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جاغوار يغرد منفرداً في صدارة
الدوري النسائي لكرة الصاالت
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يلتقى الكرخ العراقي في الجولة الثالثة لآلسيوية

«يد الكويت» انتزع فوزاً غالي ًا
من باربار البحريني
كتب يحيى �سيف:

• جانب من لقاء جاغوار والكويت

كتب يحيى �سيف:
�أكد فريق فتيات جاغوار انفراده
ب�صدارة ال��دوري الن�سائي لكرة
ال�����ص��االت اث���ر ف���وزه ب��ج��دارة
وا���س��ت��ح��ق��اق ع��ل��ى العنا�رص
الن�سائية لنادي الكويت بن�صف
د�ستة �أهداف دون رد يف املباراة
التي جرت بينهما �ضمن اجلولة
ال�سابعة للبطولة ،وقطع الفائز
�أك�ث�ر م��ن ن�صف ال��ط��ري��ق نحو
الت�أهل للمربع الذهبي والو�صول
للنهائي والتتويج بلقب �أول دوري
ن�سائي ر�سمي ينظمة احتاد الكرة

حتت �إ�رشاف اللجنة الن�سائية.
وعلى الرغم من هزمية العبات
الكويت �إال �أن فر�ص ال�صعود الى
الدور ن�صف النهائي واملناف�سة
ع��ل��ى ارت��ق��اء من�صة التتويج
مازالت قائمة ال�سيما وانه باق
�ضمن الأربعة الكبار �إلى جانب
جاغوار والريموك ونادي �سلوى
ال�صباح.
واجل��دي��ر بالذكر �أن البطولة
اقرتبت من نهايتها ومل يبق �سوى
�أربع جوالت ويحتاج جاغوار �إيل
فوزين بعد �صعوده �إل��ى ن�صف
النهائي ليتوج و�أ�شارت نتائج

الفائز يف اجلوالت ال�سابقة الى
ارتفاع التوقعات برت�شيحه للفوز
بالبطولة خا�صة وانه مل يهزم
وحقق  6انت�صارات متتالية رافعا
ر�صيده �إلى  18نقطة وبقي العميد
عند  14نقطة.
ويتناف�س الأب��ي�����ض م��ع ك��ل من
ال�يرم��وك ال��ذي ميلك  13نقطة
وف��ري��ق ن���ادي �سلوى ال�صباح
بر�صيد  12نقطة حلجز بطاقات
املربع الذهبي بعد انتهاء الدور
الأول التمهيدي الذي ي�شارك فيه
 11فريقا تتناف�س بطريقة الدوري
من دور واحد حل�صد النقاط.

عمان في مهمة رسمية ضد النيبال بالدوحة

«األولمبي القطري» في اختبار
سهل أمام أفغانستان

• جانب من تدريبات العنابي الأوملبي

ي�����س��ت��ه��ل امل��ن��ت��خ��ب ال��ق��ط��ري
الأوملبي اليوم اجلمعة م�شواره
يف الت�صفيات الآ�سيوية حتت
 23عاما عن املجموعة الأولى
والتي ت�ست�ضيفها الدوحة خالل
ال��ف�ترة م��ن � 22إل��ى  26مار�س
احلايل مب�شاركة منتخبات عمان
ونيبال و�أفغان�ستان ،وامل�ؤهلة
�إلى نهائيات بطولة ك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عاما  2020يف تايالند،
امل�ؤهلة بدورها لدورة الألعاب
الأوملبية  2020يف طوكيو.
و���س��ي��واج��ه منتخبنا نظريه
الأفغاين على امللعب رقم  5يف
�أ�سباير ال�ساعة ال�سابعة م�ساء
بتوقيت الدوحة ،كما يلتقي يف
نف�س املجموعة منتخب عمان
والنيبال يف ال�ساعة اخلام�سة
م�����س��اء يف امل��ل��ع��ب رق���م  4يف
�أ�سباير .وتقام مباريات اجلولة
الثانية يوم الأحد املقبل  ،حيث

