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عبد اهلل :غياب التركيز سبب الخروج من «اآلسيوية»

الهزيمة أقصت العميد
أهل الجيش السوري
واللعب النظيف ّ
كتب �أمين الدرديري:

ن��ال اجلي�ش ال�سوري البطاقة
املخ�ص�صة لأف�ضل فريق يح�صل
على املركز الثاين يف املجموعات
الثالث للت�أهل للدوري الثاين
لك�أ�س االحت��اد اال�سيوي لكرة
ال��ق��دم ب��ف��ارق اللعب النظيف
�أمام نادي الكويت ،بعد ت�ساوي
ال��ف��ري��ق�ين يف ال��ن��ق��اط وف���ارق
الأهداف،ولكن العميد يتفوق يف
عدد االنذارات عن الفريق ال�سوري
الذي ت�أهل بهذه االف�ضلية.
وقال حممد عبدالله مدرب الفريق
االول لكرة القدم بنادي الكويت
�إن تلقي فريقه هدفني يف �آخر
ربع �ساعة دليل وا�ضح على غياب
الرتكيز ،م�ضيفًا يف امل�ؤمتر
ال�صحايف �أن الفعالية الهجومية
مل ت��ك��ن م���وج���ودة بال�صورة
املطلوبة.
يف املقابل �أك��د امل��دي��ر الفني
للجزيرة الأردين �شهاب الليلي
قدرة فريقه على ح�صد لقب ك�أ�س
االحت��اد الآ�سيوي ،ح��ال توافر

�رشط واحد فقط.
و���ش��دد الليلي على �أن توفري
الإم��ك��ان��ات امل��ادي��ة ،والدعم
ال�ل�ازم ل�لاع��ب�ين ،ه��و ال�رشط
الوحيد لذهاب اجلزيرة بعي ًدا
والتتويج باللقب القاري.
وقال الليلي يف امل�ؤمتر ال�صحايف
بعد جتاوز فريق الكويت بنتيجة
 ،1-2وت�صدر املجموعة الثانية،
ومن ثم الت�أهل �إلى ن�صف نهائي
غ��رب �آ�سيا� ،إن الالعبني �أدوا
م��ا عليهم يف م�����ش��وار ال���دور
التمهيدي ،وحققوا  16نقطة من
دون هزمية.
و�أ�ضاف �أن اجلزيرة يجيد اللعب
حتت ال�ضغط ،يف �إ�شارة �إلى قدرة
الفريق على حتويل ت�أخره بهدف
بهدفني،وبي الليلي
�إل��ى ف��وز
نّ
�أن فريقه كان الأك�ثر قدرة على
تهديد مرمى الكويت ،وا�ستحق
يف النهاية ح�صد النقاط الـ .3
وك��ان��ت اجل��ول��ة الأول�����ى من
مناف�سات املجموعة �شهدت
تعادل النجمة مع اجلزيرة 1-1
يف املنامة والكويت مع االحتاد

 0-0يف الكويت ،يف حني �شهدت
اجلولة الثانية فوز اجلزيرة على
الكويت  0-1يف عمان والنجمة
على االحتاد  1-2يف �أبو ظبي،
و�شهدت اجل��ول��ة الثالثة فوز
اجل��زي��رة على االحت��اد  0-4يف
عمان والكويت على النجمة 0-1
يف املنامة ،و�شهدت اجلولة
الرابعة فوز الكويت على النجمة
 1-2يف ال��ك��وي��ت واجل��زي��رة
على االحتاد  0-2يف �أبو ظبي،
و�شهدت اجلولة اخلام�سة فوز
اجل��زي��رة على النجمة  0-3يف
عمان والكويت على االحتاد 0-2
يف �أبوظبي.
ويت�أهل �إل��ى قبل نهائي منطقة
غرب �آ�سيا �صاحب املركز الأول
يف كل جمموعة� ،إلى جانب �أف�ضل
فريق يح�صل على املركز الثاين
يف امل��ج��م��وع��ات ال��ث�لاث،ويف
املقابل ف ��إن بطل منطقة غرب
�آ�سيا يت�أهل مبا�رشة �إلى نهائي
ك�أ�س االحت��اد الآ�سيوي ،حيث
يتواجه م��ع الفائز يف نهائي
املناطق.

