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منتخبنا سقط في االختبار األول أمام األردن بثنائية

«األزرق األولمبي» في مهمة خاصة
أمام سورية اليوم
كتب �أمين الدرديري:

• بوغالب حتاول املرور من �إحدى املدافعات

تجربة بوغالب تفتح الباب أمام األندية النسائية الستقدامهن

هيئة الرياضة بصدد اعتماد
المحترفات بالموسم المقبل
كتب يحيى �سيف:

علمت «ال�����ش��اه��د» ان الهيئة
العامة للريا�ضة ب�صدد املوافقة
على اعتماد ت�سجيل الالعبات
املحرتفات بعقود ر�سمية مع
ال��ف��رق امل�����ش��ارك��ة يف بطولة
الدوري الن�سائي املو�سم املقبل،
حيث �سوف يتم ت�سجيل العبتني
من بني  14العبة ميثلن قائمة
الفريق يف دوري ال�صاالت.
وي�أتي هذا القرار يف اطار جهود
الهيئة العامة للريا�ضة لت�شجيع
الريا�ضة الن�سائية ومنح مكافات
مادية من خالل العقود الر�سمية
ل��زي��ادة امل��ن��اف�����س��ة يف دوري

ال�صاالت مبا ي�صب يف �صالح
املنتخب خ��ا���ص��ة ب��ع��د جناح
اول دوري ن�سائي ر�سمي هذا
املو�سم.
ومن النماذح الناجحة التي اثبتت
وجودها كالعبة حمرتفة مع فريق
جاغوارالتون�سية �سناء بوغالب
والتي قدمت م�ستوى رائع ًا خالل
مباريات الدوري الن�سائي وكان
لها دور ا�سا�سي يف ت�صدر جاغوار
الدور االول.
ب��وغ�لاب التي تبلغ م��ن العمر
 24عاما ظهرت مب�ستوى فني
وبدين مميز للغاية لفت انتباه
املتابعني و �سبق ان �شاركت
يف ال��دوري القطري عام 2017

وحققت بطولة الدوري مع فريق
قطر القطري كذلك عملت يف �سلك
التدريب بالنادي القطري لفريق
� 17سنة �سيدات.
على �صعيد اللعب الدويل �شاركت
بوغالب يف ت�صفيات ك�أ�س العامل
 3م��رات مع املنتخب التون�سي
حت��ت � 20سنة و�أي�����ض��ا لعبت
ت�صفيات �أفريقيا مع الفريق الأول
التون�سي لل�سيدات.
جتربة بوغالب بالدوري الن�سائي
تفتح الباب امام االندية الن�سائية
ال�ستقدام العبات ذوات م�ستوى
عال بالدوري الن�سائي وهو ما
يزيد من االحتكاك ورفع م�ستوى
العبات الكويت.

ي�سعى منتخبنا الوطني االوملبي
لكرة القدم �إلى تعوي�ض خ�سارته
يف اجلولة الأول��ى من مناف�سات
املجموعة اخلام�سة بهدفني لهدف
�أمام املنتخب الأردين وذلك عندما
يلتقي نظريه ال�سوري اليوم يف
اجلولة الثانية من الت�صفيات
الآ�سيوية امل�ؤهلة لك�أ�س �آ�سيا
حتت  23عاما ،امل�ؤهلة بدورها
لأوملبياد طوكيو .2020
و�ستكون مباراة اليوم الفر�صة
الأخرية �أمام الأزرق يف حال رغب
يف اال�ستمرار يف املناف�سة على
الت�أهل خا�صة بعد انت�صار �سوريا
على قريغيز�ستان بهدفني نظيفني
وت�����ص��دره امل��ج��م��وع��ة بفارق
الأهداف عن الأردن.
الفوز هو ال�سبيل الوحيد �أمام
منتخبنا للحفاظ على امله يف
بطاقة �آ�سيا  2020رغم �صعوبة
املهمة �أم��ام منتخب ق��وي ي�ضم
الع��ب�ين على م�ستوى ع��ال من
املهارة واللياقة البدنية،على
ا�ستكمال ه��ذه املهمة بالفوز
�أي�����ض��ا يف اجل���ول���ة الأخ��ي�رة
امل��ق��ررة الثالثاء املقبل �أم��ام
قريغيز�ستان.
وعاد االزرق �إلى �أر�ض الواقع بعد
تعر�ضه للخ�سارة بنتيجة  1ـ 2
�أم��ام نظريه الأردين ،2020ومل
يتمكن �صاحب الأر���ض ،الأزرق
احل��ف��اظ على تقدمه ع��ن طريق
ف��واز عاي�ض يف الدقيقة ،20
ليدرك بعدها ب�أقل من  14دقيقة
املنتخب الأردين التعادل ،ليعود
يف ال�شوط الثاين وي�سجل هدف
الفوز.
ومل ينجح م���درب املنتخب،
الكرواتي دينكو ،يف الو�صول
�إلى التوليفة املثالية ،ملواجهة
الن�شامى ،ال�سيما فيما يخ�ص

