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الكويت ومهمة الفوز على كاظمة في »ممتاز اليد« اليوم

الروضان يوجه بتسليم معلول مستحقاته

يعقوب العوضي 

تتواصل منافسات الدوري 
اليــد بإقامــة  املمتــاز لكــرة 
مواجهتني مســاء اليوم ضمن 
اطار اجلولة الرابعة من البطولة 
املقامة على صالة الشهيد فهد 
األحمــد مبقــر احتــاد اليد في 
الدعيــة ويلتقــي الكويــت )٧ 
نقاط( مع كاظمة )٤ نقاط( في 
االولى اما الثانية فستجمع بني 
برقان )دون رصيد( مع القرين 

)بال نقاط(. 
ويأمل اجلهاز الفني للكويت 
بقيادة املدرب سعيد حجازي في 
حتقيق نقطتي اللقاء لالنفراد 
بالصدارة واالبتعاد عن الساملية 
ولو مؤقتا في ســلم الترتيب 
العــام، ويدافــع األبيض بعدة 
طرق منهــا ٥-١ و٣-٣ اال انها 
تتغير حسب مجريات اللقاء.

كمــا يعتمد حجــازي على 
عناصــر ذات قيمــة مهاريــة 
وفنية عالية على املســتويني 
اجلماعي والفردي مما مينحه 
عدة خيارات في جزئية اشراك 

وابدال الالعبني.
وفــي املقابل، كاظمة فريق 
ميتــاز باللعب بروح اجلماعة 
واالعتمــاد علــى الدفــاع مــن 

التسعة امتار في بعض األحيان.
وتكمــن كلمة ســر الفريق 
في حارس مرمــاه عبدالعزيز 
الظفيري مركز القوة والهجمات 
املرتدة ويتطلع مدرب الفريق 
خلدون اخلشــتي الــى إيقاف 
الكويــت وسلســلة  ســطوة 

انتصاراته خاصة ان البرتقالي 
قدم عروضا كبيرة في املستوى 
الفني من الناحية التكتيكية.

 القرين مع برقان 
وال تقــل املبــاراة األخرى، 
بني برقان والقرين، شــأنا عن 
ســابقتها فالفريقان ال ميلكان 
أي نقاط في رصيدهما وميني 
مدرب القرين محمد عبداملعطي 
النفــس بتحقيق الفــوز اال ان 
مهمتــه لــن تكون بالســهولة 
املتوقعــة حيث يعاني القرين 
مــن إصابات لالعبــني عدة قد 
متنعهم من اللعب اليوم ومنهم 
سعد سالم، بخيت جميل، حسن 
مدن وإبراهيم األمير، باالضافة 
الى غيــاب عبدالعزيز جنيب 
بســبب العقوبة التي حتصل 

عليها بدوري اجليش.
وفــي الطرف اآلخر، برقان 
ظهر بصورة جيدة خاصة ان 
الفريــق حديث التكوين ومير 
بظروف صعبة اال ان لديه القائد 
في امليدان عبدالرزاق البلوشي 
حارس املرمى الى جانب احمد 
فــوالذ وجتمــع الالعبني روح 
الفريق الواحد والتي تشكل لهم 
دافعا معنويا لتحقيق االنتصار 

في معظم األحيان.

بناء علــى توجيهات وزير التجارة 
ووزير الدولة لشــؤون الشــباب خالد 
الروضان بضرورة تسليم نبيل معلول 
مدرب األزرق ســابقا كافة مستحقاته، 
استقبل د. حمود فليطح مدير عام الهيئة 
العامة للرياضة باإلنابة بحضور الشيخ 

حمود املبارك نائب املدير العام لقطاع 
اإلنشاءات والصيانة، معلول، حيث مت 
إنهاء النزاع القضائي بني معلول والهيئة 
وتســوية اخلالفات وديا وتسليمه كل 
مستحقاته املالية وفقا للعقد املبرم بينه 
وبني احتاد كرة القدم اثر مبادرة الهيئة 

إلنهاء اخلالف بعيدا عن ساحات القضاء.
وأوضح د. فليطح أن الهيئة تسعى 
دائما للقيام بدورها في ايجاد احللول 
لكل القضايا العالقـــــة على الســاحة 
الرياضيــــة وبالشكـــــل الذي يرضي 

جميع األطراف.

