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بطولة ولي العهد للكراتيه تنطلق
اليوم بمنافسات العمومي

م�شري ًا الى �أن هذه البطولة حتتل
تنطلق م�ساء اليوم على �صالة
موقعا خا�صا يف ق��ل��وب �أبناء
احتاد الكراتيه يف ال�ساملية بطولة
اللعبة ومنت�سبيها نظر ًا لأنها حتمل
�سمو ويل العهد الـ  26ال�شاملة
«العمومي وال�شباب والنا�شئني
ا�سم ويل العهد الغايل على قلوبنا
جميعا لذلك �سخر االحت��اد كافة
واال�شبال» وت�ستمر حتى  25احلايل
االمكانيات الجناح هذه البطولة.
والتي تعترب �آخر بطوالت الن�شاط
وتوقع ان ت�شهد البطولة �أعلى
املحلي للكراتيه ه��ذا املو�سم
امل�����س��ت��وي��ات الفنية يف جميع
 2019-2018مب�شاركة  12نادي ًا،
الفئات ن��ظ��را لتقارب م�ستوى
وكانت قرعة البطولة قد اجريت
ام�س ب�صالة االحتاد.
الأندية املتناف�سة وظهور خامات
مميزة يف هذا املو�سم باال�ضافة
وتقدم امني ال�رس العام يف احتاد
الى ان التوجه العام يف االندية
الكراتيه من�صور ال�سبيعي بال�شكر
واالحتاد ركز االهتمام على القاعدة
اجلزيل ،ل�سمو ويل العهد على
• من�صور ال�سبيعي
ال�شبابية و�صقل املواهب التي
الرعاية الكرمية لهذه البطولة،
�سيكون لها �ش�أن كبري بامل�ستقبل.
الفت ًا الى ان اهتمام �سموه باللعبة
كان له االث��ر الكبري يف تطورها وت�صدرها �ضمن ودعا ال�سبيعي حمبي اللعبة للح�ضور واال�ستمتاع
االلعاب التي حتقق دائم ًا االجنازات با�سم الريا�ضة بالعرو�ض املميزة خالل �أيام البطولة
كما اثنى ال�سبيعي على جهود اللجان العاملة يف
الكويتية.
وا�شار ال�سبيعي الى �أن البطولة تعد �أهم بطوالت احتاد الكراتيه خالل االيام املا�ضية وحر�صهم على
االحتاد يف املو�سم احلايل ،لذا فان االحتاد يحر�ص اال�ستعداد اجليد لهذه البطولة الكبرية التي �ستكون
على �أن يختتم بها ن�شاط الكراتيه يف كل مو�سم ،م�سك اخلتام لأن�شطة االحتاد املو�سم احلايل.

سلة الكويت انهى القسم األول
بالعالمة الكاملة
كتب يحيى �سيف:

اختتمت م�ساء ام�س االول مباريات الق�سم االول
من الدوري املمتاز لفرق العمومي لكرة ال�سلة
حيث فاز الكويت على اجلهراء  52-69وحقق
العميد العالمة الكاملة وت�صدر املرحلة االولى
من البطولة بر�صيد  10نقاط وعزز من فر�ص
التتويج باللقب ،وبا�ستثناء الربع االخري من
املباراة ال��ذي انتهى ل�صالح اخلا�رس 9-11
وانتهاء الفرتة االولى بالتعادل 11-11تفوق
الكويت يف الفرتتني الثانية والثالثة -16-27

.14-22
و�سجل القاد�سية فوزا الفتا على القرين بنتيجة
 76-104وانهى اجزاء املباراة -15-36-16-29
 25-20-20-19كما تغلب كاظمة على ال�شباب
 65-96با�سكور16-22-17-32-24-17-8-25
جدير بالذكر ان مباريات الدوري املمتاز تقام
بطريقة الدوري من دورين «ذهاب واياب».
ويفوز باللقب الفريق احلائز على �أعلى ر�صيد
من النقاط يف نهاية الدوري
ويحمل لقب املو�سم املا�ضي القاد�سية ويناف�سه
الكويت وكاظمة هذا املو�سم.

