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انطالق بطولة الكويت
الدولية لشراع األوبتمست
في النادي البحري
انطلقت �صباح �أم�س ال�سباقات
التجريبية لبطولة الكويت
الدولية للقوارب ال�رشاعية،
�صنف الأوبتم�ست ،التي تنظمها
جلنة ال�رشاع والتجديف والكاياك
يف ال��ن��ادي البحري الريا�ضي
الكويتي ,يف الفرتة من  7وحتى
 10ف�براي��ر احل���ايل ,وذل���ك يف
�إطار احتفاالت الكويت الوطنية
مب��رور ال��ذك��رى الثانية ع�رشة
على تويل �سمو �أمري البالد مقاليد
احلكم ,ومرور الذكرى ال�سابعة
واخلم�سني لال�ستقالل ,وال�سابعة
والع�رشين ليوم التحرير.
و�أ�شار نائب رئي�س اللجنة �أحمد

عبدال�سالم الفيلكاوي ال��ى �أن
البطولة التي تقام فعالياتها
يف مقر اللجنة ب�شاطئ امل�سيلة,
ت�شهد م�شاركة  36العبا والعبة
م��ن م����صر واجل���زائ���ر وتون�س
والبحرين والإم���ارات و�إيطاليا
وك��ن��دا وب��ل��غ��اري��ا �إل���ى جانب
الكويت� ,إل��ى جانب م�شاركة
احلكم الدويل البلغاري �أ�ستاين,
واحل��ك��م ال����دويل امل����صري د.
م��دح��ت غ����زال وجم��م��وع��ة من
احلكام الدوليني ,و�إن ال�سباقات
الر�سمية للبطولة �ستنطلق اليوم
اخلمي�س من ال�ساعة العا�رشة
�صباحا حتى الرابعة ع�رصا,

و�سوف ت�ستمر على امتداد يوم غد
اجلمعة وال�سبت الذي �ستختتم
ف��ي��ه ال��ب��ط��ول��ة ب ��إق��ام��ة احلفل
اخلتامي ال�ساعة الرابعة ع�رصا
يف مقر النادي بال�ساملية.
و�أ���ض��اف �أن املنتخب الكويتي
الذي ي�شارك يف البطولة يتكون
م���ن جم��م��وع��ة م���ن العنا�رص
الواعدة واملتميزة على امل�ستوى
اخلليجي العربي والدويل ومنهم
فهد احلمدان ,علي الفيلكاوي,
ع��ب��دال��ل��ه ال��ق�����ص��ار ,عبدالله
الفيلكاوي ,وعلي القالف� ,إلى
جانب الالعبة املتميزة �سارة
الق�صار .

• من السباقات التجريبية للشراع وفي االطار أحمد الفيلكاوي

يستضيفه مضمار الشهيد فهد األحمد بكبد

الربيع :تمت مناقشة طلبات «الفيفا» ويتم عرضها على الجمعية العمومية

هيئة الرياضة تضع اللمسات األخيرة
قبل انطالق سباق الخليج للهجن

لجنة التسوية باتحاد كرة القدم
عقدت اجتماعها األول

انتهت اللجنة املنظمة من و�ضع اللم�سات االخرية على
التح�ضريات اخلا�صة ملناف�سات الن�سخة الثامنة ع�رشة
لبطولة الكويت ل�سباق الهجن التي تقام حتت رعاية
�صاحب ال�سمو �أمري البالد ال�شيخ �صباح االحمد خالل
الفرتة من  10الى  15فرباير احلايل ي�ست�ضيفها م�ضمار
ال�شهيد فهد الأحمد يف نادي الهجن مبنطقة كبد.
و��صرح ع�ضو اللجنة العليا ورئي�س جلنة العالقات
العامة للبطولة خالد ال�سبيعي مدير ادارة العالقات
العامة واالعالم بالهيئة العامة للريا�ضة ان مناف�سات
البطولة �ستنطلق يف ال�ساعة ال�سابعة �صباح يوم ال�سبت
املقبل ،وت�ستهل ب�إقامة  4ا�شواط يف الفرتة ال�صباحية
ثم افتتاح القرية الرتاثية املقامة على هام�ش البطولة
والتي حتاكي حياة �أهل البادية وعاداتهم الأ�صيلة يف
الكويت قبل االنتقال �إل��ى امل�ضمار الرئي�سي لإقامة
االفتتاح الر�سمي للبطولة بح�ضور ممثل �صاحب ال�سمو

