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تأهل إلى الدور الرئيسي في البطولة

«يد الكويت» سحق تي سبورت الهندي في «اآلسيوية»

• يد الكويت تأهل للدور الرئيسي

كتب يحيى �سيف:
ت�أهل الكويت �إلى الدور الرئي�سي
يف بطولة الأندية الآ�سيوية الـ21
لكرة اليد التي ي�ست�ضيفها العميد
خالل الفرتة من  20مار�س احلايل
ال��ى  2اب��ري��ل املقبل وج���اء هذا
الت�أهل بعد الفوز ال�ساحق الذي
حققه العميد على فريق تي �سبورت
الهندي  15-54يف املباراة التي

جرت بينهما م�ساء ام�س الأول على
�صالة نادي الكويت �ضمن مناف�سات
اجلولة الثانية للمجموعة الثالثة
للبطولة.وت�صدر الأبي�ض املجموعة
ب��ف��وزي��ن متتالية ع��ل��ى ب��ارب��ار
البحريني والفريق الهندي رافعا
ر�صيده �إلى  4نقاط و�ضمن مقعده يف
الدور الرئي�سي.
من ناحية �أخرى تلقى كاظمة الهزمية
الثانية من ال�شارقة الإماراتي بنتيجة

 26-19وبذلك ودع الربتقايل املمثل
الثاين للكويت البطولة ب�شكل مبكر
من الدور الأول وحاول العبو الفريق
تعو�ض اخل�سارة الثقيلة من الدحيل
القطري وجتديد فر�صة ال�صعود
للمرحلة الثانية �إال �أن خربة
ومهارة العبي املناف�س حالت دون
ذلك و�سوف يناف�س كاظمة يف دور
الرت�ضية لتحديد املراكز من التا�سع
�إلى الـ .13

أكد دعمه للرئيس الحالي لالتحاد القاري

الرميثي يعلن انسحابه من سباق
الترشح لرئاسة «اآلسيوي»

• الرميثي ينسحب ويدعم بن إبراهيم

�أعلن حممد خلفان الرميثي ،رئي�س الهيئة العامة
للريا�ضة الإماراتية ،دعمه ال�ستمرار ال�شيخ �سلمان
بن �إبراهيم �آل خليفة ،رئي�سا لالحتاد الآ�سيوي لكرة
القدم ،والعمل على فوزه لفرتة والية جديدة تبد�أ من
.2019
و�أو�ضح بيان م�شرتك للرميثي وال�شيخ �سلمان� ،أنهما
اتفقا على دعم الأول ال�ستمرار الثاين ،رئي�سا لالحتاد
الآ�سيوي لكرة القدم ،وا�ستفادة ال�شيخ �سلمان من
«الربنامج االنتخابي الطموح» الذي �أعلنه الرميثي،
يف حملته االنتخابية ،مبا يت�ضمنه من �إطالق م�سابقات
جديدة ،و�ضمان الزيادة يف عائدات االحتاد الآ�سيوي،
وتوزيعها على دول القارة.
كما تعاهد الطرفان على التعاون والتكاتف والعمل
معا ،خالل املرحلة املقبلة ،ملا فيه �صالح االحتاد
الآ�سيوي وا�ستقالليته و�شفافيته.
ومن جانبه� ،أعرب ال�شيخ �سلمان ،عن �شكره للرميثي،
قائلاً �« :أتوجه بال�شكر �إلى حممد خلفان الرميثي ،على
ا�ستقباله لنا و�ضيافته ،وروح الأخ��وة الطيبة التي
�أبداها جتاهنا لإمتام هذا اللقاء ،رغم التناف�س القوي
وال�رشيف الذي جمعنا يف الهدف والر�ؤية ،ملا هو يف
�صالح كره القدم الآ�سيوية».
و�أ�ضاف« :كما �أ�شكره على دعمه يل ،وعلى برناجمه
االنتخابي الطموح ،الذي ميثل بحد ذاته ورقة عمل
مهمة �ست�سهم يف رقي الكرة الآ�سيوية ،والتي �سن�ضعها