جنم الكويت مشعل طه قوة ضاربة 

حتدي فيراري يعود إلى أبوظبي من 6 إلى 8 أبريل

ختام بطولة الهيئة العامة للرياضة للرماية
اختتمت على مجمع ميادين الشيخ صباح االحمد االوملبي للرماية 
بطولة الهيئة العامة للرياضة للرماية والتي نظمها نادي الرماية في 
مسابقات رماية )السكيت والتراب والدبل تراب واملسدس والبندقية 
١٠ أمتار والبندقية ٥٠ مترا( للرجال والسيدات واملبتدئني بحضورم. 
دعيــج العتيبي رئيس االحتادين الكويتي والعربي للرماية وعبيد 
العصيمي امني عام االحتادين الكويتي والعربي للرماية وم. حسام 
الرومي عضو مجلس االدارة ومن احلرس الوطني العقيد ركن غنام 
ســالم املهنى واملقدم ســلف احلريجي وجمهور مــن محبي رياضة 
الرمايــة. وقــام العتيبي والعصيمي والرومــي واملهنى واحلريجي 
بتوزيع الكؤوس واجلوائز على الفائزين. من جانبه، أكد العصيمي 
على االهتمام البالغ الذي توليه الهيئة العامة للرياضة بقيادة املدير 
العام الشيخ احمد املنصور ونوابه الكرام برياضة الرماية من خالل 
توفيــر الدعم للنادي لضمــان النجاح وتشــجيعا للرماة ملواصلة 
االجنــازات على االصعدة احمللية واالقليميــة والقارية، مؤكدا على 
ضرورة وأهمية استمرارية تنظيم مثل هذه البطوالت على مدار العام.

السفير تاتانغ بودي رزاق يسلم اجلوائز

العتيبي والعصيمي والرومي واملهني واحلريجي مع الفائزين باملراكز األولى

القرين برقان

الساعة ٧:٠٠

كاظمة الكويت

الساعة ٥:٣٠

كرم سفير جمهورية إندونيسيا لدى البالد 
الســفير تاتانــغ بــودي رزاق الفائزين بدوري 
كرة القدم الذي نظمته الســفارة االندونيســية 
للعام احلالي، بالتعــاون مع منتدى االتصاالت 
اإلندونيســي في الكويت. وشارك في البطولة، 
التي بدأت في ٢٢ يناير املاضي وتواصلت حتى 8 
اجلاري، عدد كبير من أبناء اجلالية اإلندونيسية 
العاملون في مجــاالت وقطاعات متنوعة منها: 
البتــرول، الطيــران، تكنولوجيــا املعلومــات، 
التمريض باإلضافة إلى القطاع الهندسي. وحصد 
فريق جمعية املمرضني في الكويت لقب البطولة 
بعد تغلبه في املباراة النهائية على فريق اجلالية 

السودانية بالكويت بهدف مقابل ال شيء.

أعلنت فيــراري عن تاريخ 
السباق الذي سيجري في دولة 
اإلمارات العربية املتحدة ضمن 
سلسلة بطولة »حتدي فيراري« 
Ferrari Challenge، وذلك بني 6 
و8 أبريل ٢٠١٧ على حلبة ياس 

مارينا الشهيرة.
وتعتبر هذه الفعالية إجنازا 
الفتا يشــكل انطالقــة الذكرى 
اخلامسة والعشــرين لبطولة 
 one-make( الواحــد الطــراز 
series( الدولية املفعمة باحلماس 
التي تتوزع سباقاتها في أوروبا 
وأميركا الشمالية ومنطقة آسيا 