حقق العالمة الكاملة في جميع مبارياته

«سلة العميد» توج بلقب الدوري الممتاز

• فريق �سلة الكويت بعد التتويج

توج الفريق الأول لكرة ال�سلة يف نادي الكويت بلقب بطولة الدوري
املمتاز اثر فوزه على اجلهراء يف ختام الق�سم الثاين بنتيجة .63-76
وحقق العميد العالمة الكاملة بع�رشة انت�صارات من دون هزمية
وح�صد  20نقطة وح�سم اللقب قبل اجلولة االخرية من امل�سابقة واحتل
القاد�سية املركز الثاين بر�صيد  18نقطة وكاظمة الثالث  16نقطة
واجلهراء الرابع  14نقطة والقرين اخلام�س وجمع  11نقطة وال�شباب

ال�ساد�س بـ  10نقاط.
جدير بالذكر �أن بطولة ال��دوري املمتاز هي الثانية التي يحققها
الأبي�ض خالل املو�سم احل��ايل بعد درع االحت��اد وا�ستحق الفريق
التتويج بالبطولتني بف�ضل جهود العبيه والإمكانات البدنية والفنية
التي ميتلكونها والتزامهم الكامل بتعليمات اجلهاز الفني خالل التدريب
واملباريات.

• جانب من لقاء الأزرق والأردن

الدفاع ،والو�سط ،وجاء االعتماد
على �أحمد �إ�سماعيل ،وعبدالعزيز
الناجي ،يف قلب الدفاع يف غري
مو�ضعه ،ال�سيما �أن الثنائي غري
م�ؤهل ملمار�سة هذا الدور.
وع��ل��ى م�ستوى ال��و���س��ط افتقد
الأزرق ،ل�لاع��ب ال���ذي يجيد
ا���س�ترج��اع ال��ك��رة وال��ت��وزي��ع،
ال�سميا �أن امليول الهجومية هي
ال�سمة ال�سائدة على الرباعي
عيد الر�شيدي ،ومبارك الفنيني،
وع��ب��دال��ع��زي��ز وادي ،وف���واز
عاي�ض ،الأمر الذي �سهل �سيطرة

املنتخب الأردين على منطقة
املناورات.
وب���دا منتخبنا غ�ير ق���ادر على
التطور يف اللقاء ،ومل يحرك
املدرب دينكو �ساكنا فيما يخ�ص
�إدخ����ال �أوراق تغري م��ن �شكل
الأزرق،كذلك مل يكن الأزرق موفقا
يف االعتماد على الكرات الطويلة
يف ظل الدفاع املنظم لل�ضيوف،
والقوة البدنية للمناف�س.
ع��ل��ى م���دار � 7أ���ش��ه��ر ه��ي فرتة
جتمع الأومل��ب��ي على ف�ترات مل
يتمكن اجلهاز الفني من الو�صول