خالل المعسكر اإلعدادي بالعاصمة المنامة

األزرق األولمبي يهزم سترة البحريني
بهدف مروي

القادسية في مهمة آسيوية خاصة
أمام السويق العماني
 7٫30مساء
كتب �سامح فريد:
يخو�ض الفريق الأول لكرة القدم
بنادي القاد�سية مباراته الثانية
�أم���ام ال�سويق العماين �ضمن
مناف�سات املجموعة الثالثة
لبطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي يف
متام ال�ساعة ال�سابعة والن�صف
على ملعب حممد احلمد يف لقاء
ي�سعى خالله الفريق امللكي �إلى
حتقيق الفوز من اج��ل تعزيز
فر�ص العبور �إلى الدور التايل
يف البطولة ،ال�سيما وانه كان
قد اكتفى بالتعادل �أمام العهد
اللبناين يف املباراة االولى بدون
�أهداف التي اقيمت يف العا�صمة
اللبنانية بريوت.
القاد�سية لديه الكثري من الالعبني
القادرين على احل�سم و�صناعة
الفارق يف مباراة اليوم باالعتماد
على خالد الر�شيدي يف حرا�سة
املرمى و�أم��ام��ه الرباعي عامر
املعتوق وخالد �إبراهيم وابا
بكر وخالد القحطاين ويف و�سط
امللعب يتواجد احمد الظفريي
وعبد الله ماوي واحمد الرياحي
ويف املقدمة يو�سف نا�رص وبدر
املطوع واك�سيل ماي.
وميلك املدرب مارين الكثري من
الالعبني القادرين على تغيري
جم��ري��ات امل��ب��اراة يف ح��ال مت
الدفع بهم ووفقا لظروف املباراة
ومدى حاجته لكل العب.

طائرة العربي
يواجه القادسية
...والجهراء
يستضيف
الكويت
كتب يحيى �سيف:

• الأزرق الأوملبي

كتب �أمين الدرديري:
حقق منتخبنا االوملبي لكرة
ال��ق��دم انت�صارا معنويا على
فريق �سرتة البحريني بهدف
نظيف �سجله الالعب عبدالعزيز
م���روي وذل���ك �ضمن مع�سكره
بالعا�صمة البحرينية املنامة
وال�����ذي ي��ق��ام خ��ل�ال ال��ف�ترة
م��ن � 6إل���ى  14احل���ايل� ،ضمن
ا�ستعدادات االزرق خلو�ض غمار
مناف�سات املجموعة الثالثة،
التي ت�ست�ضيفها الكويت خالل
الفرتة من � 22إلى  26احلايل،
وذلك �ضمن مناف�سات الت�صفيات
امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا
حتت � 23سنة ،وامل�ؤهلة بدورها
�إلى �أوملبياد طوكيو .2020
وت�����ض��م امل��ج��م��وع��ة منتخبات

�سورية والأردن وقريغيز�ستان
�إل��ى جانب منتخبنا ،ويت�أهل
���ص��اح��ب امل���رك���ز الأول من
املجموعات للبطولة الآ�سيوية،
�إ���ض��اف��ة �إل��ى �أرب��ع��ة منتخبات
�أخرى �ستت�أهل ك�أف�ضل مركز ثاين
يف هذه املجموعات.
ويفر�ض اجلهازان الإداري والفني
لالزرق �سياجا من ال�رسية على
حت�����ض�يرات امل��ن��ت��خ��ب،وك��ان
الأزرق غادر �إلى البحرين يوم
 6مار�س  ،بوفد ي�ضم  29العبا
عقب �إ�صابة فهد عايد ،العب
و�سط اجلهراء واملنتخب بك�رس
يف اليد.و يركز اجلهاز الفني
بقيادة املدرب الكرواتي دينكو
على االرتقاء بالنواحي الفنية،
م��ن خ�لال اجلمل التي يتدرب
عليها الفريق ب�شكل يومي،

