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الموسوي وحيدر قادا فريق  5للمركز الثالث وسجال أعلى األشواط

فريق  1في صدارة دوري البولينغ
 ...وانطالق الجولة الخامسة للتأهل للنهائي

• علي حيدر

تنطلق يف اخلام�سة من م�ساء اليوم
اجلولة اخلام�سة يف دوري البولينغ
الذي ينظمه نادي البولينغ الكويتي
على �صالة املركز العاملي باملقر
اجلديد للنادي ..وتختلف هذه اجلولة
عن اجل��والت ال�سابقة اذ انها جولة
احل�سم للفرق التي �ست�صعد الى نهائي
الدوري حيث يتم ت�أهل الفرق الثالثة
التي حتتل املراكز الثالثة االولى يف
الدوري لتلعب بطريقة ال�سلم للح�صول
على اللقب ومركز الو�صيف والثالث،
ومن خالل اجلوالت ال�سابقة هناك 3
فرق م�ؤهلة وهي فريق  ،1فريق ،6
فريق  ،5حيث يحتل فريق  1ال�صدارة
بر�صيد  11نقطة حمافظا على �صدارته

• مصطفى املوسوي أثناء املنافسات

للدوري منذ اجلولة الثالثة وي�أتي
خلفه يف املركز الثاين فريق  6بر�صيد
 10نقاط وباملركز الثالث فريق 5
بر�صيد  9نقاط والفارق بني الفرق
نقطة بني كل فريق واالخ��ر ،وحتى
هذه اللحظة هم االق��رب الى الت�أهل
لكن يطاردهم الفريق  2ال��ذي جاء
بقوة من م�ؤخرة الدوري الى املركز
ال��راب��ع بقوة منذ اجل��ول��ة الثالثة
وتلعب اجلولة اخلام�سة دورا كبريا يف
تعديل مراكز الفرق و�سي�سعى كل فريق
الى ان يحتفظ مبكانته وخ�صو�صا فرق
املقدمة اما باقي الفرق ف�إن هدفها
ان تت�أهل لذلك �ست�شهد هذه اجلولة
�رصاعا كبريا بني جميع الفرق �سواء

يف املقدمة او امل�ؤخرة الن النقطة
ثمينة ولها قيمتها لكل منهم حتى ان مل
يت�أهل اي فريق منهم الى النهائي ف�إن
النقاط �ستلعب دورا كبريا يف الرتتيب
العام للدوري بعد الفرق التي �ستفوز
باملراكز الثالث االولى.
فريق  1حافظ على ال�صدارة
يف اجلولة الرابعة حافظ فريق 1
على �صدارة ال��دوري بعد مناف�سات
نارية مع  6و 5وا�ستطاع ان يرفع
ر�صيد نقاطه الى  11نقطة م�ؤكدا
قرب ت�أهله للنهائي وقد مثل الفريق
عبدالوهاب ال�شطي ،علي القطان،
�سليمان ال�شعيبي ،عمر ال�رشف،

• ألطاف كرم

(تصوير :فؤاد الشيخ)

الطاف كرم ،ح�سن علي.
وج��اء الفريق  6يف املركز الثاين
بر�صيد  10ن��ق��اط ومثله �ضاري
العمريي ،علي �صالح ،عبدالله
الدبيان ،بدر املال ،و�سن العون،
مهدي عطية.
واحتل املركز الثالث فريق  5بر�صيد 9
نقاط ومثله م�صطفى املو�سوي ،حممد
عبدالله ،علي حيدر ،يو�سف الفرج،
حوراء �صادق ،ويعقوب عادل ،وكان
ل�لاداء املتميز مل�صطفى املو�سوي
وعلي حيدر االثر الكبري يف ان يتقدم
فريقهما الى املركز اخلام�س وكانا
جنمي اجلولة الرابعة بال منازع.
اما الفريق  2الذي ا�سرتد انفا�سه يف

اجلولة الثالثة فنجح يف ان يحتل
املركز الرابع معدال او�ضاعه خالل
اجلولة الرابعة واحتل املركز الرابع
بر�صيد  7نقاط ول��ه فر�صة كبرية
يف اجلولة اخلام�سة ان ي�صعد الى
النهائي اذا ما تخطى اي من الفريقني
اللذين امامه ومثله ا�صيل الرومي،
�صالح خالد ،ح�سن قا�سم ،عبدالعزيز
ال�شمري ،جنى الرقم ،علي عطية.
وف��ري��ق  3احتل امل��رك��ز اخلام�س
بر�صيد  6ن��ق��اط ومثله ابراهيم
اجلدي ،حممد خالد ،في�صل ال�سليم،
عبدالرحمن الكندري ،ح�صة اجلريد،
وفي�صل القطان ،ومهمته اليوم لي�ست
بال�سهلة خ�صو�صا وانه كان مت�صدرا

الدوري يف اجلولة االولى.
وي�أتي يف املركز ال�ساد�س واالخري
لرتتيب الفرق ب��ال��دوري فريق 4
بر�صيد  5نقاط وتعترب مهمته اليوم
�صعبة للغاية كي يت�أهل لكنها لي�ست
م�ستحيلة ،والبولينغ مفاج�آته
ك��ب�يرة ،ومثله يعقوب ال�شطي،
عبدالرحمن �سويد ،عبدالرزاق حممد،
فاطمة اجلريد ،علي عبداملح�سن.
�أعلى الأ�شواط
• النجم م�صطفى املو�سوي �سجل اعلى
 3ا�شواط بر�صيد  676نقطة وفريقه 5
دخل بقوة الى املركز الثالث من اجل
الت�أهل الى النهائي.

