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في الدوري النسائي لكرة الصاالت

 380ذلو ً
ال في سباق نادي

الفتاة يلتقي العيون

الهجن برعاية جابر المبارك

والعربي يواجه التضامن
كتب يحيى �سيف:

�ضمن مباريات اجلولة ال�سابعة من بطولة
الدوري الن�سائي لكرة ال�صاالت تقام اليوم
ثالث لقاءات على �صالة نادي �سلوى ال�صباح
حيث يلعب يف الثالثة ع�رصا العربي
بر�صيد  3نقاط من �أربع مباريات والت�ضامن
 6نقاط من  5لقاءات وي�سعى الأخري �إلى
�إ�ضافة نقطتني �إلى ر�صيده ليقرتب من فرق
املقدمة على �أم��ل �أن تتح�سن نتائجه يف
اجلوالت املتبقية من البطولة ويدخل �ضمن
املناف�سة على الت�أهل للمربع الذهبي.
و�ضع العربي يبدو �أكرث �صعوبة وياتي يف
املركز الثامن وت�ضاءلت فر�ص �صعوده
لن�صف نهائي البطولة ويف ذات ال�سياق

رياضة

يواجه فريق نادي الفتاة فتيات العيون يف
اخلام�سة م�ساء وهي املباراة الأبرز واالهم
يف لقاءات اليوم لتطلع العيون الذي ميلك
 6نقاط من  5مباريات الى رفع ر�صيده �إلى
الرقم  9ودع��م موقفه يف ج��دول الرتتيب
كما ي��أم��ل مناف�سه حتقيق ال��ف��وز ورفع
ر�صيده �إلى  6نقاط حيث ميلك  3نقاط من
 4لقاءات.
وتختتم مباريات اليوم يف ال�سابعة بني
�أكادميية يوفنتو�س وفريق فور�سبورت وهو
لقاء اخلروج من املركز الأخري وحت�سني
ال�صورة بعيدا ع��ن املناف�سة ويحتالن
الرتتيب العا�رش واحلادي ع�رش ور�صيدهما
خ��ال من النقاط ومل يحققا �أي ف��وز يف
اجلوالت ال�سابقة.

• جانب من مباريات اجلولة السادسة

ي�شهد م�ضمار ال�شهيد فهد االحمد
ل�سباقات الهجن مبنطقة كبد
يف الواحدة من بعد ظهر اليوم
ال�سباق الـ  23للنادي الكويتي
للهجن لهذا املو�سم الذي قيد
فيه  380ذلو ًال من �أ�صناف لقايا
ابكار ولقيان قعدان وحقايق
ابكار وحقايق قعدان تتناف�س
على م�سافة اربعة وثالثة كيلو
منها  40ذلو ًال من حقايق ابكار
تتناف�س ع��ل��ى م�سافة ثالثة
كيلو من اجل الفوز بكا�س �سمو
رئي�س جمل�س ال���وزراء ال�شيخ
جابر املبارك وهناك  35ذلو ًال
من حقايق قعدان تتناف�س على
م�سافة ثالثة كيلو اي�ضا من اجل
ال��ف��وز بكا�س ال��ن��ادي الثالثة
والع�رشين لهذا املو�سم.
وتقدم رئي�س النادي الكويتي

للهجن رئي�س االحت��اد العربي
بالنيابة ع��ن نف�سه وا��س�رة
النادي وا��سرة االحت��اد العربي
ب���ارق ال��ت��ه��اين والتربيكات
من �صاحب ال�سمو امري البالد
ال�شيخ �صباح االحمد قائد العمل
الإن�ساين و�سمو ويل العهد و�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء وال�شعب
الكويتي مبنا�سبة احتفاالت
الكويت باالعياد الوطنية �أعادها
الله على اجلميع باخلري والأمن
واالمان ويحقق التقدم واالزدهار
حتت قيادة �سمو امري البالد.
و�أ���ش��اد ال��دوا���س ب�سمو رئي�س
جمل�س ال���وزراء ال�شيخ جابر
امل���ب���ارك ودع��م��ه ال�لاحم��دود
لريا�ضة الرتاث ومتنى التوفيق
للهجن امل�شاركة يف مهرجان
اليوم.

