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قمة مبكرة بين فتيات الكويت
وجاغوار على صدارة الدوري
النسائي للكرة

• جانب من لقاءات البطولة

كتب يحيى �سيف:
تختتم اليوم على �صالة نادي
�سلوى ال�صباح مباريات الأ�سبوع
الثامن من بطولة الدوري الن�سائي
لكرة ال�صاالت الذي تنظمه اللجنة
الن�سائية حتت �إ�رشاف احتاد كرة
القدم حيث تقام مباراتان بني
ن��ادي الكويت وفتيات جاغوار
يف اخلام�سة م�ساء وعلى ال�صالة
نف�سها يلعب فريق الريموك و�سفن
يف ال�سابعة.
وتعترب مباراة الكويت وجاغوار
الأهم والأبرز يف مواجهات اليوم

ولقاء قمة على االنفراد ب�صدارة
ال��دوري وتعزيز فر�ص الت�أهل
للمربع الذهبي واملناف�سة على
اللقب ول���دى ال��ث��اين  15نقطة
ويحتل املقدمة وي�أتي الكويت يف
مركز الو�صيف بر�صيد  14نقطة
ولعب  6لقاءات.
ول���ك���ون ال��ف��ري��ق��ان مر�شحني
للو�صول �إل���ى ن�صف النهائي
واملناف�سة على التتويج وارتقاء
املن�صة من املتوقع �أن ي�شهد
اللقاء �إثارة وندية خا�صة و�أنهما
حققا انت�صارات الفتة يف اجلوالت
ال�سابقة ال�سيما جاغوار الذي

�سجل العالمة الكاملة من خم�س
مباريات عك�س الكويت الذي خ�رس
بع�ض النقاط.
تطلعات ال�يرم��وك ل��ن تقل عن
توجهات الكويت وج��اغ��وار من
حيث اال�ستمرار مع الأربعة الكبار
وحجز احدى بطاقات الدور ن�صف
النهائي وميلك الفريق  13نقطة
يف املركز الثالث وقيا�سا �إلى
نتائج الفريق يف الدور الأول تبدو
كفته �أرج��ح يف الفوز على �سفن
حيث ي�سعى الأخ�ير �إلى حت�سني
الرتتيب بعد �أن �ضعفت فر�ص
و�صوله للمربع الذهبي.

«سلة الكويت» يلتقي كاظمة
لحسم بطولة الدوري
كتب يحيى �سيف:
تقام اليوم ث�لاث مباريات يف اجلولة قبل
الأخ�ي�رة من الق�سم الثاين لبطولة ال��دوري
املمتاز لفرق العمومي لكرة ال�سلة حيث يلتقي
ال�شباب والقرين يف الرابعة والن�صف على
�صالة فجحان هالل املطريي بنادي القاد�سية
وعلى نف�س ال�صالة يلعب كاظمة والكويت يف

ال�ساد�سة والن�صف.
وتختتم لقاءات اجلولة الرابعة بني القاد�سية
واجلهراء على �صالة الأ�صفر �أي�ضا ويت�صدر
العميد البطولة بر�صيد  16نقطة ويحتاج لفوز
واحد حل�سم لقب املمتاز ويليه القاد�سية 14
نقطة وكاظمة الثالث  13نقطة واجلهراء الرابع
 12نقطة والقرين اخلام�س  9نقاط وال�شباب
ال�ساد�س  8نقاط.