يف �سباق مثري وتناف�س قوي بح�ضور جماهري غفرية جنح اجلواد براق
ال�سطبل احلمود بقيادة من�صور يف الهروب من كمني ال�سيحان ففاز بكا�س
نادي فرو�سية الفروانية لالجتماع الـ  18واملخ�ص�صة للكال�س  1على
م�سافة ال�رسعة 1000م بزمن  86/1/1ق وجاء اجلواد الغايل فهد ملطلق
العتيبي بقيادة كوراج يف املركز الثالث.
وقام رئي�س جمل�س ادارة نادي فرو�سية الفروانية مبارك الديحاين
بت�سليم الكا�س وهن�أ ا�سطبل احلمود وا�شاد بالتناف�س القوي بني اجلياد
امل�شاركة و�شكر اللجان العاملة ورجال ال�صحافة واالعالم على اجلهود
الوا�ضحة.
وف بقية اال�شواط �أ�سفرت النتائج عن فوز اجلواد �صاعد القمة للحابوط
يِ
بال�شوط االول املخ�ص�ص للكال�س  5على م�سافة 1200م بزمن 86/14/1

بالالعبني مل�ستوى لياقة مقبول،
وقد يكون املدرب دينكو غري مالم
يف هذا الأم��ر ،ال�سيما �أن �أغلب
الالعبني الذين يتواجدون مع
املنتخب ال يحظون بثقة الأجهزة
الفنية يف �أنديتهم.
ووف��ق��ا لذلك ال يتواجد ه ��ؤالء
يف مباريات ال���دوري املمتاز،
وي�شاركون يف دوري ال�شباب
ال��ذي ال يوفر اللياقة العالية
للمباريات القوية،كما �أن معدل
�أعمار الالعبني ،هو الأقل مقارنة
باملنتخبات الأخرى.

الحساوي والعجيل ومسك
أبطال «دالل الحميضي» السنوية
برعاية �أ��سرة املرحومة دالل
احلمي�ضي وبح�ضور جماهري
غفرية يتقدمهم خالد احلمي�ضي
وح��رم��ه وا��س�رة اخل���رايف جنح
الفار�س القدير راكان احل�ساوي
باجلواد دنفر من مركز الكويت
للفرو�سية يف التالق واثبات
ق��درات��ه وال��ف��وز ببطولة الفئة
املتقدمة على ارتفاع �135سم.
دون اخ��ط��اء وج���اء الفار�س
عبدالرحمن الفزيع باجلواد
ج��و���س�برغ يف امل��رك��ز الثاين
والفار�س على اخلرايف باجلواد
اي�����وت يف امل���رك���ز ال��ث��ال��ث
والفار�سة يارا الهنيدي باجلواد
كارافاري يف املركز الرابع.
وقام خالد احلمي�ضي ووالدته
وزوج���ت���ه ب��ت��ك��رمي الفر�سان
وال��ف��ار���س��ات وتهنئة اجلميع
واع���رب خ��ال��د احلمي�ضي عن
�سعادته بامل�شاركة الكبرية من
الفر�سان والفار�سات ما يدل على
املكانة التي حتتلها املرحومة
دالل يف ن��ف��و���س��ه��م واح���ي���اء
ذك��راه��ا الطيبة ،و�شكر �أ�رسة
مركز الكويت ون��ادي الكويت
و�أندية الفرو�سية بالكويت على
امل�شاركة واكد زي��ادة اجلوائز
و�أيام البطولة يف العام املقبل

