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النصر وبرقان يلتقيان الصليبخات والساحل

 8منتخبات تشارك في البطولة على مالعب أربيل وكربالء «العراق»

«يد الكويت» بطل لدوري الناشئين

«األزرق» بدأ التحضيرات
«لقدم» غرب آسيا التاسعة

,,

الكويت تنتظر
قرعة تصفيات
كأس العالم
 2022في
يونيو المقبل

• جانب من مباراة نهائي النا�شئني

كتب يحيى �سيف:
يف �إط��ار لقاءات اجلولة الثانية
من اال�سبوع االخري لدوري الدمج
لفرق الدرجة االول��ى لكرة اليد
تقام اليوم مباراتان على �صالة
ال�شهيد فهد االحمد يف الدعية حيث
يلتقي ال�صليبخات بر�صيد  6نقاط
يف الرتتيب الثالث ع�رش والن�رص
الثامن وله  14نقطة وكال الفريقني
خرجا من �سباق الت�أهل للدوري
املمتاز وتقام املباراة يف ال�ساد�سة
م�ساء .ويف ال�سابعة والن�صف

على نف�س ال�صالة يخو�ض برقان
مباراة �سهلة امام ال�ساحل بعد ان
رفع ر�صيده الى  18نقطة وحجز
البطاقة اخلام�سة للممتاز وت�أهل
للمرحلة االخ�ي�رة م��ن البطولة
للمناف�سة على اللقب وارتقاء
من�صة التتويج الى جانب الكويت
وكاظمة والعربي وال�ساملية،
وميلك ال�ساحل نقطتني ويحتل
الرتتيب الرابع ع�رش وي�سعى الى
تقدمي عر�ض جيد وتقليل فارق
االهداف مع مناف�سه لفارق اخلربة
وامل�ستوى الفني ل�صالح برقان ما

يرجح كفة االخري لزيادة ر�صيده
الى  20نقطة.
يف ���س��ي��اق اخ���ر ح��ق��ق الكويت
لقب بطولة دوري النا�شئني اثر
ف��وزه على ال�ساملية  20/21يف
املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�س الأول على �صالة ال�شهيد
فهد االحمد بالدعية يف النهائي.
وانتزع العميد هذا الفوز ب�صعوبة
بالغة مع مناف�س عنيد ومل حت�سم
امل��ب��اراة التي متيزت باالثارة
والندية والتكاف�ؤ �إال يف اللحظات
االخرية.

النصر والغرافة والريان تسعى
لمواصلة المشوار اآلسيوي اليوم

• «الأزرق» مقبل على امل�شاركة يف بطولة غرب �آ�سيا

كتب �أمين الدرديري:
بد�أت التح�ضريات لبطولة احتاد
غرب �آ�سيا التا�سعة للرجال بكرة
القدم والتي �ستقام يف ال�صيف
املقبل على مالعب �أربيل وكربالء
العراقية ،مب�شاركة  8منتخبات
العراق «البلد امل�ضيف»،الأردن،
فل�سطني ،ل��ب��ن��ان� ،سورية،
البحرين واليمن باال�ضافة �إلى
منتخبنا الوطني.
وتعترب هذه البطولة املجمعة
«االول��ى» ملنتخبنا الوطني بعد
رفع االيقاف الدويل عن الريا�ضة
الكويتية بعد اق�صائه من ت�صفيات
ك ��أ���س ا�سيا  2019ب��االم��ارات
وك ��أ���س ال��ع��امل  2018برو�سيا
املا�ضيتني.
وينتظر االزرق قرعة ت�صفيات
ك�أ�س العامل  2022التي �ستقام
يف �شهر يونيو املقبل و�سيتم
تق�سيم  40منتخب ا�سيوي �إلى 8

جمموعات  ،كل جمموعة فيها 5
منتخبات يرت�أ�سها منتخب من اول
ثمان منتخبات م�صنفة على �آ�سيا
ح�سب ت�صنيف الفيفا.
ويت�أهل االول من كل جمموعة
� +أف�ضل �أرب��ع منتخبات جاءت
يف املركز الثاين الى املرحلة
النهائية والتي �ست�ضم  12منتخب ًا
يتم توزيعها ال��ى جمموعتني،
جمموعة ت�ضم  6منتخبات يت�أهل
االول وال��ث��اين من كل جمموعة
م��ب��ا�� ً
شرة ال���ى ك���أ���س ال��ع��امل،
والثوالث �سيلعبون «ملحق».
وق��ام وفد من احت��اد غرب �آ�سيا
ب��زي��ارة ال��ع��راق والك�شف على
ملعب فران�سوا احلريري يف �أربيل
بح�ضور رئي�س االحتاد العراقي
لكرة القدم عبد اخلالق م�سعود.
وتفقد الوفد امللعب واملرفقات
اخلا�صة ب��ه كغرف املالب�س،
واملن�صة واملنطقة االعالمية
�إ�ضافة �إل��ى مالعب التدريب يف

