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ضاري العميري وفاطمة الجريد سجال أعلى األشواط باألولى

صراع الصدارة في دوري البولينغ بين فريقي  6و 3بالجولة الثانية ...اليوم
تنطلق يف اخلام�سة من م�ساء اليوم
اجلولة الثانية من دوري البولينغ
الذي ينظمه نادي البولينغ الكويتي
وي�ستمر ملدة  45يوما حيث ي�شارك
فيه  6فرق كل منها ي�ضم  6العبني.
وكانت اجلولة االول��ى قد انطلقت
ال�سبت املا�ضي على �صالة املركز
العاملي للبولينغ مبقر النادي
اجل��دي��د و�شهدت مناف�سات نارية
وحما�س ًا كبري ًا من الالعبني والالعبات
الالتي ي�شاركن للمرة االولى يف مثل
هذه امل�سابقة.
وم��ن خ�لال املناف�سات و���ض��ح ان
لدينا عددا وفريا من الالعبني واي�ضا
الالعبات الذين يتمتعون مبهارات
متميزة ومع ال�صقل �سيكون لديهم
م�ستقبل رائع وخا�صة الفتيات الالتي
قدمن خالل اجلولة االولى اداء يعطي
م�ؤ�رش ًا ب�أنه �سيكون فريقا ميكنه ان
يناف�س يف البطوالت املقبلة ويف
مقدمتهن كل من جنى الرقم وحوراء
�صادق وهما االن متثالن الكويت يف
بطولة العامل بفرن�سا واي�ضا فاطمة
اجلريد ووثن العون.
فريقا  3و 6يف �صدارة الدوري
ا�سفرت مناف�سات اجلولة االولى عن
ت�صدر فريقي  3و� 6صدارة الدوري
حيث فازا يف لقاءاتهما بعد ان قدما
اداء متميزا �سواء فردي ًا او جماعي ًا
على اخلطوط وح�صل كل منهما على
 4نقاط ومثلهما كل من:
اوال :فريق �« 3إبراهيم اجلدي ،حممد
خالد ،في�صل ال�سليم ،عبدالرحمن
ال��ك��ن��دري ،ح�صة اجل��ري��د ،في�صل
القطان».
ثانيا :فريق �« 6ضاري العمريي،
علي �صالح ،عبدالله الدبيان ،بدر
املال ،وثن العون ،مهدي عطية».
ثالثا :فريق  1ح�صل على  3نقاط

• فاطمة
اجلريد

• فريق 6

وي��ح��ت��ل امل���رك���ز ال���ث���اين ومثله
«عبدالوهاب ال�شطي ،علي القطان،
�سلمان ال�شعيبي ،عمر ال�رشف،
الطاف كرم ،ح�سن علي».
رابعا :فريق  5يحتل املركز الثالث
بر�صيد نقطة اختطفها من فريق 1
ومثله «م�صطفى املو�سوي ،حممد
عبدالله ،علي حيدر ،يو�سف الفرج،
حوراء �صادق ،يعقوب عادل».

خام�سا :فريق  4مل ي�ستطع ان يح�صل
على اي نقطة ومثله «يعقوب ال�شطي،
عبدالرحمن ���س��وي��د ،عبدالرزاق
حممد ،فاطمة اجل��ري��د ،عبدالله
ال�شمري ،علي عبداملح�سن».
�ساد�سا :فريق  2مل ي�سجل اي نقطة
ومثله «ا�صيل الرومي� ،صالح خالد،
ح�سن قا�سم ،عبدالعزيز ال�شمري،
جنى الرقم ،علي عطية».