السومة يغيب عن دورة الصداقة
وودية اإلمارات
�أعلن احتاد الكرة ال�سوري� ،أن عمر
ال�سومة ،جنم �أهلي جدة ال�سعودي،
�سيغيب عن ن�سور قا�سيون يف دورة
ال�صداقة الودية الدولية ،التي تنطلق
اليوم ،يف مدينة الب�رصة العراقية.
و�أع��رب االحت��اد يف بيان ،عن �أ�سفه
ال�شديد لغياب ال�سومة عن الدورة،
وكذلك مباراة الإمارات الودية يوم 26
من ال�شهر احلايل ،لتعر�ضه لإ�صابة
يف الكاحل خالل لقاء الأهلي والهالل
بذهاب ن�صف نهائي ك�أ�س زايد.
و�أ�شار البيان �إلى �أن ال�سومة كان
ب�صدد �إر�سال خطاب اعتذار عن طريق
ناديه لالحتاد ال�سوري عن امل�شاركة
يف دورة ال�صداقة ،ب�سبب الإجهاد،
على �أن ي�شارك يف مباراة الإمارات.
ومتنى رئي�س احت��اد ك��رة القدم،
ف��ادي ال��دب��ا���س ،و�أع�����ض��اء االحت��اد
وك��وادر املنتخب ،بح�سب البيان،
ال�شفاء العاجل لل�سومة ،وعودته
�إل��ى �صفوف املنتخب مل��ا ي�شكله
من �إ�ضافة على ال�صعيدين الفني
واملعنوي لزمالئه.

• ال�شلهوب يطمئن على ال�سومة

رياض ينفي ترحيل أحد الالعبين من معسكر إسبانيا

«األولمبي المصري» يبحث عن محترفين
عبر وسائل التواصل
�أثار ت�رصف �أع�ضاء اجلهاز الفني للمنتخب الأوملبي
امل�رصي ،اجل��دل وال�سخرية ،ب�سبب البحث عن
العبني من خالل و�سائل التوا�صل االجتماعي.
وغ��رد وائ��ل ريا�ض ،امل��درب امل�ساعد للمنتخب
الأوملبي ،عرب ح�سابه الر�سمي على «تويرت»�« :إلى
الالعبني امل�رصيني املقيمني يف اخلارج ،ويلعبون
يف ال��دوري��ات الأوروب��ي��ة من مواليد  ،97وحتى
مواليد  .»2000وزاد «نوجه عنايتكم بوجود تدريب
مع املنتخب الأوملبي يف �إ�سبانيا يوم  23مار�س ،يف
ملعب بيناتار �أرينا ،يف مدينة �سان بيدرو ،برجاء
التوا�صل معي على اخلا�ص».
فيما كتب زميله يف اجلهاز ،حممد �شوقي ،عرب
ح�سابه الر�سمي بفي�س بوك�« :إلى الالعبني املقيمني
يف اخل��ارج ويلعبون يف الدوريات الأوروب��ي��ة من
مواليد  97حتى مواليد  2000نوجه عنايتكم بوجود
تدريب مع املنتخب».
مع�سكرا ب�إ�سبانيا،
ويقيم املنتخب الأوملبي امل�رصي
ً
يتخلله مباراتان �أمام �أمريكا وهولندا ،املقرر لهما
 22و 26مار�س احلايل.

ويف �سياق مت�صل نفى وائل ريا�ض ،املدرب امل�ساعد
للمنتخب الأومل��ب��ي م��ا ت��ردد ح��ول قيام يو�سف
اجلوهري ،العب املقاولون ،بتدخني ال�سجائر ،يف
مع�سكر املنتخب املقام حاليا ب�إ�سبانيا.
و�أك��د ريا�ض �أن اجلوهري كان يخو�ض مباراة يف
تن�س الطاولة �أمام اجلميع يف املع�سكر وكان يف
فمه «كي�س �سكر» ولي�س �سيجارة كما حاول البع�ض
ت�صوير ذلك.
و�أ�شار �إلى �أن ما تردد عن ترحيل الالعب �أمر غري
�صحيح ،مطالبا و�سائل الإع�ل�ام بتحري الدقة
بخ�صو�ص العبي املنتخب ،لأن الأمر كفيل بالق�ضاء
عليهم ،خا�صة و�أنهم يف بداية م�شوارهم الكروي
ويحتاجون للدعم بدال من ترويج �شائعات قد تدمر
م�ستقبلهم.
وكانت �أنباء قد ت��رددت عن قيام �شوقي غريب،
املدير الفني للمنتخب ،ب�إ�صدار قرار برتحيل العب
املقاولون ،ب�سبب �صورة مت تداولها كثريا على
مواقع التوا�صل االجتماعي ،على �أنها للجوهري
وهو يدخن يف املع�سكر.
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أبا الخيل أشاد باإلنجازات ...وبورسلي تثني على جهود الالعبين