�أندية كل من برايتي وهندرين
وم�رشوع الهدف ،كما مت الك�شف
على عدد من الفنادق يف املحافظة
للوقوف على م��دى ا�ستعدادها
ال�ست�ضافة ه��ذا احل��دث الكروي
الكبري الختيار الأف�ضل مبا ي�ضمن
ظهور البطولة ب�أف�ضل �صورة
ممكنة.
و�أبدى االحتاد العراقي ا�ستعداده
التام وتعاونه الكامل للخروج
ب�أف�ضل النتائج وهذا ما �أ�شار �إليه
م�سعود خالل زيارة ملعب �أربيل،
معرب ًا يف الوقت عينه عن �سعادته
با�ست�ضافة �أهم بطوالت غرب �آ�سيا
بعد رفع احلظر عن العراق.
و�أ���ش��ار م�سعود ال��ى �أن االحتاد
العراقي �سي�سعى جاهدا لتنظيم
ال��ب��ط��ول��ة مب��ع��اي�ير عاملية
و�سيوظف كافة خرباته وامكاناته
الفنية والتقنية يف املناف�سة
القارية.
وتعك�س الزيارة الى �أربيل مدى

حر�ص وتعاون االحتاد العراقي
م��ع احت���اد غ��رب �آ���س��ي��ا ودرج��ة
التن�سيق الكبرية بني االحتادين
لتقدمي ا�ست�ضافة مميزة خا�صة
و�أن ب��ط��ول��ة ال���رج���ال حتظى
ً
ن�سبة
مبتابعة جماهريية كبرية
للم�ستوى الفني ال��ع��ايل الذي
تتمتع به املنتخبات امل�شاركة.
و�أك��د م�سعود �أن الزيارة ت�أتي
يف اط��ار معاينة املالعب التي
�ستحت�ضن مباريات بطولة غرب
�آ�سيا املزمع اقامتها يف حمافظتي
ارب��ي��ل وك���رب�ل�اء .وا���ض��اف �أن
العمل �سيكتمل يف املالعب قبل
موعد البطولة املقرر يف ال�صيف
املقبل.
و�سيقوم وف��د احت��اد غ��رب �آ�سيا
خ�لال الأي����ام املقبلة بزيارة
ثانية الى العراق للك�شف على
ملعب كربالء ومرفقاته للت�أكد
من جاهزية امللعب ال�ست�ضافة
املجموعة الثانية للبطولة.

تذاكر ديربي الهالل واالتحاد تقترب من النفاد

• فرحة �سابقة لالعبي الغرافة القطري

تُ قام اليوم الثالثاء ،مباريات
الدور التمهيدي من دوري �أبطال
�آ�سيا ،ويتناف�س خاللها  16ناديا
على الفوز بالبطاقات الثماين
املتبقية بدور املجموعات.
وي�شهد الدور التمهيدي م�شاركة
فريقني من كل من �إي��ران وقطر
و�أوزبك�ستان� ،إلى جانب فريقي
الن�رص ال�سعودي والإماراتي.
وح�صل الن�رص ،على املركز
ال��راب��ع يف ال���دوري الإم��ارات��ي
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي ،ويتطلع
للعودة �إلى دور املجموعات يف
دوري �أبطال �آ�سيا ،بعدما كانت
م�شاركته الأخ�يرة عام ،2016
ول��ك��ن ي��ت��وج��ب ع��ل��ي��ه جت��اوز
باختاكور الأوزبكي ،على �ستاد
�آل مكتوم بدبي.
ف��ي��م��ا ي��ط��م��ح ن�����ادي الن�رص
ال�سعودي� ،إل��ى الت�أهل لدور
املجموعات للمرة الرابعة،
وك��ان��ت م�شاركته الأول���ى عام
 ،2011يف ح�ين ك��ان ظهوره