باذن الله و�شكر اللجان العاملة
ورج����ال ال�����ص��ح��اف��ة واالع��ل�ام
على جهودهم ومتنى التوفيق
للجميع.
ويف م�سابقة الفئة املتقدمة على
ارتفاع �125سم ف��ازت الفار�سة
الواعدة يارا الهنيدي باجلواد
ان��ك��ي ت���وي ب��امل��رك��ز االول
والفار�س علي اخلرايف باجلواد
كولومبو�س باملركز الثاين
وب���اجل���واد ه��وب��ي يف املركز
الثالث والفار�س نا�رص العك�شان
يف امل��رك��ز ال��راب��ع والفار�سة
ال�صاعدة م�سك املر�شود مفاجاة
البطولة يف امل��رك��ز اخلام�س
وقام خالد احلمي�ضي ووالدته
وزوجته بتكرمي الفائزين.
ويف م�سابقة الفئة املتو�سطة
على ارتفاع 115فاز ت الفار�سة
الواعدة م�سك املر�شود باملركز
االول ب��ع��د ���ص�راع م��ث�ير مع
الفار�سة نادية املطوع التي
احتلت املركز الثاين والفار�س
عبدالرحمن الفزيع يف املركز
ال��ث��ال��ث وج���اء ال��ف��ار���س فهد
امل�سعود يف امل��رك��ز الرابع
وال��ف��ار���س��ة ب���درا ال��ع��و���ض يف
امل��رك��ز اخلام�س وق��ام خالد
احلمي�ضي وزوج��ت��ه بتكرمي

براق للحمود هرب من كمين السيحان
فاقتنص كأس الفروانية

(ت�صوير :حمدي �شوقي)

ق وجاء اجلواد �سيف لبدر بن بركة يف املركز الثاين واجلواد بر�ستيج
ال�سطبل البتال يف املركز الثالث وفاز اجلواد �سحايب ال�سطبل احلمود
بال�شوط الثاين املخ�ص�ص للكال�س  3على م�سافة 2000م بزمن 45/12/2
ق وجاء اجلواد �سلمي ال�سطبل اجلنفاوي يف املركز الثاين واجلواد
م�ضامري ال�سطبل العوي�ض يف املركز الثالث.
وفاز اجلواد مرعب ال�سطبل الع�ضيلة بال�شوط الثالث املخ�ص�ص للكال�س
 4على م�سافة 1800م بزمن  44/56/1ق وجاء اجلواد اخوجوزا للغريبان
يف املركز الثاين واجلواد �سطام للع�ضيلة يف املركز الثالث.
وفاز اجلواد �سمرفري ال�سطبل ال�رشق بال�شوط الرابع املخ�ص�ص للكال�س
 2على م�سافة 2400م بزمن  48/41/2ق وجاء اجلواد هيا تعال للخثية
يف املركز الثاين واجلواد يزهاك للزمانان يف املركز الثالث.
• خالد احلمي�ضي وحرمه ووالدته مع الأبطال

الفر�سان والفار�سات الفائزين
وتهنئتهم على امل�ستوى.
ويف م�سابقة الفئة املتو�سطة
على ارتفاع �105سم فازالفار�س
حممد املو�سى باملركز االول
وال��ف��ار���س��ة ل��وج�ين ال��رق��م
باملركز الثاين وحممد الريفي
باملركز الثالث.
ويف م�سابقة الفئة املبتدئة
على ارتفاع � 90سم التي �شارك
فيها  74فار�س وفار�سة فازت
الفار�سة �شهد ال�صفار باملركز
االول وطاهر ال��واوان باملركز
الثاين ونورا الب�رصي باملركز
الثالث وعبدالعزيز امل�شوطي
باملركز ال��راب��ع وق��ام خالد
احلمي�ضي وزوج��ت��ه بتكرمي
الفر�سان والفار�سات الفائزين.
وحتدث الفار�س علي اخلرايف
وال��ف��ار���س��ة ن���ادي���ة امل��ط��وع
ب��ال��ن��ي��اب��ة ع���ن ال��ف��ر���س��ان
وال��ف��ار���س��ات ف�����ش��ك��را �أ��س�رة
احلمي�ضي على رع��اي��ة ودعم
البطولة الغالية التي حتمل
ا���س��م الفار�سة ال��ق��دي��رة دالل
احلمي�ضي وان اجلميع �سعداء
ب��امل�����ش��ارك��ة وتخليد ذك��رى
الفار�سة التي احبت الفرو�سية
و�أحبها اجلميع.

