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مسابقات السلة حددت مواعيد بطوالت المراحل السنية

الجهراء أسقط العربي ...وكاظمة تخطى النصر
كتب يحيى �سيف:

حددت جلنة امل�سابقات و�ش�ؤون
الالعبني يف احت��اد كرة ال�سلة
مواعيد انطالق بطوالت املراحل
ال�سنية ،حيث تبد�أ مباريات
دوري حت��ت 13و� 15سنة يف
منت�صف يناير املقبل ودوري
فئة حتت  17و� 19سنة يف  19من
نف�س ال�شهر جاء ذلك يف االجتماع
االخري مع مدراء الفرق.
ون��ظ��را ل�ضيق ال��وق��ت وت�أخر
انطالق تلك امل�سابقات ب�سبب
ع��دم جاهزية ال�����ص��االت التي
كانت خم�ص�صة القامتها قررت
جلنة امل�سابقات اقامة جميع
ال��ب��ط��والت امل���ذك���ورة بنظام
ال��دوري من دور واح��د على �أن
تتناف�س الفرق ال�ست االولى
من الدور التمهيدي على اللقب
بطريقة ال��دوري من دور واحد
اي�ضا.
ويف �سياق اخر ا�سفرت املباريات
التي ج��رت م�ساء ام�س االول
�ضمن مواجهات اجلولة اخلام�سة
من بطولة ال��دوري العام لفئة
العمومي عن فوزاجلهراء على
العربي  53-85ومل يقدم العربي
امل�ستوى امل��ط��ل��وب .وتفوق
الفائز يف ال��دف��اع والهجمات
ال����سري��ع��ة وم��ت��اب��ع��ة ال��ك��رات
املرتدة من ال�سلتني على مدار
فرتات اللقاء االربعة.
كما ف��از كاظمة على الن�رص

• لقاء �سابق للعربي واجلهراء

 52-93وتغلب القاد�سية على
الريموك .33-66
وانهي الت�ضامن مباراته امام
ال�صليبخات ل�صاحله بنتيجة
.59 - 67

وتقام اليوم اربع مباريات يف
اجلولة ال�ساد�سة بني ال�ساحل
وال�شباب يف ال�ساد�سة م�ساء
والقاد�سية وال�صليبخات يف
الثامنة وكالهما على �صالة

في إياب الدور ثمن النهائي من البطولة العربية

الهالل يحل ضيف ًا على النفط العراقي
في أربيل ...اليوم

• تدريبات الهالل ال�سعودي

يحل فريق ال��ه�لال ال�سعودي
�ضيف ًا ثقي ً
ال على م�ضيفه فريق
النفط العراقي يف املباراة التي
�ستجمعهما بال�ساعة اخلام�سة
ع�رص اليوم على ملعب فران�سوا
حريري يف مدينة �أربيل ب�إقليم
كرد�ستان �ضمن جولة الإياب من
دور ثمن النهائي لبطولة ك�أ�س
زايد للأندية العربية الأبطال
باملو�سم .2019-2018
وي�سعى النفط للث�أر ورد االعتبار
له بعد اخل�سارة الثقيلة التي
مني بها من مناف�سه برباعية
نظيفة يف مباراة الذهاب التي
جرت بينهما على ملعب في�صل
بن فهد يف العا�صمة الريا�ض.
وال توجد غيابات يف �صفوف
�أ�صحاب االر�ض بداعي اال�صابة
�أو احلرمان وت�سود روح معنوية

عالية و�إ��صرار كبري يف خطف
ال��ن��ق��اط ال��ث�لاث باعتبارهم
ميثلون الكرة العراقية يف هذا
املحفل العربي الى جانب انهم
�سيحظون بوقوف عاملي الأر�ض
واجلمهور الى جانبهم يف هذه
املباراة.
والنفط بحاجة ما�سة �إليها
لتجاوز االه���داف االرب��ع��ة من
�أجل خطف الفوز وحجز تذكرة
العبور الى الدور ربع النهائي
من بطولة ك�أ�س زاي��د للأندية
العربية االبطال رغم �أن العديد
من النقاد واملتابعني �أك��دوا
�صعوبة حتقيق ذل��ك باعتبار
ال��ه�لال م��ن ال��ف��رق املر�شحة
خلطف اللقب.
ويف مع�سكر ال�����ض��ي��وف قرر
الربتغايل جورجي جي�سو�س،

م��درب الهالل ال�سعودي� ،ضم
جنم الفريق نواف العابد،و�أنهى
ال�لاع��ب برناجمه الت�أهيلي،
قبل نحو �أ�سبوعني ،كما �شارك
يف مباراة ودي��ة جمعت الهالل
وال�����ش��ب��اب يف ف�ت�رة التوقف
الأخرية.
ويرغب امل��درب الربتغايل يف
�إعطاء العابد فر�صة امل�شاركة
يف عدد من الدقائق يف مواجهة
النفط لتجهيزه ملباريات الهالل
املقبلة يف الدوري.
وغاب العابد عن امل�شاركة مع
الهالل يف هذا املو�سم ،ب�سبب
معاناته من معاودة الإ�صابة
له ب�شكل متكرر ،كما ا�ستبعد
عن مباراة الفريق االخ�يرة يف
ال���دوري �أم��ام الفي�صلي لعدم
اكتمال جاهزيته اللياقية.