يعقبه اقامة  4ا�شواط رئي�سية وت�شتمل مناف�سات البطولة
على � 81شوط ًا يف �سته اي��ام على فرتتني �صباحية
وم�سائية ،م�شري ًا الى و�صول معظم الهجن امل�شاركة من
دول جمل�س التعاون للم�شاركة يف البطولة .وا�ضاف ان
اع�ضاء جلنة العالقات العامة يعملون على مدار ال�ساعة
بجميع منافذ الكويت الربية والبحرية ومطار الكويت
ال�ستقبال امل�شاركني و�ضيوف البطولة
وقال ال�سبيعي انه للمرة االولى ت�شهد بطولة الكويت
و�صو ًال للهجن امل�شاركة عن طريق البحر حيث و�صلت
ميناء ال�شويخ � 5سفن حمملة بهجن عدد من امل�شاركني
من دولة قطر ،كما و�صلت الهجن االماراتية وال�سعودية
عن طريق الرب،حيث قامت جلنة العالقات العامة
با�ستقبالهم يف ميناء ال�شويخ واملنافذ الربية وتي�سري
جميع االمور بنقل الهجن الى حظائر النادي وا�ست�ضافة
الوفود امل�شاركة.

األهلي يلتقي الفيصلي بالدوري السعودي

ديربي الرياض يشهد صراع ًا ناري ًا
بين النصر والهالل الليلة

ت�شهد امل��رح��ل��ة احلادية
وال��ع����شري��ن م���ن بطولة
ال�سعودية لكرة القدم اليوم
مباراة ديربي الريا�ض بني
ال��ه�لال املت�صدر وحامل
اللقب والن�رص الثالث،
بينما يخو�ض االهلي الثاين
مواجهة مرتقبة مع الفي�صلي
الرابع.
ويت�صدر الهالل الرتتيب
بر�صيد  42نقطة ،مقابل
 38لالهلي ،بينما يت�ساوى
الن�رص والفي�صلي ب��ـ 30
نقطة لكل منهما.
وي�سعى الهالل الى تعزيز
�صدارته للرتتيب والرتكيز
على االح��ت��ف��اظ باللقب،
بعدما ودع م�سابقة ك�أ�س
• املواجهة تتجدد بني البريك والفريدي
امللك ومل يتبق له حمليا
�سوى الدوري .و�ستكون املباراة الأولى للهالل بعدما الأرجنتيني غو�ستافو كوينتريو�س والتعاقد مع الكرواتي
تعاقد م�ؤخرا مع املغربي �أ�رشف بن�رشقي والأرجنتيني كورون�سالف يور�سيت�ش الذي قاد املنتخب ال�سعودي يف
�إيزيكييل �سريوتي .و�أك��د النادي ان الالعبني �شاركا ك�أ�س اخلليج الـ .23
يف التمارين مع الفريق الثالثاء ،ومن املقرر ان يتم ومتكن يور�سيت�ش يف مهمته الأولى من وقف هدر النقاط
وجتاوز �أحد بهدفني نظيفني يف املرحلة ال�سابقة.
تقدميهما ر�سميا.
وتراجع م�ستوى الهالل يف املراحل الأخ�يرة� ،إال �أنه وتبدو �صفوف الن�رص ،ال�ساعي الى رد اعتباره امام الهالل
ا�ستعاد عافيته يف مباراته املا�ضية عندما قلب ت�أخره بعد خ�سارته �أمامه يف مرحلة الذهاب ،مكتملة با�ستثناء
�أم��ام الباطن �إلى فوز  ،1-5وا�ستفاد من تعرث الأهلي غياب هدافه حممد ال�سهالوي للإ�صابة .ويربز يف �صفوف
وتعادله �سلبا �أمام جاره االحتاد لتو�سيع الفارق �إلى الفريق وليد عبدالله وعمر هو�ساوي وعبدالرحمن العبيد
و�إبراهيم غالب و�أحمد الفريدي.
�أربع نقاط.
ويعاين الهالل من غيابات ناجمة عن �إ�صابة عدد من ويف املباراة الثانية ،يتطلع الأهلي �إلى جتاوز تعرثه
جنومه كالربازيلي كارلو�س �إدواردو وال�سوري عمر �أمام االحتاد عندما ي�ست�ضيف الفي�صلي على �ستاد مدينة
خريبني ون��واف العابد ،ويعول على �آخرين �أمثال امللك عبدالله الريا�ضية يف جدة ،وهو يبحث عن عودة
عبدالله املعيوف و�أ�سامة هو�ساوي ويا�رس ال�شهراين �رسيعة �إلى االنت�صارات لالبقاء على الفارق مع الهالل
على حاله على اقل تقدير� ،أمال بتقلي�صه يف حال تعرث
وحممد الربيك.
من جهته ،بات الن�رص نظريا بعيدا عن املناف�سة على االخ�ير �أم��ام الن�رص يف املباراة التي تقام بالتوقيت
اللقب ،فقد �ساءت نتائجه وعرو�ضه يف املراحل املا�ضية ذاته،وي�سعى الفي�صلي ب��دوره الى حتقيق الفوز بعد
التي خ�رس خاللها نقاطا �سهلة ،ما دفع الى �إقالة مدربه تعادله مع الفيحاء وخ�سارته امام التعاون.

