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األبيض يغلق ملف الفوز على البرتقالي
ويركز في نهائي كأس األمير
ك�شف اجل��ه��ازان الفني واالداري
وعدد من العبي الفريق االول لكرة
القدم بنادي الكويت انهم �أ�صبحوا
قاب قو�سني �أو ادنى من الفوز بلقب
ال���دوري حيث ال يحتاج الفريق
االبي�ض �سوى لنقطة واحدة فقط من
املباراتني املقبلتني �أمام اجلهراء
وال�ساملية يف اجلولتني القادمة
وبعد القادمة وذلك يف �أعقاب الفوز
الثمني على كاظمة بهدفني مقابل
هدف يف املباراة التي �أقيمت م�ساء
اول ام�س.
واعترب اجلهاز الفني للعميد ب�أن
ال��روح القتالية كانت ال�رس وراء
ال��ف��وز ال�سيما وان االبي�ض �أنهى
ال�شوط االول مت�أخرا بهدف مقابل
ال���ش��يء �إال ان ال��رغ��ب��ة احلقيقية
وال���روح القتالية واال��ص�رار على
الفوز دفعوا الالعبني �إلى موا�صلة
اللعب بقوة من �أجل حتقيق الهدف
املن�شود وهو ما حتقق يف االخري
وجنح االبي�ض يف انتزاع ثالث نقاط
مهمة للغاية.
واحتفلت جماهري العميد بالفوز
ال��غ��ايل وال��ث��م�ين ب�شكل كبري يف
�أعقاب نهاية املباراة وداخل غرف
خلع املالب�س بح�ضور رئي�س النادي
خالد الغامن وعدد من اع�ضاء جمل�س
االدارة والذين ا���ش��ادوا بالالعبني
وامل�ستوى الكبري الذي قموه.
كما �أ�شاد اجلمهور اي�ضا باجلهود

الكبرية التي بذلها نائب رئي�س
جهاز الكرة ع��ادل عقلة يف الفرتة
ال�سابقة وه���و م��ا م��ن��ح االبي�ض
اال�ستقرار والقدرة على املوا�صلة.
وعلى جانب �آخ��ر طالب اجلهازان
الفني واالداري الالعبني ب�رضورة
غ��ل��ق �صفحة ال��ف��وز ع��ل��ى كاظمة
والرتكيز ب�شدة يف الفرتة املقبلة
ال�سيما و�أن الفريق تنتظره مباراة
مهمة �أمام القاد�سية يف نهائي ك�أ�س
�سمو الأمري والتي يامل الفوز بها من

• جانب من مباراة الكويت وكاظمة

�أجل حتقيق الثالثية بعد ان فاز بلقب
ك�أ�س ويل العهد وبات على مقربة من
الفوز بالدوري.
وم��ن امل��رج��ح �أن يع�سكر العميد
قبل مباراة القاد�سية بيومني ملنح
الالعبني الق�سط الأكرب من الرتكيز
واال�ستقرار و�إع���ادة ت�أهيل العبي
الفريق بعد ف�ترة �صعبة �شهدت
العديد م��ن امل��ب��اري��ات احلا�سمة
والقوية على امل�ستويني املحلي
واال�سيوي.

ويف �سياق مت�صل �سيعمل اجلهاز
الطبي على حماولة �إع��ادة ت�أهيل
ك��اف��ة ال�لاع��ب�ين ال��ذي��ن �شعروا
بالإ�صابة يف الفرتة ال�سابقة من اجل
حماولة جتهيز كل العنا�رص �أمام
اجلهاز الفني.
ونا�شد اجلهاز االداري يف العميد
اجلمهور ب�رضورة احل�ضور ودعم
الفريق يف امل��ب��اراة املقبلة �أمام
القاد�سية مع التعهد ببذل اق�صى جهد
من �أجل الظفر بلقب البطولة.