بال �شك مو�ضع االهتمام والتنفيذ ،وهذا لي�س بغريب
على رجل بحجم ومكانة الرميثي».
وتابع�« :أدع��و الرميثي ،رغم م�شاغله وم�س�ؤولياته
ال��ع��دي��دة� ،أال يبتعد ع��ن �ساحة ال��ك��رة الآ�سيوية
وخدمتها ،والتي حتتاج رجاال يحلمون ويعملون ،من
�أجل م�ستقبلهاوم�ستقبل �شبابها».
ووجه الرميثي ،ال�شكر �إلى الرئي�س احلايل لالحتاد
القاري على مبادرته هذه وزيارته لبلده الإمارات.
وقال« :يهمني الت�أكيد على �أن تر�شحي منذ البداية،
مل يكن �سعيا �إلى من�صب ،و�إمنا كان دافعه الأ�سا�سي
هو و�ضع الكرة الآ�سيوية يف املكانة الالئقة بها ،بني
قارات العامل ،من خالل برنامج يعك�س ر�ؤيتي يف كيفية
تطوير اللعبة».
و�أ�ضاف�« :أ�سعدين ترحيب ال�شيخ �سلمان ،باال�ستفادة من
هذا الربنامج والعمل على حتقيقه على �أر�ض الواقع،
لذا لن �أدخر جهدا يف دعمه وم�ساندته،من �أجل الو�صول
�إلى هذا الهدف ،الذي هو يف �صالح اجلميع».
كما توجه بال�شكر �إلى كل من �سانده� ،أف��رادا ودوال،
ومن تفاعل مع ر�ؤيته ،واعدا �إياهم مبوا�صلة امل�سرية
ل�ضمان م�ستقبل �أف�ضل للكرة الآ�سيوية.
وبذلك ،يتبقى ب�شكل ر�سمي يف �سباق املناف�سة ،ال�شيخ
�سلمان �إلى جانب املر�شح القطري� ،سعود املهندي،
ال��ذي مل يتبني بعد مدى جديته يف �إكمال املعركة
االنتخابية لنهايتها.

وجاءت بقية نتائج اجلولة الثانية
بتعادل م�رض ال�سعودي وال�صداقة
اللبناين  18-18وفوز الوكزة القطري
عل م�سقط العماين  24-29وباربار
البحريني على الكرخ العراقي -30
 25وقبل اجلولة االخرية من دوري
املجموعات ت�أهل للدور الرئي�سي
كل من الكويت وال��وك��رة القطري
وباربار البحريني والدحيل القطري
وال�شارقة الإماراتي.

فاز منتخب الإم��ارات على �ضيفه
منتخب ال�سعودية بنتيجة «»1-2
يف امل��ب��اراة ال��ودي��ة التي جرت
بينهما على �ستاد �آل نهيان بنادي
الوحدة ب�أبوظبي.
وافتتح عبدالعزيز علي البي�شي،
الت�سجيل للمنتخب ال�سعودي يف
الدقيقة  ،18وجن��ح «الأخ�رض»

يف احلفاظ على تقدمه ،و�أنهى
ال�شوط الأول ل�صاحله.
و�أدرك امل��ن��ت��خ��ب الإم���ارات���ي
التعادل ،عن طريق بندر الأحبابي
يف الدقيقة  ،54قبل �أن يتمكن علي
مبخوت من التقدم لـ«الأبي�ض» يف
الدقيقة .63
وجاءت املباراة �ضمن املع�سكر