ضمن مالعب مونديال قطر 2022

أعمال استاد الوكرة تنجز نهاية العام
بسعة  40ألف متفرج
ك�شف م�س�ؤولون قطريون �أن الأعمال
يف ا�ستاد ال��وك��رة� ،أح��د املالعب
امل�ضيفة لك�أ�س العامل يف كرة القدم
 2022وال���ذي �صممته املعمارية
العراقية الربيطانية الراحلة زها
ح��دي��د� ،ستنجز ب��ح��ل��ول «نهاية
ال�سنة» احلالية.ويعد امللعب من
�أبرز املالعب امل�ضيفة للمونديال،
وتبلغ �سعته نحو � 40ألف م�شجع،
وتقدر قيمة �إجنازه بنحو  575مليون
دوالر �أمريكي .و�إ�ضافة الى الوكرة،
يتوقع ان تنجز ال�سلطات القطرية

هذه ال�سنة �أعمال بناء ا�ستاد البيت
«تبلغ �سعته � 60ألف م�شجع».
وق��ال مدير م�رشوع ا�ستاد الوكرة
ث��اين خليفة ال���زراع« :ن��أم��ل يف ان
ننتهي «من االعمال» بنهاية ال�سنة
احلالية ،وعندها �سيكون «امللعب»
جاهزا لال�ستخدام» .و�ستكون �إحدى
اخلطوات الرئي�سية على طريق �إجناز
الأعمال ،االنتهاء من �أ�شغال �سقف
امللعب القابل للفتح واالغ�ل�اق،
وال��ذي �سيت�ألف من  1400قطعة.
و�صمم ال�سقف بطريقة جتعله م�شابها

لأ�رشعة مراكب «الداو» الرتاثية،ومن
املقرر ان يتم جمع ال�سقف بداية يف
ايطاليا ،قبل �شحنه الى قطر.
و�أ����ش���ار ال����زراع ال���ى ان امللعب
�سي�ست�ضيف مباريات «اختبارية» بعد
�إجنازه ،منها مباريات دولية ودية
حمتملة .ومن املتوقع �أن ي�ست�ضيف
ا�ستاد ال��وك��رة مباريات يف ك�أ�س
العامل حتى ال��دور ربع النهائي،
وهو يعد من �آخر الت�صاميم الكبرية
حلديد التي رحلت يف العام 2016
عن عمر ناهز  65عاما.

• خالد السبيعي

عقدت جلنة الت�سوية املكلفة بادارة �ش�ؤون احتاد كرة القدم اجتماعها
الأول ،وذلك بح�ضور رئي�س اللجنة د .م�شـــعل الرب ّيع و�ســـكرتري اللجـــنة
م�سـاعد العجـــيل و�أع�ضاء اللجنة علي مـــروي وخالد اجلارالله ومرزوق
العجمي.
وا�ستعر�ضت اللجنة خالل اجتماعها البنود املدرجة على جدول االعمال.
وعقب انتهاء االجتماع� ،رصح رئي�س اللجنة د.م�شـعل الرب ّيع �أن اللجنة
اطلعت على كتاب االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا» املـــ�ؤرخ يف الأول من
فرباير احلايل واملت�ضمن ت�شـــكيل جلنة الت�ســوية واملهام املنـوطة بها
�إلى جانب �إدارة �شـ�ؤون االحتاد وكذلك مراجعــة لوائـــح االحتاد ل�ضـــمان
توافق تعـديالتها مع متطلبات لوائح االحتـــاد الدويل واالحتاد اال�سـيوي
لكرة القدم على ان يتم ت�ضمـينها جلنة االخــالق وجلنة املن�شـطات
واعتمادها من قبل اجلمعية العمومية واجراء انتخابات ملجلـ�س �إدارة
جديد لالحتـاد يف موعد اق�صاه  20مايو القبل.
و�أو�ضح رئي�س اللجنة �أن اع�ضاء اللجنة �أكدوا ا�ستمرار اللجنة االعالمية
يف عملها بت�شكيلها احلايل بالإ�ضافة �إلى تكلــيف ع�ضو اللجنة علي مروي
متحدث ًا ر�سـمي ًا با�ســـم اللجنة ،م�شـريا �إلى �أن اللجنة اعتمدت وقبلت
ا�ستقالة ر�ؤ�ساء اللجان ال�سابقني.