وذلك حتت �إ�رشاف املدير الفني
للمنتخبات الوطنية وم��درب
منتخبنا الوطني الأول الكرواتي
روميو ج��وزاك ،الذي غادر مع
الوفد �صباح اخلمي�س املا�ضي،
ملتابعة التدريبات عن كثب،
وتوجيه اجلهاز الفني ببع�ض
الأمور الفنية.
وت�سعى الأجهزة الفنية للكويت
والبحرين ،خالل املباراة للعب
بالتوليفة الأ�سا�سية مع تطبيق
النهج اخلططي الذي �سيعتمدون
عليه خالل مناف�سات الت�صفيات.
و���ش��ه��دت اخ��ت��ي��ارات الأزرق
الأومل��ب��ي ،ج��دال وا�سعا ب�ش�أن
ا���س��ت��ب��ع��اد ع���دد م��ن الالعبني
�أ�صحاب اخلربة ،واالعتماد على
�آخرين ال ي�شاركون مع الفرق
الأولى لأنديتهم.

الغيابات تقلق مارين قبل المواجهة
اآلسيوية الثانية
ا�شتكى م��درب القاد�سية الروماين �إي��وان مارين،
من الغيابات امل�ؤثرة التي �رضبت الأ�صفر قبل
مواجهة ال�سويق العماين اليوم يف اجلولة الثانية
من مناف�سات املجموعة الثالثة بك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي.
وقال يف امل�ؤمتر ال�صحايف الذي عقد يف الكويت ظهر
ام�س� ،إن الأ�صفر يعاين غياب  3العبني م�ؤثرين يف
اخلط الأمامي ،م�شريا �إلى �أن بدر املطوع لن يتمكن
من م�صاحبة الفريق ملدة �أ�سبوع ب�سبب �أمور تابعة
جلهة عمله ،ويعاين الكامريوين رونالد وانغا
من الإ�صابة ،فيما واجه �أحمد الرياحي �صعوبات
خا�صة بتواجده يف القائمة الآ�سيوية.
وبني مدرب القاد�سية �أنه واجه �أزمة م�شابهة لأزمة
الرياحي ،عندما كان مدربا للكويت ،خا�صة بعدم

قدرته على اال�ستعانة بخدمات فهد العنزي ،م�شريا
�إلى �أنه يتطلع اليجاد حلول ملثل هذه الأمور.
و�أكد مارين ان مهمة الأ�صفر لن تكون �سهلة �أمام
ال�سويق ،عطفا على م�ستويات الفريق العماين يف
اجلولة الأول��ى ،م�ؤكدا �أن اخل�سارة التي تعر�ض
لها ال�سويق ال تعرب عن امل�ستوى الذي قدمه �أمام
املالكية البحريني يف املباراة.
و�أ�شار مدرب القاد�سية �إلى �أن ال�سويق ميلك العبني
مميزين يف الو�سط والهجوم ،معربا عن ثقته
يف العبي القاد�سية وقدرتهم على حتقيق نتيجة
ايجابية ،مطالبا اجلماهري بدعم الفريق.
من جانبه �أكد حمرتف القاد�سية �إ�رساء احلموية �أن
معنويات الأ�صفر يف قمتها ،و�أن العزم معقود على
ح�صد نقاط املباراة.

يف �إط���ار م��ب��اري��ات اجلولة
الثامنة من اللقاءات املتبقية
لبطولة الدوري املمتاز لفرق
العمومي للكرة الطائرة تقام
اليوم ثالث مواجهات،حيث
ي�ست�ضيف اجلهراء وله  8نقاط
من  7لقاءات الكويت بر�صيد
 10نقاط من  5مباريات بعد
ت ��أج��ي��ل االحت����اد مباريات
العميد يف البطولة مل�شاركته
يف مناف�سات االندية العربية
التي اقيمت يف تون�س وتقام
يف ال�ساد�سة والن�صف م�ساء،
كما يلعب العربي ولديه 9
نقاط من  7لقاءات بالرتتيب
الرابع والقاد�سية الثاين بـ 11
نقطة من  7مباريات ،وذلك
يف اخلام�سة على �صالة نادي
كاظمة ،وعلى نف�س ال�صالة
ي��واج��ه الت�ضامن ال�ساد�س
بر�صيد  7نقاط من  6لقاءات
كاظمة املت�صدر بر�صيد 12
نقطة من  6جوالت.