احمليط الهادئ.
والســباق فــي أبوظبي هو 
السباق االفتتاحي ضمن سلسلة 
السباقات التي ستقام في منطقة 
آسيا احمليط الهادئ، يليه سباق 
آخر في شــانغهاي بني ٢٧ و٢9 
مايو. و»حتدي فيراري« بطولة 
مفتوحة أمام كل سائقي فيراري 

في أرجاء العالم. وينقســمون 
هــؤالء إلــى ثــالث فئــات هي 
 ،Torfeo Pirelli »تروفيو بيريلي«
 ،Pirelli AM »و»بيريلــي أي أم
و»كوبا شل« Coppa Shell، وذلك 
تبعا خلبرتهم وملســتواهم في 
القيادة. وســيتبارز السائقون 
املشاركون على منت سيارة »٤88 
تشالنج« ٤88 Challenge األحدث، 
وهي السيارة بأول محرك بشاحن 
توربو مخصص لهذه البطولة 
والطراز األقــوى على اإلطالق 
مقارنــة بالطــرازات الســابقة، 
إذ يســتعني مبحــرك بثمانــي 
أسطوانات بشكل V )V8( سعة 
٣.9 ليترات يولد 6٧٠ حصانا، 
وهو مشتق من احملرك املخصص 
لطراز ٤88 التجــاري الذي فاز 
بجائزة »أفضل محرك« الدولية 
عــام ٢٠١6. باإلضافة إلى ذلك، 
سيتنافس بعض السائقني في 
فئة خاصة مخصصة لطراز »٤٥8 

 Challenge ٤٥8 »تشــالنج أيفو
EVO، وهو الطراز املستخدم في 
سلســلة السباقات الثالث كلها 

منذ العام ٢٠١٤.
وسيارة ٤88 Challenge هي 
السيارة السابعة املستخدمة في 
بطولة الطراز الواحد هذه بعد 
اعتماد طــراز »٣٤8 تي بي/تي 
أس« ٣٤8 TB/TS بــني العامــني 
١99٣ و١996، وطــراز »أف ٣٥٥ 
تشالنج« Challenge F٣٥٥ بني 
العامــني ١99٥ و٢٠٠١، وطــراز 
 Challenge ٣6٣6٠ تشالنج« ٠«
بني العامني ٢٠٠٠ و٢٠٠6، و»أف 
 Challenge F٣٤٠ تشالنج« ٣٤٠
بني العامني ٢٠٠١ و٢٠١٣، وطراز 
٤٥8 Challenge EVO بني العامني 

٢٠١٤ و٢٠١٧.
ومنذ تاريخ اإلعالن عن هذه 
البطولــة عــام ١99٢، أقيم أكثر 
من ألف ســباق، مبشاركة أكثر 
من ألف ســائق فــي بعض من 

السالسل الثالث التي تقام على 
ثالث قارات أو في كلها.

وعلى مر األعــوام، برهنت 
بطولة »حتدي فيــراري« على 
أنها الوجهة األنسب للسائقني 
الذي يرغبون في التنافس في 
بطوالت دولية لسيارات السياحة 
والســيارات   GT الرياضيــة 
النموذجيــة. والالفــت أن عددا 
كبيــرا منهــم تابــع مســيرته 
آم«  وفــاز بســباقات »غرانــد 
Grand Am، وسباقات »جمعية 
الدوليــة«  رياضــة احملــركات 
IMSA، وبطولة العالم للتحمل 
التــي يجريها االحتــاد الدولي 
 FIA World Endurance للسيارات
Championship، وفــاز بعضهم 

بسباقات لومان ٢٤ ساعة.
وميكن تنزيل صور لبطولة 
»حتــدي فيــراري« مــن موقع 
www.media. فيراري اإلعالمي

ferrari.com

القرين 
يواجه برقان

فريق »املمرضني« بطل دوري السفارة اإلندونيسية

توّج بلقب »إنديان ويلز«.. والروسية فيسنينا »عروس« السيدات

فيدرر ملواطنه فافرينكا: »أنا رقم صعب«
توج السويسري روجيه فيدرر بلقب بطل انديان ويلز األميركية 
الدولية في كرة التنس إحدى دورات األلف نقطة بفوزه على مواطنه 

