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في افتتاح تصفيات كأس آسيا تحت  23سنة

«األزرق األولمبي» في اختبار صعب أمام نظيره األردني ...الليلة
كتب �أمين الدرديري:

يلتقي منتخبنا الوطني االوملبي
لكرة القدم نظريه الأردين ،يف
اف��ت��ت��اح مناف�سات املجموعة
اخلام�سة وذلك يف الثامنة والربع
من م�ساء اليوم على ا�ستاد جابر
ال��دويل يف الت�صفيات الآ�سيوية
امل�ؤهلة لنهائيات ك�أ�س �آ�سيا
 2020ب��ت��اي�لان��د ،وامل ��ؤه��ل��ة
لأوملبياد طوكيو ،2020وت�سبق
هذه املباراة بنف�س املجموعة
لقاء �سوريا وقريغيز�ستان يف
اخلام�سة والربع با�ستاد جابر
الدويل �أي�ضا.
وكانت قرعة الت�صفيات� ،أوقعت
الأزرق يف املجموعة اخلام�سة
ال��ت��ي ت�ست�ضيف مناف�ساتها
ال��ك��وي��ت� ،إل���ى ج��ان��ب �سوريا
والأردن وقريغيز�ستان.
وا���س��ت��ع��د «االومل����ب����ي» لهذه
الت�صفيات التي يعود من خاللها
�إلى االجندة الدولية بعد �سنوات
م��ن االي��ق��اف ال���دويل مب�سعكر
خارجي يف البحرين اجرى خالله
مباراتني وديتني فاز يف االولى
على فريق �سرته بهدف نظيف
وتعادل يف الثانية مع املنتخب
البحريني بهدف لكل منهما.
وي�����ش��ارك يف الت�صفيات44 ،
منتخبا ملنطقتي ��شرق وغرب

• بداية �صعبة للأزرق الأوملبي �أمام الأردن اليوم

�آ���س��ي��ا ،وي��ت��ن��اف�����س يف منطقة
الغرب  24منتخبا ق�سموا �إلى 6
جمموعات.

وتتناف�س الفرق امل�شاركة على
الفوز بالبطاقات الـ ،15حيث
يت�أهل مت�صدر كل جمموعة� ،إلى

جانب �أف�ضل  4منتخبات حت�صل
على املركز الثاين.
ويف ح��ال��ة ح�����ص��ول منتخب

بعد الحصول على  7ذهبيات و  8فضيات و  7برونزيات

وفد الكويت يعود اليوم بعد المشاركة
في األولمبياد الخاص باإلمارات
يعود �إلى البالد ع�رص اليوم وفد
منتخب الكويت قادما من العا�صمة
الإم��ارات��ي��ة �أب��و ظبي بعد ختام
م�شاركته امل�رشفة يف الدورة الـ
 15الأوملبياد اخلا�ص الدويل،
التي �أقيمت مب�شاركة  192دولة.
وق���ال رئ��ي�����س ال��وف��د الكويتي
امل�شارك يف الدورة رحاب بور�سلي:
«احلمد لله جنح الوفد الكويتي يف

الدورة الـ  15الأوملبياد اخلا�ص
الدويل التي �أقيمت يف �أبو ظبي من
ح�صد  22ميدالية متنوعة بف�ضل
العزمية والإ��صرار من الالعبني
والالعبات».
و�أ���ش��ارت بور�سلي �أن الكويت
���ش��ارك��ت ب��وف��د ي�ضم  54العب ًا
والعبة بثماين �ألعاب هي كرة
القدم وك��رة ال�سلة والبولينغ

وك��رة اليد والري�شة الطائرة
و�أل��ع��اب ال��ق��وى ورف��ع الأثقال
وتن�س طاولة ،وح�صد الأبطال 22
ميدالية متنوعة « 7ذهبيات و 8
ف�ضيات و  7برونزيات».
ب��دورة �أ�شاد نائب رئي�س الوفد
ج��ا���س��م ال��ي��ع��ق��وب بامل�ستوى
الفني الذي ظهر عليه الالعبون
والالعبات طوال م�شوار الدورة

ال��دول��ة امل�ضيفة تايالند على
�إح��دى بطاقات الت�أهل املبا�رش
للنهائيات ،ف ��إن خام�س �أف�ضل

فريق يح�صل على املركز الثاين
�سيت�أهل لإكمال عقد املنتخبات
املت�أهلة.