• جانب من لقاء اإلمارات والسعودية

الداخلي لـ«الأبي�ض» الإماراتي
امل��ق��ام ح��ال��ي�� ًا يف العا�صمة
�أبوظبي ،ا�ستعداد ًا للت�صفيات
امل�شرتكة امل�ؤهلة �إلى نهائيات
ك�أ�س العامل  ،2022ونهائيات
ك�أ�س �آ�سيا  ،2023والتي تنطلق
يف �سبتمرب امل��ق��ب��ل ،وت�سحب
قرعتها يوم � 17إبريل املقبل،
مبقر االحت���اد الآ���س��ي��وي لكرة
القدم يف العا�صمة املاليزية
كواالملبور.
وتولى قيادة املنتخب الإماراتي
يف هذه املباراة ،املدرب الوطني
�سليم ع��ب��دال��رح��م��ن ،وجهازه
املعاون ،والذي يتولى �أي�ضاً،
مهمة الفريق يف مباراته الودية
الثانية �أمام منتخب �سورية يوم
 26مار�س احلايل.
و�أب���دى عبدالفتاح �آدم حما�سه
للفرتة املقبلة وقال« :مباراتنا
املقبلة �أمام غينيا �سنلعب ب�شكل
�أف�ضل ،ن�ستغل الفرتة القادمة
لنتجان�س �أك�ثر» .فيما �أ�ضاف
زميله عبدالله ال�شامخ« :قدمنا
مباراة جميلة ،تقدمنا يف ال�شوط
الأول ،وحاولنا العودة للمباراة
ون�ستعد ملباراة غينيا من الآن».

سلوى يلتقي فورسبورت ...والفتاة
في مواجهة التضامن

ك��ت��ب يحيى
�سيف:
يف �إط��������ار
ل������ق������اءات
اجل������ول������ة
ال���ث���ام���ن���ة
ل���ب���ط���ول���ة
ال������������دوري
الن�سائي لكرة
ال�صاالت تقام
ال��ي��وم ثالث
م����ب����اري����ات
ع��ل��ى �صالة
ن���ادي �سلوى
ال�صباح بني
ن��ادي الفتاة
ب���ر����ص���ي���د 6
نقاط وفتيات
ال��ت�����ض��ام��ن
ول����ه����ن 10
ن�����ق�����اط يف
• جانب من مباريات الدوري النسائي
الثالثة ع�رصا
وه�����ي اب����رز
مواجهات اليوم حيث يتطلع الت�ضامن �إلى موا�صلة ال�سابقة تعترب كفة فتيات �سلوى هي الأرجح لتحقيق
ح�صد النقاط واالق�تراب من الأربعة الكبار حلجز الفوز ونيل نقطتي اللقاء حيث يحتل املركز الرابع
احد مقاعد املربع الذهبي وهي نف�س تطلعات الفتاة ويناف�س على ال�صعود �إلى املربع الذهبي وارتقاء
لتح�سني و�ضعه يف جدول الرتتيب .
من�صة التتويج.
وعلى نف�س ال�صالة يلعب يف اخلام�سة م�ساء �أكادميية جدير بالذكر �أن البطولة دخلت يف مراحلها احلا�سمة
يوفنتو�س بثالث نقاط مع العربي بنف�س الر�صيد حيث مل يبق �سوى جولتني ملعظم الفرق الع�رشة
وكالهما خارج املناف�سة على ال�صعود للدور ن�صف امل�شاركة يف املناف�سات بعد ان�سحاب فريق �سفن
النهائي للبطولة وتختتم مباريات اليوم بني �أكادميية مرتني ويبدو انه لن يكمل مبارياته ويت�صدر جاغوار
فور�سبورت من دون ر�صيد وفريق نادي �سلوى ال�صباح الدوري بر�صيد  18نقطة وهو املر�شح الأول للفوز
بـ  12نقطة ،وقيا�سا بنتائج الفريقني يف اجلوالت باللقب.