يد الكويت بط ً
ال للممتاز للمرة السابعة

والعربي في مركز الوصيف

المطيري :الرشيدي لن يرحل عن
القادسية ومستقبل مارين قرار إداري

نفى نائب رئي�س جهاز الكرة يف نادي
القاد�سية نواف املطري االنباء التي
ترددت عن رحيل الالعب عيد الر�شيدي
عن الفريق يف الفرتة املقبلة قائال :ال
�صحة على االطالق ملثل هذه الأقاويل،
كما ا���ش��اد ب��ق��درات ال�لاع��ب وو�صفه
باملوهوب و�صاحب القدرات الكبرية
حاله حال �أغلب العبي القاد�سية.
وعن عدم م�شاركته ب�شكل كبري قال
املطريي� :إن الفريق ي�ضم جمموعة
كبرية من الالعبني االكفاء وجميعهم
العبو منتخب مثل عبد الله ماوي
واح��م��د الظفريي و�سلطان العنزي
وبالتايل املناف�سة �صعبة للغاية
ولكن يف الوقت نف�سه مل ي�ستبعد ان
يح�صل الالعب على فر�صته يف الوقت
املنا�سب يف حال كان هناك احتياج له
من قبل اجلهاز الفني
ورف�ض املطريي احلديث عن م�ستقبل
امل��درب مارين يف املو�سم املقبل،
قائال �إن التوقيت من الأ�سا�س خاط�أ
للحديث عن مثل هذه االمور والفريق
مقبل على مباراة مهمة للغاية �أمام
الكويت يف نهائي ك�أ�س االمري ،كما
ان قرار رحيل �أو ا�ستمرار املدرب هو
حق �أ�صيل ملجل�س االدارة ول�ست �أنا
من يتحدث �أو يقرر هذه الأمر.
وعلى جانب �آخ��ر تعر�ض الأردين
• عيد الرشيدي في لقاء سابق مع املنتخب
�أحمد الرياحي جنم هجوم القاد�سية،
لوعكة �صحية �أدت لدخوله �إلى
امل�ست�شفى لتلقي العالج ،وهو ما يحرم امللكي من بالقائمة الآ�سيوية.
تواجد الالعب يف تدريبات الفريق يف رحلة اال�ستعداد ويبذل اجلهاز الطبي املعالج جهودا حثيثة من �أجل
للنهائي املرتقب لك�أ�س الأم�ير الذي يجمعهم مع تعايف الالعب �رسيعا ،ل�ضمان عودته للتدريبات
خالل اليومني املقبلني ،على �أمل جتهيزه لال�ستعانة
الكويت يف  23اجلاري.
وميثل غياب الرياحي يف هذه الفرتة �رضبة موجعة بخدماته خالل اللقاء يف جزء من املباراة ،كورقة
للملكي ،الذي يراهن على قدرات الالعب ،الذي يعي�ش بديلة يف حال احتاج اجلهاز الفني بقيادة الروماين
حالة من الت�ألق حمليا مع الفريق ،يف ظل عدم قيده �إيوان مارين االعتماد عليه يف النهائي.

في األسبوع العاشر قبل األخير

لقاء فريقي «سلوى» و«الفتاة» أبرز

مواجهات الدوري النسائي للكرة اليوم

• يد الكويت متوجا ً بدرع الدوري

كتب يحيى �سيف:
توج الكويت بلقب بطولة الدوري املمتاز لفرق
العمومي لكرة اليد للمرة ال�سابعة على التوايل
والتا�سعة يف تاريخه بعد فوزه على كاظمة
 18-23يف املباراة التي جرت بينهما م�ساء
�أم�س الأول على �صالة العميد بختام البطولة
ورفع الأبي�ض ر�صيده �إلى  19نقطة وحقق اللقب
بالعالمة الكاملة من دون هزمية واحتل الربتقايل
الرتتيب الرابع وجتمد ر�صيده عن 7نقاط.

ويف املباراة التي جمعت العربي وال�ساملية يف
نف�س اجلولة ا�ستطاع الأخ�رض انتزاع فوز م�ستحق
على مناف�سه بنتيجة  14/21ورفع الفائز ر�صيده
�إلى  10نقاط واحتل املركز الثاين وتوقف
ر�صيد ال�ساملية عند نقطتني وبقي يف الرتتيب
الأخري بني فرق الدوري املمتاز وجاء «برقان»
ثالثا بر�صيد  8نقاط وهي املرة الأولى التي
يح�صل فيها الأخري على هذا الرتتيب يف دوري
الكبار.
وطبقا للنتائج ال�سابقة ي�شارك كل من الكويت

• جانب من مباريات الدوري

بطل ال��دوري والعربي الو�صيف يف البطولة
الآ�سيوية للأندية الأبطال التي تقام يف كوريا
اجلنوبية بنوفمرب املقبل وميكن لربقان الذي
حل ثالثا للمرة الأولى يف تاريخه �أن يناف�س يف
البطولة العربية للأندية.
ويف �سياق �آخر انتقل جنم نادي الكويت عبد الله
الغربللي �إلى نادي الغرافة القطري على �سبيل
الإعارة للم�شاركة مع الفريق يف بطولة ك�أ�س قطر
لكرة اليد التي تقام خالل الفرتة من � 18إلى 24
ابريل احلايل.