ستانيسالس فافرينكا 6-٤ و٧-٥ في املباراة النهائية.
واللقــب هو اخلامــس لفيدرر في هذه الــدورة بعد أعوام ٢٠٠٤ 
و٢٠٠٥ و٢٠٠6 و٢٠١٢ فعادل الرقم القياســي املسجل باسم الصربي 

نوفاك ديوكوڤيتش صاحب خمسة ألقاب أيضا.
وبــات فيدرر بعمر اخلامســة والثالثني أكبر العب ســنا يحرز 
لقب في إحدى دورات النخبة في املاســترز محطما الرقم القياســي 
املســجل باسم األميركي اندري اغاســي عام ٢٠٠٤ عندما توج بطال 

لدورة سينسيناتي.
وقال فيدرر »إنه أســبوع رائع مرة جديدة. لســت مندهشا كما 
حصل في أســتراليا، لكنها مفاجأة كبيرة، كبيرة جدا بالنســبة لي 

أن أتغلب على العبني جيدين هنا كما فعلت خالل هذه الدورة«.
وأضاف »أنا سعيد للغاية، إنها بداية أكثر من رائعة لهذا العام. 
العام املاضي لم أفز بأي لقب وال أعتقد أنني بلغت أي مباراة نهائية 
رمبا باســتثناء بريزبــني. التغيير الذي حصل دراماتيكي وأشــعر 

بأنني في حالة رائعة«.
وكان فيــدرر اســتهل العام بإحرازه بطولة أســتراليا املفتوحة 
بعد غياب عن املالعب دام ستة أشهر اثر عملية جراحية في ركبته.

أما فافرينكا فقال »إنها خسارة صعبة. بطبيعة احلال، انا سعيد 
لبلوغ املباراة النهائية لكن دائما ما تريد املزيد«.

بدورها، أحرزت الروسية ايلينا فيسنينا املصنفة ١٤ اللقب في 
فئة الســيدات بفوزها على مواطنتها ســفتالنا كوزنتسوفا الثامنة 

6-٧ )6-8( و٧-٥ و6-٤.
واحتاجت فيسنينا )٣٠ عاما( التي خاضت أول نهائي في بطولة 
»برميير مانداتوري« النخبوية إلى ثالث ساعات لتخطي خصمتها.

وهذا اللقب االحترافي الثالث فقط في مسيرة فيسنينا بعد دورتي 
ايستبورن وهوبارت في ٢٠١٣، في حني أن كوزنتسوفا توجت خالل 

مشوارها بـ١8 لقبا.
وعادت كوزنتسوفا )٣١ عاما( إلى نهائي انديان ويلز للمرة األولى 
منذ أن حلت وصيفة ملوسمني على التوالي عامي ٢٠٠٧ و٢٠٠8، وهي 
أكدت أنها اســتعادت شيئا من املســتوى الذي خولها الفوز بلقبني 
كبيرين عامي ٢٠٠٤ و٢٠٠9 في فالشــينغ ميــدوز وروالن غاروس 
على التوالي. وشقت كوزنتسوفا طريقها مجددا إلى نادي املصنفات 
العشر األوليات للمرة األولى منذ ٢٠١٠، بإحرازها لقبي دورتي سيدني 
وموسكو العام املاضي إلى جانب وصولها إلى نهائي دورة ميامي.