يلعب العنابي مع نظريه النيبايل
يف ال�سابعة م�ساء ،وت�سبقها
مباراة املنتخب العماين ونظريه
الأفغاين.
وتختتم مباريات الت�صفيات يوم
 26م��ن ال�شهر احل��ايل ب�إقامة
م���ب���ارات�ي�ن م��ه��م��ت�ين بتوقيت
واح��د ال�ساعة ال�سابعة م�ساء،
حيث يلعب منتخبنا مع �شقيقه
العماين ،فيما يلعب املنتخب
الأفغاين مع نظريه النيبايل.
و�ستحدد هذه املواجهات م�صري
املنتخب املت�أهل �إلى الت�صفيات
النهائية التي �ستقام يف تايالند،
حيث يتناف�س الأوملبي العنابي
مع الفرق امل�شاركة يف الت�صفيات
على ال��ف��وز بالبطاقات الـ15
امل�ؤهلة للنهائيات الآ�سيوية
للمنتخبات الأوملبية التي تقام
مطلع ع���ام  2020بتايالند،
وامل����ؤه���ل���ة ل�����دورة الأل���ع���اب

الأومل��ب��ي��ة  2020يف طوكيو،
ويت�أهل �إلى النهائيات �صاحب
امل��رك��ز الأول يف ك��ل جمموعة
�إلى جانب �أف�ضل �أربعة منتخبات
حت�صل على املركز الثاين.
ويف ح��ال��ة ح�����ص��ول منتخب
ال��دول��ة امل�ضيفة تايالند على
�إح��دى بطاقات الت�أهل املبا�رش
للنهائيات ،ف��إن خام�س �أف�ضل
ف��ري��ق ي��ح�����ص��ل ع��ل��ى امل��رك��ز
الثاين �سوف يت�أهل لإكمال عقد
املنتخبات املت�أهلة.
وك��ان منتخبنا قد خا�ض ثالث
مباريات جتريبية الأول��ى �أمام
العربي وفاز بها ب�أربعة �أهداف
وعلى مدار � 3أ�شواط وكل �شوط
ن�صف �ساعة ..كما لعب مباراته
الثانية �أم���ام نظريه العراقي
وخ�رسها بهدف وحيد ،ويف �آخر
الوديات حقق املنتخب الفوز على
نظريه الهندي بهدف دون رد.

يف �إط���ار مناف�سات املجموعة
الثالثة م��ن م��ب��اري��ات البطولة
الآ�سيوية الـ 21لكرة اليد التي
ي�ست�ضيفها ن��ادي الكويت خالل
الفرتة من  20مار�س احلايل �إلى
 2ابريل املقبل انتزع العميد فوزا
غاليا من باربار البحريني بنتيجة
 26-27وح�صد �أول نقطتني يف �أولى
مبارياته بالآ�سيوية .
وات�سمت املباراة بالإثارة والندية
والدفاع القوي من اجلانبني وظلت
النتيجة معلقة حتى ال�شوط الثاين
وعلى الرغم من �أن الهجمة الأخرية
كانت ل�صالح الفريق املناف�س �إال
�أن �سيناريو النهاية ابت�سم للعميد
عندما متكن حممد الغربللي من قطع
الكرة ومتريرها �إلى عبد العزيز
ال�شمري ال��ذي ا�ستغل �رسعته يف
الهجمة املرتدة لينفرد باملرمى
وي�سجل هدفا غاليا.
م��ن ناحية �أخ���رى تلقى كاظمة
هزمية قا�سية من الدحيل القطري
با�سكور � 37-12ضمن مواجهات
املجموعة الرابعة وو�ضعت هذه
النتيجة ع�لام��ات ا�ستفهام على
قدرة الربتقايل على الت�أهل للدور
الثاين ب�رصف النظر عن �صعوبة

• الغربللي يحاول اخرتاق دفاع باربار

فرق املجموعة التي ي�شارك معها.
وتقام اليوم خم�س مباريات يف
اجلولة الثالثة للبطولة حيث يلتقي
باملجموعة الثانية م�سقط العماين
واجلي�ش ال�سوري يف الواحدة ظهرا