الهالل يلتقي أحد في الدوري السعودي اليوم

ماميتش :مستعد للمراهنة على العابد
...وعطيف أصاب نفسه
ي�ستقبل الهالل ،مت�صدر الرتتيب
بر�صيد  56نقطة� ،ضيفه القادم
من قاع اجلدول �أُحد اليوم� ،ضمن
اجلولة الـ 24من الدوري ال�سعودي
للمحرتفني «دوري ك���أ���س الأم�ير
حممد بن �سلمان» و�سوف جترى
�أحداث املباراة على ا�ستاد جامعة
امللك �سعود.
واعترب الكرواتي زوران ماميت�ش،
املدير الفني للزعيم� ،أن مباراة
فريقه مع �أح��د �ستكون يف غاية
الأهمية للفريقني،قائال« :ال نعاين
�أي �ضغط ،بعد تقلي�ص الن�رص
الفارق معنا لنقطة واح��دة ،لأن
هدف الهالل منذ بداية املو�سم ،هو
الفوز باللقب»،وك�شف عن متاثل
العبه �إدواردو لل�شفاء ،وانه �سيكون
جاهزً ا للديربي �أمام الن�رص ،لكنه
�أكد �أنه لن يغامر ب�إ�رشاكه �ضد �أحد
اليوم.
وحول ت�أخر عودة عبدالله عطيف
من الإ�صابة ،قال �إن الالعب ت�سبب
يف �إ�صابة نف�سه� ،أث��ن��اء مرحلة
الت�أهيل ،وب��د�أ ف�ترة العالج من
جديد.
وم��ن جهة �أخ���رى� ،أب���دى زوران
�إعجابه ال�شديد بنواف العابد،
العب الفريق ،وحتدث عن �إ�صابته،
قائال�« :أن��ا م�ستعد للمراهنة على
نواف العابد لفرتات طويلة ،فهو
العب مميز ،لكن ينبغي �أن يكون
متاما للم�شاركة».
م�ستع ًدا
ً
وتابع« :ال �أعلم متى �سيعود ،لكن
الأمور تعتمد عليه يف املقام الأول،
ودوري �أن �أك��ون ع��ادال مع جميع
الالعبني يف الفريق ..وعلى نواف
العابد �أن يفهم �أن عودته القوية،
تكون بينه ونف�سه ،وعليه املثابرة
�أكرث ،فحالته مع الإ�صابات لي�ست
مريحة لنا وله ،وهو العب مذهل

اإلمارات تختبر قوتها بفوز ودي
على السعودية

رياضة

متى كان جاهزا».
ووا����ص���ل« :ت����أخ���ري ع��ن ح�ضور
امل�ؤمتر كان ب�سبب حديثي معه،
هو ال يخو�ض �أك�ثر من  20مباراة
يف املو�سم ،و�أن��ا �أراه من �أف�ضل
الالعبني يف ال�سعودية ،لكنه غري
جاهز الآن»،واختتم مدرب الهالل
حديثه ،قائال« :لدينا فريق متكامل
على �أعلى امل�ستويات ،ونريد �إنهاء
الدوري بح�صد اللقب».
م��ن جانبه �أك���د ه��ت��ان باهربي،
متو�سط ميدان فريق الهالل ،على
جاهزية �أزرق العا�صمة على ملعب
حميط الرعب.

• التفاؤل يسود تدريبات الهالل

و�أو���ض��ح باهربي ،قائال« :نواجه
فريق �أح��د مبنتهى ال��ق��وة بغ�ض
النظر عن و�ضع املناف�س على الئحة
الرتتيب ،من �أجل الفوز وحتقيق
الثالث نقاط ،واالبتعاد �أك�ثر يف
ال�صدارة».
وقال متو�سط ميدان الهالل« :نحرتم
نادي �أُحد ب�شكل كبري ،لذا نخو�ض
مباراة مهمة �ضمن املباريات املهمة
التي �سنخو�ضها يف الدوري ،من �أجل
�إحكام ال�سيطرة على قمة الرتتيب،
خا�صة بعدما �أ�صبح الفارق �أمام
املالحق املبا�رش نقطة واحدة».
و�أ�ضاف باهربي« :ندخل مواجهة

