطر جاغوار �شباك فريق نيفي بت�سعة �أهداف
نظيفة ليوا�صل رفع ح�صيلة الأهداف التي ت�ساهم

يف بقائه على القمة.
ويف بقية النتائج فاز ويف�س على يوفنت�س 1/2
ورفع الأول ر�صيده �إلى  13نقطة وجتمدت نقاط
اخلا�رس عند  3نقاط وحقق نادي الفتاة فوزا
الفتا على نادي العيون � /5صفر ورفع الفتاة
ر�صيده الى  24نقطة وبقي يف دائرة املناف�سة يف
املركز الرابع بنف�س ر�صيد فامو�س الذي يتفوق
عليه بفارق الأه��داف ومل يتمكن نادي العيون

من رفع ر�صيده عن  7نقاط وتراجعت فر�صه يف
املناف�سة على اللقب ويحاول حت�سني الرتتيب
يف املباريات املقبلة.
وتلقى فريق اجلامعة الأمريكية هزمية جديدة
من فريق �سفن �صفر 3 /وارتفع ر�صيد الأخري �إلى
 14نقطة وخال ر�صيد اخلا�رس من النقاط وتوقف
عند املركز الأخ�ير بني الفرق امل�شاركة يف
الدوري الن�سائي وتقام البطولة بنظام الدوري

من دورين ذهاب و�إياب ويتوج باللقب الفريق
الأك�ثر نقاط ًا يف نهاية البطولة ومل ي�شارك
فريق فتيات حويل يف اجلولة ال�سابقة وميلك
 15نقطة .اجلدير بالذكر �أن املناف�سة تنح�رص
بني �أربعة فرق حتى الآن وهي جاغوار املت�صدر
وو�ست وينغ وفامو�س ون��ادي الفتاة وت�سعى
الفرق االخرى �إلى حت�سني الرتتيب واالن�ضمام
لفرق ال�صدارة يف الق�سم الثاين من الدوري .

براعم كرة الكويت شاركوا
في بطولة داخلية للصغار
كتب يحيى �سيف:

يف �إطار االهتمام الذي توليه �إدارة
ن��ادي الكويت برعاية املواهب
ال��واع��دة من فئة ال�صغار بكرة
القدم �أقام قطاع الرباعم بالنادي
بطولة داخ��ل��ي��ة ل��ه��ذه الفئة من
مواليد  2009/2008و�شمل اخلتام
توزيع امليداليات على جميع الفرق
امل�شاركة و�شهادات التقدير لأولياء
الأم���ور تقدير ًا حلر�صهم الدائم
ودعمهم لإدارة القطاع وم�ساندتهم
لأبنائهم الالعبني وت�شجيعهم على

اال�ستمرار يف التدريب وامل�شاركة
يف املباريات خالل هذا املو�سم.
ويويل نادي الكويت رعاية كاملة
وعناية خا�صة بفئة الرباعم من
�صغار العبي ال��ك��رة وي��وف��ر لهم
الدعم امل��ادي واملعنوي وكافة
الإمكانيات الالزمة للتدريب ف�ضال
عن �أجهزة فنية و�إدارية على م�ستوى
عال.
كما يعلن ال��ن��ادي يف نهاية كل
مو�سم عن ا�ستقبال الالعبني اجلدد
الراغبني يف االن�ضمام الى قطاع
براعم الكرة ممن يجدون يف �أنف�سهم

املوهبة حيث يتم اختيارهم بعناية
لالن�ضمام �إلى �صفوف ال�صغار.
وانعك�ست جهود جمل�س الإدارة على
نتائج النادي يف دوري الرباعم
حيث ف��از العميد باللقب واحتل
العربي امل��رك��ز ال��ث��اين وكاظمة
الثالث .ويوا�صل اجلهاز الفني
ا�ستعداداته للم�شاركة يف بطولة
ك��ا���س ال�براع��م ال��ت��ي تنطلق يف
مار�س املقبل وي�سعى �إلى حتقيق
الثنائية وهو مر�شح قوي لتحقيق
هذا الهدف بالتناف�س مع العربي
وكاظمة والقاد�سية.