 12ميدالية متنوعة حصيلة «أزرق اإلعاقة الذهنية»
في أولمبياد اإلمارات
ا�ضافت منتخبات الكويت لذوي
االعاقة الذهنية �أول �أم�س خم�س
ميداليات بواقع ذهبيتني وثالث
ف�ضيات يف م�سابقات كرة الري�شة
ورف��ع االثقال والبولينغ �ضمن
دورة االلعاب العاملية الـ 15
لالوملبياد اخلا�ص املقامة يف
العا�صمة االماراتية ابوظبي.
واح��رز الالعب الكويتي حممد
ب��ورب��اع امليدالية الذهبية يف
مناف�سات ف��ردي م�سابقة كرة
الري�شة بعد مناف�سة �صعبة
ام��ام نظريه اال�سباين مورينيو
فيكتور.
وح�صدت الالعبة الكويتية �آمنة
العنان امليدالية الذهبية يف
م�سابقة رف��ع االثقال ل��وزن 30
كيلوغراما فيما نالت مواطنتها
طيف العنزي امليدالية الف�ضية
يف نف�س امل�سابقة.
وحقق فريق البولينغ الكويتي
ميداليتني ف�ضيتني جاءت االولى
يف مناف�سات «زوجي» الرجال عن
طريق الالعبني حم�سن امل�شموم
وعبدالعزيز اجلاركي فيما جاءت
الثانية يف مناف�سات «زوج��ي»
الفتيات عن طريق الالعبتني مها
اخل�شتي وهنادي املزيعل.
ويف هذا االط��ار ا�شاد ال�سكرتري
االول يف �سفارة الكويت لدى
االم������ارات ن��ا��صر �أب����ا اخليل
ب��االجن��ازات التي حققها العبو
والعبات الكويت حتى االن يف
اكرب جتمع ريا�ضي عاملي لذوي
الهمم.
وق���ال �أب���ا اخل��ي��ل ان م�شاركة
وح�ضور ممثلي ال�سفارة الكويتية
يف خمتلف م��ن��اف�����س��ات الوفد
الكويتي تنبع من حر�صهم على
دع��م وت�شجيع ذوي الهمم من
ابناء الكويت كونهم ج��زء ًا من
املجتمع الكويتي ولالطالع على
م�شاركات الالعبني وتقدمي الدعم

• نا�رص �أبا اخليل ورحاب بور�سلي مع العبي الأزرق عقب التتويج

املعنوي لهم.
واعرب عن امله ب�أن يوفق بقية
الالعبني الكويتيني امل�شاركني
يف االوملبياد اخلا�ص با�ضافة
املزيد من امليداليات امللونة
واالجن����ازات امل�رشفة للكويت
يف هذه امل�شاركة وامل�شاركات
املقبلة.
واثنى �أبا اخليل على دور دولة
االم���ارات العربية املتحدة يف
ا�ست�ضافة هذا احلدث الريا�ضي
الكبري الذي يقام للمرة االولى
يف م��ن��ط��ق��ة ال�����ش�رق االو���س��ط
و�شمال افريقيا وتوفريها كافة

