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يعقوب الشطي سجل أعلى شوط في الرجال ...ووسن وفاطمة في السيدات

فريق  6في صدارة البولينغ منفرداً ...والجولة الثالثة األمل األخير لفريق 2
كتب فتحي ال�سواح:
�شهدت �صالة املركز العاملي للبولينغ باملقر
اجلديد لنادي البولينغ الكويتي مناف�سات �ساخنة
و�رصاع ًا كبري ًا يف اجلولة الثانية من الدوري
ا�ستطاع خاللها فريق  6ان يحافظ على ال�صدارة
وينفرد بها بر�صيد  7نقاط وجاء يف املركز الثاين
فريق  1متقدما الى املركز الثاين بفارق نقطة
واحدة عن املت�صدر فيما تراجع فريق  3الذي كان
يحتل املركز االول م�شاركة مع فريق  6اذ تراجع
الى املركز الثالث.
وبالنظر الى امل�ستويات التي قدمتها الفرق خالل
اجلولة الثانية جند ان هناك عددا من الالعبني
ارتفع م�ستواهم ما لعب دورا كبريا يف تقدم فرقهم
حيث تغريت مراكزهم وهناك غريهم مل يرتفع
م�ستوى ادائهم لي�شكل فارقا وظلت فرقهم يف منطقة
اخلطر والبع�ض االخ��ر م��ازال ي�سعى ويحاول،
وال�شك ان اجلولة الثالثة التي �ستنطلق اليوم
�ستلعب دورا كبريا مع الفرق التي �ست�صعد الى
النهائيات واي�ضا الالعبني �ستكون هذه اجلولة هي
�صك كل منهم من اجل الت�أهل الى بطولة الفردي

وال�رشوط تنطبق على ال�سيدات اي�ضا والتي ت�أتي
على النحو التايل:
اوال :يف دوري الفرق �ستت�أهل الفرق الثالثة االولى
الى االدوار النهائية وتلعب بطريقة ال�سلم.
ثانيا :يف بطولة الفردي �سيت�أهل اليها اف�ضل 8
العبني لديهم اعلى ر�صيد من النقاط لكل منهم على
حدة.
ثالثا� :أي�ضا �سيتم اختيار اف�ضل  3العبات لديهن
اعلى ر�صيد من النقاط لكل منهن على حدة حيث
يتناف�سن على لقب الفردي بطريقة ال�سلم.
وال�شك ان تنظيم ه��ذا ال��دوري ج��اء يف م�صلحة
الالعبني حيث يتم احلفاظ عليهم يف جاهزية
دائ��م��ة الي بطولة مقبلة ا�ضافة ال��ى ذل��ك انه
يجمع النا�شئني بال�شباب والرجال لال�ستفادة
من احتكاكهم مع بع�ضهم البع�ض واي�ضا الفتيات
يجدن مت�سع ًا من الوقت يف بطولة ت�صقلهن وت�ؤهلن
ب�صورة طيبة خا�صة وان جميعهن نا�شئات ومل
ي�شاركن يف بطوالت بهذا احلجم فالدوري يختم
بعد خم�سة ا�سابيع واليوم هو اال�سبوع الثالث
وهن يخ�ضن املناف�سات مثلهن مثل زمالئهن من
الرجال.

• فريق  6املتصدر

فريق  6يف ال�صدارة منفرد ًا
فريق  6احتل املركز االول وال�صدارة منفردا بر�صيد
 7نقاط ومثله خالد العمريي ،علي �صالح ،عبدالله
الدبيان ،بدر املال ،و�سن العون ،ومهدي عطية.
فريق  1جاء يف املركز الثاين بر�صيد  6نقاط ومثله
عبدالوهاب ال�شطي ،علي القطان ،عمر ال�رشف،
�سليمان ال�شعيبي ،الطاف كرم ،ح�سن علي.
فريق  3احتل املركز الثالث بر�صيد  5نقاط ومثله
ابراهيم اجل��دي ،حممد خالد ،في�صل ال�سليم،
عبدالرحمن الكندري ،ح�صه اجل��دي��د ،في�صل
القطان.
فريق  5يحتل املركز الرابع بر�صيد  3نقاط ومثله
م�صطفى املو�سوي ،حممد عبدالله ،علي حيدر،
يو�سف الفرج ،حوراء �صادق ،يعقوب عادل.
فريق  4يحتل املركز اخلام�س بر�صيد  2نقطة ومثله
يعقوب ال�شطي ،عبدالرحمن �سويد ،عبدالرزاق
حممد ،فاطمة اجلريد ،عبدالله ال�شمري ،علي
عبداملح�سن.
فريق  2يحتل املركز االخري بر�صيد نقطة واحدة
ومثله ا�صيل الرومي� ،صالح خالد ،ح�سن قا�سم،
عبدالعزيز ال�شمري ،جنى الرقم ،علي عطية.