• مشعل الربيع

الحرب الكالمية تشتعل بين ماميتش وريجيكامب

العين يتنزه أمام اإلمارات ...والظفرة يواجه دبا الفجيرة
ي�أمل العني يف تو�سيع الفارق يف
ال�صدارة عندما يخو�ض مباراة
�سهلة امام االمارات احلادي ع�رش
قبل االخري،اليوم يف املرحلة
ال�ساد�سة ع����شرة م��ن ال���دوري
االماراتي لكرة القدم.
ويت�صدر العني الرتتيب بر�صيد
 35نقطة وب��ف��ارق نقطتني عن
ال��وح��دة وارب���ع ع��ن الو�صل،
ويتطلع الن يقدم له حتا العنيد
على ار�ضه واجلزيرة حامل اللقب
خدمة جليلة با�سقاط مناف�سيه
املبا�رشين.
ويهم العني كثريا ان يرتاح يف
�صدارته قبل خو�ض مباراتني
يف غاية ال�صعوبة عندما يحل
�ضيفا على ال�شارقة يف املرحلة
ال�سابعة ع�رشة ،ثم ي�ست�ضيف
ال���وح���دة يف م��واج��ه��ة �شبه
حا�سمة.
وت�صب كل الرت�شيحات ل�صالح
ال��ع�ين لتخطي االم����ارات قبل
االخ��ي�ر ب��ر���ص��ي��د  11نقطة،
وال�سيما ان املت�صدر وجه ر�سالة
�شديدة اللهجة للفرق الزائرة
مللعبه يف �آخر مباراتني خا�ضهما فوق ميدانه
باكت�ساح حتا  2-6وعجمان  .0 - 7وجاء فوز
العني على عجمان يف املرحلة املا�ضية ب�سباعية
نظيفة �سجل منها جنمه امل�رصي ح�سني ال�شحات
ثالثة اهداف و�ساهم يف �صناعة هدفني اخرين

• تفاؤل في تدريبات العني

لريان ي�سلم واحمد خليل ،ليزيد من ثقة املدرب
الكرواتي زوران ماميت�ش بفريقه وقدرته على
احراز اللقب الثالث ع�رش يف تاريخه.
وقال ماميت�ش بعد املباراة يف ا�شارة الى مطاردة
الوحدة :حاليا ال يوجد اي فريق بامكانه ان
ميثل �ضغوطا على العني ،وعلى من يتطلع الى

املناف�سة على اللقب م�ضاعفة
جهوده للحاق بفريقنا» .وا�شعل
ت�رصيح ماميت�ش ن��ار الغ�ضب
ع��ن��د ن��ظ�يره م����درب ال��وح��دة
ال��روم��اين ل��ورن��ت ريجيكامب
ال��ذي رد ع�شية م��ب��اراة فريقه
م��ع حتا بالقول «م��ن��ذ بداية
ال��دوري ذكرنا ان ردنا �سيكون
داخل امللعب ولي�س داخل قاعة
امل�ؤمترات ال�صحافية» .وتابع
ريجيكامب «ال ارى كرة القدم
بهذا ال�شكل ،ال بد ان يكون هناك
احرتام وتقدير الي فريق اخر،
من جهتنا نحرتم جميع الفرق،
ولن احتدث يوما عن ان فريقي
اف�ضل م��ن االخ��ري��ن ،وام��ل ان
ي�سمع العبونا ما قاله زوران،
وان يزيدهم حما�سا يف الفرتة
املقبلة ،واذا كان ما قاله «مدرب
العني» ي�سعده ،فاالمر يرجع
اليه» .وا�شاد ريجيكامب بحتا
التا�سع بر�صيد  13نقطة والذي
مل يخ�رس يف اخر ثالث مباريات
اقيمت على ملعبه «�أعرف فريق
حتا ج��ي��دا ،ه��و ف��ري��ق يقاتل
دائما ،و�سيعمل من اجل الفوز على ملعبه ،علينا
الرتكيز والعمل اجلاد من بداية املباراة وحتى
نهايتها ،وان ال نقع يف االخطاء ،واي مباراة
لنا يف الفرتة املقبلة هي مبثابة نهائي»،ويلعب
اخلمي�س اي�ضا ،الظفرة مع دبا الفجرية.