بعد هجوم آل سويلم رئيس النصر السعودي

رئيس لجنة الحكام باالتحاد العربي:
لم نكن نعلم بإيقاف المخادمة
�أحد الأخطاء التي ارتكبها
�أك��د رئي�س جلنة احلكام
يف امل��ب��اراة التي جمعت
يف االحت��اد العربي لكرة
اجلزيرة و�شباب الأردن،
القدم ،خليل جالل ،عدم
ال�سبت امل��ا���ض��ي� ،ضمن
علم اللجنة ب�إيقاف احلكم
مناف�سات دوري املنا�صري
الأردين �أده��م املخادمة،
الأردين للمحرتفني.
من قبل االحتاد الأردين.
وف���ت���ح رئ��ي�����س الن�رص
وقال جالل ،يف ت�رصيحات
ال�����س��ع��ودي��� ،س��ع��ود �آل
تلفزيونية« :مل نكن نعلم
���س��وي��ل��م ،ال���ن���ار ،على
ب ��إي��ق��اف امل��خ��ادم��ة من
احل���ك���م الأردين �أده����م
قبل احت��اد ب�ل�اده ،ولو
املخادمة،وقال �آل �سويلم
كنّا نعلم ملا �أ�سندنا له
ع�بر ت��غ��ري��دة يف موقع
مباراة مهمة ،لأننا نعلم
«تويرت» :«بطولة ت�ستمد
ت�أثري الأخ��ط��اء الكبرية
قيمتها من ا�سم زايد ،رحمه
والإيقافات على احلكام».
الله ،ومباراة مف�صلية،
وت��اب��ع« :مل ت�صلنا �أي
وه���ذا احل��ك��م م��وق��وف يف
خ��ط��اب��ات م���ن االحت���اد
ب��ل�اده ،وي��دي��ر م��ب��اراة
الأردين ب�إيقاف احلكم،
• �أدهم املخادمة
خ��روج مغلوب»،و�أ�ضاف
وك���ان م��ن املفرت�ض �أن
«م��اذا تنتظر من حكم موقوف من ب�لاده؟ م�سخرة
يتحلى بال�شفافية ،وذلك ب�إر�سال خطابات ب�إيقافه
م�سخرة.»...
�إلى االحتادين العربي والآ�سيوي».
ووا�صل جالل« :املخادمة من �أف�ضل  3حكام يف �آ�سيا،
وعرف عن �آل ال�سويلم توجيهه لالنتقادات امل�ستمرة
لكنه مل يوفق يف كثري من احلاالت ب�شكل عام ،ب�سبب
جتاه احلكام وتقنية الفيديو التي ت�ستخدم يف بطولة
رمت املباراة ال�رسيع ،وكان عليه �أن يظهر �شخ�صية
الدوري ال�سعودي.
�أكرب ،وننتظر تقرير مقّيم احلكام بخ�صو�ص حاالت
وقاد احلكم الأردين� ،إياب دور الـ 16من ك�أ�س زايد
املباراة».
للأندية العربية الأب��ط��ال ،بني مولودية اجلزائر
وكانت جلنة احلكام باحتاد الكرة الأردين ،قررت
والن�رص ،والتي فاز بها الفريق اجلزائري،1-2 ،
�إيقاف احلكم الدويل �أدهم املخادمة ملدة �شهر ،ب�سبب
ليق�صي الفريق ال�سعودي من البطولة.

فجحان ه�لال املطريي بنادي
ال��ق��اد���س��ي��ة .وت�����ش��ه��د �صالة
ال�ساحل لقاء الكويت والن�رص
يف ال�ساد�سة ،يليها يف الثامنة
م�ساء القرين والعربي.