�أح��د وكامل تركيزنا على حتقيق
النقاط الثالث ،وتو�سيع الفارق
ب�شكل �أك�ب�ر م��ع الو�صيف ن��ادي
الن�رص ،ونحن نريد مواجهتهم
ونحن مت�صدرين ،ونتعامل مع كل
مباراة بال�شكل املطلوب حتى نحقق
�أهدافنا».
واختتم ه��ت��ان حديثه ،بتوجيه
ر�سالة �إلى جماهري الهالل�« :سنبذل
كل ما يف و�سعنا لإ�سعاد جماهرينا،
التي ال حتتاج �إل��ى دع��وة من �أجل
م����ؤازرة الفريق ،وت��ق��دمي الدعم
الالزم ملوا�صلة الزحف نحو من�صات
التتويج حمليا وقاريا».

السومة والفيصلي يتصدران قائمة
• عمر السومة

األهداف القاتلة بالدوري السعودي

مل تخل جولة من جوالت
امل���ح�ت�رف�ي�ن
دوري
ال�������س���ع���ودي ،ه���ذا
املو�سم ،من �أهداف
ال����رم����ق الأخ��ي��ر
احل���ا����س���م���ة ،يف
ظ�����اه�����رة م���ي���زت
الن�سخة احلالية.
فقد ُ�سجل 67هدفا بعد
انق�ضاء الـ 90دقيقة ،من
جمموع  534هدفا ،بن�سبة % 12.5
من جمموع الأهداف ،التي اهتزت بها
�شباك الأندية الـ ،16يف  190مباراة
لعبت حتى الآن «تبقت مباراتان يف
اجلولة .»24
وجن��ح��ت ج��م��ي��ع�أن���دي���ة ال����دوري
ال�سعودي ،يف ت�سجيل ا�سمها �ضمن
القائمة التهديفية احلا�سمة،.وت�أكيدا
ل��ت���أل��ق��ه ه����ذا امل���و����س���م ،ت�صدر
الفي�صلي ه��ذه القائمة ،بر�صيد 8
�أهداف،وت�ساوت �أندية الهالل واالحتاد
والباطن ،يف املركز الثاين بر�صيد 6
�أهداف.
كما ت�ساوت �أندية ،الأهلي والوحدة
والتعاون والفتح ،يف املركز الثالث،
بـ� 5أهداف،وقد ا�ستفاد التعاون ،يف

الوقت بدل ال�ضائع ،من هدف عك�سي
لالعب الباطن� ،سلطان املطريي ،يف
اجلولة ال�سابعة ،فيما ا�ستفاد الفتح
من ه��دف عك�سي لالعب القاد�سية،
حممد اخلرباين ،يف اجلولة الـ.17
و�سجل ال�شباب والفيحاء ح�ضورا
الفتا بـ� 4أهداف� ،أما الن�رص واحلزم
فاكتفيا بـ� 3أه��داف،ومل يكن ح�ضور
الرائد واالتفاق والقاد�سية كبريا،
ف�سجل كل منهم هدفني ،بعد انق�ضاء
الوقت الأ�صلي.
وملي�سجل �أحد �سوى هدف واحد ،وهو
الذي �أحرزه مهاجمه ال�سابق ريبامار،
يف الدقيقة  94مبرمىالفيحاء� ،ضمن
اجلولة التا�سعة،ويف املقابل ،تلقت
�شباك �أحد � 4أهداف قاتلة من «الن�رص،
والفي�صلي ،والباطن ،والفيحاء».
وت�ساوى عمر ال�سومة ،مهاجم الأهلي،
مع الربازيلي ماركو�س جولريمي،
جن��م ال���وح���دة ،يف ���ص��دارة ه��دايف
«النف�س الأخري» ،ب�أربعة �أهداف لكل
منهما.واملفارقة �أن كل منها� ،سجل
ً
هدفا يف الوقت بدل ال�ضائع ،يف نف�س
اجلوالت « 3و 15و ،»19وتفرد ال�سومة
بهدف يف اجلولة  ،22وجولريمي يف
اجلولة .16

