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منتخب الصاالت يسحق تايلند

بثالثية ودية في معسكر بانكوك
كتب �أمين الدرديري:

رد منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم داخل
ال�صاالت اعتباره خل�سارته ب�أربعة �أهداف مقابل
هدف �أمام م�ست�ضيفه املنتخب التايلندي و�سحقه
بثالثة �أهداف مقابل هدف يف ثاين لقاءات «الأزرق»
يف مع�سكره اخلارجي ال��ذي يقيمه بالعا�صمة
بانكوك �ضمن املرحلة الثانية من اال�ستعدادات
خلو�ض ت�صفيات ك�أ�س �آ�سيا  2019والتي �سيت�أهل
منها �أربعة منتخبات �إلى نهائيات ك�أ�س العامل
 2020التي �ستقام يف جمهورية ليتوانيا.
وقدم العبو الأزرق ردة فعل قوية وظهروا مب�ستوى
مغاير عن اللقاء الأول الذي ات�سم فيها العبو
منتخبنا بالبطء وكرثة الأخطاء وعدم الرتكيز.
ويعترب املنتخب التايالندي من الفرق القوية
يف القارة ال�صفراء حيث ميتاز العبوها بال�رسعة
واللياقة البدنية العالية والتنظيم والرتكيز
الكبري .وكانت املرحلة الأولى قد بد�أت مبع�سكر
داخلي يف الكويت تخلله مباراتان وديتان �أمام
املنتخب امل�رصي خ�رسهما الأزرق بنف�س النتيجة

بهدفني لهدف.
وخا�ض الأزرق �أربع مواجهات خالل �شهر فرباير
احلايل كانت تلك اللقاءات حمطات مهمة يف رحلة
الإعداد،التي ي�سعى خاللها اجلهاز الفني للوقوف
على جاهزية العبيه وعالج الأخطاء التي وقع فيها
املنتخب خالل هذه املباريات التجريبية.
جدير بالذكر �أن الربازيلي لوكاو مدرب الأزرق
خا�ض مع�سكر تايلند بـ  14العب هم :حممد الهزمي
 �صالح الفا�ضل  -احمد الفار�سي «كـاظمة»عبد العزيز الهاجري – عبداللطيف العبا�سي
– عبدالرحمن ال��وادي – عبدالرحمن الطويل
 نا�رص العلبان «الـكويت» �سامل ال�صميعي«القاد�سية» �سليمان البعيجان – عبدالعزيز
الب�سام «العـربي» جنيب العلي  -حمد حياه
«الـريموك» و�سامل املكيمي «ال�ساملية» ،فيما
قرر لوكاو ا�ستبعاد اخلما�سي عدنان النجدي
ومهدي بو�شهري وعلي ال�سيف ،ويو�سف اخلليفة
«ب�سبب الإ�صابة يف الركبة» وعبدالله ح�سون،
�أما �صالح حيدر فقدم اعتذاره عن امل�شاركة مع
الأزرق لظروف خا�صة بالالعب.

 58جواداً وفرس ًا في االجتماع
الثالث عشر لنادي الفروسية

الدوري يهدد استعدادات «األزرق األولمبي»
للتصفيات اآلسيوية
ت��واج��ه اللجنة الفنية باحتاد
كرة القدم� ،أزمة ب�ش�أن برنامج
حت�����ض�يرات منتخبنا الوطني
الأومل��ب��ي للت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لأوملبياد طوكيو ،2020
والتي ت�ست�ضيف الكويت مناف�سات
جمموعتها يف  22مار�س املقبل
مب�����ش��ارك��ة منتخبات الأردن،
�سورية ،وقريغيز�ستان.
وكانت اللجنة حددت  20فرباير
احل����ايل ،ل��ب��دء جت��م��ع الأزرق
الأوملبي ب�شكل يومي حتى الرابع
م��ن م��ار���س ،موعد ال��دخ��ول يف
املع�سكر املغلق بالبحرين �آخر
حم��ط��ات الإع����داد ،ومي��ت��د حتى
 13مار�س ،قبل العودة لإنهاء
اال�ستعدادات خلو�ض الت�صفيات.
وت�صطدم خطة �إع���داد الأوملبي
با�ستمرار مناف�سات ال���دوري
املمتاز ودوري الدرجة الأولى،
حتى  3مار�س املقبل ،ال �سيما
مع مت�سك الأندية بالعبيها والذين
ميثلون �أغلبية العنا�رص الأ�سا�سية
للمنتخب الأوملبي.