االحتياجات الظ��ه��اره ب�صورة
مميزة وجناح الفت.
ومن جانبها قالت املدير الوطني
ل�لاومل��ب��ي��اد اخل���ا����ص رح���اب
بور�سلي ان الالعبني كانوا على
قدر الطموح وقدموا م�ستويات
عالية من اج��ل اعتالء من�صات
التتويج ورفع علم الكويت خفاقا
يف اك�ب�ر حم��ف��ل ع��امل��ي ل��ذوي
الهمم.
وع�برت بور�سلي ع��ن امتنانها
الف���راد البعثة الدبلوما�سية
ل�سفارة الكويت يف االم���ارات
جلهودها ومتابعتها امل�ستمرة

وح��ر���ص��ه��ا ع��ل��ى ت��ذل��ي��ل جميع
العقبات التي تعرت�ض الوفد
الكويتي امل�شارك يف االوملبياد.
على �صعيد مت�صل خ�رس منتخب
الكويت لكرة اليد ام��ام نظريه
العماين بنتيجة « »16 - 12وذلك
�ضمن اجلولة الثانية للمجموعة
الرابعة للعبة.
وبختام مناف�سات �أول �أم�س ترتفع
ح�صيلة امل�����ش��ارك��ة الكويتية
يف دورة االلعاب العاملية الـ
 15لالوملبياد اخلا�ص الى 12
ميدالية بواقع خم�س ذهبيات
ومثلها ف�ضيات وبرونزيتني.

«الحرس» و«هيئة الرياضة» إلى نهائي
كأس الوزارات لكرة القدم
ت�أهل فريقا الهيئة العامة للريا�ضة واحلر�س الوطني الى املباراة
النهائية لبطولة ك�أ�س الوزارات لكرة القدم بعد فوزهما على فريقى
وزارة الكهرباء وامل��اء واجلمارك يف مباراتي ال��دور قبل النهائي
للبطولة اللتني اقيمتا على �ستاد نادي الت�ضامن ومتكن فريق الهيئة من
حجز بطاقة الت�أهل بعد فوزه على فريق وزارة الكهرباء واملاء بركالت

الرتجيح  3 - 4بعدانتهاء الوقت اال�صلي للمباراة بالتعادل ال�سلبي.
فيما انتزع فريق احلر�س بطاقة الت�أهل الثانية الى املباراة النهائية
بعد اكت�ساحه فريق اجلمارك .2 - 8
ويالقي فريق احلر�س الوطني فريق الهيئة العامة للريا�ضة يف املباراة
النهائية للبطولة.

عقوبات
آسيوية
على  4أندية
سعودية
بسبب
مباريات ودية

�أ�صدرت جلنة االن�ضباط
التابعة لالحتاد الآ�سيوي
لكرة القدم 6 ،خمالفات
بحق االحتاد ال�سعودي،
ب�سبب جت��اوز �إج���راءات
ال�ترخ��ي�����ص املنظمة
للمباريات الدولية من
االحتاد القاري.
ووج��ه االحت��اد القاري،
خطابا �أنذر خالله االحتاد
ال�����س��ع��ودي مبخالفة 4
�أن���دي���ة ،ه��ي «الفتح،
االت����ف����اق ،ال�����ش��ب��اب،
التعاون» ،ب�سبب لعب
مباريات ودية دولية يف
املع�سكرات ال�صيفية،
للأندية دون �إبالغ االحتاد
املحلي بهذه الإجراءات،
وح���ذر بفر�ض عقوبات
�أ�شد.
وت��ت��ع��ل��ق ال��ع��ق��وب��ات
بحق �أندية دوري ك�أ�س
الأم�ير حممد بن �سلمان
ل���ل���م���ح�ت�رف�ي�ن ،ع��ل��ى
املخالفات يف اللقاءات
الودية التالية:
االت���ف���اق م��ع هيلموند
�سبورت الهولندي ،يف
 17يوليو .2018
ال�����ش��ب��اب م��ع �إف �سي
بافو�س القرب�صي31 ،
يوليو .2018
الفتح مع �إنرت زاير�سيك
ال��ك��روات��ي� 1 ،أغ�سط�س
.2018
الفتح مع �إنرت زاير�سيك
ال��ك��روات��ي� 8 ،أغ�سط�س
.2018
الفتح م��ع احت��اد كلباء
الإم��ارات��ي� 14 ،أغ�سط�س
.2018
التعاون مع رجيو �أرنهم
الهولندي� 17 ،أغ�سط�س
.2018

