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المنصور :برنامج خاص إلعداد منتخب السيدات

أزرق الناشئين إلى فرنسا للمشاركة في بطولة العالم للبولينغ
ي��غ��ادر وف��د منتخبنا الوطني
لنا�شئي البولينغ البالد اليوم
متوجه ًا الى فرن�سا للم�شاركة
يف بطولة العامل للنا�شئني حتت
� 18سنة خ�لال ال��ف�ترة م��ن 17
الى  23مار�س احلايل ،والوفد
برئا�سة نادر املن�صور وع�ضوية
املدرب تي جي واملدربة هيلم
�شون والالعب عبدالله الدبيان
والالعبتني جنى الرقم وحوراء
�صادق واللتني ت�شاركان للمرة
االولى يف بطولة بهذا امل�ستوى
الرفيع.
ت���أت��ي ه���ذه امل�����ش��ارك��ة �ضمن
الربنامج الذي و�ضعه ال�شيخ
ط�ل�ال امل��ح��م��د رئ��ي�����س ن��ادي
البولينغ الكويتي ورئي�س
االحتادين العاملي والآ�سيوي
م��ن اج���ل ال��ن��ه��و���ض مب�ستوى
املنتخبات الوطنية و�صقل
م��ه��ارات الالعبني واك�سابهم
اخلربة من خالل الدفع بهم يف
مثل هذه البطوالت العاملية.
وك���ان ال�شيخ ط�ل�ال املحمد
قد اتخذ ق��رار ًا يف وق��ت �سابق
بت�شكيل منتخب لل�سيدات من
�صغار ال�سن «نا�شئات» حتى
ميكن اعدادهن بال�صورة الالزمة
م��ن اج���ل مت��ث��ي��ل ال��ك��وي��ت يف
كربى البطوالت ب�صورة م�رشفة
وحتقيق اجنازات ،خا�صة و�أنه
كانت هناك جتربة ناجحة يف

• نادر املن�صور

ال�سابق.
وال�لاع��ب عبدالله الدبيان له
م�شاركات �سابقة يف ع��دد من
البطوالت القارية ،وحقق عددا

من االجن���ازات ،وم�شاركته يف
بطولة ال��ع��امل للنا�شئني يف
فرن�سا �ستكون داف��ع�� ًا كبري ًا
ل��ه ،ا�ضافة اكت�سابه اخلربة

األزرق األولمبي يكتفي بالتعادل
ودي ًا مع البحرين

• حوراء �صادق �أثناء مناف�ستها يف م�سابقة الدوري

واملهارة ،اما الالعبتان جنى
الرقم وحوراء �صادق فقد و�ضع
لهما اجل��ه��از الفني برناجم ًا
تدريبي ًا نفذتاه ب�صورة طيبة

ا�ضافة الى م�شاركتهما �ضمن فرق
دوري البولينغ الذي انطلق منذ
ايام على �صالة املركز العاملي
باملقر اجلديد.

وقد �رصح نادر املن�صور مدير
املنتخبات الوطنية ورئي�س
الوفد ب�أن م�شاركتنا يف بطولة
العامل لتحت � 18سنة يف باري�س

مارين :القادسية حقق األهم أمام السويق
بفضل استغالل الفرص
�أبدى مدرب القاد�سية ،الروماين
�إيوان مارين ،ر�ضاه عن امل�ستوى
الذي ظهر به الأ�صفر يف مواجهة
ال�سويق.
وك���ان ال��ق��اد���س��ي��ة ح��ق��ق الفوز
بهدفني دون رد ،على ال�سويق،
يف اجلولة الثانية من مناف�سات
املجموعة الثالثة بك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي.
وقال مارين يف املومتر ال�صحايف
بعد املباراة� ،إن فريقه حقق الأهم
بح�صد النقاط الثالث ،والتقدم
يف جدول الرتتيب ،م�شري ًا �إلى �أن

الأ�صفر يتطلع �إلى الأف�ضل خالل
املباريات املقبلة.
و�أ�ضاف �أن «الالعبني كانوا عند
ح�سن الظن فيما يخ�ص االلتزام
بالتعليمات الفنية� ،إلى جانب
ترجمة الفر�ص التي الحت �إلى
هدفني».
و�أثنى مارين على الدور الذي قام
به مهاجم الأ�صفر ،يو�سف نا�رص،
�إلى جانب البديل �صالح ال�شيخ،
والذي متكن من �إعادة القاد�سية
لل�سيطرة على و�سط امللعب.
و�شدد مارين «على �أهمية الفرتة

