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الغانم يدعو الجماهير لمؤازرة البرتقالي والعميد

«يد كاظمة» يلتقي مسقط
بانطالق دور الترضية في «اآلسيوية»
ت��ن��ط��ل��ق ال���ي���وم ل���ق���اءات دور
الرت�ضية لتحديد املراكز من
التا�سع �إلى الـ  13من مناف�سات
البطولة اال�سيوية الـ  21لالندية
االبطال لكرة اليد التي ي�شارك
فيها كاظمة ،دراغ��ون ال�صيني،
م�سقط العماين ،الكرخ العراقي،
وت���ي ���س��ب��ورت ال��ه��ن��دي ،وهي
االندية التي مل تت�أهل الى الدور
الرئي�سي وابتعدت عن املناف�سة
على اللقب وتقام مباريات دور
الرت�ضية بطريقة الدوري من دور
واحد بني الفرق �سابقة الذكر.
وتقام اليوم مباراتني يف هذا
الدور على �صالة نادي الكويت،
حيث يلعب كاظمة م��ع م�سقط
العماين يف الرابعة والن�صف
م�����س��اء ،يليها يف ال�ساد�سة
والن�صف مواجهة ت��ي �سبورت

الهندي ودراغون ال�صيني.
ويف هذا ال�سياق �أكد رئي�س نادي
الكويت ورئي�س اللجنة العليا
املنظمة للبطولة خالد الغامن
ان الهدف الرئي�سي من اقامتها هو
زيادة �أوا�رص الرتابط بني جميع
الفرق والوفود امل�شاركة وا�ضاف:
ت�رشفنا با�ست�ضافة ر�ؤ�ساء الوفود
واع�����ض��اء ال��ل��ج��ان العاملة يف
البطولة فنيا واداريا.
وتابع« :ن�سعى الى تقدمي كرة
يد حديثة تليق ب�سمعة الريا�ضة
الكويتية عامة وكرة اليد خا�صة
ون�أمل ان نكون عند ح�سن ظن
املتابعني الريا�ضيني وحمبي
اللعبة ،و�أود ان اوج��ه دعوة
للجماهري الكويتية للح�ضور يف
جميع مباريات البطولة وخا�صة
مباريات ممثلي اللعبة يف الكويت

العميد الأبي�ض».
من جانب اخر قال رئي�س اللجنة
االنتقالية امل�ؤقتة لإدارة �ش�ؤون
احتاد كرة اليد بدر الذياب انه
من املفرح ان نرى هذا التجمع
اال�سيوي يف الكويت والذي عك�س
الروح الطيبة.
وا���س��ت��ط��رد م��و���ض��ح��ا« :ت�سري
البطولة ح�سب ما مت التخطيط
له ويف االجت��اه ال�صحيح وارى
بو�ضوح جهود اللجان العاملة،
ونتمنى ارتفاع امل�ستوى الفني
العام للبطولة فيما تبقى من
املباريات خا�صة بوجود نخبة
الفرق اال�سيوية والتي لها خربة
طويلة يف املجال».
وتوجه الذياب بال�شكر والثناء
خلالد الغامن وجلميع من �شارك
يف جناح البطولة حتى االن.

• بهبهاين وال�سبيعي يتوجان الفرق الفائزة ببطولة �سمو ويل العهد للكراتيه

«كراتيه ولي العهد» تختتم
على صالة االتحاد ...اليوم

ي�سدل ال�ستار اليوم على مناف�سات بطولة
�سمو ويل العهد ال�شاملة للكراتيه يف ن�سختها
الـ  26لفئات العمومي وال�شباب والنا�شئني
واال�شبال على �صالة االحتاد الكويتي للعبة
يف نادي ال�ساملية الريا�ضي ،وي�شمل �سمو
ويل العهد ال�شيخ ن��واف االح��م��د اجلابر
ال�صباح البطولة برعايته ،و�سينوب عن
�سموه يف اخلتام ال�شيخ طالل اخلالد حمافظ
العا�صمة.
وكانت البطولة التي انطلقت يوم  12احلايل
قد �شهدت العديد من املناف�سات يف الكاتا
والكومتيه ،حيث قدمت الأندية امل�شاركة
م�ستويات كبرية �أهلتها لتحقيق املراكز
الأولى ومراكز الو�صافة يف البطولة ،وقوة