الفيلكاوي :اليرموك

• عبدالعزيز
الفيلكاوي

كان بعيداً عن مستواه
�أك��د مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريموك
عبدالعزيز الفيلكاوي �أن التعادل مع فريق برقان
بنتيجة  3-3مل يكن يف م�ستوى الطموح ،خا�صة
و�أن الالعبني كان ب�إمكانهم ح�سم النتيجة مبكرا
لو ا�ستغلوا الفر�ص التي �إتيحت لهم م�شريا الى
�أن ال�شيء اجليد هو �أننا ما زلنا يف ال�صدارة
بر�صيد  20نفطة ومل نتعر�ض الى خ�سارة منذ
�إنطالقة دوري فيفا للدرجة االولى.
وق��ال الفيلكاوي يف ت�رصيح �صحايف �إن
الفريق مل يقدم امل�ستوى املطلوب منه يف
ال�شوط االول وكان بعيدا جدا عن م�ستواه،
ما �أدى الى تقدم برقان بهدفني دون رد
ب�سبب �سيطرتهم املطلقة على امللعب،
الفتا الى �أن املدرب هاين ال�صقر طلب
من الالعبني بني ال�شوطني الرتكيز على
ال�شوط الثاين ون�سيان ال�شوط االول
نهائيا من �أجل تعوي�ض الهدفني واخلروج
بنتيجة �إيجابية.
و�أكمل �أن الروح القتالية كانت حا�رضة يف ال�شوط
الثاين خا�صة بعد نزول املهاجم يو�سف جنف الذي
قام بدور كبري يف ازع��اج دفاعات برقان ما ت�سبب
يف ح�صوله على �رضبت جزاء ،و�أي�ضا �إحراز الهدف
الثالث ،مبينا �أن ح�صول الالعب ح�سني الغريب
على البطاقة احلمراء وتكملة املباراة بع�رشة العبني
�ساهم يف ت�سجيل هدف التعادل لربقان.
وقال �إن اجلهازين الفني واالداري منحا الالعبني
راحة ملدة يومني على �أن يتم ا�ستئناف تدريباتهم
غدا وذلك ا�ستعداد ًا ملواجهة الفحيحيل يف ك�أ�س �سمو
ويل العهد.

بحضور عدد من قياديي الهيئة العامة للرياضة

فعاليات كويت سكاي دايف تنطلق في الخيران ...اليوم
تنطلق اليوم فعاليات املو�سم الثاين من كويت
�سكاي داي��ف ل�صقل وتنمية مهارات القفز احلر
والتي ت�ستمر حتى نهاية �شهر مار�س املقبل من
عام  2019بح�ضور عدد من القياديني واملمثلني
لكل من الهيئة العامة للريا�ضة واالدارة العامة
للطريان املدين ،واملدير وامل�ؤ�س�س لكويت �سكاي
دايف ابراهيم الربيعان وح�شد من حمبي وع�شاق
وممار�سي ريا�ضة القفز احلر من اجلن�سني.
امل�ؤ�س�س واملدير العام لكويت �سكاي دايف ل�صقل
وتنمية مهارات القفز احلر ابراهيم الربيعان �أكد
�أن النجاح املبهر الذي حققه املو�سم الأول لكويت
�سكاي دايف للقفز املظلي احلر� ،شجع القائمني
على ريا�ضة القفز احلر وامل�رشفني على فعالياتها
و�أن�شطتها من كويت �سكاي دايف والهيئة العامة

للريا�ضة واالدارة العامة للطريان املدين ودفعهم
نحو تكثيف الربنامج التدريبي والرتفيهي للمو�سم
الثاين املقرر االحتفال بانطالقته اليوم مبقر
املركز التدريبي لكويت �سكاي دايف يف جنوب
الكويت مبنطقة اخلريان ،م�شري ًا الى ان املو�سم
االول لكويت �سكاي دايف للقفز احلر بد�أ بت�سجيل
 70م�شارك ًا وانتهى بو�صول ع��دد امل�شاركني
الى  250م�شارك ًاَ ،بينما بلغ العدد االجمايل
للم�شاركني يف املو�سم حتديد ًا بتجربة القفز احلر
ملرة واح��ده  1500قافز ،وبلغ عدد املجتازين
للدورة التدريبية املكثفة ملهارات وتقنيات القفز
احلر  40قافز ًا حمرتفاً ،بالإ�ضافة الى ت�أهيل
خم�سة قافزين للعمل كمدربني حمرتفني للقفز
احلر باملظالت.