كتب يحيى �سيف:
تختتم اليوم مباريات الأ�سبوع
العا�رش «قبل االخري» من بطولة
الدوري الن�سائي لكرة ال�صاالت
حيث تقام ث�لاث مباريات على
�صالة ن���ادي �سلوى ال�صباح
�أبرزهم املواجهة املرتقبة بني
ف��ري��ق �سلوى ال�صباح ون��ادي
الفتاة وتقام يف ال�سابعة م�ساء

وي�سبقها على ال�صالة نف�سها
يف الثالثة ع�رصا مباراة نادي
الت�ضامن وفتيات جاغوار ويف
اخلام�سة م�ساء يلعب اكادميية
يوفنتو�س مع نادي العيون .
ويكت�سب ل��ق��اء ف��ري��ق �سلوى
والفتاة �أهمية خا�صة للفريقني
خا�صة االول لأنها �سوف حت�سم
البطاقة الرابعة امل�ؤهلة للمربع
الذهبي وميلك �سلوى  15نقطة

بعد تراجعه عن المشاركة بـ «اآلسيوية»

«طائرة» العميد عاد من المعسكر القطري
الستئناف مشاركته بكأس االتحاد
كتب يحيى �سيف:
ع��اد �إل��ى ال��ب�لاد الفريق الأول
للكرة الطائرة يف نادي الكويت
بعد �أن �أنهى مع�سكره القطري
التدريبي يف الدوحة حيث كان
للم�شاركة يف بطولة
ي�ستعد
الأندية الآ�سيوية الأبطال التي
ال�صني «تايبيه»
ا�ست�ضافتها
خ�لال ال��ف�ترة م��ن  18ال��ى 26
ابريل احل��ايل و�أوقعته القرعة
�ضمن املجموعة الأول��ى والتي
ت�ضم ال�صني تايبيه م�ست�ضيف
البطولة و�أ�سرتاليا و�سنغافورة.
وتراجع الفريق عن امل�شاركة

يف البطولة امل��ذك��ورة ب�سبب
ت�ضارب جدول مباريات العميد
يف ب��ط��ول��ة ك���أ���س االحت����اد مع
مواعيد مبارياته يف البطولة
الآ�سيوية وخا�ض الأبي�ض مباراة
ودي��ة �أم��ام العربي القطري يف
املع�سكر وخ�رسها بثالثة �أ�شواط
نظيفة و�أق��ي��م ال��ل��ق��اء ب�صالة
االحت��اد القطري التي �شهدت
تدريبات الفريق.
من ناحية �أخ��رى ق��ررت اللجنة
امل�ؤقتة التي تدير �ش�ؤون احتاد
ال��ط��ائ��رة فتح ب��اب الرت�شيح
النتخابات جمل�س الإدارة اجلديد
ب�شكل ر�سمي بعد غد الأحد ملدة

ثالثة �أي���ام ويتكون املجل�س
اجلديد من � 9أع�ضاء يتم انتخابهم
من بني  12ناديا ي�شاركون يف
م�سابقات وبطوالت االحتاد.
اجلدير بالذكر �أن الكويت فاز
ببطولة ال���دوري املمتاز هذا
املو�سم بعد �أن هزم كاظمة بطل
امل��و���س��م امل��ا���ض��ي يف النهائي
ويتطلع الفريق �إل��ى موا�صلة
حتقيق الألقاب واالحتفاظ بلقب
ك�أ�س االحت��اد ويناف�سه غرميه
التقليدي كاظمة ،بالإ�ضافة �إلى
القاد�سية الذي غاب عن امل�شهد
يف ال�سنوات الفائتة ويحاول
العودة �إلى ال�صدارة والتتويج.

• طائرة الكويت

يف املركز الرابع بينما يحتوي
ر�صيد مناف�سه على  12نقطة
وي�أمل �سلوى يف الفوز �أو التعادل
ل��ت��ام�ين امل��رك��ز ال���راب���ع ويف
حال فوز الفتاة بفارق كبري يف
االهداف يتاهل بدال منه و�ضمن
جاغور املت�صدر املناف�سة على
اللقب يف الدورالنهائي بينما
جتري مباراة العيون ويوفنتو�س
لتح�سني الرتتيب.