• جانب من لقاء �سابق للأزرق �أمام قطر

العدواني :النصر عبر الشباب بالفاعلية الهجومية

�أرج�����ع م����درب ال��ن����صر ظاهر
العدواين تفوق فريقه يف مواجهة
ال�����ش��ب��اب �إل���ى وج���ود فعالية
هجومية مل تكن م��وج��ودة يف
املباريات املا�ضية.
وك��ان الن�رص حقق الفوز على
ال�شباب بهدفني م��ن دون رد،
ليعزز موقعه يف املركز اخلام�س
بر�صيد  16نقطة ،بينما جتمد
ر�صيد ال�شباب عند  7نقاط.
وق����ال ال����ع����دواين �إن وج���ود
الكامريوين بابا توندي �ساهم
يف ترجمة الأف�ضلية التي كانت
مفقودة يف ال�سابق ،يف �إ�شارة
�إل��ى ق��درة الالعب على ترجمة
الفر�ص املتاحة �إلى �أهداف.
وكان توندي ،الذي تعاقد معه
الن�رص يف االنتقاالت ال�شتوية
الأخ��ي�رة ،جن��ح يف ت�سجيل 3
�أه��داف خالل مباراتي ال�ساملية
وال�شباب.
و�أبدى العدواين ر�ضاه عما قدمه
الالعبون يف مواجهة ال�شباب،
م�شيد ًا مب��ا قدمه الأخ�ي�ر على
م�ستوى الأداء يف املباراة.
ولفت مدرب الن�رص �إلى �أن الهدف
يف املو�سم احلايل بات حت�سني
املركز ودخول املربع الذهبي،
م�شريا �إلى �أن املهمة لن تكون
�سهلة خالل املباريات املقبلة.
جدير بالذكر �أن العنابي جنح
يف ال�سنوات املا�ضية يف الدخول
وبقوة ملناف�سة فرق املقدمة ،يف
ظل ا�ستقرار فني و�إداري.

حمافظ الفروانية ال�شيخ في�صل
برعاية حمافظ الفروانية ال�شيخ
احلمود ،واجلياد امل�شاركة هي
في�صل احلمود املالك و�رشكة زين
الغو�ش و�سلماين وتراحب ال�سطبل
لالت�صاالت ومركز اجلواد العربي
الدعية و�رضوري ال�سطبل ال�رسور
«بيت العرب».
وال��ك��ل ن��اي��ف ال�سطبل الن�شاما
ي�شهد م�ضمار �سباق اخليل بنادي
وثنيان العز ال�سطبل الع�صيمي
ال�صيد والفرو�سية يف الثانية
وي�شارك ا�سطبل الدعية بثالثة
وال��ن�����ص��ف م��ن ب��ع��د ظ��ه��ر اليوم
جياد من �أجل موا�صلة ت�صدر دوري
االجتماع ال�ساد�س ل�سباق اخليل
النقاط وح�صاد الك�ؤو�س ،وقد هن�أ
ال��ذي قيد فيه  58ج��وادا وفر�سا
ال�شيخ ال�شيخ �ضاري الفهد رئي�س
من خمتلفة الدرجات تتناف�س على
النادي ،و�أمني ال�رس العام ال�شيخ
م�سافات خمتلفة من اج��ل الفوز
�صباح الفهد� ،صاحب ال�سمو �أمري
بك�أ�س حمافظ الفروانية وك�أ�س
البالد و�سمو ويل العهد و�سمو
�رشكة زي��ن لالت�صاالت وبك�أ�س
رئي�س جمل�س ال���وزراء وال�شعب
مركز اجلواد العربي «بيت العرب»
• ال�شيخ في�صل احلمود
الكويتي و�أه��ل اخليل مبنا�سبة
للجياد العربية اال�صيلة املخ�ص�ص
اح��ت��ف��االت ال��ك��وي��ت ب��االع��ي��اد
للنتاج العربي املفتوح على م�سافة
2000م ،وتتناف�س جياد الدرجة الثالثة على م�سافة الوطنية ،و�شكرا رعاة املهرجان ومتنوا التقدم
 2400من اجل الفوز بك�أ�س زين .وتتجه االنظار الى واالزده��ار للكويت ولدول العامل و�أن يعم ال�سالم
ال�شوط ال�ساد�س املخ�ص�ص جلياد الدرجة الثانية والأم��ن كل ال��دول وطالبا امل�س�ؤولني عن احلركة
للتناف�س على م�سافة 1200م من اجل الفوز بك�أ�س الريا�ضية بزيادة دعم ريا�ضة االباء واالجداد.