• علي حيدر �سجل اعلى �شوط 255
نقطة و�ساهم يف �صعود فريق  5مع
املو�سوي الى الرتتيب احلايل.
• مازالت و�سن العون حتتفظ بت�سجيل
اعلى �شوط بني الفتيات حيث �سجلت
 176نقطة خالل اجلولة الرابعة علما
ب�أن الرقم الذي �سجلته يف اجلولة
الثالثة  205نقاط.
مباريات اليوم
يلتقي اليوم باجلولة اخلام�سة فريق
 1مع فريق  3وفريق  2مع فريق 5
وفريق  6مع فريق  4وه��ي جولة
نارية و�صعبة على جميع الفرق دون
ا�ستثناء.

الشباب وبرقان يحلمن بـ«ذهبي» كأس األمير اليوم

األمير علي يحتفظ برئاسة اتحاد «غرب آسيا»

قمة ساخنة تجمع الكويت والسالمية في الدور ربع النهائي

العمومية» تسند تنظيم بطولة

«السيدات للناشئات» إلى الكويت

 5.20م�ساء

 8.20م�ساء
• املنافسة تتجدد بني العميد والسماوي

تتوا�صل اليوم مناف�سات دور الثمانية لك�أ�س الأمري
لكرة القدم من خالل مواجهتني �ضمن املجموعة
الثانية ،فيواجه الكويت نظريه ال�ساملية على
ا�ستاد ال�صداقة وال�سالم ال�ساعة « 5.20م�ساء» يف
حني يلتقي ال�شباب وبرقان على ا�ستاد نا�رص
الع�صيمي ال�ساعة « 8.20م�ساء».
وتعلو الإثارة يف القمة التي جتمع العميد حامل
اللقب ومت�صدر الدوري مع ال�سماوي الو�صيف،
ال�سيما و�أن مواجهات الفريقني الأخرية �شهدت
�إثارة كبرية.
الرهيب يبحث عن �إنقاذ مو�سمه عرب حتقيق لقب
�أغلى الك�ؤو�س ال�سيما و�أن املناف�سة على الدوري

باتت �صعبة ،يف الوقت الذي يقاتل فيه الأبي�ض
لالحتفاظ باللقب حل�صد الثالثية.
ال�ساملية حقق فوز ًا �صعب ًا على ال�ساحل برباعية
يف الوقت الإ���ض��ايف بالدور الأول فيما جنبت
القرعة العميد الظهور بالدور الأول كونه حامل
اللقب.وميتلك ال�سماوي جبهة هجومية قوية
يقودها �أ�صحاب اخلربة فرا�س اخلطيب وعدي
ال�صيفي مع في�صل العنزي �إلى جانب فواز عاي�ض
ومبارك الفنيني جنما الأزرق الأوملبي.
يف الناحية الأخ���رى ،يعي�ش الأبي�ض ن�شوة
االنت�صار الآ�سيوي على النجمة البحريني ويربز
يف قائمته جمعة �سعيد ويعقوب الطراروة مع

في�صل زايد كما ي�ستعيد حمزة حلمر غري املقيد
�آ�سيويا.
�أما اللقاء الأخري الذي يجمع بني ال�شباب وبرقان
فله طابع خا�ص فالثنائي الذي جنح يف حتقيق
انت�صارين مهمني بالدور الأول يحلمان بن�رص
جديد ،يقودهما للمربع الذهبي الذي ميثل نقطة
نا�صعة يف �سجلهما برحلة املناف�سة على اللقب.
ال�شباب بقيادة خالد الزنكي يعتمد على منور
املطريي وحممد زنيفر �إلى جانب �أليك�س وفيليب
مع �سوما نابي ،يف حني يربز بقائمة وليد ن�صار،
مدرب برقان ،حممد �سامل وجون مالك مع �أحمد
عبدالله ويو�سف �سعد.

مصير الجهراء بـ«األضواء»
يحدد موقف محترفيه
مت�سك الثالثي املحرتف بالفريق الأول
لكرة القدم بنادي اجلهراء ،بت�أجيل
ح�سم م�صريهم مع الفريق حتى انتهاء
مناف�سات ال��دوري وحتديد ا�ستمرار
�أبناء الق�رص الأحمر بدوري الكبار �أو
الهبوط لدوري الدرجة الأولى.
وي�ستمر الثالثي املكون من الأ�سرتايل
�أول�سن والإ�سباين دميبلي �إلى جانب
الكامريوين �أرون ،مع الفريق حتى
نهاية املو�سم احلايل مع ابناء الق�رص

االحمر.
وقدمت �إدارة الكرة يف اجلهراء عرو�ض ًا
ر�سمية للمحرتفني الثالثة من �أجل
جتديد عقودهم و�إغ�لاق الباب �أمام
الأندية املناف�سة للدخول على خط
التفاو�ض معهم.
وت�سعى �إدارة اجلهراء ،للحفاظ على
الأجانب الثالثة بعدما ظهروا مب�ستوى
الفت مع الفريق بالفرتة املا�ضية� ،إال
�أن الالعبني طلبوا ت�أجيل الأمر م�ؤقتا.