مدربة ألمانية :يبهرني تطور الكرة النسائية في قطر

• جانب من تدريبات سيدات قطر

قالت مونيكا �ستاب والتي تعد رائ��دة كرة
القدم لل�سيدات يف �أملانيا :قبل �أن �أ�ستلم
زرت
من�صبي كمدربة ملنتخب قطر لل�سيدات
ُ
قطر عدة م��رات ،مبا يف ذلك رحلة يف �إطار
بعثة للفيفا،احلقيقة هي �أين معجبة بالتطور
الذي حققته كرة قدم ال�سيدات يف قطر .بو�سع
املرء مالحظة العمل الذي قام به �أ�شخا�ص
رواد مثل رئي�س جلنة ريا�ضة املر�أة القطرية
ّ
�أح�لام �سامل مبارك املانع من �أجل الرتويج
لل�سيدات يف ع��امل الريا�ضة .تطورت قطر
على امل�ستوى االجتماعي وو�صلت الر�سالة
ال�صحيحة لل�سيدات .الفكرة التي تبنيتها هي
القيام باخلطوة التالية مع احرتام الثقافة
القيت ظروف عمل
القطرية والت�أقلم معها.
ُ
ممتازة هنا ،و�إين على قناعة ب�أننا �سنكون
قادرين على امل�ساهمة ب�شكل فعال يف �إطار
م�رشوع التطوير الذي ميتد خلم�س �سنوات.
وحول ما اذا كان ب�إمكان كرة القدم لل�سيدات

يف العامل العربي �أن ت�ستفيد من ك�أ�س العامل
يف قطر قالت� :أجرينا مباحثات �إيجابية مع
اللجنة العليا لقطر� .إنهم ملتزمون بدعم
�إن�شاء �أكادميية لكرة القدم لل�سيدات .يعترب
ذلك م�ؤ�رش ًا عظيم ًا عند الأخذ بعني االعتبار
أمر جديد
�أن كرة القدم لل�سيدات يف قطر هي � ٌ
مت �إدخاله ر�سمي ًا عام  .2009ال يزال هناك
الكثري مما يجب القيام به ،وبخا�صة يف جمال
التوعية .متثل ك�أ�س العامل فر�صة عظيمة لكي
نظهر للعامل �أجمع مدى التطور الذي طر�أ على
الأمور يف قطر .ب�إمكان كرة القدم لل�سيدات يف
العامل العربي �أن ت�ستفيد من ك�أ�س العامل.
وامل�شهورون عاملي ًا �سي�ساعدون على الرفع
من �ش�أن كرة قدم ال�سيدات يف العامل العربي،
فيمثل را�ؤول من��وذج� ًا ُيحتذى به للرجال
��ر مثري
وال�سيدات على ح� ّ�د ���س��واء� .إن��ه �أم� ٌ
للإعجاب �أن نرى مثل هذا النجم الكبري يبذل
هذا اجلهد الكبري وبهذا القدر من التوا�ضع .ما

من �شكّ ب�أنه �سيكون من العظيم تواجد قُ دوات
من الن�ساء مثل مارتا �أو لوتا �شيلني مل�شاركة
خرباتهن مع الالعبات �أي�ضاً.
وحول ما اذا كان ميكن ملنتخب عربي الت�أهل
�إلى ك�أ�س العامل لل�سيدات على املدى القريب
قالت :من املثري للإعجاب النظر �إلى كيفية
تطور كرة قدم ال�سيدات يف العامل العربي منذ
عام  .2006تعترب الأردن من �أف�ضل  8فرق يف
�آ�سيا وال تزال �أمامها فر�صة الت�أهل �إلى ك�أ�س
العامل لل�سيدات � .إنها تعترب مثا ً
ال جيد ًا ملدى
التطور الذي جرى على مدى ال�سنوات � 10إلى
� 15سنة .فل�سطني متلك منتخب �سيدات يلعب
ب�شكل منتظم ،وت�سانده جماهري غفرية.
بالإجمال تتعاظم قوة كرة القدم بينما تختفي
الآراء امل�سبقة� .إن ا�ستمر التطور بالوترية
احلالية فبالفعل بو�سع بع�ض الدول العربية
�أن ت�صل لأعلى امل�ستويات الأوروبية خالل 30
عاماً.