املناف�سة هذه �أجلت ح�سم لقب ك�أ�س �سمو
ويل العهد �إلى اليوم الأخ�ير ،كذلك ك�أ�س
التفوق العام.
من جانبه� ،أعرب عماد بهبهاين رئي�س احتاد
الكراتيه ،عن �شكره ل�سمو ويل العهد لدعمه
الكبري للريا�ضة والريا�ضيني و�شموله
برعايته الكرمية للبطولة اخلتامية لن�شاط
االحتاد ،م�ضيفا« :البطولة حتمل ا�سم ًا عزيز ًا
على الريا�ضيني و�أهل الكويت ،حيث عودنا
�سموه �سنويا على دعمه املميز والالحمدود
باقامة البطولة التي تعترب ت�شجيع ًا وحافزا
ك��ب�ير ًا ملنت�سبي لعبة الكراتيه م��ن �أجل
التناف�س والت�ألق لنيل �رشف الفوز باحدى
امليداليات امللونة.

و�أ�شار بهبهاين الى ان االحتاد ف�ضل ان يكون
ختام ن�شاط املو�سم بهذه البطولة الغالية
التي حتظى باهتمام اجلميع ،م�ؤكد ًا �أن جميع
البطوالت التي نظمها االحتاد جاءت ناجحة
ب�شهادة اجلميع وبرز خاللها عدد من الالعبني
املميزين الذين �سيتم اختيار ع��دد منهم
لتمثيل املنتخب بجميع مراحله يف البطوالت
اخلارجية ،م�شيدا بدور االندية وتعاونها
مع اللجان العاملة باالحتاد الجناح املو�سم
الريا�ضي.
وبني بهبهاين ان املناف�سة على ك�أ�س التفوق
م�ستمرة بني االندية و�سيتحدد بطل ك�أ�س
التفوق مع ختام اليوم االخري الذي �سيقام
م�ساء اليوم متمنيا التوفيق للجميع.

• «الكويت» ي�سعى للت�أهل للمربع الذهبي

في الجولة  24من دوري المحترفين السعودي

صمود ُأحد ُيسقط الهالل في فخ التعادل
ويشعل المنافسة

• جانب من مباراة فريقي الفتاة والت�ضامن

نادي سلوى يسحق فورسبورت

في الدوري النسائي لكرة الصاالت
كتب يحيى �سيف:
حقق فريق فتيات �سلوى ال�صباح
ف���وز ًا �ساحق ًا على �أكادميية
فور�سبورت بنتيجة  24هدفا دون
رد يف املباراة التي جرت بينهما
م�ساء �أم�����س الأول يف اجلولة
الثامنة م��ن البطولة .و�أبقى
الفائز على حظوظه يف الت�أهل
للمربع الذهبي واملناف�سة على
اللقب وارتقاء من�صة التتويج.
وتقدم ن��ادي الفتاة خطوة يف
ج��دول الرتتيب اثر تغلبه على
ن��ادي الت�ضامن بخم�سة �أهداف

نظيفة حيث يتطلع الفريق �إلى
اللحاق بركب فرق املقدمة على
الرغم من �صعوبة حتقيق هذا
الهدف و�ضعفت �آمال اخلا�رس يف
ال�صعود �إلى الدور ن�صف النهائي
للبطولة.
من جانب �آخر مل يقدم فور�سبورت
امل�ستوى املطلوب يف اجلوالت
ال�سابقة وتلقى العديد من الهزائم
و�ضعته يف زيل القائمة �إال �أن
م�شاركة الفريق كانت مفيدة يف
االحتكاك مع فرق قوية واكت�ساب
اخلربات للظهور ب�صورة �أف�ضل يف
البطوالت املقبلة ومل يجد فريق

�سلوى �صعوبة تذكر يف اخرتاق
دفاعات مناف�سه والو�صول �إلى
املرمي بف�ضل ف��ارق امل�ستوى
الفني واللياقة البدنية التي
يتمتعن بها العبات الفريق.
ومع اقرتاب مباريات الدور الأول
التمهيدي من نهايته حيث مل
يبق �سوى جولتني بعد ان�سحاب
فريق �سفن ب�شكل نهائي انح�رصت
املناف�سة على حجز بطاقات
ال��ت ��أه��ل للمربع ال��ذه��ب��ي بني
جاغوار املت�صدر واملر�شح الأول
للقب والكويت والريموك و�سلوى
ال�صباح.