عبد الكريم :بقاء الجهراء
في «الممتاز» ليس مستحي ً
ال
• �أحمد
عبدالكرمي

اعرتف مدرب اجلهراء �أحمد عبدالكرمي ،ب�أن بقاء فريقه يف الدوري
املمتاز هذا املو�سم �أمر �صعب ،يف ظل تواجد �أبناء الق�رص الأحمر
يف املركز الأخري ،قبل  5جوالت من نهاية امل�سابقة.
وك��ان اجلهراء قد حقق ف��وزه الأول بالدوري يف املو�سم
احلايل على ح�ساب ال�ساملية بهدف دون رد ،يوم اجلمعة
املا�ضي.
وقال عبدالكرمي« :املهمة �صعبة لكنها لي�ست م�ستحيلة ،يف
ظل تطور امل�ستوى يف الفرتة الأخرية ،وحتلي الفريق بروح
قتالية داخل امللعب».
واعترب مدرب اجلهراء �أن الفوز على ال�ساملية بداية نحو
حتقيق امل�ستحيل والبقاء بني �أندية املمتاز.
و�أبدى ر�ضاه عن م�ستوى اجلهراء يف مواجهة ال�ساملية،
م�شريا �إلى �أن النقطة ال�سلبية الوحيدة تكمن يف �إ�ضاعة
الفريق لفر�ص �سهلة �أمام املرمى.
و�أ�شار عبدالكرمي �إلى �أن الفريق كاد �أن يدفع ثمن �إ�ضاعة
الأه��داف يف �آخر حلظات اللقاء ،يف �إ�شارة �إلى الكرة التي
�أبعدها املحرتف �أرون وهي يف طريقها لل�شباك.
و�أ�شاد عبدالكرمي بدعم �إدارة اجلهراء للفريق،
ور�صد مكاف�آت مالية لالعبني حال الفوز يف
املباريات املتبقية.
وكان رئي�س نادي اجلهراء نواف جديد
قد �أعلن عن مكاف�آت لالعبني بعد الفوز
على ال�ساملية ،م�شيد ًا بروح الالعبني
وحما�سهم يف املباراة.
جدير بالذكر �أن اجلهراء �سيواجه
يوم اجلمعة املقبل فريق ال�شباب
يف اجلولة الـ 14من م�سابقات
الدوري املمتاز.

الفيلكاوي :خسرنا أمام الساحل
 ...ومازلنا في الصدارة
�أك��د مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي
ال�يرم��وك عبدالعزيز الفيلكاوي �أن �سبب
اخل�سارة �أمام ال�ساحل يعود �إلى عدم �إ�ستغالل
الالعبني للفر�ص التي �أتيحت لهم �أم��ام
املرمى ،م�شري ًا ال��ى �أن ه��ذه هي اخل�سارة
االولى للفريق منذ �إنطالقة دوري فيفا للدرجة
االولى ولكن الأهم هو �أننا ما زلنا يف ال�صدارة
بر�صيد  26نفطة .وقال الفيلكاوي يف ت�رصيح
�صحايف �إن الفريق مل يقدم امل�ستوى املطلوب
منه يف اللقاء على عك�س املباريات ال�سابقة
والتي ا�ستطاع حتقيق الفوز فيها وكذلك قلب
النتيجة ل�صاحله يف بع�ض اللقاءات ال�سابقة،
الفت ًا الى �أن هذه اخل�سارة تعد مبثابة جر�س
�إنذار للفريق للرتكيز على املباريات املقبلة