• براعم الكويت مع أولياء األمور

فاطمة المري تصنع إنجازاً جديداً
في فروسية اإلمارات
قام ال�شيخ ه��زاع بن
�سلطان ب��ن زاي���د �آل
نهيان ،رئي�س نادي
تراث الإمارات وال�شيخ
خالد بن �سلطان بن
زايد �آل نهيان بتتويج
ال���ف���ار����س���ة ف��اط��م��ة
جا�سم �سعيد املري
ع��ل��ى ���ص��ه��وة اجل���واد
«ادل �أك�بر اي��ك��و» من
ا���س��ط��ب�لات دب����اوي
الفائزة باملركز الأول
بك�أ�س رئي�س الدولة
ل��ل�����س��ي��دات مل�سافة
 100.51ك��ل��م ،وفقا
لربوتوكول بوذيب،
ك��م��ا ت��وج��ا الفائزة
ب���امل���رك���ز ال���ث���اين
الفار�سة مرية جا�سم
حممد الأن�صاري على
�صهوة اجلواد «يور�ش
روكتليد» من ا�سطبالت
ال�ب�راري ،والفار�سة
مارتينا ال��ت��ي حلت
ث��ال��ث��ة ع��ل��ى �صهوة
اجل���واد «ره��ي��ب» من
ا�سطبالت العا�صفة .2
و�شهد ال�شيخ �سلطان
ب��ن زاي���د جانبا من
م��ن��اف�����س��ات �سباق
ال�سيدات مل�سافة  100.51كلم ،الذي �شاركت فيه 68
فار�سة ،كما قام �سموه بجولة تفقدية يف مرافق قرية
بوذيب التقى خاللها بعدد من امل�رشفني واملدربني
وطواقم التحكيم ور�ؤ�ساء اللجان الفنية واطم�أن
منهم على �سري الإج���راءات املتعلقة بال�سباق،
وا�ستمع منهم �إلى تقييمهم لنتائج االلتزام بتطبيق
بروتوكول بوذيب املعتمد ل�سباقات قرية بوذيب،
حيث �أبدوا جميعا ارتياحهم لهذا النظام والنتائج
الإيجابية التي ح�صل عليها خمتلف الفر�سان حلماية
خيولهم واملحافظة عليها بطريقة م�ستدامة،و�أثنى
�سموه على جهودهم م�شددا على �أهمية التطوير
والعمل اجلاد لإجناح هذه ال�سباقات واملحافظة
على �صحة اخليل والفر�سان.
ي�أتي ذلك حر�صا من ال�شيخ �سلطان بن زايد �آل
نهيان على الوقوف على الإج��راءات وعمل اللجان

• فاطمة املري

التي من �ش�أنها ت�شكيل دعم للم�شاركني وحتفيزهم
نحو ريا�ضتهم وقوانينها اجلديدة وفق بروتوكول
بوذيب� ،إذ ت�شكل �سباقات قرية بوذيب لركوب القدرة
والتحمل حمطات مهمة يف �سباقات القدرة وعلى
امل�ستويات كافة ،ويف �إطار توجيهات ودعم �سموه
لت�أكيد االهتمام الكبري بفرو�سية الإمارات وفر�سانها،
ال�سيما فئتي النا�شئة وال�شباب ،لإك�سابهم املزيد
من اخل�برات وامل��ه��ارات لت�أهيلهم للدخول �إلى
املناف�سات الكربى والدولية بثقة وم�ستوى عال
يعك�س ال�صورة املثلى وامل�ستوى املتقدم لريا�ضة
القدرة يف الدولة ،خا�صة بعد التقدم الكبري الذي
�شهدته �سباقات القدرة التي حتت�ضنها قرية بوذيب،
والتي تقام وفقا لربوتوكول بوذيب الذي يركز
على التناف�س ال�رشيف واحلفاظ على �صحة اخليل
و�سالمتها.