تصنيف المحترفين
تابع السويسري فيدرر صعوده سلم الترتيب في تصنيف العبي 
التنــس للمحترفني حيث ارتقــى إلى املركز الســادس في الترتيب 

اجلديد بعد تتويجه بطال لدورة انديان ويلز.
واحتفظ فافرينكا باملركز الثالث والبريطاني اندي موراي بالصدارة 

على الرغم من خروجه من الدور األول في الدورة األميركية.
- ترتيب العشرة األوائل:

١- البريطاني موراي ١٢٠٠٥ نقطة
٢- الصربي ديوكوفيتش 89١٥
٣- السويسري فافرينكا ٥٧٠٥
٤- الياباني نيشيكوري ٤٧٣٠
٥- الكندي راونيتش ٤٤8٠6
6- السويسري فيدرر ٤٣٠٥

٧- االسباني نادال ٤١٤٥
8- النمسوي تييم ٣٤6٥

9- الكرواتي سيليتش ٣٤٢٠
١٠- الفرنسي تسونغا ٣٣١٠

ولدى الســيدات عادت األملانية اجنيليك كيربر صدارة تصنيف 
رابطة احملترفات.

واســتغلت كيربر غياب األميركية ســيرينا وليامس عن دورة 
انديــان ويلز بســبب آالم في ركبتيها وانتزعــت منها املركز األول، 

علما أن األملانية خرجت من الدور ثمن النهائي.

امللك السويسري                                                             )أ.ف.پ(

»الذئاب« تواصل مطاردتها لـ »السيدة«.. وسان جرمان »قلبها« على ليون

برشلونة ضد »اخلفافيش«.. »طلّع فنونه«

قــاد االرجنتينــي ليونيل 
نيسي برشلونة حامل اللقب 
العادة الفارق إلى نقطتني مع 
ريال مدريد املتصدر بفوزه على 
ضيفه ڤالنسيا ٤-٢ في ختام 
املرحلة الثامنة والعشرين من 
الدوري اإلسباني لكرة القدم.

وتقدم اخلفافيش بعد نصف 
ساعة على بداية املباراة، لكنه 
دفع ثمن إكماله املباراة بعشرة 
العبــني اثر طرد قلــب دفاعه 
الفرنسي الياكيم مانغاال نهاية 
الشــوط االول. وكان البارسا 
سقط في اجلولة املاضية أمام 
مضيفه ديبورتيڤو الكورونيا 
١-٢، مقدمــا خدمــة جليلــة 
لريال الذي اســتعاد الصدارة 
ثم احتفظ بها الســبت بفوزه 
على اتلتيــك بلباو ٢-١، علما 
أن الفريق امللكي ميلك مباراة 

مؤجلة أمام سيلتاڤيغو.
مرمــى  ڤالنســيا  وهــدد 
برشــلونة بالهجمات املرتدة، 
وكاد منير احلدادي املعار من 
التسجيل  برشــلونة، يفتتح 
لكنــه تعثر وهــو منفرد بعد 
تدخل احلــارس االملاني مارك 

اندريه تير شتيغن )٢8(.
ومــن الركنية التالية، قفز 
مانغاال عاليا، وضرب رأسية 
قويــة في الزاويــة ملرمى تير 
شتيغن مفتتحا التسجيل )٢9(. 
وعادل املهاجم االوروغوياني 
ســريعا،  ســواريز  لويــس 
بتسديدة رائعة من زاوية ضيقة 
اثر رمية متاس حاسمة لعبها 
املهاجم البرازيلي نيمار )٣٥(.

وحتول مانغاال من بطل الى 
مطرود بعد نيله انذارا ثانيا اثر 
عرقلة سواريز، فاحتسب احلكم 
ركلة جزاء سددها االرجنتيني 
ليونيل ميسي في وسط املرمى، 
فثــأر من احلــارس البرازيلي 
دييغو ألفيش الذي صد له ركلة 

جزاء املوسم املاضي )٤٤(.
لكن جمهور كامب نو البالغ 
٧8 ألف متفرج، صدم مجددا من 
احلدادي مبرتدة سريعة جدا 
ختمها املغربي األصل بيسراه 
الى ميني تير شتيغن من دون 

