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الغامن يشيد مبسيرة الطاهر

.. وحمد بن خليفة يرحب بحضور االعتزال

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن، 
العب نادي الكويت واملنتخب الوطني سابقا 
يعقوب الطاهر مبناسبة مباراة اعتزاله أمام 
القادسية يوم األربعاء املقبل على ستاد نادي 
الكويت ضمن مباريات دوري »VIVA« حتت 
رعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء 
ووزير الدفاع الشيخ ناصر صباح األحمد. 
وقــدم يعقــوب للغــامن درعــا تذكارية، 
باإلضافة إلى دعوته حلضور مباراة تكرميه. 

وأشــاد الغامن مبــا قدمه الالعــب طوال 
مسيرته التي حفلت باإلجنازات التي حققها 
مع املنتخبات الوطنية واألندية التي مثلها. 
وأعرب الغامن عن أمنياته بالتوفيق لالعب 

املعتزل خالل الفترة املقبلة. 
من جهته، قدم الالعــب املعتزل يعقوب 
الطاهر خالص شكره وتقديره للغامن لقبوله 
دعوة حضور مباراة تكرميه، مشيدا بالدعم 

الذي يقدمه الغامن جلميع الرياضيني.

الدوحة - فريد عبدالباقي

وجه العب نادي الكويت ومنتخبنا الوطني 
الســابق يعقوب الطاهــر الدعوة إلى رئيس 
االحتاد القطري لكرة القدم الشــيخ حمد بن 
خليفة بن أحمد حلضور مباراة اعتزاله واملزمع 
إقامتهــا األربعــاء املقبل، والتي ســتقام بني 
ناديي الكويت والقادســية على ملعب األول 
في إياب دوري »VIVA« عند زيارته مبكتبه في 

العاصمة القطرية الدوحة بصحبة والده ناصر 
الطاهــر، وحضر اللقاء نائب رئيس االحتاد 
القطري ســعود املهنــدي، واملدير التنفيذي 
ملكتب رئيس االحتاد علي داود. ورحب رئيس 
االحتاد القطري بالدعوة، مقدما شــكره إلى 
الالعب ووالده على هذه اللفتة الكرمية، متمنيا 
ليعقوب التوفيق في مشواره املقبل وأن يشق 
طريقا ناجحا متميزا في حياته العملية كما 

كان في املالعب اخلضراء.

رئيس مجلس االمة مرزوق الغامن خالل استقباله يعقوب الطاهر 

الشيخ حمد بن خليفة يقدم فانيلة املنتخب القطري ليعقوب الطاهر 

انتقال حدادي إلى »سلة« الشانفيل يخطف األضواء في لبنان
بيروت - ناجي شربل 

جتاوز خبر ضم نادي الشــانفيل متصدر 
ترتيب بطولة لبنان ألندية الدرجة األولى للرجال 
في كرة السلة لالعب االرتكاز الدولي اإليراني 
حامد حدادي، تبعات إخفاق منتخب لبنان في 
التأهل لبطولة العالم التي تســتضيفها الصني 
الصيف املقبل. فقد سدد النادي املتني ضربة 
قوية إلى منافسيه الرئيسيني على لقب البطولة، 
أي ناديي هومنتمن بيروت حامل اللقب املوسم 
املاضي، والرياضي بيروت البطل األكثر تتويجا 
بألقاب الــدوري اللبناني، آخرهــا في الفترة 
املمتدة بني 2013 و2017. وجنح الشــانفيل في 
الذي خاض  الفوز بخدمات الالعــب اإليراني 
جتارب ناجحة في الدوري األميركي لكرة السلة 
للمحترفني »NBA«، وفي الدوري الصيني أخيرا.

وقدرت أوساط ســالوية قيمة العقد الذي 
ميتد حتى نهاية املوســم اللبناني احلالي، أي 
قرابة الثالثة أشــهر بأكثر من 300 ألف دوالر 
أميركي، ال يدخل ضمنها ايجار شقة فسيحة 
لالعب اشــترط اال يقل عدد غرف النوم فيها 
عن 4، الى جانب سيارة خاصة لنقلياته، فضال 

عن إحضاره مدرب لياقة وطباخا من طاقمه.
وكان نادي هومنتمن يسعى الى الفوز بتوقيع 
حدادي، إال أن الكلمة األخيرة كانت للشانفيل 
الذي سبق له إحراز اللقب مرة واحدة في 2011.

وقال مدرب الشانفيل فؤاد ابوشقرا، إن الغاية 
من ضم حدادي، تقوم في الدرجة األولى على 
شغل الفرق املنافسة مبراقبته، عبر تخصيص 
العبني للمهمة التي وصفها بـ »الصعبة«، ذلك 
ان طــول الالعب يبلــغ 2.18 متر، وهو يتمتع 
حامد حدادي مع كابنت الشانفيل فادي اخلطيبمبهارات فنية عالية في كل املراكز في امللعب.

