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 kib انطالقة قوية لـ
وحمادة في »الروضان«

شــهدت انطالقة دورة املرحوم عبداهلل مشــاري الروضان 
الرمضانية لكرة قدم الصاالت حضورا مميزا لفريق حمادة بطل 
 kib دوري الصاالت األردني بتعادله مع زون سنت، بينما تغلب
ومسامي سوشي على فريقي احلرس الوطني ونظارات القيروان 
على الترتيب. في املبــاراة االولى، تبادل فريق حمادة االردني 
وفريق زون سنت األدوار طوال شوطي املباراة التي انتهت بتعادل 
عادل بهدف لكل فريق، وقدم فريق حمادة نفسه بصورة مميزة 
في مشاركته االولى بالدورة، حيث برز من صفوف ماجد احلافي 

ومحمد موالي باالضافة الى صاحب الهدف امين عبدالفتاح.
وفي املباراة الثانية، كّشر فريق kib عن انيابه مبكرا مسجال 
فــوزا عريضا على احلرس الوطني بخماســية وواجه احلرس 
الوطني صعوبات كبيرة في مجاراة مهارة وحيوية منافســه، 

حيث لم تكف مهارة العبه البرازيلي دوغالس لصنع الفارق.
وفي ثالث مباريات االول، تغلب فريقا مسامي سوشل على 
نظارات القيروان بثالثة أهداف لهدف، حيث سجل للفائز سامي 
الشمري )هدفان( وفيصل العنزي، بينما سجل للخاسر ناصر 
الرشــيدي. وتتواصل منافسات الدور االول اليوم بإقامة ثالث 
مباريات، حيث يلتقي فريق الشهيد فهد االحمد مع مونديال هشام 
فوالذ ودار احملمدية مع جســت كلني وفي الثالثة شــركة غرب 
اخلليج مع نادي النصر االماراتي. وفي دورة البراعم حضرت 
اإلثارة والندية مع انطالقة منافســات دورة البراعم وشهد اول 
ايــام الدورة ثالث مواجهات مثيرة، فتغلب جنوم املالعب على 
اكادميية قوالســو بهدفني من دون رد، وبنفس النتيجة اجتاز 
فريق اكادميية اتوم سبورتنغ منافسه تدرج وفي اللقاء األخير 
متكن هداف الكويت من خطف فوز صعب على حســاب نادي 
الساملية بهدف من دون رد. وتتواصل منافسات البراعم بثالث 
مواجهات ضمن املجموعة الثالثة فيلعب جنوم برشــلونة مع 
بوشميس وتواجه اكادمية االرز لبنان فريق مصاعد اطلس في 
حني يلعب براعم اجلالية السورية مع اكادميية النادي االهلي.

فرحة العبي kib بالفوز

فقرات متنوعة بالدورة

الدوحة ـ فريد عبدالباقي

يسدل الستار عن املوسم الرياضي القطري بإقامة 
املباراة اخلتامية من النسخة الـ 46 لبطولة كأس أمير 
قطر والتي جتمع بني الدحيل والريان في العاشــرة 
والربع مساء اليوم بتوقيت الكويت على ستاد خليفة 
الدولــي. وتعد كأس أمير قطر أعرق مســابقات كرة 
القدم القطرية بجانب مســابقة الدوري العام، ويعد 
نادي السد أكثر األندية فوزا بالكأس برصيد ١6 لقبا 
مقابل ٨ ألقاب للعربي، و7 ألقاب للغرافة، و6 ألقاب 
للريان، و4 ألقاب لألهلي، ولقبني لقطر، ولقب واحد 

لكل من فريقي الدحيل وأم صالل.
ويدير لقاء اليوم طاقم حتكيم قطري دولي بقيادة 

عبدالرحمن اجلاســم »حكم ســاحة«، وطالب سالم 
»مساعد أول«، وسعود أحمد »مساعد ثان«، عبدالهادي 
الرويلي »حكم رابع«، خميس الكواري »حكم الڤيديو«، 
ســلمان فالحي »مســاعد أول حكم ڤيديــو«، رمزان 
النعيمي »مســاعد ثان حكم ڤيديو«. وتبدو حظوظ 
الدحيل أقــوى في اقتناص لقب الكأس لعدة عوامل 
أبرزها عدم تعرضه ألي خسارة سواء محليا أو قاريا 
توج هذا املوسم بلقب الدوري القطري وكأس قطر، 

وأيضا تأهل إلى دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.
في املقابل، يسعى الريان إلى حتقيق لقب الكأس، 
إلنقاذ موسمه، بعد اخلروج املبكر من دوري أبطال 
آســيا واحتــالل املركز الثالث في الــدوري القطري، 
وتوديــع كأس قطر باخلســارة أمام الســد. ويؤهل 

الفريق الفائز بكأس األمير للمشاركة في دوري أبطال 
آسيا في املوسم املقبل.