ان يحتفل.
وتلقى ميســي متريرة في 
العمق ســددها نــادرة بيمناه 
في الزاوية اليســرى الضيقة 

أللفيش )٥٢(.
وعزز ميســي صدارته في 
ترتيب الهدافني )٢٥( أمام زميله 

سواريز )٢٢(.
وبعد ضربة حــرة لنيمار 
في القائم )٧6(، انطلق مبفرده 
على اجلناح االيسر ولعب كرة 
مقشرة الى البديل البرتغالي 
اندريــه غوميــز الذي ســجل 
الهدف الرابع من مسافة قريبة 
في شباك فريقه السابق )89(.
وهذه التمريرة احلاســمة 
الـــ ١9 لنيمار هذا املوســم في 

مختلف املسابقات.
وكان نيمار يحتاج إلى هدف 
واحد ليرفــع رصيده إلى ١٠٠ 
هدف مع الفريــق الكاتالوني 
بعد ٤ مواسم في صفوفه و١٧٥ 

مباراة رسمية.

إيطاليا
حقق رومــا ثاني الترتيب 
الفوز على ساسوولو ٣-١ في 
املرحلة التاســعة والعشرين 

من الدوري اإليطالي.
على امللعب االوملبي اهتزت 
شباك الذئاب باكرا على ملعبه 

عن طريق الفرنسي غريغوار 
ديفريل )9(، لكن رجال املدرب 
سباليتي ردوا بثالثية تناوب 
علــى تســجيلها االرجنتيني 
باريديس )١6( واملصري محمد 
صالح )٤٥( والبوسني ادين 
دزيكــو )68(، ليرفــع دزيكو 
رصيده الى ٢١ هدفا بفارق هدف 
عن اندريا بيلوتي )تورينو( 

متصدر ترتيب الهدافني.

فرنسا
على ملعب بارك دي برانس، 
بدأ سان جرمان املباراة بشكل 
سيئ فافتتح ليون التسجيل 
عن طريق ألكســندر الكازيت 
برأســية اثر ركلة ركنية )6(. 
وهذا اسرع هدف يتلقاه سان 
جرمان هذا املوسم في الدوري.
وســجل الكازيت هدفه الـ 
٢٣ في الدوري في ٢٤ مباراة.

املــدرب  العبــو  وعــادل 
االســباني أونــاي اميري عبر 

ادريان رابيو )٣٤(.
وأضاف بي اس جي الهدف 
الثاني سريعا عن طريق االملاني 

يوليان دراكسلر)٤٠(.

لويزيتو وحركة بهلوانية                                                                                                                                                         )أ.پ(

»األوملبية األوزبكية« احتفت بالفهد
احتفلــت أوزبكســتان بذكرى مرور ٢٥ 
عاما على تأسيس اللجنة األوملبية االوزبكية 
بحضور الشيخ احمد الفهد رئيس »انوك« 
احتــاد اللجان االوملبيــة الوطنية ورئيس 
املجلس االوملبي اآلســيوي ووزير الشباب 
والرياضة في اوزبكستان ورؤساء االحتادات 
الرياضيــة فيها. وأقامــت اللجنة االوملبية 
االوزبكيــة حفل عشــاء بحضور االســرة 
الرياضيــة في البالد تكرميــا للفهد، وألقى 
فيه رئيس اللجنة األوملبية علي سلطانوف 
كلمة فيها رحب فيهــا برئيس انوك. وقال 
سلطانوف: عام ٢٠١٧ هو عام مهم ألوزبكستان 
والرياضــة األوزبكية بذكرى ٢٥ عاما على 
تأسيس اللجنة األوملبية األوزبكية. وتابع: 
نحن مع صديق وقف معنا كتفا بكتف منذ 
التأسيس واجلميع يتذكر زيارته الى طشقند 
الشيخ أحمد الفهد مع رئيس اللجنة االوملبية األوزبكية عام ١99٢ ووقوفه مع رياضيي أوزبكستان.