• العبو القاد�سية م�ستعدون ملباراة اليوم

القاد�سية �سيبحث عن هدف مبكر
يف�ض به اال�شتباك ومينح العبيه
الكثري من الراحة واللعب بهدوء
وثقة وهو ما يفتح الطريق �أمام
�إمكانية هدف ٍ
ثان.
وما يعزز من فر�ص فوز الأ�صفر
اليوم هو امل�ستوى املميز للهداف
يو�سف نا�رص ،حيث يبقى يو�سف
نا�رص� ،أح��د �أه��م مواهب الكرة
الكويتية يف ال�سنوات الأخرية،
�إال �أن الالعب ورغ��م توهجه يف
ف�ت�رات م��ع منتخب الكويت،
و�أي�ضا يف �صفوف كاظمة ،مل
يحظ بالنجومية املطلوبة ،وهو
ما ف�رسه البع�ض بابتعاده عن
التواجد يف الأندية اجلماهريية
مثل القاد�سية والعربي والكويت.

ورغم انتقال نا�رص مطلع املو�سم
احل��ايل� ،إل��ى القاد�سية� ،إال �أن
غياب ال�لاع��ب ع��ن التوهج ظل
م�ستمر ًا ،وهو ما مت تف�سريه ب�أن
الالعب يف حاجة �إلى االن�سجام،
بينما ر�أى البع�ض �أنه تاه و�سط
النجوم يف القلعة ال�صفراء.
ورغ����م ت���أخ��ر ن��ا��صر يف ال��رد
والتعبري ع��ن نف�سه بال�صورة
املنتظرة مع القاد�سية� ،إال �أن رده
كان مقنع ًا ،بعد �أن جنح يف �أن
يكون الأف�ضل يف مباريات الأ�صفر
الأخرية ومن دون منازع.
وم��ا يرجح كفة الأ���ص��ف��ر اي�ض ًا
ا�ستعادة الثقة باملدرب تعد من
العوامل املهمة للعودة بقوة
نتاجا
آ�سيويا ،وه��و م��ا ج��اء
�
ً
ً

طبيع ًيا ل�ل�أداء التكتيكي املميز
للأ�صفر �أمام العميد.
وو�ضح �أن اجلهاز الفني بقيادة
ال��روم��اين �أي���وان م��اري��ن ،جنح
يف و���ض��ع ي���ده ع��ل��ى التوليفة
املنا�سبة ،والنهج اخلططي ب�شكل
خرج معه اجلميع را�ض ًيا عن �أداء
املدرب بعدما كان رحيله مطل ًبا
للقد�ساوية.
وكذلك جمهور القاد�سية الذي
ط��امل��ا دع��م و�شجع الفريق يف
جميع الأوق���ات من املتوقع �أن
يزحف بقوة مللعب القاد�سية
مل��ؤازرة فريقهم واال�ستمتاع مبا
�سيقدمونه من �أداء �أمام ال�سويق،
وهو ما ميثل �إ�ضافة كبرية للفريق
والعبيه لتقدمي الأف�ضل.

الجهراء يقترب من تمديد عقد محترفيه
بعد تألقهم

ت�سعى �إدارة ن��ادي اجلهراء،
برئا�سة نواف جديد ،لتح�صني
عقود حمرتيف الفريق الأول ،من
مبكرا ،يف
خالل التجديد معهم
ً
ظل اهتمام كبار الدوري الكويتي
باحل�صول على خ��دم��ات جنم
الفريق.
وفتحت الإدارة باب املفاو�ضات
مع الوافدين اجل��دد ،الأ�سرتايل
ويل�سون ،والإ�سباين دميبلي،
من �أج��ل جتديد عقديهما ،بعد
التعاقد معهما يف يناير املا�ضي،
لنهاية املو�سم احل���ايل� ،إلى
جانب املدافع الكامريوين �أرون
ال��ذي مت جتديد عقده ملو�سم
واحد ينتهي بنهاية املو�سم.
وعلم� ،أن اال�سرتايل �أول�سن �أبدى
موافقة مبدئية� ،إال �أن��ه طلب
ت�أجيل �إمت��ام الأم��ر حتى ح�سم
ملف بقاء �أبناء الق�رص الأحمر
بالدوري املمتاز.
ومل يبد الإ�سباين دميبلي ،ووكيله،
�أي ا�ستجابة لطلب التجديد ،وهو
م��ا ينطبق على �أرون بانتظار
حتديد م�صري الفريق .يف �سياق
منف�صل ،منح اجلهاز الطبي راحة