جوائز األفضل
هذا، وقد أزاح االحتاد القطري الستار عن الفائزين 
بجوائز املوســم الرياضي وقــد هيمن نادي الدحيل 
على اجلوائز حيث نال احملترف التونســي يوسف 
املساكني جائزة أفضل العب واملدرب اجلزائري جمال 
بلماضي جائزة أفضل مدرب، كما حافظ الالعب املعز 
علــي على جائزة أفضل العب حتت ٢3 ســنة للعام 
الثانــي علــى التوالي، إلى جانــب حصول احملترف 
املغربي يوسف العربي على لقب هداف الدوري للعام 

الثاني على التوالي.

الريان يعتمد على مهاجمه سيباستيان سوريا في لقاء النهائي أمام الدحيل

ضمن منافسات دورة »النهار« الرمضانية
كووورة والكويتية يواجهان تلفزيون الكويت و»اآلن«

تتواصــل منافســات دورة »النهــار« 
الرمضانيــة الثانية لكرة القدم للصحف 
واملجالت والقنوات واملواقع اإللكترونية 
بإقامة مباراتني اليوم السبت جتمع األولى 
موقع »كووورة« اإللكتروني مع تلفزيون 
الكويت في الســاعة ٠4:٠٠ مساء، بينما 
يلتقــي في الثانية جريــدة الكويتية مع 
موقع اآلن اإللكتروني في الساعة ٠4:3٠ 
مساء على صالة املجمع الرياضي للهيئة 
العامــة للتعليم التطبيقي والتدريب في 
الشويخ. وسيتأهل الفائزان من املباراتني 
إلى الدور ربع النهائي الذي سيقام يومي 

الثالثاء واألربعاء املقبلني. 
وتقــام الدورة خالل الفترة من ٢ - ٩ 
رمضان حتت رعاية وزير اإلعالم ووزير 
الدولة لشــؤون الشباب محمد اجلبري، 
وبالتعــاون مــع جمعيــة الصحافيــني 

الكويتية. وقســمت الفرق املشــاركة في 
الدورة إلى مجموعتني تضم كل مجموعة 
٨ فــرق، على أن تلعب املباريات بطريقة 
خروج املغلوب، وتضم قائمة كل فريق ٨ 
العبني )5 منهم داخل امللعب(، ويشــرف 
علــى إدارة املباريات حكام معتمدون من 
احتاد الكرة هم: أحمد العلي وعبدالهادي 

العنزي وخالد ندا وخالد بديوي.
ومت تخصيــص جوائز للجماهير من 
خالل الســحب اليومي عبــارة عن إقامة 
لشخصني في فندق كراون بالزا، واشتراك 
في النــادي الصحي بالفنــدق، وكوبون 

إفطار لشخصني في الفندق. 
يذكر أن النســخة األولــى من الدورة 
أقيمت في رمضان املاضي وتوج بها فريق 
جريدة السياســة بعد فــوزه في املباراة 

النهائية على جريدة الشاهد.

الوقيان واخلشتي على قمة
مجموعتي »الكويتية لالستثمار«

استهلت النسخة الرابعة لدورة الشركة 
الكويتية لالســتثمار لكرة قدم الصاالت 
للبراعم، التي تقام حتت رعاية وزير املالية 
د.نايف احلجرف على صالة نادي الكويت، 

منافساتها أول من أمس اخلميس.
وشــهدت املجموعة األولى فوز فريق 
النوخذة عبدالرحمن الوقيان على فريق 
النوخذة عبدالعزيز املشعل بهدف دون رد، 
ليتربع الفائز على قمة املجموعة برصيد 
3 نقاط، فيما يتذيل اخلاسر الترتيب من 
دون نقاط، فيمــا انتهت مباراة النوخذة 
عبدالوهــاب العثمان مــع فريق النوخذة 
خالد الغنيم بالتعادل الســلبي، ليتقاسم 
الفريقــان املركز الثاني ولكل منهم نقطة 