اإلمارات تفتتح تصفيات تحت  23بلقاء لبنان

«األولمبي السعودي» يلتقي نظيره
المالديفي بالرياض اليوم
يلتقي املنتخب ال�سعودي الأومل��ب��ي مع
املالديف ،اليوم اجلمعة على ا�ستاد الأمري
في�صل بن فهد بالريا�ض ،يف افتتاح مناف�سات
املجموعة الرابعة من الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا  2020بتايالند،
وامل�ؤهلة لأوملبياد طوكيو .2020
وكانت قرعة الت�صفيات� ،أوقعت املنتخب
ال�����س��ع��ودي يف املجموعة ال��راب��ع��ة التي
ت�ست�ضيف مناف�ساتها ال�سعودية� ،إلى جانب
الإمارات ولبنان واملالديف.
وبد�أت املنتخبات امل�شاركة يف املجموعة،
التوافد على الريا�ض ،ا�ستعدادا النطالق
الت�صفيات،وو�صلت بعثة منتخب املالديف
�إلى الريا�ض ،فيما و�صلت بعثة املنتخب
الإماراتي ظهر �أول من ام�س.
املجموعة الرابعة ت�ضم منتخبات ال�سعودية
ولبنان واالم����ارات وامل��ال��دي��ف ،وتفتتح
الإم���ارات مبارياتها اليوم اجلمعة �أمام
لبنان ،فيما تواجه منتخب املالديف يف
املباراة الثانية يوم  24مار�س احلايل ،على
�أن تختتم مبارياتها يف املجموعة الرابعة،
مبواجهة �شقيقه املنتخب ال�سعودي يوم 26
من ال�شهر ذاته.
وقال جمال بوهندي ،مدير املنتخب الأوملبي
الإماراتي� ،أن املنتخب �سيدخل الت�صفيات
وهو يف �أوج جاهزيته الفنية والبدنية.
وقال يف ت�رصيحات �صحافية« :اجلهاز الفني
اختار �أف�ضل ت�شكيلة من حيث اجلاهزية الفنية
والبدنية ،والالعبون �أبلوا بالء ح�سنا �سواء
خالل املباريات التجريبية التي خا�ضها
املنتخب �أو يف التدريبات التي �سبقت ال�سفر
�إلى الريا�ض».
و�أ���ض��اف« :املنتخب �سيدخل الت�صفيات،
وهو وا�ضع ن�صب عينيه حجز بطاقة الت�أهل
للمرحلة الثانية ،مع التقدير لطموحات
املنتخبات التي �ستلعب معنا يف املجموعة
الرابعة ،والتي من امل�ؤكد �أنها متلك نف�س
طموحاتنا».
وتابع�« :سندخل كل مباراة ب�شكل خمتلف ،ولن
نفكر يف �أي مباراة بالت�صفيات قبل �أن ننتهي
من املباريات التي ت�سبقها ،والرتكيز حالي ًا
من�صب على مباراة لبنان ،ونعتربها البوابة
التي �سنعرب منها للمرحلة الثانية ،لأن الفوز
يف املباريات االفتتاحية ،ينعك�س بالإيجاب

• جانب من تدريبات االوملبي ال�سعودي

على احلالة املعنوية والنف�سية لأي فريق».
و�أكمل« :مع كامل االح�ترام لأي �آراء ت�صنف
فر�ص منتخبات املجموعة الرابعة� ،إال �أن
كرة القدم علمتنا �أنه ال يوجد فريق �صغري
و�آخر كبري ،والعربة دائم ًا يف حتقيق النتائج
الإيجابية بحجم اجلهد والعطاء الذي يبذله
الالعبون داخل �أر�ضية امليدان».
م��ن جانبه� ،أك��د حممد ال�شام�سي حار�س
منتخب الإم��ارات الأوملبي ونادي الوحدة،
�أن الالعبني �سيدخلون الت�صفيات بدافع واحد
وهو الت�أهل كمت�صدرين للمجموعة.
وقال« :تعاهدنا كالعبني �أن نر�سم الب�سمة على
وجه اجلماهري الإماراتية ،ونكرر نف�س �إجناز

األلعاب العالمية لألولمبياد الخاص
وا�صلت الإمارات ت�ألقها يف دورة الألعاب العاملية
للأوملبياد اخلا�ص وابتعدت متام ًا بال�صدارة
العربية بعدما رفعت ر�صيدها �إل��ى  64ميدالية
ذهبية .الإمارات ح�صدت �أي�ض ًا  55ميدالية ف�ضية،
و 63ميدالية برونزية ،و�سورية حافظت على
الو�صافة بر�صيد  36ذهبية و 44ف�ضية ،و24
برونزية .وا�ستقرت م�رص يف املركز الثالث بر�صيد
 30ذهبية و 25ف�ضية و 24برونزية ،ثم ليبيا بر�صيد
 24ذهبية و 21ف�ضية ،و 15برونزية.
ال�سعودية احتلت املركز اخلام�س بر�صيد  18ذهبية
و 9ف�ضيات ،و 13برونزية ،ثم البحرين بر�صيد 16
ذهبية و 12ف�ضية ،و 11برونزية ،وال�سودان بر�صيد
 16ذهبية و 7ف�ضيات و 4برونزيات.

