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عراقيان وسوري وأردني على طاولة المفاوضات

العربي يطلب استعارة مهاجم
الزمالك المصري رسمي ًا
تقدم النادي العربي بعر�ض ر�سمي لإدارة الزمالك ،من
�أجل احل�صول على خدمات الالعب الإيفواري رزاق �سي�سيه
العب الزمالك املعار �إلى االحتاد ال�سكندري.
وطلب م�س�ؤولو القلعة اخل�رضاء احل�صول على خدمات
الالعب الإيفواري ملدة مو�سم على �سبيل الإعارة مقابل
� 200ألف دوالر بداية من املو�سم املقبل.
وان�ضم الالعب �إلى �صفوف الزمالك قبل مو�سمني من �أ�سوان
وقرر الزمالك وقتها �إعارته �إلى زعيم الثغر يف املو�سم
املا�ضي ثم جتديد الإعارة هذا املو�سم.
وينظر الزمالك يف العر�ض املقدم �إلى الالعب
ب�شكل ر�سمي خالل ال�ساعات املقبلة حل�سم
م�صريه باالن�ضمام للفريق من جديد او جتديد
�إع��ارت��ه حيث يرف�ض ال��ن��ادي بيعه ب�شكل
نهائي.
ويف �سياق مت�صل دخل العربي يف مفاو�ضات
ج��ادة مع متو�سط ميدان فريق ال�رشطة
واملنتخب الأوملبي العراقي اجمد عطوان
ومواطنه م��داف��ع املنتخب الأول احمد
�إبراهيم،كما ان�ضم �إلى قائمة املفاو�ضات
الالعب االردين منذر �أبوعمارة حمرتف
ن��ادي الن�رص والفحيحيل ال�سابق
وال���ذي ك��ان ي��رغ��ب يف �ضمه قبل
االيقاف ال��دويل ال��ذي فر�ض على
النادي العربي.
جدير بالذكر �أن �إدارة الأخ�رض
اتفقت مع الالعب ال�سوري
يو�سف قلفا حمرتف القاد�سية
ال�سعودي ال�سابق والذي
خا�ض جتربه احرتافية
بنادي الن�رص الكويتي
قبل الرحيل لالمارات
ث���م االن���ت���ق���ال ل��ن��ادي
احل��زم ال�سعودي قبل �أن
يحط الرحال يف القاد�سية
ال�سعودي.

بمشاركة «األزرق» و 8منتخبات عربية

قرعة غرب آسيا للناشئين تجري
 9يونيو المقبل
• رزاق
�سي�سيه

التقى خليل ال�سامل �أم�ين عام
احتاد غرب �آ�سيا لكرة القدم،
مع الأمني العام لالحتاد الأردين
�سيزار �صوبر ،وذل���ك لبحث
ا�ستعدادات ا�ست�ضافة بطولة
النا�شئني ،التي تقام بالفرتة
من  11-1يوليو املقبل.
وي�شارك يف بطولة احتاد غرب
�آ���س��ي��ا ال�سابعة للنا�شئني 9
منتخبات هي �إلى جانب الأردن
امل�ست�ضيفُ :ع��م��ان� ،سورية،
البحرين ،الكويت ،فل�سطني،
العراق ،لبنان ،وال�سعودية.
توجه
ويف ب��داي��ة االج��ت��م��اع،
ّ
ال�سامل بال�شكر لالحتاد الأردين
على اال�ست�ضافة م�شيد ًا بت�ضافر
جهود االحت��ادي�ين والتن�سيق
ال��ت��ام وامل��ت��وا���ص��ل لإجن���اح
البطولة.
��ددت جلنة امل�سابقات يف
وح� ّ
غرب �آ�سيا بالت�شاور مع االحتاد
الأردين ي��وم  9يونيو املقبل
م��وع��د ًا ل�سحب قرعة البطولة
موجهة نظر ًا لوقوع
التي �ستكون
ّ
بع�ض ال��دول امل�شاركة �ضمن
نف�س املجموعة يف الت�صفيات
امل�ؤهلة لبطولة �آ�سيا للنا�شئني
«دون  16عاماً».
وبهدف متكني اجلمهور العربي
من متابعة �أحداث القرعة ،قرر
احت���اد غ��رب �آ�سيا ب��ث وقائع
ال��ق��رع��ة م��ب��ا��شرة ع�بر مواقع
االحتاد على ال�سو�شال ميديا.
و�ستتوزع املنتخبات امل�شاركة
على جمموعتني على �أن يت�أهل
�صاحب املركز الأول والثاين عن