واحدة.
وفــي املجموعــة الثانيــة فــاز فريق 
النواخذة أحمد اخلشتي على فريق النوخذة 
حسني العسعوسي بأربعة أهداف دون رد 
ليأتي الفائز على القمة برصيد 3 نقاط، فيما 

جاء اخلاسر في املركز األخير بال نقاط.
في املقابل، فاز فريق النوخذة خليفة 
الغامن على فريق النوخذة عيسى القطامي 

بنتيجــة ثالثة أهداف من دون رد، ليأتي 
الفائز في مركز الوصافة برصيد 3 نقاط. 
وتواصل الدورة منافساتها اليوم بإقامة 
4 مباريات، حيــث يلتقي فريق النوخذة 
خالد الغنيم مع فريق النوخذة عبدالرحمن 
الوقيان، وفريق النوخذة عبدالعزيز املشعل 
مــع فريق النوخــذة عبدالوهاب العثمان 
)املجموعة األولى(، وفريق النوخذة حسني 
العسعوســي مع فريــق النوخذة خليفة 
الغامن، وفريق النوخذة عيسى القطامي مع 
فريق النوخذة أحمد اخلشتي )املجموعة 

الثانية(.
من جانبه، أكد رئيس اللجنة اإلعالمية 
للدورة حمد العوفان أن الشركة الكويتية 
لالستثمار تنظم البطولة للعام الرابع على 
التوالي من أجل إلقاء الضوء على املواهب 
الكويتية الصاعدة وصقل خبراتها بتوفير 
االحتكاك اجليد لها، الســيما أن النسخة 
الرابعة تشــهد مشاركة فريق شامبيونز 
اجلورجــي الــذي يكتظ بعــدد كبير من 
املواهب، األمر الذي سينعكس باإليجاب 

على الالعبني من خالل صقل خبراتهم.

مواهب كروية تتألق في منافسات الدورة

جانب من منافسات النسخة املاضية من البطولة

األخضر يعلن قائمة معسكر سويسرا
أعلنت إدارة املنتخب السعودي األول 
لكــرة القدم عــن قائمة تضــم ٢٨ العبا 
للمعسكر الذي ستستضيفه مدينة )بادرا 
غاز( السويسرية ابتداء من ٢٠ اجلاري 

حتى الثامن من يونيو املقبل.
ويأتي هذا املعسكر في إطار املرحلة 
اخلامسة من البرنامج اإلعدادي للمنتخب 
السعودي للمشــاركة في نهائيات كأس 

العالم ٢٠١٨ املقامة في روسيا.
والالعبون هم: حراس املرمى: عساف 
القرني، محمد العويس، ياسر املسيليم، 

عبداهلل املعيوف.
املدافعــون: منصور احلربي، ياســر 
الشــهراني، محمد البريك، سعيد املولد، 
معتز هوســاوي، أسامة هوساوي، عمر 
هوساوي، محمد جحفلي، علي البليهي.
العبو الوســط: عبــداهلل اخليبري، 
عبدامللك اخليبري، عبداهلل عطيف، تيسير 
اجلاسم، حسني املقهوي، سلمان الفرج، 
نواف العابد، محمد كنو، هتان باهبري، 
محمد الكويكبي، سالم الدوسري، يحيى 

الشهري.
املهاجمون: فهد املولد، محمد السهالوي، 

مهند عسيري.
وسيخوض املنتخب خالل املعسكر 3 
مباريات ودية األولى مع منتخب إيطاليا 
في ٢٨ اجلاري على ملعب )سانك قولني( 
بسويسرا، وفي املباراة الثانية سيلتقي 
مبنتخب بيرو في الثالث من يونيو املقبل 
على ملعب )سانك قولني( بسويسرا، وفي 
املباراة الثالثة سيتقابل مع منتخب أملانيا 

على ملعب )باي أرينا( بأملانيا.
وتعد هذه املشاركة اخلامسة للمنتخب 
السعودي بنهائيات كأس العالم لكرة القدم 
بعد األعوام ١٩٩4 و١٩٩٨ و٢٠٠٢ و٢٠٠6.