في المباراة المؤجلة من الدور األول

السد والدحيل يلتقيان السيلية وأم صالل اليوم

مواجهة نارية بين «طائرة الكويت» وكاظمة

الخريطيات ينعش آماله ويواصل انتصاراته بالدوري القطري

• فريق طائرة الكويت

كتب يحيى �سيف:
ت�شهد �صالة فجحان هالل املطريي بنادي القاد�سية
مواجهة نارية ومباراة قمة بني الكويت وكاظمة
على �صدارة الدوري املمتاز لفرق العمومي للكرة
الطائرة وتقام يف ال�ساد�سة والن�صف م�ساء وهي
املباراة امل�ؤجلة من الدور الأول مل�شاركة العميد
يف بطولة الأندية العربية التي �أقيمت يف تون�س.
الإثارة والندية �ستكون عنوان مباراة اليوم حيث
ي�ضم كل فريق كوكبة من النجوم ا�صحاب اخلربة
والإمكانات البدنية والفنية والقادرين على حتويل
�سري املباراة يف �أي �شوط ومن الوا�ضح �أن الفائز
يف هذا اللقاء �سوف ي�ضع قدما على من�صة التتويج
باللقب انتظارا للقاء الأخري بني الطرفني يف نهاية

الدوري الذي يقام بطريقة الذهاب والإياب.
ويعتمد الأبي�ض على قوة �ضاربة يف اخلط الأمامي
متمثلة يف عبدالله جا�سم وعامر ال�سليم ف�ضال عن
متيز الفريق يف حوائط ال�صد واال�ستقبال اجليد
للكرة الأولى والتي يرتتب عليها الإعداد ال�سليم
للهجوم وال�رضبات ال�ساحقة من جانب �آخر
يحاول كاظمة جتنب �أخطاء الإر�سال التي تت�سبب
يف خ�سارة العديد من النقاط املهمة يف الأوقات
احلرجة بالإ�ضافة �إلى �ضبط حوائط ال�صد من حيث
التوقيت والتكنيك لرد الكرة يف ملعب املناف�س
ومن الناحية النظرية انح�رصت املناف�سة على
التتويج ببطولة ال��دوري التي فاز بها كاظمة
املو�سم املا�ضي ب��درج��ة كبرية ب�ين الأبي�ض
والربتقايل.

وا�صل اخلريطيات انت�صاراته يف
الدوري القطري ،بالفوز على قطر
 ،0-1يف ا�ستاد حمد بن خليفة
بالنادي الأهلي ،حل�ساب اجلولة
الـ،19و�أحرز فالنتني الزار هدف
اخلريطيات واملباراة الوحيد ،يف
الدقيقة ال�ساد�سة.
وح���اول قطر ك��ث�يرا يف ال�شوط
الثاين ،وامتلك زمام الأمور ،لكنه
ف�شل يف اخرتاق دفاع اخلريطيات.
وب��ه��ذه النتيجة ،ارت��ف��ع ر�صيد
اخلريطيات �إلى  12نقطة ،لينع�ش
�آم��ال البقاء بالدوري ،و�إن بقي
يف املركز الثاين ع�رش والأخري،
بينما جتمد قطر عند  16نقطة ،يف
املركز العا�رش.
ويف مباراة اخرى ح�سم التعادل
ال�سلبي مباراة الأهلي �أمام �ضيفه
ال�شحانية ،دون �أهداف ،يف اللقاء
ال��ذي �أقيم ،على ملعب حمد بن
خليفة ،يف افتتاح مباريات هذه
اجلولة.
وبهذه النتيجة ،رفع الأهلي ر�صيده
�إلى  30نقطة ،يف املركز اخلام�س،
وارتفع ر�صيد ال�شحانية �إلى 21
نقطة ،يف املركز ال�سابع بجدول
الرتتيب.
ج��اءت املباراة جيدة امل�ستوى،
و�شهدت ط��رد الع��ب الأه��ل��ي جون
كارلو�س ،يف الدقيقة  23من بداية
اللقاء ،وهو الأم��ر الذي �أثر على
�صاحب الأر����ض ،لكن مل يح�سن
ال�شحانية ا�ستغالله ب�صورة جيدة،
م��ن �أج���ل البحث ع��ن االنت�صار،