والعودة الى االنت�صارات
جمددا .وبني �أن الفريق ت�أثر
بغياب ثالثة من �أبرز العبيه وهم كابنت
الفريق �أحمد هاين واملحرتف التون�سي
�سمري العرو�سي ومبارك البناي ،م�ؤكدا �أن
الالعبني غري را�ضني متام ًا عن اخل�سارة
و�سيكون م�ستواهم خمتلف ًا يف املباريات
املقبلة.
وق���ال �إن اجل��ه��ازي��ن الفني واالداري
منحوا الالعبني راحة ملدة يوم على �أن
يتم ا�ستئناف تدريباتهم اليوم االثنني
مطالب ًا �إياهم بن�سيان املباراة والرتكيز
واال�ستعداد ملواجهة برقان يف اجلولة
االخرية من الق�سم الثالث للدوري.

• فرحة العبي الن�رص بعبور ال�شباب

الكواري يشكر اللجنة المنظمة
لبطولة الهجن

• عبدالعزيز
الفيلكاوي

�أعرب عبدالله الكواري رئي�س
وفد قطر الفائز ببطولة الكويت
للهجن واملحتفظ بال�سيف
الذهبي املقدم من �أمري الكويت
حكيم االمة عن �سعادته و�سعادة
وف���د ق��ط��ر ب��امل�����ش��ارك��ة يف
ال��ب��ط��ول��ة ال��ت��ي تزامنت
م��ع اح��ت��ف��االت الكويت
ب��االع��ي��اد الوطنية،
وت��ق��دم بالنيابة عن
نف�سه وعن الوفد ب�أرق
التهاين والتربيكات
ال��ى �صاحب ال�سمو
�أم�ي�ر ال��ب�لاد ال�شيخ
�صباح االحمد و�سمو
ويل ال��ع��ه��د ال�شيخ
ن��واف الأحمد وال�شعب
الكويتي ،كما �شكر اللجنة
املنظمة العليا لبطولة

• الكواري يتو�سط الدوا�س وربيح العجمي

الهجن بقيادة د.حمود فليطح
على اجلهود الطيبة التي قدمت
واحلفاوة التي وجدها امل�شاركني
ومتنى للكويت املزيد من التقدم

واالزده��ار و�شكر مدير البطولة
ربيح العجمي على اجلهود التي
ق��ام بها واالحتفاظ بالأ�شقاء
و�ضيوف الكويت.

المرحلة األولى من «دمج اليد»
تلفظ أنفاسها األخيرة

كتب يحيى �سيف:

تختتم اليوم مباريات الدور التمهيدي من دور
الدمج لفرق الدرجة االولى لكرة اليد ،حيث
تقام ثالث مباريات على �صالة ال�شهيد فهد
الأحمد يف الدعية بني خيطان «وله  10نقاط يف
املركز العا�رش» وال�شباب « 8نقاط بالرتتيب
احلادي ع�رش» وتقام يف الرابعة والن�صف
م�ساء ويلعب العربي بر�صيد  22نقطة
يف املركز الثالث و�ضمن الت�أهل للدوري

املمتاز مع القرين  14نقطة بالرتتيب ال�ساد�س
بفارق الأهداف عن الريموك الذي لديه نف�س الر�صيد
وجترى يف ال�ساد�سة م�ساء.
املباراة الثالثة بني الفحيحيل « 8نقاط يف املركز
الـ  »12والريموك ال�سابع وله  14نقطة .واجلدير
بالذكر ان الفرق اخلم�سة االوائل «الكويت وكاظمة
والعربي وال�ساملية وبرقان» قد حجزت بطاقات
الت�أهل للدوري املمتاز وتتناف�س على اللقب الذي
يحمله الكويت وت�سعى الرتقاء من�صة التتويج يف
املرحلة االخرية من البطولة.