• ويل�سون مير برباعة من الدفاع

ملهاجم الفريق حممد �سعد ،عقب
تعر�ضه ل�شد ع�ضلي يف مباراة
الفريق االخ�يرة� ،أم��ام برقان،
على �أن يعود للتدريبات بعد 72
�ساعة ،لتوقيع الفح�ص الطبي،
قبل ال�سماح له بامل�شاركة يف
التدريبات اجلماعية.

ويحتل اجلهراء املركز ال�سابع
على �سلم ترتيب الدوري الكويتي
بر�صيد  12نقطة ،بفارق نقطتني
فقط �أمام متذيل ترتيب امل�سابقة،
فريق ال�شباب ،لي�صبح موقف
�أبناء الق�رص الأحمر على املحك
يف البقاء بني الكبار.

الشريدة كشف طموحات النصر في الموسم الحالي

«فروسية
الفروانية»
يدعو البسطي
والمعماري لكأس
األمير للفروسية
�أع��ل��ن م��دي��ر فرو�سية ن��ادي
الفروانية حممد الديحاين
دعوة نائب مدير ورئي�س ميدان
وم�ضمار دبي العاملي مليح
الب�سطي واملعلق الريا�ضي
املتخ�ص�ص للفرو�سية عبد الله
املعمري حل�ضور مهرجان امري
البالد املفدى ل�سباق اخليل
يوم اجلمعة املقبل ،و�أ�شاد
بالعالقات الطيبة بني نادي
فرو�سية الفروانية ونادي دبي
العاملي .و�أ���ض��اف �أن هناك
مفاج�آت اخرى يقدمها جمل�س
االدارة لإجن����اح املهرجان
الكبري.

• فرحة �سابقة لالعبي الن�رص

�أكد رئي�س جمل�س �إدارة نادي الن�رص
خالد ال�رشيدة� ،أن فريقه جنح يف
حتقيق �أول الأهداف ب�ضمان البقاء
ب��ال��دوري الكويتي املمتاز خالل
املو�سم املقبل ،ب�شكل ر�سمي ،عقب
التعادل الأخري مع اجلهراء.
و�أو�ضح ال�رشيدة يف ت�رصيح خا�ص
ٍ
را���ض عما قدمه الفريق
ل��ه� ،أن��ه
خالل ما م�ضى من مناف�سات املو�سم
احلايل� ،إال �أنه بالوقت ذاته حزين
لنزيف النقاط ال��ذي تعر�ضوا له
بدون داع.
و�شدد رئي�س الن�رص ،على �أن الفريق
ال يزال لديه الأف�ضل ليقدمه فيما
تبقى من ال��دوري �إلى جانب ك�أ�س
الأم��ي�ر .و�أ���ض��اف ال����شري��دة� ،أن
الن�رص جنح يف بناء فريق قادر على
املناف�سة على الألقاب بقيادة جهاز
فني على م�ستوى ٍ
عال.
ولفت �إلى �أن النقاط التي ح�صدوها
رغم �أنها حافظت ر�سم ًيا على بقائهم
باملمتاز� ،إال �أنها ال تعك�س قدرات
الفريق احلقيقية الذي كان م�ؤهلاً
لتحقيق نتائج �أف�ضل.
و�أ�شار ال�رشيدة� ،إلى �أنه بعد �إغالق
ملف البقاء باملمتاز ،فالفريق
مطالب بتحقيق نتائج �إيجابية يف
املباريات املتبقية من عمر الدوري،
ال�سيما �أنه ميتلك مباراة م�ؤجلة ،من
�أجل حت�سني ترتيبه و�ضمان العودة
للم�شاركة بالبطوالت اخلارجية
باملو�سم املقبل.