اليوم.
واع��رب رئي�س ال��ن��ادي الكويتي
للهجن ح�سني مانع الدوا�س عن
�سعادته باقامة مهرجان ريا�ضة
ال��ت�راث ال���ـ  24ل��ه��ذا املو�سم
وحتقيق ق��ف��زة ك��ب�يرة لريا�ضة
الهجن وح�ضور جماهريي مميز
من اجلاليات العربية والأجنبية
وحر�ص جمل�س االدارة على �إي�صال
ريا�ضة الرتاث الى �أوروبا و�أفريقيا
والعامل.
وا�شاد مبالك الهجن امل�شاركني
يف �سباق اليوم ومتنى التوفيق
للجميع.

لقاءات اجلولة الثالثة
تنطلق يف اخلام�سة من م�ساء اليوم اجلولة الثالثة
من دوري البولينغ بثالثة لقاءات االول بني فريق
 5وفريق  6وي�سعى الفريق  6الذي يحتل ال�صدارة
ان ي�ؤكد انفراده بال�صدارة اما فريق  5الذي يحتل
املركز الرابع ف�إن هدفه ان يكون �ضمن الفرق
الثالثة التي تت�أهل الى االدوار النهائية ،فيما
�ستكون هذه اجلولة االمل االخري للفريق رقم
� 2إذ يتقابل مع فريق  3الذي يحتل املركز
الثالث وي�سعى لي�ؤكد تواجده يف الفرق
التي تت�أهل ل�لادوار النهائية واللقاء
االخري يجمع ما بني فريقي  1و 4وكل
منهما اي�ضا ي�سعى لتح�سني او�ضاعه
يف الدوري.

• وسن
العون

تصوير :فؤاد الشيخ

األبيض يسعى لتصدر الدوري

«طائرة التضامن» يستضيف العميد في «الممتاز»
كتب يحيى �سيف:
يلتقي يف ال�ساد�سة والن�صف على �صالة نادي
الت�ضامن الكويت والت�ضامن يف اجلولة قبل
الأخرية �ضمن املباريات امل�ؤجلة من الق�سم
الأول لبطولة الدوري املمتاز لفرق العمومي
للكرة الطائرة و�أجلت تلك امل��ب��اراة ب�سبب

م�شاركة العميد يف بطولة الأندية العربية التي
�أقيمت يف تون�س.
ولدى الأبي�ض  16نقطة ويحتل املركز الثاين
بعد كاظمة الذي ميلك  17نقطة يف ال�صدارة،
وفوز الكويت اليوم ي�ضعه يف املقدمة ب�شكل
م ��ؤق��ت ان��ت��ظ��ارا للقاء احلا�سم بينه وبني
الربتقايل يف ختام الدوري للفوز باللقب.

وي�أتي القاد�سية يف املركز الثالث وجمع 14
نقطة والعربي الرابع بر�صيد 12نقطة واجلهراء
اخلام�س  10نقاط والت�ضامن ال�ساد�س وح�صد9
ن��ق��اط .يذكر �أن خام�س و���س��اد���س املمتاز
يهبط �إلى الدرجة الأول��ى يف املو�سم املقبل
ويت�أهل �أول وثاين الأولى �إلى املمتاز يف نف�س
املو�سم.