• فريق 3

العمريي وفاطمة �سجال �أعلى �شوط
�سجل اعلى �شوط يف اجلولة االولى
م��ن ب�ين الالعبني ال��رج��ال �ضاري
العمريي بر�صيد  267نقطة و�سجلت
اعلى �شوط ما بني الفتيات فاطمة
اجلريد بر�صيد  191نقطة.
وم��ازال ال��دوري امامه ما يقرب من
خم�س جوالت اخرى ويتوقع ان يكون

التناف�س يف اال�شواط املقبلة على من
ي�سجل نقاط ال�شوط الكامل.
لقاءات اليوم
تقام اليوم  3ل��ق��اءات يف اجلولة
الثانية جتمع ب�ين فريق  6م��ع 3
وهو �رصاع على االنفراد بال�صدارة
ثم يتقابل فريق  2مع فريق  1واي�ضا
فريق  5مع فريق .4

منتخبنا بدأ معسكراً داخلي ًا استعداداً للمنافسات القارية

في مباراة مؤجلة من الجولة  15لدوري فيفا

«األزرق األولمبي» يستبعد  7العبين

القادسية يسعى للظفر بنقاط الفحيحيل للضغط على العميد

قبل بدء التصفيات اآلسيوية

• األزرق األوملبي في مهمة آسيوية كبيرة

كتب �أمين الدرديري:
ا�ستبعد اجلهاز الفني ملنتخبنا
الوطني االوملبي لكرة القدم 7
العبني من القائمة النهائية التي
�ستخو�ض مناف�سات املجموعة
اخلام�سة من الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة الى ك�أ�س �آ�سيا حتت 23
�سنة و�أوملبياد طوكيو  2020والتي
ت�ضم الى جوار االزرق منتخبات
االردن و�سورية وقريغيز�ستان
واملقرر انطالقها على �ستاد جابر
الدويل  22احلايل.
وال�لاع��ب��ون ال��ذي��ن ق��رر امل��درب
الكرواتي ا�ستبعادهم هم :عبدالله
ال�رشهان وجا�سم عتيق وحممد

ال��ه��وي��دي وع��ب��دال��ل��ه التويتان
واحمد ال�رصاف ويو�سف الر�شيدي
ومعاذ الظفريي.
ودخل منتخبنا االوملبي يف مع�سكر
داخ��ل��ي ا���س��ت��ع��دادا للمناف�سات
القارية التي تعود �إلى الكويت
بعد غياب طويل ب�سبب االيقاف
ال��دويل ال��ذي كان مفرو�ضا على
الريا�ضة الكويتية.
وكان الأزرق قد عاد الى البالد
قادما من البحرين بعد ختام
مع�سكره الأخ�ير ال��ذي اقيم يف
امل��ن��ام��ة وال����ذي ل��ع��ب خالله
مباراتني ،فاز يف الأول��ى على
ف��ري��ق ���س�ترة ب��ه��دف دون رد
وتعادل يف الثانية مع منتخب

البحرين .1-1
وكانت قرعة الت�صفيات قد حددت
مواجهات املجموعة اذ �سيلتقي
االزرق منتخب االردن يف االفتتاح
ي��وم اجلمعة  22احل��ايل وال��ذي
�سي�شهد لقاء املنتخب ال�سوري
ومنتخب ق�يرغ��ي��ز���س��ت��ان ،كما
�سيواجه االزرق يف اجلولة الثانية
وامل��ح��دد لها الأح���د  24احلايل
منتخب �سورية و�سي�شهد اليوم نف�سه
مباراة الأردن وقريغيز�ستان ،فيما
�ستقام اجلولة الثالثة واخلتامية
الثالثاء  26احلايل ويلتقي فيها
منتخبا الأردن و�سورية وبعدها
اللقاء ال��ذي يجمع الأزرق مع
قريغيز�ستان.