الأخ�ير عام  ،2016وي�ست�ضيف
�إي��ه جي �إم كي الأوزب��ك��ي ،على
���س��ت��اد الأم��ي�ر في�صل ب��ن فهد
بالريا�ض ،يف �سباق من �أجل
خطف بطاقة الت�أهل.
وح�����ص��ل ال��ن����صر ع��ل��ى املركز
الثالث يف ال���دوري ال�سعودي
املو�سم املا�ضي ،ليح�صل على
بطاقة الت�أهل للدور التمهيدي،
يف حني توج ايه جي ام كي بلقب
ك�أ�س �أوزبك�ستان ،ثم تغلب على
اال�ستقالل الطاجيكي يف املرحلة
الأولية الثانية من البطولة.
ويطمح الغرافة القطري ،يف
الت�أهل للمرة الثانية على التوايل
�إل��ى دور املجموعات ،عندما
يتقابل مع زوب �آهن الإي��راين،
على �ستاد ث��اين ب��ن جا�سم يف
الدوحة ،يف حني يطمح الفريق
الإي����راين لت�سجيل امل�شاركة
الرابعة يف البطولة ،بعدما بلغ
دور الـ 16العام املا�ضي.
وح�صل ال��غ��راف��ة على املركز

ال��راب��ع يف ال����دوري القطري
املو�سم املا�ضي ،يف حني ح�صل
زوب �آهن على املركز الثاين يف
الدوري الإيراين ،قبل �أن يتغلب
يف املرحلة الأولية الثانية على
الكويت بنتيجة  0-1يوم الثالثاء
املا�ضي.
وي�شهد الدور التمهيدي ،مواجهة
ثانية ب�ين الأن��دي��ة القطرية
والإيرانية ،حيث يتقابل الريان
مع �سايبا ،على �ستاد جا�سم بن
حمد بالدوحة ،ويطمح الريان
لت�سجيل امل�شاركة التا�سعة يف
البطولة القارية ،يف حني يبحث
�سايبا عن امل�شاركة الثانية
بالبطولة.
ورغ�����م ظ���ه���وره امل��ت��ك��رر يف
ال��ب��ط��ول��ة� ،إال �أن ال��ري��ان
القطري ،مل ي�سبق له جتاوز
دور املجموعات ،يف حني �سبق
�أن بلغ �سايبا الإي����راين ،ربع
النهائي يف م�شاركته ال�سابقة
عام .2008

الرباط الصليبي يهاجم العب الشارقة اإلماراتي
• �أحمد الزري

�أعلن ماهر حفيظي ،طبيب ال�شارقة� ،إ�صابة �أحمد الزري ،العب
الفريق ،يف الرباط ال�صليبي ،وغيابه عن املالعب ملدة 6
�أ�شهر.
و�أو�ضح حفيظي ،عرب احل�ساب الر�سمي لنادي ال�شارقة على
«تويرت»� ،أن الالعب تعر�ض للإ�صابة ،يف مباراة الن�رص الأخرية
بدوري اخلليج العربي ،حيث ك�شفت الفحو�صات وجود متزق
جزئي ،يف الرباط اخلارجي الأمين ،وقطع �شبه كامل يف
الرباط ال�صليبي الأمامي .و�أكد �أن الزري يحتاج لتدخل
جراحي ،ما يعني نهاية مو�سمه احلايل مع ال�شارقة.
ومن ناحية �أخرى� ،أعلنت �إدارة ال�شارقة� ،أنه دعم ًا
حل�ضور جماهري الفريق ،ملباراة اجلولة الـ16
من دوري اخلليج العربي� ،أم��ام �شباب الأهلي،
تقرر دخ��ول امل�شجعني جمان ًا للدرجة الأولى
والثانية.

�شهدت ال�ساعات الأول��ى حلجز
ت��ذاك��ر كال�سيكو احت���اد جدة
والهالل� ،إقبا ًال كبري ًا ،ما ميهد
لنفاد التذاكر مبجرد فتح باب
ال�رشاء.
وق���ال م��وق��ع «م��ك��اين» اخلا�ص
بطرح تذاكر املباراة �إلكرتونيا
عرب ح�سابه الر�سمي على تويرت،
�إنه مت حجز � 25ألف تذكرة فور
فتح الباب �أمام اجلماهري.
وتابع« :مب�شيئة الله ،ثم بح�سب
ما نراه من �أرقام حجز وم�شرتيات
ف�إنه �سيتم ��شراء جميع تذاكر
اللقاء من مكاين لن يكون هناك
تذاكر متاحة لل�رشاء يوم املباراة
يف امللعب» .ويحل الهالل �ضيف ًا
يوم اخلمي�س املقبل على احتاد
جدة ،مبلعب مدينة امللك عبدالله
ال��ري��ا���ض��ي��ة ب��ج��دة «اجل��وه��رة
امل�شعة»� ،ضمن مناف�سات اجلولة
الـ 21من دوري ك�أ�س الأمري حممد
بن �سلمان للمحرتفني.
ويف �سياق مت�صل ي�سابق اجلهاز
الطبي لفريق االحتاد ال�سعودي،
الزمن لتجهيز ال��دويل املغربي
م��روان دا كو�ستا ،ال��ذي وا�صل
برناجمه العالجي خالل الفرتة
املا�ضية ،من �أج��ل التعايف من
الإ�صابة ،والعودة �إلى �صفوف
الفريق اجل���داوي الباحث عن
ال��ه��روب م��ن مناطق اخلطر يف
دوري املحرتفني.
وتعر�ض دا كو�ستا لإ�صابة ع�ضلية
يف تدريبات الفريق ،منعته من
امل�شاركة يف مواجهة العميد
الأخرية �أمام الرائد يف الدوري،