الالعب القطري سلطان الشهواني
يدخل في غيبوبة
تعر�ض �سلطان ال�شهواين ،جنم
الريان وال�سد القطري ال�سابق،
ل��وع��ك��ة �صحية م��ف��اج��ئ��ة بعد
تعر�ضه لنزيف يف املخ ت�سبب يف
دخوله بغيبوبة نقل على �إثرها
�إلى امل�ست�شفى للعالج ،وتلقي
الإ�سعافات الالزمة.
وكان ال�شهواين ي�ستعد للم�شاركة
يف �سباق �صملة ال�تراث��ي لعام
 ،2019بعد خ�ضوعه لتدريبات
مكثفة على مدار ال�شهور املا�ضية
حتى يكون جاهزا للم�شاركة،
حيث �سبق له امل�شاركة يف ن�سخة
العام املا�ضي ،و�أراد اال�ستمرار
يف التناف�س مع ال�شباب القطري
يف ه��ذا التحدي امل��ث�ير ،لكنه
تعر�ض للوعكة املفاجئة.

وتفاعل العديد من الريا�ضيني
القطريني مع خرب مر�ض الالعب،
واب��ت��ه��ل��وا ب��ال��دع��اء وال�شفاء
ل�سلطان.
وق��ال نبيل �أن��ور ،زميل الالعب
ال�سابق يف ال�سد ،يف تغريدة عرب
ح�سابه ال�شخ�صي مبوقع التوا�صل
االجتماعي على «تويرت»�« :أ�س�أل
الله العظيم رب العر�ش العظيم
�أن ي�شفيه ويعافيه».
كما كتب حمود اليزيدي ،العب
ال�سد والأهلي والوكرة ال�سابق:
«دعواتكم لأخونا �سلطان بالل
ال�شهواين العب �سابق يف نادي
ال�سد والدحيل ،الآن يف غيبوبة
ب�سبب نزيف يف ال��ر�أ���س� ،أ�س�أل
الله العظيم رب العر�ش الكرمي �أن

ي�شفيك يا �سلطان ،دعواتكم الله
ي�شفيه يا رب».
يذكر �أن �سلطان ال�شهواين من
مواليد � 11أغ�سط�س 31« 1988
���س��ن��ة» ،وك���ان يلعب يف مركز
املدافع ،وكان �ضمن قائمة نادي
الدحيل عندما كان اليزال مب�سمى
خلويا ،وفاز معه بلقب بطولة
ال��دوري مو�سم ،2011 - 2010
وفاز �أي�ض ًا بك�أ�س النجوم يف نف�س
املو�سم.
و�شارك ال�شهواين يف �أحد �سباقات
اجلري م�ؤخرا بكمبوديا يف بداية
�شهر مار�س وكان بحالة بدنية
جيدة للغاية ،كما اجته للعب
كرة ال�صاالت وت�ألق فيها ب�شكل
وا�ضح يف ال�سنوات املا�ضية.

�أ�سدى فريق �أحد متذيل ترتيب
دوري ك ��أ���س الأم�ي�ر حممد بن
�سلمان ،خدمة كبرية لفريق
الن�رص ،بتعادله مع املت�صدر
الهالل �سلب ًا دون �أه��داف ،بعد
مباراة مثرية على ملعب «جامعة
امللك �سعود» باجلولة الـ 24من
البطولة.
و�أج���اد عمار ال�سويح ،مدرب
ال�����ض��ي��وف يف م��ن��ع الأزرق
م��ن الت�سجيل لأول م��رة هذا
املو�سم،و�شهدت املباراة حدث ًا
مهم ًا رف�ضت فيه تقنية «الفار»،
ه��دف��ا ل�سوريانو يف الدقيقة
« ،»1+90لي�ضيف الهالل نقطة
و�صلت بر�صيده �إلى  57نقطة.
و�أ�صبح الهالل بعي ًدا عن الن�رص
الو�صيف بنقطتني فقط قبل نهاية
امل�سابقة بـ 6ج���والت ،فيما
�أ�ضاف �أُحد نقطة لر�صيده لي�صبح
ر�صيده  15حمت ً
ال املركز الأخري،
ويقرتب �أكرث من الهبوط.
خ�سارة الكرة با�ستمرار ،ك�شفت
ال��ت��وت��ر ال��غ��ال��ب ع��ل��ى العبي
الفريقني يف �أول ربع �ساعة ،رغم
البداية ال�رسيعة ،التي �أظهرت
نية املدربني ،حيث لعب زوران
مهاجما من كافة اجلوانب ،فيما
لعب ال�سويح مدافع ًا بثالثة
متو�سطي دفاع وحمورين دفاعيني
لغلق املنافذ.
واعتمد ال�سويح على املرتدات
ال�����س�ري���ع���ة مل��ح��م��د عطية
واملغربي ،لكن غلب على الكرات
الت�رسع من اجلانبني خ�صو�ص ًا
من و�سط الهالل.