الغرافة في اختبار صعب أمام الدحيل المتصدر

كالسيكو السد والريان يشعل أجواء الدوري
القطري اليوم
يرتقب متابعو دوري جنوم قطر،
انطالق اجلولة  16من امل�سابقة،
ال��ي��وم ،ومعها �سيكون املوعد
الأكرث �إثارة حيث مباراة الكال�سيكو
بني فريقي ال�سد والريان.
و�ستقام هذه املباراة املرتقبة على
ملعب جا�سم بن حمد بنادي ال�سد،
م�ساء ال��ي��وم ،وت�سبقها مباراة
الغرافة والدحيل على ملعب ثاين
بن جا�سم بنادي الغرافة.
وم��ب��اري��ات ه���ذه اجل��ول��ة مهمة
ل��ل��غ��اي��ة ،لأن��ه��ا ب�ين الأط����راف
املتناف�سة ،فالكال�سيكو بني ال�سد
وال���ري���ان ،يجمع ب�ين �صاحبي
املركزين الثاين والثالث ،والفائز
منهما �سوف يحافظ على حظوظه
يف مناف�سة الدحيل على اللقب� ،أما
اخلا�رس فقد يبتعد عن املناف�سة.
وتعد مباراة ال�سد والريان خارج
التوقعات ،ولكن امل ��ؤك��د �أنها

نظرا ملا ي�ضمه
�ستكون مباراة قوية ً
الفريقان من نخبة من الالعبني
القادرين على �صناعة الفارق.
وي�أتي بعد ذلك لقاء الدحيل مع
الغرافة ،فهي مباراة بنكهة �آ�سيوية
قبل انطالق م�شوار الفريقني يف
دوري الأبطال الأ�سبوع املقبل.
و�أ�صبح يف حكم امل�ؤكد ،ا�ستعادة
ن���ادي ال�����س��د ،خل��دم��ات جنميه
يوغرطا حمرون وبغداد بوجناح.
و�شهدت تدريبات ال�سد ،م�شاركة
قوية لبوجناح ،ال��ذي غ��اب عن
الفريق على مدار الفرتة الأخرية
ب�سبب الإ���ص��اب��ة ،فيما �سيعود
حمرون بعد غيابه عن املباراة
املا�ضية ب�سبب الإيقاف.
وخ�ضع رباعي حرا�س املرمى� ،سعد
الدو�رسي وم�شعل ال�شمري وجهاد
حممد و�سامي �سبيت ،لتدريبات
قوية ،حتت �إ�رشاف مدرب احلرا�س

الإيطايل لوكا �سكنزاين ،والذي ركز
على تدريبات الر�شاقة والتوازن
ورد الفعل.
وخ��ا���ض ف��ري��ق ال�����س��د ،م��ران��ه
الرئي�سي ،على امللعب الفرعي
بالنادي ،وحر�ص اجلهاز الفني
بقيادة الربتغايل ف�يري��را ،على
االجتماع بالالعبني قبل انطالق
امل��ران ،لتحديد �أه��داف املباراة
املقبلة،
و�شهد املران الرئي�سي ،م�شاركة
قوية للمدافع عبدالكرمي ح�سن،
بعدما تعر�ض لكدمة قوية خالل
مباراة قطر الأخرية.
على اجلانب الآخر وجه رودريغو
تاباتا ،قائد الفريق الأول لكرة
ال��ق��دم ب��ن��ادي ال��ري��ان القطري،
الدعوة جلماهري فريقه من �أجل
م�ساندة الالعبني يف املباراة ،التي
�ستجمع فريقه بال�سد الليلة.

وقال تاباتا �إن الفريق يف حاجة
جلماهريه من �أج��ل تخطي ال�سد
وم��وا���ص��ل��ة املناف�سة على لقب
ال����دوري ،م�����ش��ددا على ��ضرورة
احل�صول على نقاط املباراة.
و�أ�شار تاباتا �إلى �أن الفريق على
�أمت اجلاهزية خلو�ض هذه املباراة
من �أجل تكرار الفوز على ال�سد يف
الق�سم الثاين من عمر الدوري.
وب�س�ؤاله حول عدم ثبات م�ستواه
يف ال��ف�ترة الأخ��ي�رة ،رد قائال:
«�أح��اول تطوير ما �أقدمه و�إ�سعاد
اجلماهري ،وبالن�سبة للأرقام فهي
تثبت �أننى �أقوم بعملي على �أكمل
وجه».
وعرب عن �سعادته باللعب بجوار
عبدالرزاق حمدالله و�سب�ستيان
�سوريا ،م�شريا �إل��ى �أن ت�سجيل
الأهداف يق�سم على الالعبني يف ظل
ت�ألقهم يف املباريات.