املقبلة وال��ت��ي ت�شهد مواجهة
الفحيحيل يف ال��دوري املمتاز،
�إل���ى ج��ان��ب مواجهة املالكية
البحريني يف اجلولة الثالثة
بك�أ�س االحتاد الآ�سيوي».
وبعد �أن حقق القاد�سية فوز ًا مهم ًا
على �ضيفه ال�سويق العماين،
ب��ه��دف�ين ن��ظ��ي��ف�ين يف اجل��ول��ة
الثانية للمجموعة الثالثة بدور
امل��ج��م��وع��ات ب��ك ��أ���س االحت���اد
الآ���س��ي��وي ،ليحقق العديد من
املكا�سب بعد هذه النتيجة.
ومنحت النقاط ال��ـ  3للأ�صفر

• جانب من مباراة الأزرق والبحرين

تعادل منتخب الكويت الأوملبي
مع نظريه البحريني بنتيجة
« ،»1-1يف املباراة الودية التي
جمعتهما � ،ضمن مع�سكر الأزرق
يف البحرين ،يف �إطار ا�ستعدادات
املنتخبني للت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا ،2020
حتت  23عاماً.
وح��ر���ص م��درب��ا املنتخبني
على �إقامة امل��ب��اراة يف غياب

اجل��م��ه��ور وو���س��ائ��ل الإع�ل�ام،
لتطبيق فكرهما يف بروفة �أخرية
قبل انطالق الت�صفيات خالل
الفرتة من  22وحتى  26مار�س
احلايل.
و�سجل عبدالعزيز بن ناجي،
ق��ل��ب دف����اع الأزرق ،ه��دف
ال�سبق يف الدقيقة  ،30قبل
�أن يتمكن الأح��م��ر البحريني
من �إدراك التعادل قبل نهاية

الوقت الأ�صلي بدقيقتني عرب
عبدالرحمن حممد.
ومن املنتظر �أن يختتم منتخب
الكويت تدريباته يف املنامة،
وي��ع��ود �إل��ى الكويت منت�صف
ال�شهر احلايل ،ليقل�ص الأزرق
قائمته �إلى  23العباً ،ومن ثم
يدخل مع�سكرا مغلقا اعتبارا
من  17مار�س ،وحتى انتهاء
الت�صفيات يف  26احلايل.

عبدالغفور
إلى ألمانيا
استعداداً للعالج

غادر العب الفريق الأول لكرة
القدم بنادي ال�ساملية احمد
عبدالغفور �إل��ى املانيا من
اجل اال�ستعداد لإج��راء عملية
ج��راح��ي��ة ع��ق��ب ا���ص��اب��ت��ه يف
الفرتة الأخرية يف وتر اكيلي�س
وهو ما يعني انتهاء مو�سمه
ر�سميا مع ال�سماوي.
و�أعلن عبدالغفور عرب ح�سابه
اخلا�ص على موقع التوا�صل
االجتماعي «تويرت» ا�ستعداداه
لل�سفر بكلفة من رئي�س نادي
الكويت خالد الغامن الذي
ح��ر���ص ب����دوره ع��ل��ى حتمل
تكاليف عالج الالعب بالكامل
وه���ي ال���ب���ادرة ال��ت��ي نالت
ا�ستح�سان جميع املتابعني
وال��ذي��ن اث��ن��وا ب��دوره��م على
حتمل الغامن لتكاليف عالج
الالعب.
وم���ن امل���ع���روف �أن احمد
عبدالغفور من ابرز املدافعني
يف الكرة الكويتية ،ويقدم
م�ستويات طيبة مع ال�ساملية
منذ انتقاله من العربي.

هي خطوة �ضمن الربنامج الذي
و�ضعه ال�شيخ طالل املحمد مع
اجلهاز الفني وموافقة جمل�س
االدارة لي�س فقط للنا�شئني
وامن���ا لل�شباب والعمومي
ولدينا اختياراتنا للبطوالت
التي ن�شارك فيها والتي ن�ضمن
فيها اال�ستفادة الفنية لالعبينا
بجانب ح�صولهم على نقاط
الت�صنيف لنحتفظ لالعبينا
ب�ترت��ي��ب متميز يف القائمة
الآ�سيوية وال��ت��ي م��ن خاللها
يت�أهل البع�ض منهم لكربى
البطوالت العاملية.
و�أ����ض���اف امل��ن�����ص��ور بقوله
وت�شكيلنا ملنتخب �سيدات قوامه
من الالعبات النا�شئات خطوة
على الطريق ال�صحيح من اجل ان
يكون لدينا فريق لل�سيدات قوي
ميكنه متثيل الكويت يف اقوى
البطوالت ويحقق االجن��ازات،
ولقد مت و�ضع برنامج خا�ص
لهذا الفريق حتى يتم اعداده
بال�صورة التي حتقق طموحاتنا
يف نادي البولينغ ،وال يخفى
على احد ان هذا هو توجه ال�شيخ
طالل املحمد ،فهو دائما يدفع
بالنا�شئني يف اقوى البطوالت
واك�بره��ا ،ولذلك لدينا عدد
متميز من جنوم اللعبة ونف�س
اال���س��ل��وب �سيطبق على فريق
ال�سيدات.