المطوع يعلن مسؤوليته عن تعادل األزرق المحبط
• حسني الدواس

القادسية يلتقي الشباب

على لقب كأس االتحاد اليوم
كتب �أمين الدرديري:
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي القاد�سية
نظريه ال�شباب يف نهائي الن�سخة الثانية ع�رشة من
ك�أ�س االحتاد التن�شيطية والتي �ستقام يف اخلام�سة
والربع من م�ساء اليوم على ا�ستاد ال�صداقة وال�سالم
بنادي كاظمة.
ويحمل الأ�صفر الرقم القيا�سي لعدد الفوز بلقب
البطولة الذي يت�ساوى فيه مع نادي الكويت بر�صيد
�أرب��ع بطوالت لكل ناد،فيما ميني �أبناء الأحمدي
النف�س بتدوين ا�سمه يف �سجالت البطولة والفوز
باللقب الأول له.
وت�صدر النادي امللكي جمموعته الأول��ى بعد �أن
حقق خم�سة انت�صارات وتعادل وحيد علما ب�أنه
بد�أ املناف�سات بخ�سارة من النادي العربي،وت�أهل
الأ�صفر �إلى املباراة النهائية بعد فوز كبري على
الفحيحيل برباعية نظيفة.
�أم��ا ال�شباب فكان و�صيف القاد�سية يف جمموعته
الأولى ب�أربع انت�صارات وتعادل وخ�سارتني وقدم
مو�سما ا�ستثنائيا يف هذه البطولة و�أق�صى حامل
اللقب نادي كاظمه يف مباراة الدور قبل النهائي.
ويخو�ض ال��ن��ادي امللكي امل��ب��اراة مبجموعة من
العنا�رص ال�شابة املطعمة ببع�ض الالعبني اخلربة
نظرا لتواجد  15العبا من عنا�رصه الأ�سا�سية يف مهمة
ر�سمية مع االزرق واملنتخب االوملبي.
ويعول اجلهاز الفني بقيادة الروماين ايوان مارين
على خربة القائد �صالح ال�شيخ و�سعود املجمد وخالد
القحطاين وجهود الواعد ح�سني غملو�ش الذي �سجل
هدفني يف مباراة الدور ن�صف نهائي �أمام الفحيحيل.

يت�صدر يعقوب ال�شطي قائمة الالعبني حيث �سجل
اعلى �شوط بر�صيد  278نقطة وج��اءت فاطمة
اجلريد وو�سن العون يف �صدارة قائمة الالعبات
حيث تعادلتا بر�صيد  193نقطة لكل منهما.

• جانب من املنافسات على اخلطوط

 200ذلول في السباق الرابع والعشرين
للنادي الكويتي للهجن
يقام يف الواحدة والن�صف من بعد
ظهر اليوم مب�ضمار ال�شهيد فهد
االحمد مبنطقة جويهل بكبد ال�سباق
الرابع والع�رشين للنادي الكويتي
للهجن للمو�سم  2019/2018الذي
قيد فيه  200ذل��ول من �أ�صناف
احليل وثنايا ابكار وال�سودانيات
والفحول والثنيان قعدان واجلذاع
ابكار واجلذاع قعدان تتناف�س على
م�سافات �ستة كيلو وخم�سة كيلو
منها �أربعني ذلو ًال من الثنايا ابكار
تتناف�س على الكا�س املقدمة من
النادي والتوقعات �صعبة لتحديد
هوية الهجن الفائزة ل�سباقات

�أعلى �شوط

• لقب كأس االحتاد بني القادسية والشباب اليوم

ويف املقابل ي�أمل فريق ال�شباب ،الذي يتواجد يف
املباراة النهائية للم�سابقة للمو�سم الثاين على
التوايل ،بقيادة املدرب خالد الزنكي انقاذ مو�سمه
بتحقيق اللقب ،اذ ي�سعى الى الفوز باالعتماد على
جتان�س العبيه وقوتهم البدنية بقيادة عمر بوحمد
وعبدالعزيز القطان واملحرتفان اوليفريا و�سامواه.