وكان اإلجناز األبرز للمنتخب السعودي 
في مشاركاته الـ 4 السابقة هو التأهل لدور 
الـ ١6 في كأس العالم ١٩٩4 فيما خرج من 

الدور األول في مشاركاته التالية.
وجاء تأهل املنتخب السعودي ملونديال 
روســيا بعدما أنهــى الــدور الثالث في 
التصفيات اآلســيوية فــي املركز الثاني 
باملجموعة الثانية خلف املنتخب الياباني، 
فيمــا تبــدأ مشــاركته باملونديال ضمن 
املجموعــة األولــى التي تضــم املضيفة 

روسيا وأوروغواي ومصر.

األهلي ينتظر رد األرجنتيني دياز

5 مدربني فقط ضمنوا بقاءهم في الدوري املصري
القاهرة - سامي عبدالفتاح

مع انتهاء املوسم الكروي املصري، 
تتحول ادارات االندية الى االستعداد 
للموسم اجلديد، والذي من املقرر ان 
ينطلق 3 اغسطس املقبل، حيث تسعى 
كل ادارة نادي الى ان يكون فريقها في 
أفضل حال مع بداية املوســم اجلديد، 
وذلك بتشكيل االجهزة الفنية، واعالن 
القوائــم اجلديدة، التــي لن تزيد عن 
٢5 العبا، وحتى اآلن ســتكون هناك 
تغييرات في االجهزة الفنية ألكثر من 
١5 فريقا من فرق الدوري املصري، مبا 
فيها االهلي بطل الدوري، ولن يستثنى 
من هذه التغييرات سوى اربعة فرق 
فقط، ســوف تبدأ املوسم اجلديد مبا 
اختتمــت به، وهــي الزمالك مع خالد 
جالل، واملصري مع حســام حســن، 
واالســماعيلي مــع البرتغالي بيدرو 
بارنــي والداخلية مع عالء عبدالعال، 
بينما أعلن سموحة عن مدربه للموسم 
اجلديد، وهــو علي ماهــر، الذي كان 
مديرا فنيا لألسيوطي. وفي الزمالك، 
أكد رئيس النادي مرتضى منصور أنه 
ســوف يبرم مع اعضاء اجلهاز الفني 
بأكمله عقودا لضمان استقرارهم، حتى 
يعملوا بدون أي ضغوط عليهم، وان 
راتــب خالد جالل ســيكون 4٠٠ الف 
جنيه. وكان ســلفه الذي متت اقالته، 
إيهاب جالل يحصل على 6٠٠ ألف جنيه 
شــهريا، وهو نفس مــا كان يتقاضاه 

نظيره في األهلي حسام البدري. وكشف 
مصدر داخل اجلهــاز الفني للزمالك، 
عدم االستقرار بشكل نهائي على أسماء 
الالعبني املنتظر رحيلهم خالل امليركاتو 
الصيفي.  ويأتي الغاني نانا بوكو في 
مقدمة الراحلني لالستقرار بشكل نهائي 
على ضم مهاجم أفريقي جديد وبالتالي 
يجب رحيل أحد االفارقة املتواجدين 

بالقائمة احلالية.
وينتظــر مســؤولو األهلــي، الرد 
النهائي من األرجنتيني، رامون دياز، 
املدير الفني السابق للهالل السعودي، 
لتولي قيــادة الفريق، خلفا حلســام 
البــدري. ولدى جلنة الكــرة باألهلي 
بعض البدائل في حالة اعتذار دياز، مثل 
الصربي سالفوليوب موسلني، املدير 
الفني السابق ملنتخب صربيا، وأيضا 
البرازيلــي فاندرلي لوكســمبورجو. 
وقد تلقت جلنة الكرة بالنادي االهلي 
برئاسة محمود اخلطيب ما يقرب من 
٢5 ســيرة ذاتية ملدربني أجانب خالل 
الساعات القليلة املاضية الختيار أحدهم 

لتدريب الفريق.
وفي هذا الشــأن، قــال عبدالعزيز 
عبد الشــافي »زيزو« املدير الرياضي 
وعضو جلنة الكرة ان األمر يستغرق 
عدة أيام من أجل الوصول ملدرب متميز 
يناســب طموحات األهلي في الفترة 
املقبلة ورفض زيزو الكشف عن اجلهاز 
املعاون للمدرب اجلديد، مؤكدا أن األمر 

خالد جالل باق في قيادة الزمالكبرمته مازال محل النقاش.

الليلة.. كأس أمير قطر
بني الدحيل والريان

المساكني وبلماضي »األفضل«
والعربي »الهداف« في ختام الموسم


