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األصفر واألبيض يمتلكان  29بطولة ...فلمن اللقب الـ 30؟

كأس األمير...تنتظر الفائز
من الكويت والقادسية اليوم

على لقبه والو�صول �إل��ى البطولة رقم  14يف تاريخه
مدعوما بكتيبة متجان�سة وقوية من الالعبني املحليني
واملحرتفني �أ�صحاب اخل�برة وال�شباب .يقودها
القائد ح�سني حاكم �صاحب الباع الطويل يف املالعب
واملوهوب في�صل زاي��د الورقة الرابحة للمدرب
الوطني حممد عبدالله منذ انتقاله للقلعة البي�ضاء
قادما من اجلهراء وفهد الهاجري وال�شاب الواعد
م�شاري العنزي ويدعم ه�ؤالء املحليني قوة حمرتفة
ت�ضم االيفواري جمعة �سعيد والتون�سي حمزة حلمر
وال�سوري حميد ميدو.
وو�صل العميد �إل��ى املباراة النهائية حيث لعب
مبا�رشة يف الدور ربع النهائي حيث جنبته القرعة
خو�ض ال��دور التمهيدي ب�صفته حامال للقب ،وعرب
الأبي�ض حمطة ثمن النهائي بفوزه على ال�ساملية
بركالت اجلزاء الرتجيحية ثم حقق فوزا كبريا على برقان
بخما�سية يف الدور ن�صف النهائي.
يف املقابل يدخل الأ�صفر املباراة ب�صفوف �شبه مكتملة
وبروح معنوية عالية بعد عودته من البحرين بفوز مهم
على املالكية بهدفني لبدر املطوع جدد به اماله يف
العبور للدور الثاين من بطولة ك�أ�س االحتاد الآ�سيوي.
وو�صل امللكي للمباراة النهائية بعدما هزم
الن�رص يف الدور التمهيدي بهدف نظيف
ثم جتاوز عقبة كاظمة يف الدور ربع
النهائي بركالت اجلزاء الرتجيحية
ويف مباراة الدور قبل النهائي عرب
حمطة خيطان بثنائية.

كتب �أمين الدرديري:

ي�سدل ال�ستار اليوم على الن�سخة الـ  57من ك�أ�س
الأم�ير لكرة القدم بح�ضور �صاحب ال�سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد الداعم
الأول للريا�ضة الكويتية برعايته
املتوا�صلة لأبنائه الريا�ضيني،حيث
تتزين امل��ب��اراة النهائية التي
جتمع نادي الكويت«حامل اللقب»
مع نظريه القاد�سية بح�ضوره وتكرميه
للفائزين.
وتقام املباراة يف ال�سابعة من م�ساء اليوم
على ا�ستاد جابر الدويل بح�ضور جماين جلماهري الناديني
ومن يرغب يف احل�ضور.
وت�شهد البطولة احلالية ن�سخة جديدة للك�أ�س بعد �أن
احتفظ نادي الكويت بالن�سخة احلالية بعد فوزه بها
ثالث مرات متتالية،ويقود املباراة النهائية حكم ايطايل
وي�ساعده طاقم حكام حملي،كما ت�شهد املباراة تطبيق
تقنية الفيديو امل�ساعد«الفار».
ويجمع الفريقني �ألقاب  29بطولة حيث فاز الأ�صفر بـ
 16ك�أ�س وهو يحمل الرقم القيا�سي بعدد
م��رات ال��ف��وز بالبطولة بعد �أن
تخطى رقم النادي العربي«15
لقب»،وانت�رص الأبي�ض يف 13
بطولة.
ويتطلع العميد �إلى املحافظة