• جانب من لقاء �سابق للهالل واالحتاد

والتي انتهت بالتعادل الإيجابي
بهدف لكل فريق.
وحت��وم ال�شكوك ح��ول م�شاركة
املغربي مع االحتاد يف مواجهته
املرتقبة �أمام الهالل «املت�صدر»،
اخلمي�س املقبل ،يف كال�سيكو
اجلولة الـ ،21من دوري ك�أ�س

الأمري حممد بن �سلمان.
وتعول جماهري احتاد جدة على
املغربي مروان دا كو�ستا ،لقيادة
خ��ط دف��اع الفريق يف مواجهة
الكال�سيكو املقبلة ،لإيقاف قوة
الهجوم الهاليل ،يف موقعة تعني
الكثري للعميد م��ن �أج��ل �شحن

بطاريات الثقة لدى العبيه يف
مهمة الهروب من القاع.
ويحتل احت��اد ج��دة املركز 15
وقبل الأخ�ي�ر يف الئحة ترتيب
دوري املحرتفني ،بر�صيد 15
نقطة ،يف مركز ال يليق بعميد
الأندية ال�سعودية.

ُأحد السعودي يضم الحارسين

• خالد �رشاحيلي

العويشير وشراحيلي
�أعلن ن��ادي �أح��د ،احل�صول على خدمات
احلار�س عبدالله العوي�شري ،،كالعب
ه��اوٍ حتى نهاية املو�سم احل��ايل،
موجه ًا ال�شكر لإدارة الن�رص على
ت�سهيل انتقال الالعب �إلى �صفوف
�أبناء املدينة املنورة.
وكان الن�رص� ،أعلن عن توقيع
خمال�صة مالية مع احلار�س
العوي�شري ،القادم مطلع
امل��و���س��م م���ن �صفوف
الفتح ،ليفتح الباب �أمام
انتقال العبه �إلى املدينة
املنورة.
وغ����اب ال��ع��وي�����ش�ير ،عن
متثيل الن�رص لتواجد الإ�سرتايل
براديل جونز والدويل وليد عبدالله ،حيث
ك��ان م��ق��رر ًا انتقاله يف الفرتة ال�شتوية
املا�ضية ،لكن لعدم وجود عرو�ض ف�ضل

احلار�س البقاء مع الن�رص .وكان �أُحد قد تعاقد
مع احلار�س الأوزب��ك��ي ن�سرتوف يف الفرتة
ال�شتوية ،لكن قرار ًا مفاجئ ًا ب�إيقاف الالعب
لتعاطيه املن�شطات ،حرم �أحد من اال�ستفادة
من خدماته.كما انهى �أحد �إجراءات التعاقد مع
قادما من
عاما»ً ،
احلار�س ،خالد �رشاحيلي «ً 32
الفي�صلي ،الأحد .وتقدمت �إدارة �أحد ،برئا�سة
�سعود احلربي ،عرب ح�ساب النادي الر�سمي
على «تويرت» ،بخال�ص ال�شكر والتقدير لإدارة
الفي�صلي ،برئا�سة فهد املدلج ،على �إمتام
ال�صفقة .وكان �أحد ي�سعى ل�ضم حار�س مرمى،
بعد �إيقاف احلار�س الأوزبكي ،ني�سرتوف ،من
قبل جلنة املن�شطات بالفيفا.
وتعاقدت �إدارة �أحد � ً
أي�ضا قبل عدة �ساعات ،مع
احلار�س عبدالله العوي�شري ،قبل �إعالن التعاقد
مع �رشاحيلي .ويحتل �أحد املركز الأخري ،يف
ترتيب دوري املحرتفني ال�سعودي ،بر�صيد
 12نقطة.