لينتهي اللقاء بتعادل ع��ادل بني
الفريقني.
وف�شل الأه��ل��ي يف اقتحام املربع
الذهبي «م�ؤقتاَ» يف دوري النجوم،
بعدما اكتفى باملركز اخلام�س،
بفارق الأه��داف فقط خلف الريان
�صاحب املركز الرابع.
وتختتم م��ب��اري��ات اال���س��ب��وع الـ
 19ال���ي���وم ،مب��واج��ه��ت�ين حيث
يلعب ال�سيلية مع ال�سد مبلعب
النادي الأهلي ،ثم تغلق اجلولة
تعامالتها ،بلقاء �أم �صالل مع
الدحيل ،وتقام املباراة على ملعب

أبوظبي تبهر العالم بحفل افتتاح
رائع لألولمبياد الخاص

• حفل افتتاح مبهر

و�سط �أجواء كرنفالية� ،أقيم حفل افتتاح الأوملبياد اخلا�ص
للألعاب العاملية  ،2019على �أر�ض ا�ستاد مدينة زايد
الريا�ضية بالعا�صمة الإماراتية �أبوظبي.
حفل االفتتاح الرائع ،جرى بح�ضور كوكبة من القادة
وال�سيا�سيني والريا�ضيني حول العامل ،يتقدمهم ال�شيخ
حمد بن عي�سى ،ملك البحرين ،وال�شيخ حممد بن زايد،
ويل عهد �أبوظبي ،نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة
الإماراتية.وجاء احلفل رائع ًا ومنظم ًا بدقة متناهية ،رغم
كثافة احل�ضور يف املدرجات ،وداخل امل�ستطيل الأخ�رض،
مع م�شاركة نحو  7500ريا�ضي ،ميثلون  200جن�سية
خمتلفة ،للم�شاركة يف املناف�سات الريا�ضية ،التي ت�ستمر
على مدار � 7أيام ،يتناف�سون يف  24ريا�ضة ،ويقودهم 3

�آالف مدرب ،ويدير املناف�سات نحو  1500حكم.
وكان من �أبرز ما ت�ضمنه حفل االفتتاح ،والذي �شهدته
 160دولة يف بث حي ،و� 55ألف �شخ�ص داخل مدينة زايد
الريا�ضية ،طابور العر�ض للدول امل�شاركة ،والذي يعترب
الأكرب يف التاريخ الريا�ضي للأوملبياد اخلا�ص ،والذي
ا�ستغرق  122دقيقة.وبد�أ احلفل با�ستعرا�ض قدمه طيارو
االحتاد للطريان وفر�سان الإمارات ،بالتحليق فوق ا�ستاد
مدينة زايد الريا�ضية ،ثم بد�أ طابور العر�ض ،والذي لفت
الأنظار باللحظة التاريخية ،مع دخول بعثة الكوريتني
ال�شمالية واجلنوبية ،وي�شاركان يف وفد م�شرتك با�سم
كوريا ،فيما ظهرت اليمن يف طابور العر�ض للمرة الأولى
يف تاريخها ،وت�شارك بريا�ضيني اثنني فقط.

خماسي عربي في مهمة نارية بدوري أبطال أفريقيا

األهلي يرفع شعار الفوز أمام «الساورة» للنجاة من اإلقصاء

تتطلع  5ف���رق ع��رب��ي��ة للحاق
بالرتجي التون�سي يف دور الثمانية
لبطولة دوري �أبطال �أفريقيا ،حينما
تخو�ض مناف�سات اجلولة ال�ساد�سة
«الأخ�يرة» من مرحلة املجموعات
للم�سابقة القارية.
وبعد مرور خم�س جوالت من دور
املجموعات يف البطولة ،ح�سم
الرتجي و�صن داونز اجلنوب �أفريقي
فقط ت�أهلهما ل�ل�أدوار الإق�صائية،
بينما ي�سعى  11فريقا ،من بينها
خم�سة ف��رق ع��رب��ي��ة� ،إل���ى حجز
�أماكنها �ضمن املت�أهلني بدور
الثمانية ،يف حني ودعت ثالثة فرق
امل�سابقة ر�سميا من بينها فريق
عربي واحد.
يف املجموعة الأولى ،يلتقي الوداد
البي�ضاوي املغربي مع �ضيفه �صن
داونز ،بينما يواجه �أ�سيك ميموزا
الإي��ف��واري م�ضيفه لوبي �ستارز
النيجريي.
وال بديل �أم��ام ال��وداد ،ال��ذي توج
باللقب عامي  1992و� ،2017سوى
احل�صول على النقاط الثالث ،من
�أجل اال�ستمرار يف امل�سابقة ،دون
النظر لنتيجة مباراة �أ�سيك ولوبي
�ستارز.
ويف املجموعة الثانية ،يخو�ض
الرتجي «حامل اللقب» لقاء لل�شهرة
�أمام م�ضيفه بالتينيوم الزميبابوي،