• �إبراهيم الربيعان

«يد برقان» أبعد الصليبخات عن المنافسة
 ...وكاظمة وضع قدم ًا في الدوري الممتاز
كتب يحيى �سيف:
حقق برقان ف��وزا �صعبا على ال�صليبخات
ب��ف��ارق ه��دف واح���د ونتيجة  21-22يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء �أم�س االول
على �صالة ال�شهيد فهد االحمد يف الدعية
يف ختام اجلولة التا�سعة من بطولة دوري
الدمج لفرق الدرجة االولى لكرة اليد ،وعمق
الفائز جراح اخلا�رس و�أبعده عن املناف�سة
للت�أهل للدوري املمتاز بعد ان جتمد ر�صيده

عند  4نقاط ،بينما وا�صل برقان زحفه مع
اخلم�سة الكبارامال يف املناف�سة على اللقب
وارتقاء من�صة التتويج يف املرحلة االخرية
من البطولة.
من ناحية �أخرى احتفظ كاظمة ب�صدارة الدور
التمهيدي اثر ف��وزه على الريموك 22/27
ورفع الربتقايل ر�صيده الى  18نقطة وو�ضع
قدما يف ال��دوري املمتاز بعد �أن �سجل 9
انت�صارات متتالية وجتمد ر�صيد اخلا�رس عند
 9نقاط يف املركز ال�ساد�س.

جدير بالذكر �أن اجلولة التا�سعة �شهدت
تعادل ال�ساملية مع القرين يف الثواين
الأخرية بنتيجة  26-26وبعد انتهاء اجلولة
التا�سعة اق�ترب��ت خم�سة ف��رق م��ن حجز
بطاقات الت�أهل للدوري املمتاز وهي كاظمة
املت�صدر والكويت الو�صيف ،اال انه لعب
 8مباريات مقابل  9للربتقايل ،والعربي
الثالث وله  14نقطة ،وبرقان الرابع بنف�س
الر�صيد وال�ساملية اخلام�س وميلك  13نقطة
والريموك ال�ساد�س بـ  9نقاط.

مولودية الجزائر يقصي النصر السعودي
من «كأس زايد»
ت�أهل مولودية اجلزائر �إلى ثمن
نهائي البطولة العربية لكرة
القدم «ك�أ�س زايد للأندية االبطال»
بعد تفوقه على الن�رص ال�سعودي،
بنتيجة « ،1-2مبلعب اخلام�س
من يوليو».
وفاز مولودية اجلزائر يف لقاء
الذهاب بنتيجة « ،»0-1مبلعب
الأمري في�صل بن فهد.
وكانت بداية املواجهة حذرة من
اجلانبني ،لت�سجل �أول فر�صة
خطرية ل�صالح الن�رص ال�سعودي،
ع��ن ط��ري��ق ماتيو�س برتو�س،
بر�أ�سية يف الدقيقة .13
ونفذ املغربي عبدالرزاق حمد
الله خمالفة م��ن على بعد 30
مرتا ،مرت فوق العار�ضة الأفقية
ملرمى احلار�س فريد �شعال،ورد
مولودية اجل��زائ��ر يف الدقيقة
 24بوا�سطة وليد درارجة ،الذي
ا�ستغل �سوء تغطية العب الن�رص،
لكن كرته عربت بقليل عن القائم
الأمين.
ومل مي��ر وق��ت ط��وي��ل ،ليتمكن
مولودية اجل��زائ��ر م��ن ت�سجيل
الهدف الأول ،عن طريق املدافع
زي��دان ميباراكو ،ال��ذي رو�ض
ال��ك��رة ب��ال�����ص��در وو���ض��ع��ه��ا يف
�شباك احلار�س وليد عبدالله ،يف
الدقيقة .31
وكاد الفريق ال�سعودي� ،أن يعادل
الكفة عن طريق حمد الله ،غري
�أن��ه �أه��در الفر�صة رغم خروجه
وجه ًا لوجه مع احلار�س فريد
�شعال ،يف الدقيقة .43
ويف الدقيقة  ،60حرم احلكم،

• جانب من مباراة املولودية والن�رص

فريق الن�رص ال�سعودي من ركلة
جزاء �صحيحة ،بعد عرقلة الالعب
عبدالرزاق حمد الله ،ما خلف
موجة من االنتقادات ال�شديدة من
طرف العبي الن�رص.
وبعدها وا�صل مولودية اجلزائر

�ضغطه �إلى �أن متكن من م�ضاعفة
النتيجة،بوا�سطة ه��دف وقعه
عبدالرزاق حمد الله من نريان
�صديقة ،يف الدقيقة  .65وبعدها
رد مريتو�س بت�سديدة قوية مرت
فوق العار�ضة ،يف الدقيقة .70

و�شهدت املواجهة طرد �أبوبكر
مو�سى يف الدقيقة ،89يف الدقيقة
 ،96متكن الن�رص ال�سعودي من
تقلي�ص الفارق ،بوا�سطة هدف
جميل� ،سجله يحيى ال�شهري من
خمالفة مبا�رشة.