كل جمموعة الى النهائيات.
من جهة �أخ��رى ،اتفق احل�ضور
على اعتماد ا�ستاد الأمري حممد
يف مدينة الزرقاء ملعب ًا ر�سمي ًا
للبطولة ،كما مت التباحث
يف �أ�سماء املالعب املخ�ص�صة
للتدريبات �إ�ضافة �إلى الفنادق
املقرتحة للفرق وللحكام،وقرر
االحت���اد الأردين اع��ت��م��اد كرة
«مولنت» الكرة الر�سمية لبطولة
غرب �آ�سيا للنا�شئني.
ويف ن��ف�����س ال�����س��ي��اق �أع��ل��ن
اجلهاز الفني ملنتخب الكويت
للنا�شئني عن قائمة ت�ضم 36

العبا لتجهيزهم خلو�ض غمار
مناف�سات بطولة غرب �آ�سيا.
و���ض��م��ت ال��ق��ائ��م��ة امل��خ��ت��ارة:
�أحمد الكندري ،ثامر الهبيدة،
ح�����س�ين ع��ل��ي ،عبدالرحمن
اخل����ضر ،عبدالر�ضا �شهاب،
عذبي املطريي ،مكي القالف،
علي ح�سن� ،أحمد خور�شيد من
العربي ،وبدر املن�صور ،جا�سم
ال�ضويحي ،عبدالوهاب الهندي،
عمر املطر ،عمر العتيبي ،فواز
امل��ط�يري ،ثامر ال�صليلي من
الكويت وعبدالرحمن الر�شيدي،
عبد العزيز ال�سبيعي ،في�صل

في البطولة الرمضانية النسائية لكرة القدم
كتب يحيى �سيف:

ت�أهل جاغوار �إلى الدور ن�صف النهائي
اثر فوزه على فريق �إي �سي ميالن بثالثة
�أهداف دون رد يف املباراة التي جرت
بينهما م�ساء �أم�س الأول على املالعب
الفرعية ال�ستاد جابر الدويل .يف �إطار
مناف�سات الدور ربع النهائي للبطولة
الرم�ضانية الن�سائية لكرة القدم التي
تقام ب�رشاكة ا�سرتاتيجية مع احتاد
الكرة وبدعم من ال���دوري اال�سباين
«الليغا».
وحل��ق ف��ري��ق فتيات ال��ك��وي��ت بقبل
النهائي بعد تغلبه على �سوبر �سوكر
بهدفني مقابل هدف واحد و�سجل فريق
و�ست وينغ فوزا عري�ضا على �سرتايكر
بد�ستة �أهداف مقابل هدف واحد و�صعد
�إلى الدور قبل النهائي �أي�ضا الى جانب
العميد وجاغوار و�أكمل نادي الفتاة
عقد املربع الذهبي بعد �أن تخطى فريق
وف��ز بهدفني نظيفني يف نف�س الدور
الذي �أقيم بنظام خروج املغلوب.
ويلتقي يف ال����دور ن�صف النهائي
جاغوار مع الكويت والفتاة وو�ست
وينغ والفائزان ي�صعدان �إل��ى الدور
النهائي للتناف�س على اللقب والتتويج
واخلا�رسان لتحديد املركز الثالث،
وو�صلت الفرق الأرب��ع��ة الكبار �إلى
ه��ذا ال���دور بعد �أداء جيد يف ال��دور
الأول التمهيدي ال��ذي �أقيم بطريقة
الدوري من دور واحد حيث ت�صدر كل
فريق املجموعة التي كان يلعب معها
بالإ�ضافة �إلى عبور ربع النهائي.
ويدافع جاغوار عن اللقب الذي فاز به
العام املا�ضي وت�شري النتائج التي
حققها الفريق يف املرحلة الأول��ى
ودور الثمانية �إلى انه يف الطريق الى
التتويج للمرة الثانية على التوايل من
دون هزمية وانت�صارات متوالية.

مجلس إدارة جديد التحاد اليد
في  30مايو الحالي

كتب يحيى �سيف:

ق��ررت الهيئة العامة للريا�ضة
بالتن�سيق مع اللجنة االوملبية
الدولية اج��راء انتخابات جمل�س
�إدارة جديدة الحتاد كرة اليد يف
 30مايو احل��ايل بدال من اللجنة
امل�ؤقتة التي تدير �ش�ؤون االحتاد
متهيدا لرفع الإيقاف الدويل الذي
فر�ض على امل�شاركات اخلارجية
للمنتخبات والأندية يف البطوالت
الدولية ب�صورة نهائية.
و�أغ��ل��ق ب��اب الرت�شيح على 16
مر�شح ًا وكان �أبرزهم نا�رص �صالح
رئي�س االحتاد ال�سابق وممثل نادي
كاظمة للتناف�س على رئا�سة االحتاد
وف����ؤاد البلو�شي والدكتور�سامل
ال��ع��م�يري م��ن ال��ع��رب��ي و�شبيب
الهاجري ممثل الفحيحيل ملن�صب
نائب الرئي�س وقايد العدواين من
الكويت المانة ال�رس وفي�صل باقر
لل�صليبخات المانة ال�صندوق وطالل العتيبي لنادي
برقان وعبدالله الذياب من ال�ساملية بعد ان ان قدم
ا�ستقالته من اجلهازاالداري لقطاع كرة اليد بالنادي
مع ممثل ال�شباب احمد البحريي ملن�صب امني ال�رس

حتت رعاية النائب �صالح خور�شيد يقام ع�رص
اليوم ماراثون امل�شي لكبار ال�سن رجال من
 50الى  60عاما وذلك الهايل منطقة الرميثية
فقط.
وي�أتي ال�سباق من منطلق احلر�ص على ممار�سة

جاسم المطوع أخرج الشايع ...وجمعية مبارك
الكبير فاز على سيد هادي علوي بثالثية
حقق فريق ال�شهيد جا�سم املطوع اكرب مفاج�آت
دورة �شهداء القرين وتخطى فريق ال�شهيد حممد
عثمان ال�شايع بثالثة �أه��داف لال�شيء لي�صعد
�إلى الدور قبل النهائي ويقرتب من ح�صاد اللقب
كما �صعد فريق املرحوم ح�سني البلو�شي �إلى
الدور قبل النهائي اي�ضا بعد فوزه على ال�شهيد
ب��در الف�ضلي بهدفني مقابل ه��دف يف مباراة
وف
متكافئة �ضمن مباريات املجموعة الأولى يِ
املجموعة الثانية �صعد فريق ال�شهيد مبارك
علي من�صور �إلى الدور قبل النهائي بعد فوزه

• نا�رص �صالح

امل�ساعد وم�شعل القبندي «الت�ضامن» ملن�صب �أمني
ال�صندوق امل�ساعد ،ولع�ضوية جمل�س االدارة ،حممد
احلميدي «اجلهراء» وحممد العازمي «ال�ساحل» وحممد
املطريي «الن�رص» وا�سماعيل عبدالقدو�س «خيطان»
وعلي بوهندي «القاد�سية».

انطالق ماراثون الرميثية لكبار السن اليوم

في أكبر مفاجآت دورة شهداء القرين

على فريق ال�شهيد يو�سف خ�ضري بهدفني مقابل
هدف و�صعد فريق جمعية مبارك الكبري والقرين
التعاونية �إلى ال��دور قبل النهائي اي�ضا بعد
فوزه على فريق ال�شهيد �سيد هادي علوي بثالثة
�أهداف مقابل ال �شيء وبهذه النتائج يلتقي اليوم
فريق ال�شهيد جا�سم املطوع مع فريق ال�شهيد
ح�سني البلو�شي تليها مباراة ال�شهيد مبارك علي
من�صور مع جمعية مبارك الكبري فمن ي�صعد �إلى
املباراة النهائية لدورة �شهداء القرين ال�ساد�سة
والع�رشين؟

العنزي ،عبدالعزيز ال�شمري،
حممد �سهيل ،عمر الظفريي من
الن�رص ،وعذبي بن حجي ،حمد
الق�ضيب ،يو�سف ال�شمري من
القاد�سية ،ومنري ال�سبيعي،
خالد الهاجري من ال�شباب،
وجراح الهليلي ،في�صل الطليحي
من كاظمة وخالد ال�رسبل ،را�شد
املطريي من اجلهراء ،ويو�سف
اجلمعة� ،شبيب ال�رشعان من
ال�ساحل ،وعبدالله اليحيي العب
خيطان ،عبدالعزيز الهزاع العب
ال�ساملية و�سيد الإبراهيمي العب
ريو�س ديبورتيو اال�سباين.

 16مرشح ًا أبرزهم الرئيس السابق ناصر صالح

منافسة قوية بين األربعة الكبار

• جانب من مباراة الكويت و�سوبر �سوكر

• خليل خالل اجتماع �سابق يف غرب �آ�سيا

• لقطة من �إحدى مباريات الدورة

الكبار للريا�ضة للمحافظة على �صحتهم،
ور�صدت اللجنة املنظمة لل�سباق جوائز مالية
للفائزين حيث يح�صل الفائز باملركز االول على
 400دينار والثاين على  300دينار والثالث على
 200دينار.