جاء منتخب ال�سعودية و�صيف
ن�سخة عام  ،2013يف املجموعة
الرابعة �إل��ى جانب الإم���ارات
ول��ب��ن��ان واملالديف،و�ضمت
امل��ج��م��وع��ة اخل��ام�����س��ة ك��ل من
الأردن و�سوريا وقرغيز�ستان
والكويت ،فيما ت�ضم املجموعة
الأول���ى منتخبات عمان نيبال
وقطر و�أفغان�ستان.
بينما ت�ضم املجموعة الثانية
البحرين وفل�سطني وبنغالدي�ش
و��سري�لان��ك��ا ،يف ح�ين ت�ضم
املجموعة الثالثة ك ً
ال من �إيران
والعراق وتركمان�ستان واليمن.
وت�ضم املجموعة ال�ساد�سة
منتخب �أوزبك�ستان حامل لقب
البطولة� ،إلى جانب طاجيك�ستان
والهند وباك�ستان.
امل��ج��م��وع��ة ال�����س��اب��ع��ة ت�ضم
منتخبات كوريا ال�شمالية وهونغ
كونغ و�سنغافورة ومنغوليا ،يف
حني ت�ضم املجموعة الثامنة ك ً
ال
من كوريا اجلنوبية و�أ�سرتاليا
وكمبوديا وال�صني تايبيه.
وجمعت املجموعة التا�سعة
ال��ي��اب��ان وم��ي��امن��ار وتيمور
ال�رشقية وماكاو ،يف حني ت�ضم
املجموعة العا�رشة ماليزيا
وال�صني والو�س والفلبني ،وت�ضم
املجموعة احلادية ع�رشة فيتنام
وتايالند و�إندوني�سيا وبروناي.

المطيري :القادسية تغلب على الظروف
وصعد لنهائي كأس االتحاد

وم��دى العزمية والإ��ص�رار على
ر�سم ا�سم وعلم الكويت عاليا يف
البطولة التي �شارك بها �أكرث من
 7500العب والعبة.
وب�ين �أن امل�شاركة الناجحة
يف ه��ذه ال���دورة �ستعطي دفعة
للجميع م��ن �أج���ل اال�ستمرار
وموا�صلة تقدمي �أف�ضل ما لديهم
خلدمة الكويت.
و�أ�ضاف جا�سم اليعقوب�« :أتقدم
نيابة عن الوفد الكويتي بجزيل
ال�شكر وعظيم االمتنان �إلى دولة
الإم�����ارات احلبيبة على ح�سن
ال�ضيافة والتنظيم الأكرث من رائع
والنجاح الكبري للدورة التي تقام
يف املنطقة للمرة الأولى».
وبني نائب رئي�س الوفد �أن البطولة
وما �صاحبتها من جناحات بداية
من برنامج املدن امل�ضيفة وحفل
االفتتاح الأجنح والأقوى على مدار
�ألعاب الأوملبياد اخلا�ص �سيظل
عالقا يف الأذهان.
ف�ضية اليد.

وت�سلم �أول �أم�����س «الأرب��ع��اء»
العبو املنتخب الوطني لكرة
اليد امليداليات الف�ضية ر�سميا
خالل حفل توزيع امليداليات يف
�أدنوك.
وح�صل منتخب اليد على املركز
الثاين وامليدالية الف�ضية ،فيما
كانت الذهبية من ن�صيب عمان
وحلت العراق يف املركز الثالث.