بينما يلعب حوريا كوناكري الغيني
مع �ضيفه �أورالندو بايريت�س اجلنوب
�أفريقي.
ويف املجموعة الثالثة ،يحل �شبيبة
ق�سنطينة اجلزائري �ضيفا على تي بي
مازميبي الكونغويل الدميقراطي،
بينما ي�ست�ضيف الإفريقي التون�سي
فريق الإ�سماعيلي امل�رصي.
ويت�صدر �شبيبة ق�سنطينة الرتتيب
بع�رش نقاط ،بفارق نقطتني �أمام
�أق���رب مالحقيه م��ازمي��ب��ي ،الذي

• األهلي أمام مهمة صعبة على أرضه

ميتلك خم�سة �ألقاب يف البطولة ،يف
حني يحتل الإفريقي ،الفائز باللقب
عام  ،1991املركز الثالث ب�سبع
نقاط ،ويتذيل الإ�سماعيلي الرتتيب
بنقطتني ،مودعا البطولة ر�سميا.
وت�شهد املجموعة الرابعة مناف�سة
حامية الوطي�س بني الفرق الأربعة
التي متتلك فر�صا قوية ال�ستكمال
م�شوارها يف امل�سابقة ،حيث يلتقي
الأهلي امل�رصي مع �ضيفه �شبيبة
ال�����س��اورة اجل��زائ��ري يف مواجهة

عربية �ساخنة ،بينما يحل فيتا
كلوب الكونغويل الدميقراطي �ضيفا
على �سيمبا التنزاين.
ويت�صدر �شبيبة ال�ساورة ،الذي
ي�شارك للمرة الأول���ى يف مرحلة
امل��ج��م��وع��ات ،ال�ترت��ي��ب بر�صيد
ثماين ن��ق��اط ،ب��ف��ارق نقطة �أم��ام
�أقرب مالحقيه الأهلي وفيتا كلوب،
�صاحبي املركزين الثاين والثالث
على الرتتيب ،يف حني يحتل �سيمبا
املركز الأخري ب�ست نقاط.

ويتطلع �شبيبة ال�����س��اورة ،الذي
ي��راه املتابعون احل�صان الأ�سود
للبطولة ،للح�صول على نقطة
التعادل فقط �أمام الأهلي ،ل�ضمان
الت�أهل ر�سميا دون النظر لنتيجة
مباراة �سيمبا وفيتا.
يف املقابل ،ي�سعى الأهلي� ،صاحب
الرقم القيا�سي يف عدد مرات الفوز
بالبطولة بر�صيد ثمانية �ألقاب،
ال�ستعادة نغمة االنت�صارات التي
غابت عنه يف اجلولتني املا�ضيتني
بخ�سارته �أمام �سيمبا وفيتا كلوب،
حتى يح�سم ت�أهله ر�سميا.
ويف حال انتهاء املباراة بالتعادل،
ف�����س��وف ي�ضطر الأه��ل��ي النتظار
نتيجة لقاء �سيمبا وفيتا ،حيث
ي�صعد كو�صيف لبطل املجموعة،
حال انتهائه بالتعادل ،لت�ساويه
حينها يف ر�صيد ثماين نقاط مع
فيتا ،ليحتكما لفارق املواجهات
املبا�رشة التي �ستكون يف �صالح
الفريق امل�رصي ل�سابق فوزه - 2
�صفر يف لقاء الذهاب باال�سكندرية
وخ�سارته �صفر  1 -بكين�شا�سا.
ورمب��ا يخرج الأهلي من البطولة
الغائبة عن خزائنه منذ عام ،2013
حال خ�سارته �أمام �شبيبة ال�ساورة،
�أو حتى ح��ال تعادله مع الفريق
اجل��زائ��ري مع انتهاء مباراة فيتا
و�سيمبا بفوز �أحد الفريقني.