الكرة الإماراتية ،حينما ت�أهلت �إلى �أوملبياد
لندن  ،2012ونحن ندرك �أن الو�صول لهذه
املكانة الرفيعة بحاجة �إلى �أن نبذل �أق�صى
ما يف و�سعنا ،ونقدم  % 200من م�ستوانا
للو�صول �إلى هذا املبتغى».
وتابع« :م�ستعدون لتقدمي ت�صفيات رائعة،
�إننا متفائلون للغاية ،لدينا جمموعة مميزة
يف كل املراكز ،وق��ادرون على فعل كل ما
ميكن لتحقيق هدفنا ،كما �أن لدينا جهاز
فني وكذلك �إداري على م�ستوى عال ،بذلوا
معنا �أق�صى ما يف و�سعهم لتجهيز الأبي�ض
بال�صورة التي متكنه من حتقيق �أهدافه يف
الت�صفيات».

الهولندي فان مارفيك مدرب ًا للمنتخب
اإلماراتي رسمي ًا

اإلمارات تتصدر العرب في دورة

ثم تون�س بر�صيد  13ذهبية و 10ف�ضيات و11
برونزية ،والعراق بر�صيد  12ذهبية و 16ف�ضية
و 18برونزية ،ثم املغرب بر�صيد  12ذهبية و13
ف�ضية و 22برونزية.
عمان ح�صدت  11ذهبية و 19ف�ضية ،و 17برونزية،
ويف املركز الـ 12جاءت اجلزائر بر�صيد  9ذهبيات
و 16ف�ضية و 13برونزية ،ثم لبنان بر�صيد 8
ذهبيات و 11ف�ضية و 9برونزيات.
ويف املركز الرابع ع�رش جاءت الكويت بر�صيد 7
ذهبيات و 8ف�ضيات و 7برونزيات ،والأردن بر�صيد
 6ذهبيات و 13ف�ضية و 14برونزية ،وفل�سطني
بر�صيد  5ذهبيات و 6ف�ضيات و 13برونزية ،و�أخري ًا
اليمن بذهبيتني وف�ضية وبرونزيتني.

ويلعب �ضمن املجموعة الأول��ى
م�رض ال�سعودي ودراغون يف 2.45
ظهرا وتي �سبورت اللبناين وباربار
البحريني يف املجموعة الثالثة
 4.30ع�رصا وال�شارقة والدحيل

باملجموعة الرابعة يف ال�ساد�سة
والن�صف م�ساء وتختتم لقاءات
اليوم بني الكويت والكرخ العراقي
يف املجموعة الثالثة وتقام يف
 8.15م�ساء.

• م�سرية فان مارفيك التدريبية

�أعلن االحت��اد الإماراتي التعاقد
ر�سمي ًا مع الهولندي بريت فان
مارفيك ،لتدريب املنتخب الأول،
خلف ًا للإيطايل �ألبريتو زاكريوين،
الذي انتهى تعاقده مع الأبي�ض
بعد ختام ك�أ�س �آ�سيا .2019
و�أ�شار االحتاد الإماراتي� ،إلى �أن
املدرب اجلديد� ،سيتم تقدميه من
خالل م�ؤمتر �صحايف� ،سيعقد يف
�ستاد �آل نهيان ،غ ًدا اخلمي�س،
قبل ودية الإمارات وال�سعودية.
ويحمل فان مارفيك ،طموحات
الإمارات لبلوغ مونديال ،2022
بعد �أن جنح يف قيادة ال�سعودية
لبلوغ مونديال رو�سيا.
وجن��ح ف��ان مارفيك ،يف قيادة
املنتخب ال�سعودي� ،إلى الو�صول
لك�أ�س العامل  ،2018منهي ًا غياب
�سعودي دام  12عام ًا ،عن نهائيات
امل��ح��ف��ل ال��ع��امل��ي ،ك��م��ا ق��اد
املنتخب الأ�سرتايل يف مونديال
رو�سيا ،لكنه ودع البطولة من
دور املجموعات،وقاد فان مارفيك
« 66عام ًا» منتخب بالده هولندا
�إلى نهائي ك�أ�س العامل .2010