• محمد خليل مشاركا ً في «عمومية» غرب آسيا

احتفظ الأمري علي بن احل�سني ،برئا�سة احتاد غرب
�آ�سيا بالتزكية ،بعد االنتخابات التي جرت يف االجتماع
العادي التا�سع للجمعية العمومية ،والذي عقد يف
العا�صمة الأردنية عمان.
كما مت تزكية رئي�س االحتاد الفل�سطيني اللواء جربيل
العماين ال�شيخ �سامل بن
الرجوب ،ورئي�س االحت��اد ُ
�سعيد الوهيبي ،نائبني لرئي�س احتاد غرب �آ�سيا،ومثل
االحت���اد العماين يف ه��ذا االج��ت��م��اع ،ال�شيخ حمد
املعمري ،ع�ضو اللجنة التنفيذية الحتاد غرب �آ�سيا.
وكان احتاد غرب �آ�سيا قد �أغلق باب الرت�شح ملن�صب
رئي�س اللجنة التنفيذية ومن�صبي النائبني الأول
والثاين للرئي�س� ،أواخر ال�شهر املا�ضي ،بعد مرا�سلة
جميع �أع�ضاء اجلمعية العمومية.
مقدما
ويف بداية االجتماع ،رحب الأمري علي باحل�ضور
ً
التعازي لرئي�س االحتاد الآ�سيوي لكرة القدم ال�شيخ
�سلمان بن �إبراهيم �آل خليفة ،يف وفاة والدته.
وا�ستعر�ض الأم�ين العام الحت��اد غرب �آ�سيا ،خليل

ال�سامل ،جدول �أعمال االجتماع ،والذي ت�ضمن امل�صادقة
على حما�رض اجتماعات اجلمعية العمومية ال�سابقة،
�إ�ضافة �إلى تقرير اللجنة التنفيذية عن ن�شاطات احتاد
غرب �آ�سيا خالل الفرتة بني عامي  2017و.2019
وتطرق ال�سامل يف حديثه للأجندة احلافلة بالبطوالت
الحتاد غرب �آ�سيا خالل العام احلايل والتي جاء فيها،
بطولة غرب �آ�سيا للرجال يف العراق ،بطولة النا�شئني
«دون  15عام ًا» يف الأردن ،بطولة ال�شباب «دون 18
عام ًا» يف فل�سطني ،بطولة النا�شئات «دون  15عام ًا» يف
الكويت ،بطولة غرب �آ�سيا لأندية ال�سيدات يف الأردن
بالإ�ضافة لبطولة ال�شابات «دون  18عام ًا» والتي �سيتم
حتديدها الحق ًا.
و� ّأ�س�س رئي�س االحتاد الأردين احتاد غرب �آ�سيا لكرة
القدم ،عام � ،2000إلى جانب احتادات �إيران ،العراق،
فل�سطني ،لبنان و�سورية،وان�ضمت احت��ادات قطر،
الإم��ارات واليمن يف عام  ،2009وتبعتها البحرين،
الكويت� ،سلطنة عمان وال�سعودية يف عام .2010

 250ذلو ًال في السباق السادس والعشرين للنادي الكويتي للهجن

• البقاء في «املمتاز» يحدد مصير محترفي اجلهراء

ي�شهد م�ضمار ال�شهيد فهد االحمد بالنادي الكويتي
للهجن يف الواحدة والن�صف من بعد ظهر اليوم انطالق
ال�سباق ال�ساد�س والع�رشين لهذا املو�سم الذي قيد
فيه  250ذل��و ًال من �أ�صناف احليل والثنايا ابكار
وال�سودانيات والثنايا قعدان والفحول واجلذاع ابكار
واجلذاع قعدان تتناف�س على م�سافات �ستة كيلو منها 50
ذلو ًال من ال�سودانيات تتناف�س على كا�س النادي الـ 26
وهناك ذلول اجلذاع ابكار واجلذاع قعدان تتناف�س على

م�سافة خم�سة كيلو.
وقد اعرب امني ال�رس العام ع�ضو اللجنة التنظيمية
لدول جمل�س التعاون ربيح العجمي عن �سعادته لنجاح
�سباقات النادي وزي��ادة ح�ضور اجلاليات الأجنبية
املحبة لريا�ضة الرتاث ،وتقدم بال�شكر للجان العاملة
على جهودها ومتنى التوفيق جلميع امل�شاركني يف
�سباقات اليوم وا�شاد باللجان العاملة ورجال ال�صحافة
واالعالم على اجلهود املبذولة الجناح ريا�ضة الرتاث.