• �سامي ال�صانع يحاول املرور من العب اجلزيرة

جاغوار والفتاة والكويت حسمت التأهل لدور الثمانية

ربع نهائي البطولة الرمضانية للقدم النسائية يكتمل اليوم

كتب يحيى �سيف :

ت�شهد املالعب الفرعية ال�ستاد جابر الدويل اليوم
ثالث مباريات يف ختام املرحلة الأولى من دوري
لكرة القدم
املجموعات للبطولة الرم�ضانية
الن�سائية التي تقام خالل الفرتة من  12الى 23
من مايو احلايل ب�رشاكة ا�سرتاتيجية من احتاد الكرة
ودعم من الدوري اال�سباين.وحتدد نتائج مواجهات
اليوم مالمح الفرق الثمانية املتاهلة للدور ربع
النهائي.
ويف ه��ذا االط��ار يلتقي يف التا�سعة م�ساء على
املالعب الفرعية ال�ستاد جابر الدويل فريق جاغوار
مع �سلوث�س يف املجموعة االولى ويف املجموعة
الثالثة يلعب فريق ان �سبري م��ع ا�سي ميالن
وتقام يف العا�رشة ويف نف�س التوقيت باملجموعة
الرابعة يلعب و�ست وينغ مع وافزوطبقا لنتائج
اجلوالت ال�سابقة متكن جاغوار من التاهل للدور ربع
النهائي ب�رصف النظر عن نتيجة مباراته اليوم مع
�سلوث�س بعد ان حقق انت�صاريني متتاليني بر�صيد
 6نقاط.
اجلدير بالذكر ان جاغوارت�صدر املجموعة االولى
وح�سم التاهل للدور ربع النهائي ب�رصف النظر عن
نتيجة لقاء اليوم مع �سلوث�س بعد ان حقق فوزين
متتاليني رافعا ر�صيده الى  6نقاط ويتناف�س فريق
�سرتايكر مع بليدز و�سلوث�س على البطاقة الثانية
لل�صعود الى دور الثمانية وحماولة الو�صول للمربع
الذهبي واملناف�سة على ارتقاء من�صة التتويج.
من جانب اخر انهي فريق نادي الفتاة مبارياته يف
املجموعة الثانية وت�صدربر�صيد  6نقاط وت�أهل مع
الثمانية الكبار الى ربع النهائي كما ت�صدر فريق
الكويت املجموعة الثالثة ب�أربع نقاط و�صعد للدور
التايل املتوقع ان يلحق و�ست وينغ بربع النهائي عن
املجموعة الرابعة التي يت�صدرها بر�صيد  3نقاط .

حميد ميدو ينفي عودته
للدوري السوري

• فريق «زين»

نفى حميد ميدو حمرتف نادي
الكويت� ،أنباء عودته للدوري
ال�سوري خالل املو�سم املقبل.
وق����ال م���ي���دو ،ع�ب�ر �صفحته
ال�شخ�صية على موقع التوا�صل
«في�سبوك» ك��ل الأن��ب��اء التي
تتحدث عن تعاقدي ومفاو�ضاتي
مع عدة �أندية حملية يف الأيام
املا�ضية ،ال �أ���س��ا���س لها من
ال�صحة.
وتابع ميدو «تركيزي حال ًيا

• العبات جاغوار يحتفلن بالفوز

مفاجآت « زين» في «الروضان» ُمستمرة يومي ًا
املزود الرائد للخدمات الرقمية
�أعلنت زين
ّ
يف الكويت عن ا�ستمرار مفاج�آتها اليومية
يف دورة املرحوم عبدالله م�شاري الرو�ضان
الرم�ضانية لكرة القدم ،وذلك �ضمن رعايتها
املا�سية للن�سخة الـ  40من ال��دورة لل�سنة
الرابعة على ال��ت��وايل ،وال��ت��ي ت��أت��ي حتت
رعاية �سامية من �صاحب ال�سمو �أمري البالد
ال�شيخ �صباح الأحمد.

كتب يحيى �سيف:

قررت اللجنة امل�ؤقتة التي تدير �ش�ؤون احتاد الكرة الطائرة فتح
باب الت�سجيل لع�ضوية جمل�س الإدارة اجلديد يف ال��دورة املقبلة
ملدة خم�سة ايام ويغلق  19من مايو احلايل وجتري االنتخابات
يف  2يونيو املقبل .وكان من املقرر �إج��راء االنتخابات يف وقت
�سابق واجتمع �أع�ضاء اجلمعية العمومية يف االحتاد لهذا الغر�ض
طبقا للنظام الأ�سا�سي اجلديد �إال �أنهم اكت�شفوا خط�أ يف الإجراءات
التي قام بها االحتاد بعد �أن �أعلن عن فتح باب الرت�شح للع�ضوية
ملدة �أربع �أيام فقط وكان املفرت�ض طبقا للوائح املرتبطة واملنظمة
لالنتخابات اخلا�صة باالحتادات الريا�ضية �أن يفتح باب الت�سجيل
للرت�شح لع�ضوية املجل�س اجلديد ملدة خم�سة �أيام.
وت�أتي هذه اخلطوة يف �إطار اجلهود التي تبذل لرفع الإيقاف عن
ان�شطة االحتاد ب�شكل نهائي لعودة املنتخبات الوطنية والأندية
للم�شاركات اخلارجية على امل�ستوى العربي والقاري.