ومع بداية ربع ال�ساعة الثانية
ت��و���ص��ل امل�ضيف ل��ث��غ��رات يف
متو�سط دف��اع �أُح���د ،فر�ض من
خ�لال��ه��ا ح�����ص��ار ًا ع��ل��ى مرمى
العوي�شري ،ف�سدد حممد كنو
خارجا بالدقيقة «.»16
و�أ�صاب جوميز قائم �أحد الأمين
بالدقيقة « ،»17بينما تك�رست
هجمات ال�ضيف يف و�سط امللعب،
وك�ثرت تدخالت حار�س اجلبل
ملنع ت�سديدات خطرة للهجوم
الأزرق ،الذي تو�صل لثغرة يف
اجلهة الي�رسى حيث التون�سي
غ��ازي عبد ال���رزاق ،املتواجد
فيها ال�شلهوب والربيك.

واحتاج �أح��د لـ 25دقيقة حتى
يو�صل �أول كرة ملرمى احلب�سي،
ع�بر ر�أ���س��ي��ة اجل��زائ��ري ك��ارل
جماين ،تلتها كرة �أبعدها بوتيا
بالدقيقة «.»28
و�سدد ال�شلهوب كرة قوية فوق
املرمى ،فيما �صد مدافع �أحد
عمر حممد ،ت�سديدة جلوميز
داخل منطقة اجلزاء «.»31
وبعد دقيقة �صد العوي�شري كرة
ثابتة جليوفينكو ال���ذي عاد
ف�أهدر �أخطر فر�صة « »35عندما
لعب الكرة وه��و �أم��ام املرمى
خارج ال�شباك.
ويف خ�ضم الهجمات الزرقاء �شن

• جانب من لقاء الهالل و�أُحد

«ال�رسيع» حممد عطية،مرتدة
��سري��ع��ة « »44وم����رر ال��ك��رة
للمغربي لكن �صدها احلب�سي
ب�صعوبة ،لينتهي ال�شوط الأول
بتعادل �سلبي.
وبحث ًا عن فك التكتل الدفاعي
لأُح����د دف���ع زوران باملهاجم
�سوريانو ،و�أوع���ز لل�شهراين
وب��اه�بري بتكثيف ال�ضغط من
اجلهة الي�رسى للفريق.
ورغم كرثة الهجمات،لكن �صمود
دفاع اجلبل توا�صل برباعة طوال
ربع ال�ساعة الأول��ى مانع ًا كل
خطر على مرماه.
ومع انت�صاف ال�شوط الثاين،
ا�ستمر اللقاء بنف�س النمط،
لكن تغيريات املدربني ،منحت
امل��ب��اراة زخ��م� ًا م��ن احليوية،
و�شكل �أُح��د مبرتداته �إزعاجا
كبريا للهالليني ،ومل يتو�صل
ه��ج��وم الأزرق لأي ح��ل لفك
التكتل.
ومع بداية ربع ال�ساعة الأخري
ت�صدت عار�ضة �أحد لكرة رائعة
من جيوفينكو ،من كرة ثابتة،
وت�����س��دي��دة م��ن ال�����ش��ه��راين يف
ال�شباك اجلانبية « ،»82و�أهدر
جوميز كرة جيوفينكو بت�سديدة
طائ�شة.
و�شهدت الدقيقة  91فرحة للهالل
مل تكتمل �سجل فيها �سوريانو
ه���دفً ���ا يف م��رم��ى العوي�شري
املت�ألق ،و�ألغته تقنية الفار،
خل���روج ال��ك��رة خ���ارج امللعب
قبل الهدف ،لتنتهي املباراة
بالتعادل ال�سلبي.