جوزاك :لم نتهاون أمام نيبال والتسرع أدى إلى نتيجة سلبية
كتب �أمين الدرديري:
قال الكرواتي روميو جوزاك مدرب
منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم
ان التعادل ال�سلبي �أمام نيبال،
جاء ب�سبب الت�رسع وعدم ا�ستغالل
الفر�ص التي �أتيحت لالعبني �أمام
مرمى اخل�صم.
واك��د ج��وزاك قائال« :مل نتهاون
�أم��ام منتخب نيبال ،لكن عابنا
الت�رسع ،وعدم القدرة على ترجمة
الفر�ص �إل��ى �أه���داف ..بالطبع
ل�ست �سعيدا بالنتيجة»،و�أ�ضاف
ان الأزرق تنتظره مواجهة ودية
�أخ���رى� ،أم���ام نف�س املنتخب،
حيث �سي�سعى فيها بجدية �أكرث،
للو�صول �إل��ى ال�شباك،وتابع:
«ال�سقوط يف مواجهة ودية� ،أف�ضل
من �أن يحدث ذلك يف املباريات
الر�سمية».
من جانبه �أعلن بدر املطوع ،قائد
منتخبنا الوطني حتمله م�س�ؤولية
التعادل املحبط �أم��ام نيبال،
ج��اء ذل��ك ع�بر ت��غ��ري��دة لقائد
املنتخب ،على ح�سابه ال�شخ�صي
عرب «تويرت» ،قائال« :كل ال�شكر
جلماهرينا حلر�صها على �أداء
منتخبها الوطني ،كان طموحنا
الفوز يف مباراتنا الودية اليوم،
لكن قدر الله وما �شاء فعل».
وتابع امل��ط��وع�« :أن��ا امل�س�ؤول
الوحيد عن تعادلنا اليوم ،وعن
هذه النتيجة ،وب��إذن الله يرجع
املنتخب �إل���ى مكانه الطبيعي
يف ق��ادم الأي��ام ،بعد توقفنا عن
امل�شاركات اخلارجية � 3سنوات».
وارتفعت موجة االنتقادات الحتاد
ال��ك��رة ،واجل��ه��از الفني ،عقب
ال��ت��ع��ادل املخيب �أم���ام نيبال،
ال�سيما و�أن احلديث قبل املواجهة،
كان يدور حول اختيار املنتخب

• املطوع يحمل نفسه مسؤولية التعادل أمام نيبال

الآ�سيوي لتحقيق فوز يعدل من
خالله الأزرق ترتيبه ،يف ت�صنيف
االحتاد الدويل لكرة القدم «فيفا».
و�سقط «الأزرق» يف فخ التعادل
ال�سلبي �أمام نيبال ،خالل مباراة
ودي��ة على ا�ستاد ن��ادي ال�شباب
بالأحمدي ،ا�ستعدادا للت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س العامل
.2022
ومل تفلح حماوالت �أ�صحاب الأر�ض
على مدار ال�شوطني ،يف الو�صول

�إلى ال�شباك النيبالية ،وحتى ركلة
اجلزاء التي نفذها بدر املطوع ،يف
الدقيقة  ،63ت�صدى لها احلار�س
النيبايل بنجاح.
ورغم انكما�ش املنتخب النيبايل
�إل��ى الدفاع ،وا�ستحواذ الكويت
على جمريات اللقاء� ،إال �أن الت�رسع
وب�سالة دفاع ال�ضيوف واحلار�س،
حرمت الأزرق من التقدم.
وك��اد املنتخب النيبايل يحقق
مفاج�أة يف الدقائق الأخرية ،عرب

هجمة منظمة� ،إال �أن دفاع الأزرق
واحلار�س كانا يف املكان والزمان
ال�صحيحني ،لتنتهي املباراة
بالتعادل ال�سلبي.
جدير بالذكر �أن املباراة �شهدت
ع��ل��ى ه��ام�����ش��ه��ا ،اع���ت���زال العب
املنتخب ال�سابق ،طالل نايف،
وك��ان منتخبنا يتطلع لتحقيق
نتيجة �إيجابية ،ت�ساهم يف حت�سني
ت�صنيفه الدويل ،الذي توقف عند
املركز .158