الشركة الراعي الماسي للدورة الـ  40للعام الرابع على التوالي

وذكرت ال�رشكة يف بيان �صحايف �أن دعمها لهذا
احلدث الريا�ضي الرم�ضاين الأ�ضخم من نوعه
لل�سنة الرابعة على التوايل ي�أتي يف �إطار �إميانها
البالغ ب�أهمية ت�شجيع املبادرات املختلفة التي
ت�سهم يف تنمية قطاعي ال�شباب والريا�ضة يف
الكويت ،حيث تقوم زين بنقل هذا املفهوم �إلى
�أر�ض الواقع من خالل دعمها ُ
املبا�رش ملختلف
الفعاليات الريا�ضية الكربى ويف مق ّدمتها

فتح باب التسجيل لعضوية
«الطائرة» ...واالنتخابات  2يونيو
المقبل

دورة الرو�ضان التي حتتل مكانة كبرية يف
قلب اجلمهور الكويتي ومحُ ّبي كرة القدم يف
اخلليج .وبينت زين �أن دورة املرحوم عبدالله
م�شاري الرو�ضان الرم�ضانية لكرة القدم تُ عترب
احلدث الأبرز على ال�ساحة الريا�ضية املحلية
يف الكويت خالل �شهر رم�ضان املبارك من كل
عام ،حيث يرتقبها جمهور وحمبو ريا�ضة كرة
القدم يف الكويت واخلليج ب�شغف كبري نظر ًا
ملا ت�شهده من م�ستويات عالية من االحرتافية
وا�ست�ضافة �أبرز جنوم كرة القدم على امل�ستوى
العاملي ،وت�ست�ضيف ال��دورة هذا العام ك ًال
من النجم الإيطايل فران�شي�سكو توتي ،والنجم
الإيفواري ديدييه دروغبا ،والنجم الكرواتي
لوكا مودريت�ش .و�أو���ض��ح��ت ال�رشكة �أنها
متواجدة يف دورة الرو�ضان ب�شكل يومي من خالل
التفاعل احلي واملبا�رش مع اجلماهري احلا�رضة
مل�شاهدة املباريات ،وتق ّدم م�سابقات تفاعلية
و�أن�شطة ريا�ضية متنوعة ،والتي تت�ضمن �ألعاب ًا
تفاعلية جديدة ك ّلي ًا يومي ًا ،بالإ�ضافة �إلى
فعاليات اجتماعية وتراثية عديدة �أهمها فعالية
القرقيعان� ،إلى جانب امل�سابقات اليومية على
ح�سابات زين يف مواقع التوا�صل االجتماعي،
وتقدمي اجلوائز الق ّيمة على اجلماهري ،وغريها
الكثري .يذكر �أن دورة الرو�ضان ال ينظر لها
على �أنها دورة لكرة القدم جتري مناف�ساتها
بني الفرق امل�شاركة من امل�ؤ�س�سات وال�رشكات
فح�سب ،بل باتت واح��دة من �أ�شهر الأعرا�س
الريا�ضية على امل�ستوى ال��دويل والإقليمي،
وذلك نظرا حلجم امل�شاركة املتميزة لعدد كبري
من جنوم العامل يف كرة القدم .وتعطي زين
املجاالت الريا�ضية وال�شبابية �أولوية خا�صة
يف �سل�سلة براجمها االجتماعية ،لي�س يف �شهر
رم�ضان فقط ،بل على مدار العام.

ين�صب م��ع ال��ك��وي��ت وبعدها
�س�أح�سم ق���راري فيما يخ�ص
العرو�ض التي تلقيتها من عدة
�أندية عربية».
و�سبق حلميد ميدو ،اللعب مع
الت�ضامن يف الكويتي ،والقوة
اجلوية وامليناء العراقيني.
ؤخرا،
وكانت الأنباء قد �أكدت م� ً
اق�تراب حميد ميدو من �صفوف
حطني ال�سوري يف املريكاتو
املقبل.

حسين البلوشي وفهد األحمد صعدا
للدور الثاني في دورة شهداء القرين
�صعد فريق امل��رح��وم ح�سني
البلو�شي ال��ى ال���دور الثاين
ل��دورة �شهداء القرين ال��ـ 26
بعد ف��وزه على فريق ال�شهيد
عبد الله مندين باربعة اهداف
لال�شيء يف مباراة �سيطر عليها
فريق البلو�شي من البداية وقدم
العبوه م�ستوى طيب ًا كما فاز

فريق ال�شهيد فهد االحمد على
فريق املرحوم مو�سى الرم�ضان
بهدفني مقابل هدف بعد مباراة
قوية من الفريقني
واليوم تبد�أ مباريات دور الـ 16
حيث يلتقي فريق ال�شهيد جا�سم
حممد املطوع مع فريق الن�رص
الريا�ضي ومن املنتظر ان تكون

•جانب من �إحدى املباريات

املباراة �ساخنة كما يلتقي يف
املجموعة الثانية فريقا ونا�س
الف�ضلي وعامر فرج العنيزي.
واك���د املن�سق ال��ع��ام للدورة
ح�سني امل�شموم ان مباريات دور
الـ � 16ستبد�أ بعد اكتمال الفرق
الفائزة ومتنى التوفيق لكل
الفرق.