باهبري :التدوير أفقد «الزعيم» انسجامه

ماميتش« :دربي» الرياض المقبل لن يحسم الدوري
�أك��د ال��ك��روات��ي زوران ماميت�ش ،املدير
الفني للهالل� ،أن املباراة املقبلة لفريقه
�أمام الن�رص ،لن حت�سم هوية بطل الدوري
ال�سعودي للمحرتفني ،مبدي ًا حزنه ال�شديد
للتعادل مع �أحد.
و�أو�ضح زوران ،يف ت�رصيحاته بامل�ؤمتر
ال�صحايف عقب نهاية امل��ب��اراة« :مل نكن
نتطرق للحديث عن ديربي الريا�ض �أمام
الن�رص ،ولكننا الآن �سنخو�ض تلك املواجهة،
ال �أعتقد �أنها �ستح�سم ال�رصاع على اللقب».
و�أ�ضاف« :مباراة الديربي غاية يف الأهمية،
�أع��ل��م �أن��ه��ا �ستكون حم��ط �أن��ظ��ار اجلميع
يف ال�سعودية� ،سنحاول �أن ن�صل لأق�صى
درج��ة من اجلاهزية ،قبل تلك املواجهة
املرتقبة».
وعن تقلي�ص الفارق من  6نقاط �إلى نقطتني
فقط م��ع الن�رص� ،أك��د زوران« :ه��ذه هي
طبيعة كرة القدم ،وعلينا القبول مبثل هذه

الأمور».
وبخ�صو�ص التعادل مع �أح��د� ،أو�ضح« :مل
تكن نتيجة جيدة على الإطالق ،ح�صلنا على
� 6أو  7فر�ص حمققة ولكننا مل نكن موفقني
لهز �شباك املناف�س».
من جانبه حمل هتان باهربي ،العب الهالل،
نف�سه وفريقه م�س�ؤولية التعادل ال�سلبي
مع �أحد،وقال باهربي ،خالل ت�رصيحات
�صحافية« :نعتذر جلماهرينا على فقدان
نقطتني مهمتني ،لعبنا وحاولنا الت�سجيل،
لكننا تعادلنا ب�سبب �صمود دفاع مناف�سنا،
و�إ�ضاعتنا للفر�ص ..وب�إذن الله نعو�ض ذلك
يف الديربي».
وتابع« :رمب��ا افتقدنا بع�ض االن�سجام،
ب�سبب �سيا�سة التدوير التي يعتمدها زوران
«امل���درب» ،يف ظل ما يعانيه الفريق من
�إره��اق و�إ�صابات»،وا�ستدرك« :لكننا رغم
ذلك قدمنا م�ستوى جي ًدا ،فقط نق�صنا احلظ

والت�سجيل ،ونحن نتحمل ذلك كالعبني»
وقال العماين علي احلب�سي ،حار�س مرمى
«الزعيم»� ،إن فريقه لن يتنازل ب�سهولة عن
�صدارة جدول ترتيب الدوري.
و�أو�ضح احلب�سي يف ت�رصيحات عقب نهاية
لقاء �أحد �أن فريقه واجه �سوء حظ «غريب»
خالل مواجهة ال�سبت ،الفتا �إلى �أن الهالل
�سيقاتل من �أجل حتقيق الفوز بكل املباريات
املقبلة.
وع��ن امل��ب��اراة املقبلة �أم��ام الن�رص� ،أكد
احلب�سي�« :سنخو�ض تلك املواجهة بكل قوة،
لن نتنازل عن حتقيق الفوز وح�صد النقاط
الثالث ،ولن نرتك �صدارة الدوري ال�سعودي
ب�سهولة»
ويلتقي الهالل مع م�ضيفه الن�رص،يوم اجلمعة
املقبل ،يف ديربي العا�صمة الريا�ض،
وي�أمل كل فريق يف حتقيق االنت�صار واالنفراد
ب�صدارة جدول ترتيب امل�سابقة.