• جانب من تدريبات املنتخب الإماراتي

استعداداً لتجربتي السعودية وسورية

يجدد شبابه
األبيض اإلماراتي
ّ
�أ�شاد د .ح�سن �سهيل ،ع�ضو جلنة املنتخبات،
وامل�رشف على املنتخب الإماراتي ،ببداية املرحلة
اجلديدة من املع�سكر التح�ضريي ل�شهر مار�س
احلايل.
ومتنى �سهيل يف ت�رصيحات �صحافية� ،أن يحقق
املع�سكر الفوائد املرجوة ،خا�صة يف ظل �سيا�سة
اللجنة با�ستدعاء ع��دد م��ن ال��وج��وه اجلديدة
لتجربتها ،ويف �إطار خطة �إحالل وجتديد العديد
من مراكز اللعب ،والبناء للم�ستقبل.
ولفت �إلى �أن الثقة كبرية يف اجليل احلايل من العبي
الإمارات ،م�شريا �إلى �أن هناك بع�ض العنا�رص التي
�ستن�ضم الحق ًا وغابت عن التجمع احلايل لأ�سباب
خمتلفة ،ومنها امل�شاركة مع املنتخب الأوملبي
يف الت�صفيات امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا� ،أو
لظروف نهائي ك�أ�س اخلليج العربي بني الوحدة
و�شباب الأهلي يوم اجلمعة املقبل.
و�أكد على الثقة الكبرية يف اجلهاز الفني الوطني
بقيادة �سليم عبدالرحمن ،ليتم تنفيذ برنامج مكثف
لتجربة عدد من املواهب خالل وديتي ال�سعودية
و�سورية غد ًا ويوم  26مار�س احلايل يف �أبوظبي.
وك��ان منتخب الإم��ارات الأول ،قد د�شن مع�سكره

الداخلي املقام يف العا�صمة �أبوظبي ،ا�ستعدادا
للمواجهتني الوديتني �أمام املنتخبني ال�سعودي
وال�سوري ،يف �إط��ار حت�ضرياته الأولية خلو�ض
الت�صفيات امل�شرتكة امل�ؤهلة �إلى نهائيات ك�أ�س
العامل  2022ونهائيات ك�أ�س �آ�سيا  ،2023والتي
تنطلق يف �سبتمرب املقبل.
وت�سحب قرعة الت�صفيات يوم � 17أبريل املقبل،
مبقر االحت��اد الآ�سيوي لكرة القدم يف العا�صمة
املاليزية كواالملبور.
وي�ضم مع�سكر املنتخب  25العب ًا هم :خالد عي�سى،
بندر الإحبابي� ،أحمد برمان وريان ي�سلم «العني»،
ع��ادل احلو�سني� ،شاهني عبدالرحمن ،عبدالله
غامن ،احل�سن �صالح و�سيف را�شد «ال�شارقة».
ومبارك �سعيد ،حممد �إبراهيم �رسوا�ش ،حبيب
الفردان ،حممد العكربي و�سامل �صالح «الن�رص»،
فهد الظنحاين ،ح�سن املحرمي و�سهيل النوبي «بني
يا�س»� ،سامل را�شد ،خلفان مبارك وعلي مبخوت
«اجلزيرة» ،علي �ساملني «الو�صل» ،عبدالله النقبي
«�شباب الأه��ل��ي»� ،سهيل املن�صوري «الظفرة»،
حممد خلفان «الفجرية» ،من�صور البلو�شي «احتاد
كلباء».