• جانب من مباراة القاد�سية وال�سويق العماين

(ت�صوير حمدي �شوقي)

���ص��دارة املجموعة بر�صيد 4
نقاط ،بالت�ساوي مع املالكية
البحريني ،ليعلن �أنه قادم بقوة
للمناف�سة على �إح��دى بطاقتي
الت�أهل ،يف ظل �سعيه للفوز بلقب
ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،الذي �سبق
و�أن حققه يف منا�سبة واحدة.
ال��دواف��ع املعنوية التي ح�صل
عليها الفريق م��ن �إع���ادة لقب
ال��دوري املحلي لأر���ض امللعب
بالفوز على الكويت ال �شك �أنها
ازدادت ب�شكل ك��ب�ير بتحقيق
انت�صار جديد مبذاق �آ�سيوي.
وم��ن املنتظر �أن ي��ك��ون لتلك
ال��دواف��ع املعنوية ت�أثري كبري
على م�شوار الفريق يف الفرتة
املقبلة حملي ًا و�آ�سيوي ًا.
اخلط البياين الت�صاعدي للفريق
بالفرتة الأخ�ي�رة منح اجلهاز
الفني املزيد من الثقة ،بعد فرتة
من التوتر مع جمهور الفريق.
وكانت اجلماهري قد طالبت ب�إقالة
مدرب الفريق ،الروماين �إيوان
مارين� ،إال �أنه خلف انطباعات
جيدة يف الفرتة املا�ضية.
الأ�صفر عانى من غيابات م�ؤثرة
لعل �أبرزها قائد الفريق وعقله
املدبر بدر املطوع� ،إلى جانب
�أح��م��د ال��ري��اح��ي والكامريوين
رونالد مع �سيف احل�شان و�ضاري
�سعيد �إلى جانب حممد خليل.
ورغم ذلك جنح اجلهاز الفني يف
خلق توليفة منوذجية مبزيج من
الأ�سا�سيني والبدالء الذين باتوا
يت�صدرون امل�شهد.
غياب الأ�صفر عن �أجواء املناف�سة
بالفرتة املا�ضية ب�أداء متذبذب
منح مناف�سيه حمليا و�آ�سيويا
�أريحية يف رحلتهم للمناف�سة على
الألقاب� ،إال �أن العودة القوية
للقاد�سية �ستمثل �ضغط ًا كبري ًا
على مناف�سيه.

«طائرة القادسية» عبر العربي ...والكويت واصل حصد النقاط
كتب يحيى �سيف:

• �أحمد عبد الغفور قبل �سفره مع رئي�س نادي الكويت

حقق القاد�سية فوزا �صعبا على العربي بثالثة �أ�شواط مقابل �شوطني
يف املباراة التي جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول على �صالة نادي كاظمة
�ضمن اللقاءات املتبقية من بطولة الدوري املمتاز لفرق العمومي
للكرة الطائرة ،وات�سمت املواجهة بالإثارة والندية وا�ستمرت خم�سة
�أ�شواط ،حيث تبادل الفريقان التقدم خالل �أ�شواط اللقاء وتقدم الفائز
يف ال�شوط الأول  19-25وعادل اخلا�رس النتيجة يف ال�شوط الثاين -25
 20وا�ستعاد الأ�صفر توازنه يف ال�شوط الثالث وفاز به  16-25وتعادل
الأخ�رض مرة �أخرى يف ال�شوط الرابع با�سكور 23 - 25قبل ان ينهي
القاد�سية اللقاء ويح�سم املباراة يف ال�شوط اخلام�س 13-15لريفع
الفائز ر�صيده �إلى  13نقطة وللعربي  10نقاط.
ويف املباراة امل�ؤجلة للكويت �سجل العميد فوزا الفتا على اجلهراء
بثالثة �أ�شواط مقابل �شوط واحد انتهت نقاطها -25 ،23-25 ،27-25
 27-29 ،12و�أ�صبح ر�صيد الكويت  12نقطة من  6مواجهات وللجهراء
 8نقاط.
يذكر �أن الأبي�ض يخو�ض مبارياته امل�ؤجلة يف الدوري ب�سبب م�شاركته
يف بطولة الأندية العربية التي اختتمت يف تون�س م�ؤخر ًا.
ومل يجد كاظمة �صعوبة يف التغلب على الت�ضامن بثالثة �أ�شواط دون
رد ،14-25 ،14-25 ،21-25ويت�صدر الربتقايل اجلدول بر�صيد 14
نقطة من �سبعة انت�صارات متتالية ويناف�س الكويت على اللقب ،علما
ب�أن كاظمة بطل الدوري املمتاز املو�سم املقبل وتقام مباريات البطولة
بنظام الدوري من دورين ويهبط �إلى الدرجة الأولى يف املو�سم املقبل
ال�ساد�س واخلام�س وي�صعد من الأولى للممتاز الأول والثاين.

• فريق طائرة الكويت