• وفد الكويت امل�شارك يف الأوملبياد اخلا�ص بالإمارات

الكويت حسم اللقب
 ...والقادسية الثاني
كتب يحيى �سيف:

ح�سم الكويت بطولة ال��دوري املمتاز
لفرق العمومي لكرة ال�سلة قبل اجلولة
الأخ�يرة اثر فوزه على كاظمة 78-102
يف امل��ب��اراة التي ج��رت بينهما م�ساء
�أم�س الأول يف اجلولة الرابعة من الق�سم
الثاين للدوري ورفع الفائز ر�صيده �إلى
 18نقطة وتوقف ر�صيد اخلا�رس عند 14
نقطة مكتفيا باملركز الثالث .ويف اللقاء
ال��ذي جمع القاد�سية واجل��ه��راء جنح
الأ�صفر يف اقتنا�ص نقطتي املباراة معززا
تواجده يف املركز الثاين بعد تغلبه على
مناف�سه  67-79و�أ�صبح ر�صيد الفائز 16
نقطة وللجهراء  13نقطة ويحتل الرتتيب
الرابع بني الأندية امل�شاركة.
وحقق القرين فوزا م�ستحقا على ال�شباب
با�سكور  63-84وبقي يف املركز اخلام�س
بر�صيد  11نقطة وا�ستقر ال�شباب يف زيل
قائمة ال�ستة الكبار بر�صيد  9نقاط.
ومن اجلدير بالذكر ان اجلولة الأخرية
التي تقام اليوم على �صالة فجحان هالل
املطريي بنادي القاد�سية وت�شمل ثالث
مباريات بني ال�شباب وكاظمة يف الرابعة
والن�صف والقرين والقاد�سية يف ال�ساد�سة
والن�صف واجلهراء والكويت يف الثامنة
والن�صف ل��ن ت��ؤث��ر على موقف ثالثي
املقدمة «الكويت والقاد�سية وكاظمة»
و�سوف يتم تتويجهم اليوم.

محمد المطيري رئيس ًا
لنادي فرسان الجليب
عقدت اجلمعية العمومية لنادي فر�سان
جليب ال�شيوخ اول اجتماعاتها النتخاب
رئي�س و�أع�ضاء جمل�س االدارة ومت انتخاب
حممد عوا�ض املطريي رئي�سا بالتزكية
وتوزيع املنا�صب على بقية الأع�ضاء .و�أعرب
حممد املطريي عن �سعادته بتزكيته رئي�سا
ملجل�س االدارة .واك��د ان كل الأع�ضاء من
اهل اخليل حري�صون على النهو�ض بريا�ضة
االباء واالج��داد ومتنى التوفيق للمجل�س،

حيث جاء ت�شكيله على النحو التايل:
عيد �سند الوعالن نائب الرئي�س ،حممد
تركي املطريي �أمني ال�رس العام ،عبدالعزيز
�سهيل املطريي �أمني ال�صندوق� ،سلطان جزا
املطريي� ،أمني ال�رس امل�ساعد ،حممد �صباح
الرا�شد �أمني ال�صندوق امل�ساعد ،م�ساعد
احلميدي جمحم ،مفرح ح�سني الزمانان،
غامن بطيحان دحيالن ،فواز جزا املطريي،
حمد حممد املطوع� ،أع�ضاء.

• جانب من مباراة الفحيحيل والقاد�سية

�أكد نواف املطريي ،نائب رئي�س
جهاز الكرة يف القاد�سية� ،أن
ف��ري��ق��ه جن��ح يف التغلب على
ال��ظ��روف والنق�ص ال��ع��ددي من
خالل حتقيق الفوز على الفحيحيل
وبلوغ نهائي ك�أ�س االحتاد.
و�أ�ضاف املطريي يف ت�رصيحات
ل��ه� ،أن��ه رغ��م الغيابات �إال �أن
اجل��ه��از الفني جن��ح يف تغيري
طريقة اللعب وف � ًق��ا ل�ل��أوراق
املتاحة ال�سيما يف وجود مهاجم
واحد.
و�أو���ض��ح �أن هناك مكا�سب عدة
ل��ل��ف��وز ،منها ب��ل��وغ النهائي
�إل���ى ج��ان��ب جتهيز الالعبني
املتواجدين مع الفريق مثلما
يتجهز الالعبون الدوليون مع
املنتخب ،وهو ما يحافظ على
امل�ستوى الذي و�صل �إليه الفريق
يف ظل التوقفات الكثرية مل�سابقة