يلتقي اليوم الفريق الأول لكرة
القدم بنادي القاد�سية «الثالث بـ
 30نقطة» نظريه الفحيحيل الذي
يحتل املركز التا�سع بر�صيد 10
نقاط ،يف مباراة م�ؤجلة من اجلولة
الـ 15من مناف�سات الدوري املمتاز
لكرة القدم.
ومير النادي امللكي ب�أف�ضل حاالته
الفنية بعدما حقق ف��وزي��ن على
الكويت يف الدوري وعلى ال�سويق
العماين يف ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
ومن املتوقع �أال يجري مدرب الفريق
الروماين �إيوان مارين تغيريا كبريا
على ت�شكيلته ال�سابقة والتي برز
منها ب�شكل خا�ص املهاجم يو�سف
نا�رص ،ويعتمد الأ�صفر على عنا�رص
ذات خربة متكنه من التعامل مع
ظروف املباراة حيث و�ضح اعتماد
امل���درب على تلك العنا�رص ومل
مينح الفر�صة لالعبني من درجة
ال�شباب ،وغ��اب �سيف احل�شان
عن املباريات ال�سابقة ودخل يف
تدريبات فريقه للعودة تدريجيا
للم�شاركة مع فريقه ،كما �شارك
عبدالعزيز امل�شعان يف مباراة
فريقه مع الن�رص يف ك�أ�س االحتاد
و�أ�صبح �أمر م�شاركته الأ�سا�سية بيد
املدرب.
�أما الفحيحيل فمازال �أمله البقاء يف
الدرجة املمتازة ب�رشط الفوز يف
جميع مبارياته املقبلة ،حيث يدخل
مع فرق اجلهراء والت�ضامن وال�شباب
يف �رصاع �شديد ،علما ب�أن فريقني

�سيهبطان للدرجة الأول��ى ومثلهما
�سيت�أهالن للدرجة املمتازة.
من جانبه �أكد حممد دهيلي�س مدرب
ا�شاو�س الفحيحيل على �أن مهمة
فريقه �أمام القاد�سية اليوم ،غاية
يف ال�صعوبة،وقال�« :إن حاجة
اال�صفر �إلى نقاط املباراة لال�ستمرار
يف املناف�سة على اللقب� ،إلى جانب
م�ستوى امللكي املميز يف املباريات

اع�ترف ع��ادل عقلة نائب رئي�س
جهاز الكرة يف ن��ادي الكويت،
برتاجع م�ستوى فريقه يف الفرتة
الأخ�يرة ،م�ؤكدا �أن الأمر ال يزال
مقبوال عطفا على �إمكانية التعوي�ض
يف بطولتي ال���دوري املمتاز،
وك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
وكان العميد قد تعر�ض لهزميتني
متتاليتني �أم���ام القاد�سية يف
الدوري املمتاز ،واجلزيرة الأردين
بك�أ�س االحتاد الآ�سيوي ،كما �أنه
تعادل �سلبيا على �أر���ض��ه وبني
جماهريه مع االحتاد ال�سوري.
وق��ال عقلة �إن الثقة كبرية يف

العبي الأبي�ض لت�صحيح الأخطاء
خالل الفرتة املقبلة ،م�شريا �إلى
�أن خربتهم ت�ؤهلهم لتحقيق هذا
الهدف.
و�أ�ضاف �أن القناعة موجودة لدى
�إدارة الفريق ،و�أي�ضا اجلهاز
الفني ب�أن تراجع امل�ستوى �أمر قد
يواجه الفرق التي تبحث دائما عن
الفوز ،م�ؤكدا �أن العمل على قدم
و�ساق من �أجل ت�صحيح الأو�ضاع
ب�أ�رسع وقت ممكن.
وك�شف عقلة �أن الرتكيز ين�صب
يف الوقت احل��ايل على م�سابقة
الدوري املمتاز ،وتنتظر الأبي�ض

الأخ�ي�رة ،يزيد من �صعوبة مهمة
الفحيحيل يف املباراة» ،م�شريا �إلى
�أن الثقة كبرية يف الالعبني.
و�شدد مدرب الفحيحيل على �أهمية
نقاط املباراة فيما يخ�ص م�ستقبل
فريقه للبقاء يف املمتاز،وك�شف
عن عودة املحرتف الأردين منذر �أبو
عمارة �إلى التدريبات ودخوله يف
ح�سابات مواجهة القاد�سية.