• جانب من لقاء األهلي والشحانية

ثاين بن جا�سم بنادي الغرافة.
وحتمل اجلولة بني طياتها الكثري
من الإثارة ،يف القمة والقاع ،حيث
يرتقب �أ�صحاب ال�صدارة مردود
ال�سد يف مواجهته �أمام ال�سيلية،
ال�سيما و�أن املت�صدر قادم من مباراة
�آ�سيوية مرهقة ،فاز فيها ب�صعوبة
على بري�سبولي�س الإيراين بهدف يف
الوقت ال�ضائع.
ويف املقابل ،فريق ال�سيلية خ�رس
من العربي يف اجلولة املا�ضية،
وو���ض��ع��ه ب���ات م���ه���د ًدا باملربع
الذهبي ،ويبحث aعن الفوز حتى

لو كانت املباراة �أمام ال�سد ،من
�أجل تثبيت �أو�ضاعه يف بني الأربعة
الكبار.
واللقاء الثاين امل�ؤثر يف القمة،
يجمع بني الدحيل و�أم �صالل ،وهى
نظرا حلاجة
مواجهة �صعبة ج ًدا،
ً
الو�صيف للنقاط كاملة من �أجل
البقاء يف ��صراع املناف�سة على
اللقب ،بينما يبحث �صاحب الأر�ض
عن الهروب من القاع ،حيث يحتل
املركز ال�سابع ،بر�صيد  20نقطة،
وبفارق  5نقاط عن اخلور ،املهدد
بلعب املباراة الفا�صلة.

عنبر :اخترنا العبي المنتخب

السعودي وفق معايير خاصة
�أكد يو�سف عنرب ،املدير الفني امل�ؤقت للمنتخب ال�سعودي� ،أنه
حر�ص على عدم �إجهاد الالعبني ،والذي يعد �أحد �أهداف احتاد كرة
القدم يف الوقت الراهن ،نظرا لكرثة م�شاركات الأندية،مو�ضحا �أن
بع�ض الأندية تلعب مباراة كل � 3أيام ،وهذا من �أهم �أ�سباب �إ�صابة
الالعبني،
وك�شف مدرب الأخ�رض ال�سعودي� ،أن اختيارات الالعبني لالن�ضمام
للمنتخب يف هذه املرحلة ،مت وفق معايري خا�صة� ،أهمها �أن يكون
قد �شارك مع فريقه يف ما ال يقل عن  20مباراة بدوري ك�أ�س الأمري
حممد بن �سلمان للمحرتفني.
و�أعلنت �إدارة املنتخب ال�سعودي ،قائمة الالعبني الذين اختارهم
املدرب يو�سف عنرب للم�شاركة يف املع�سكر الذي �سيقام يف الريا�ض،
خالل الفرتة من  18وحتى  26من ال�شهر احلايل.
و�ضمت القائمة الالعبني ،م�صطفى مالئكة ،وعبدالله ال�صالح،
وعبدالله اجلدعاين يف حرا�سة املرمى.
ويف خط الدفاع :يزيد البكر ،ومدالله العليان ،وحممد اخلرباين،
وزي��اد ال�صحفي ،ومتعب املفرج،
و�سلطان الغنيمان ،وبندر املطريي،
وعبدالله ال�شامخ.
ويف خ���ط ال���و����س���ط :ول��ي��د
باخ�شوين ،وفار�س العياف،
ونايف هزازي ،وعلي هزازي،
• يوسف عنبر
و�أحمد الزين ،و�سلطان مند�ش،
و�أ�سامة اخللف ،وربيع
ال�سفياين ،ومن�صور
ح����م����زي ،وح�����س��ن
احل�����ب�����ي�����ب،ويف
الهجوم :عبدالفتاح
وح�����س��ن
�آدم،
�رشاحيلي.
وم���ن امل��ق��رر �أن
يخو�ض املنتخب
ال�����س��ع��ودي خالل
مع�سكره مباراة ودية
�أم���ام منتخب الإم���ارات
يوم 21مار�س احلايل يف
�أبوظبي ،و�أخ��رى �أمام
غينيا اال�ستوائية يوم
 25بالريا�ض.
و�أعلن االحتاد ال�سعودي
ل��ك��رة ال��ق��دم ،تكليف
املدرب الوطني يو�سف
عنرب لقيادة املنتخب
الأخ����ضر ،يف مواجهتي
الإم����������ارات وغ��ي��ن��ي��ا
اال�ستوائية ،الوديتني
يومي  21و 25مار�س
احلايل ،ليخلف املدرب
الأرج��ن��ت��ي��ن��ي خ���وان
�أنطونيو بيتزي ،الذي
انتهى عقده ورف�ض احتاد
الكرة التجديد له.