الدوري.
و�أ�شار املطريي� ،إلى �أن مباراة
الفريق ومواجهة النهائي ال�سبت
امل��ق��ب��ل ف��ر���ص��ة للحفاظ على
جاهزية الالعبني ،بانتظار عودة
عنا�رص املنتخب ل��ب��دء رحلة
املناف�سة على لقب ك�أ�س الأمري،
وا�ستكمال م�شوار ك�أ�س االحتاد
الآ�سيوي �إل��ى جانب مناف�سات
ال��دوري ال��ذي مل يح�سم ر�سميا
حتى الآن.
وكان فريق القاد�سية �رضب موعد ًا
ثقي ً
ال مع ال�شباب ،يف نهائي ك�أ�س
االحتاد ،بعد الفوز املريح على
ح�ساب الفحيحيل ،برباعية دون
رد ،يف املباراة التي جمعتهما،
حل�ساب املحطة قبل اخلتامية من
البطولة.
ومل ينتظر الفريق الأ�صفر كثريا
م��ن �أج���ل اف��ت��ت��اح الت�سجيل،

 73جواداً وفرس ًا في االجتماع الـ 18

لفروسية الفروانية
�ضمن االحتفاالت باالعياد ي�شهد م�ضمار املغفور
له ال�شيخ �أحمد اجلابر بنادي فرو�سية الفروانية
يف الثالثة من بعد ظهر اليوم االجتماع الثامن
ع�رش ل�سباق اخليل الذي قيد فيه  73جوادا
وفر�سا من خمتلف الكال�سات على م�سافات خمتلفة
هي كال�س  5على م�سافة 1800م يف ال�شوط االول
وقيد فيه  18ج��وادا وفر�سا وال�شوط الثاين
خ�ص�ص للكال�س  3على م�سافة 2000م وقيد فيه
�سبعة جياد وال�شوط الثالث خ�ص�ص للكال�س 4
على م�سافة 1800م وقيد فيه  20جوادا وفر�سا
وال�شوط ال��راب��ع خ�ص�ص للكال�س  2م�سافة
2400م وقيد فيه  20ج��وادا وفر�سا وال�شوط

• جمل�س �إدارة نادي فر�سان جليب ال�شيوخ

بعدما ق�ص �إبيابوي بكر �أهداف
امل��ب��اراة بعد  6دق��ائ��ق فقط،
قبل �أن ي�ضاعف �سعود املجمد
النتيجة يف الدقيقة  ،29وو�سع
ح�سني غملو�ش الفارق بهدفني يف
الدقيقتني .77 ،47
وجدد امللكي فوزه على الأ�شاو�س،
ال��ذي تغلب عليهم يف ال��دوري
برباعية قبل �أي��ام ،رغم غياب
�أك�ثر من  13العب ًا عن �صفوف
الفريق .املباراة جاءت مثرية من
بدايتها ،يف ظل رغبة الفريقني
بالفوز لبلوغ النهائي ،القاد�سية
مل يت�أثر كثريا بالغيابات رغم
دخوله املباراة بقائمة ت�ضم 14
العبا فقط ،خا�صة بعدما متكن
من التقدم بهدف مبكر بر�أ�سية
النيجريي �إبيابوي بكر بالدقيقة
ال�ساد�سة ثم توالت الأهداف بعد
ذلك.

اخلام�س على الكا�س املقدم من النادي خ�ص�ص
للكال�س  1على م�سافة ال�رسعة 1000م وقيد
فيه ثمانية جياد قوية هي الغايل فهد ومقرن
و�سفيان و�شبيه الريح وكمني وزاح��وم وبراق
وامل�ستعد والتوقعات �صعبة لرت�شيح الفائز
نظرا لقوة اخليل وتقارب م�ستواها وجهوزيتها
وقد اعرب رئي�س جمل�س االدارة مبارك الديحاين
عن �سعادته باقامة مهرجان اليوم الذي يتزامن
مع االحتفاالت باالعياد الوطنية وامل�شاركة
الكبرية من ا�صحاب اال�سطبالت ومالك اخليل
ال��ذي تتميز بها فرو�سية الفروانية ومتنى
التوفيق للجميع.