• بدر املطوع

• في�صل زايد

 7.00مسا ًء

العداء كرم يتأهل لبطولة العالم
أللعاب القوى المقبلة

ت�أهل العداء الكويتي يو�سف كرم للم�شاركة يف �سباق  400مرت عدوا يف بطولة العامل
لألعاب القوى املقبلة بعد حتقيقه زمنا �شخ�صيا قدره  45ثانية و 4اجزاء من املئة
يف �سباق ن�صف النهائي وبلوغه النهائي يف البطولة الآ�سيوية لألعاب القوى الـ23
يف العا�صمة القطرية الدوحة.
وحل كرم اوال يف جمموعته يف �سباق ن�صف النهائي مل�سافة  400مرت عدوا ليت�أهل
�إلى ال�سباق النهائي يف البطولة الآ�سيوية كما �ضمن له رقمه ال�شخ�صي اجلديد
الت�أهل �إلى بطولة العامل املقبلة.
ومتكن العداء الكويتي ابراهيم الظفريي من الت�أهل اي�ضا �إلى نهائي �سباق 800
مرت عدوا بعد ان ت�صدر ال�سباق يف يف جمموعته بالدور ن�صف النهائي فيما مل
يتمكن الالعب الواعد فواز الفرحان من بلوغ ال�سباق النهائي لنف�س
امل�سافة اال انه حطم رقمه ال�شخ�صي.
واعرب امني �رس االحتاد الكويتي لألعاب القوى �سيار العنزي
عقب ختام مناف�سات اليوم االول للبطولة عن �سعادته بت�أهل
العداء كرم �إلى بطولة العامل والتي �ست�شكل دافعا له ولباقي
العبي املنتخب الكويتي لتحقيق املزيد من النتائج امل�رشفة
يف هذه البطولة.
وقال ان االجن��ازات الكويتية توا�صلت على هام�ش البطولة
الآ�سيوية فعلى ال�صعيد االداري فاز رئي�س االحتاد الكويتي
لألعاب القوى حممد خلفان مبن�صب نائب رئي�س االحتاد
الآ�سيوي ويف اجلانب الفني كرم االحتاد الآ�سيوي املدرب
الكويتى الخت�صا�ص احلواجز وال�رسعة بدر د�شتي ك�أف�ضل
مدرب يف �آ�سيا «مدرب العام».
واك��د العنزي حر�ص االحت��اد على دعم العبيه من خالل
ا�رشاكهم يف مثل هذه البطوالت الكبرية واعدادهم ب�أف�ضل
�صورة يف ظل الدعم الكبري ال��ذى تقدمه الهيئة العامة
للريا�ضة لكافة ان�شطة االحتاد.
وا�شار �إلى ان اهمية هذه البطولة تكمن يف كونها ت�سبق بطولة
العامل وي�شارك بها نحو  1000ريا�ضي من  43دول��ة م�شيدا
بالتنظيم القطري املميز للبطولة.
يذكر ان البطولة الآ�سيوية لألعاب القوى للعمومي التي انطلقت االحد
املا�ضي وت�ستمر حتى الغد ت�شهد م�شاركة  700العب والعبة واكرث من
 400من امل�س�ؤولني الفنيني واالداريني ميثلون  43دولة.

السوري حموية يرغب
في البقاء مع الملكي
• ا�رساء حموية

�أكد املحرتف ال�سوري يف �صفوف القاد�سية �إ�رساء
احلموية� ،أن��ه يتطلع لال�ستمرار مع الأ�صفر يف
مبديا �سعادته لتواجده مع �أحد
املو�سم املقبل،
ً
�أف�ضل الفرق على م�ستوى القارة الآ�سيوية.
وكان القاد�سية قد تعاقد مع احلموية بداية
املو�سم احلايل ،لتعوي�ض رحيل فهد الأن�صاري
�إل��ى ال��دوري ال�سعودي� ،إال �أن �أم��ر ا�ستمرار
الالعب يف املو�سم املقبل ،مل يتم ح�سمه حتى
الآن.
وقال احلموية �إنه ي�سعى لتقدمي �صورة
جيدة خالل ما تبقى من مباريات
املو�سم احل��ايل ،م���ؤك�� ًدا �أن��ه ال
ميانع يف جتديد تعاقده مع
القاد�سية.
و�أب�����دى ال�لاع��ب ال�����س��وري،
�شعوره بالر�ضا عما يقدمه
مع الأ�صفر ،معر ًبا عن �أمله
حل�صد لقب ك�أ�س الأمري
على ح�ساب الكويت ،يف
املباراة التي �ستجمع
الفريقني اليوم.
ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن
�إ����س��راء احلموية
يحظى بثقة اجلهاز
الفني يف القاد�سية
بقيادة الروماين �إيوان
مارين ،وذلك على الرغم من انتقادات
جماهريية طالت �أداء الالعب يف
بع�ض املباريات.