و�أ�شار �إلى �أن احلار�س �سعد العنزي
هو �أب��رز غيابات الفحيحيل� ،إلى
جانب املدافع من�صور العجمي،
والثنائي يغيب بداعي الإيقاف،جدير
يقدم م�ستويات
بالذكر �أن الفحيحيل ّ
الفتة يف الفرتة الأخ�ي�رة� ،إال �أن
املردود على م�ستوى تقدم الفريق
يف جدول الرتتيب لي�س بال�صورة
املطلوبة.

أشاد باهتمام ودور خالد الغانم رئيس نادي الكويت

الخالدي :السالمية سيتكفل
بعالج عبدالغفور في ألمانيا

عقلة يعترف بتراجع مستوى العميد محلي ًا وقاري ًا
مواجهات مهمة بدوري فيفا حيث
�سيلتقي العميد غدا مع الن�رص يف
لقاء م�ؤجل من اجلولة .15
ول��ف��ت عقلة ال��ى �أن فريقه يف
طريق ا�ستعادة بع�ض الالعبني
الذين غابوا يف الفرتة الأخرية
بداعي الإ�صابة ،واالرتباط ب�أمور
الدرا�سة.
جدير بالذكر �أن الكويت الذي
تنتظره مباراة م�ؤجلة �أخرى �أمام
كاظمة ،يحتل ���ص��دارة ال��دوري
املمتاز بر�صيد  33نقطة وبفارق
الأه���داف عن ال�ساملية ال��ذي ال
ميتلك �أي لقاء م�ؤجل.

• جانب من تدريبات القادسية

• عبدالغفور قبل سفره ألملانيا

�أك��د بدر اخلالدي ،مدير الفريق الأول
لكرة القدم بنادي ال�ساملية ،وقوف
ناديه �إلى جانب العب الفريق امل�صاب
ريا �إل��ى �أن دعم
�أحمد عبدالغفور ،م�ش ً
رئي�س نادي الكويت خالد الغامن لالعب،
ال يعفي ال�سماوي من م�س�ؤولياته.
وكان عبدالغفور ،قد �أجرى جراحة  ،يف
وتر �أكيل�س يف �أملانيا على نفقة الغامن،
و�سط ت�سا�ؤالت عن دور نادي ال�ساملية.
وقال اخلالدي �إن �رسعة �إج��راءات �سفر
عبدالغفور �إل��ى اخل��ارج وانتظار نادي
ال�ساملية ال���رد ع��ل��ى خم��اط��ب��ات��ه من
�أملانيا ،جعل الالعب ال يح�صل على
ُ
املخ�ص�صات املقررة قبل ال�سفر.
و�أو����ض���ح م��دي��ر ف��ري��ق ال��ك��رة بنادي
ال�ساملية� ،أن عبدالغفور يحظى بتقدير
كبري داخل النادي ،يف ظل �إخال�ص كبري
لالعب منذ قدومه �إلى �صفوف ال�سماوي،

�إلى جانب متتعه ب�أخالق عالية ي�شهد
بها اجلميع.
و�أ�شار اخلالدي� ،إلى �أن ال�ساملية اطم�أن
على عبدالغفور وعلى اجل��راح��ة التي
�أجراها اليوم يف �أملانيا ،فيما يبقى
�إر���س��ال املخ�ص�صات املالية اخلا�صة
باجلراحة وكل التزامات الرحلة �أمر ال
يقبل النقا�ش.
وك�����ش��ف اخل���ال���دي� ،أن رئ��ي�����س ن��ادي
ال�ساملية ال�شيخ تركي اليو�سف� ،أبدى
اهتماما �شخ�ص ًيا ب�أمر عالج عبدالغفور،
ً
م�شي ًدا مبوقف رئي�س ن��ادي الكويت
خالد الغامن ،و�إ�رساعه يف تقدمي الدعم
الالزم.
جدير بالذكر �أن عبدالغفور تعر�ض
للإ�صابة يف مواجهة ال�ساملية وكاظمة،
والتي جمعت الفريقني يف الدوري املمتاز
باجلولة الـ.15