• و�سام الإدري�سي

• يو�سف كرم

مدرب
السالمية
السابق مرشح
لتدريب العربي

مباراتان في

تمهيدي كأس
اليد اليوم

كتب يحيى �سيف:

يف اط��ار ال���دور التمهيدي
لبطولة ك�أ�س االحتاد لفئة
ال��ع��م��وم��ي يف ك���رة اليد
تقام اليوم مباراتان حيث
يلتقي خيطان وال�يرم��وك
يف اخل��ام�����س��ة م�����س��اء على
�صالة نادي الكويت ويليها
يف ال�ساد�سة والن�صف على
ال�صالة نف�سها لقاء اجلهراء
وال�شباب.
يذكر ان مباريات البطولة
تقام بطريقة خروج املغلوب
وق�سمت الأن��دي��ة امل�شاركة
يف جمموعتني �ضمت الأولى
كاظمة وب��رق��ان والعربي
والت�ضامن والقرين والن�رص
وخيطان وال�يرم��وك وجاء
الكويت �صاحب اللقب على
ر�أ����س املجموعة الثانية
م���ع اجل���ه���راء وال�����ش��ب��اب
وال�صليبخات والفحيحيل
وال�ساحل وال�ساملية.

• فولفاجن
رولف

دخل الأملاين فولفاجن رولف ،مدرب
ال�ساملية ال�سابق ،قائمة املر�شحني
لقيادة العربي باملو�سم املقبل
خل ًفا لل�سوري ح�سام ال�سيد ،الذي
ينتهي تعاقده مع الأخ�رض بنهاية
املو�سم احلايل  9مايو املقبل.
وميتلك الأملاين رولف ،جتربتني
يف امل�لاع��ب الكويتية كم�ساعد
مل��واط��ن��ه ب�يرت��ي ف��وج��ت�����س مع
منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم
�إلى جانب عمله مع ال�ساملية مو�سم
 ،2015قبل �أن يغادر بعد �أزمة مع
ادارة الكرة بال�سماوي.
وميتلك رولف� ،سرية ذاتية جيدة من
خالل عمله يف عدد من الأندية الأملانية
منها ف�ي�ردر ب��رمي��ن ،و�آي��ن�تراخ��ت
فرانكفورت� ،إلى جانب هامبورغ الذي
انتقل اليه بعد رحيله عن الرهيب �إلى
ؤخرا
جانب عمله بالدوري ال�صيني م� ً
مع املدرب املخ�رضم فليك�س ماجات.
ون���ادى بع�ض �أع�����ض��اء الأخ����ضر،
بالتعاقد مع رول��ف ملا ميتلكه من
خربات �سابقة يف املالعب الكويتية،
يف الوقت ال��ذي تطالب فيه �أ�صوات
�أخ��رى بالتعاقد مع م��درب عربي من
�أ�صحاب اخلربات الكبرية باخلليج.

اليرموك يفاوض اإلدريسي
على التجديد
فتحت ادارة الكرة يف الريموك ً
خطا للتفاو�ض ،مع العب
الو�سط التون�سي ،و�سام االدري�سي ،من �أجل اال�ستمرار
مع الفريق باملو�سم املقبل ،عقب الت�أهل ر�سم ًيا �إلى
الدوري املمتاز لكرة القدم.
وي��ات��ي التجديد لالدري�سي ،ال��ذي لعب للفريق
ملو�سمني ،على ر�أ����س �أول��وي��ات ال��ن��ادي ،نظرا

للم�ستويات الالفتة التي قدمها ،وم�ساهماته الكبرية
يف رحلة بلوغ دوري الكبار.
وت�سعى ادارة الريموك النهاء الأمر ،قبل ختام املو�سم،
يوم  28من ال�شهر احلايل ،حت�سبا لدخول �أندية �أخرى
على خط التفاو�ض مع الالعب ،الذي كان قريبا من
االن�ضمام للقاد�سية ،قبل التوقيع لفريقه احلايل.