3 مواجهات نارية 
في انطالقة »ممتاز السلة«

هادي العنزي

تنطلق في الرابعة والنصف من 
بعــد ظهر اليوم منافســات الدوري 
املمتــاز لكــرة الســلة بإقامــة ثالث 
مباريــات على صالة نادي اجلهراء، 
حيث يستضيف اجلهراء في األولى 
نظيره القرين في 4.3٠ مساء، فيما 
يلتقي بطل درع االحتاد فريق الكويت 
مــع الشــباب بعدها مباشــرة 6.3٠ 
ويصطدم كاظمة بنظيره القادسية 
8.3٠ مســاء في مواجهة من العيار 
الثقيل. هــذا، ويصعب توقع هوية 
الفائز في املواجهتني األولى والثالثة، 
فيمــا تبدو كفة الكويت هي األرجح 
في مواجهة الشباب، وتأتي صعوبة 
التوقعات في ظل املستويات املتميزة 
التــي قدمتها الفــرق األربعة، حيث 

يصعــب التغلب علــى اجلهراء في 
ملعبــه حتــى في ظل غيــاب ثالثي 
أبرز العبيه وهم: عبداهلل الصراف 
وعبدالعزيز ضاري ونايف الصندلي، 
كمــا أن الطرف اآلخر لفريق القرين 
بقيادة املدرب الوطني فيصل بورسلي 
يسعى للمنافســة على حجز مقعد 
متقدم في أهم بطوالت املوسم إن لم 
يكن منافسا على لقبها، السيما أنه قدم 
مستويات متميزة منذ بداية املوسم. 
وفي ثالث مواجهات اليوم يتوقع أن 
تشــهد الندية واإلثــارة ذروتها بني 
القادســية وكاظمــة، وإن كانت كفة 
األصفر هي األرجح نوعا ما بوجود 
عناصر على الدكة جاهزة فنيا وبدينا، 
وهذا ما يعانيه »البرتقالي« كثيرا وبدا 
جليا في الدور قبل النهائي لبطولة 

درع االحتاد.

كاظمة يصطدم بالقادسية

القادسية وكاظمة أبرز مواجهات اليوم

جولة أفريقية مهمة لفرسان الكرة املصرية
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

مباريــــــات  ستكـــــون 
اجلولــة الـ  ٢5 من مســابقة 
الــدوري املصري لكرة القدم، 
مخصصة لصــراع البقاء في 
األضــواء، بســبب حصــول 
فرق األندية األكثر شــعبية، 
األهلي والزمالك واإلسماعيلي، 
باإلضافة إلــى بيراميدز على 
فاصــل قبــل أن تعــود إلــى 
املشاركة والظهور مرة أخرى 
بعد عدة أيام، وسيكون الظهور 
األول لإلسماعيلي، السبت في 
مباراة اجلولــة الرابعة لدور 
املجموعــات لبطولــة األندية 
األفريقية األبطال أمام قسنطينة 
اجلزائــري فــي اجلزائــر، ثم 
ظهور الزمالك األحد ضيفا على 
بيترو اتليتكو االنغولي، في 
انغــوال، ضمن مباراة اجلولة 
الرابعة لــدور املجموعات في 
أما  الكونفدراليــة،  البطولــة 
االهلى الذي حصل على قسط 
من الراحة بعد تأجيل مباراته 
مــع بيراميدز في كأس مصر، 
فسيكون ظهوره مزدوجا، يوم 
االثنني املقبل مــع بتروجيت 
ضمن اجلولة ٢6 في الدوري، 
ثــم يغــادر علــى الفــور إلى 

مــع اجلونة في ختام اجلولة 
٢5، وكالهمــا مهدد بالهبوط، 
فيما فريق النجوم مع مدربه 
اجلديد مؤمن ســليمان الذي 
خلــف أحمــد ســامي لســوء 
النتائج ويحتل املركز األخير 
برصيــد ٢١ نقطــة، فيخوض 
مواجهة مهمة للغاية ضد ضيفه 
حــرس احلدود ضمن اجلولة 
٢6، فــي محاولة للهروب من 

من البطولة العربية، وحصد 
الفــوز علــى حســاب ضيفه 
الداخلية للتقدم نحو املنطقة 
األكثر أمانــا بجدول الدوري، 
علما بان االحتاد يحتل املركز 
الرابع عشر برصيد ٢4 نقطة، 
بفارق نقطتني عــن الداخلية 
صاحب املركز السادس عشر، 
واملتعثر مع مدربــه عالء عبد 
العال. فيما يحاول إنبي حتقيق 
الفــوز الغائب منذ 5 جوالت، 
على حســاب وادي دجلة في 
مواجهــة متكافئــة إلــى حــد 
بعيــد، فالفريق البترولي مع 
مدربه علي ماهر يحتل املركز 
قبل األخيــر برصيد ٢١ نقطة 
بفارق نقطة واحدة عن دجلة 
مــع مدربــه اليوناني تاكيس 

جونيس.
ويبقى هنــاك صراع آخر 
علــى املركز الرابــع، يتصدر 
عنوان مواجهة اإلنتاج احلربي 
مع مصر املقاصة، خاصة بعد 
دخول املصري في هذا السباق.
وميتلك املقاصة 35 نقطة 
بفارق 4 نقاط عن اإلنتاج في 
مواجهة تشهد صراعا تكتيكيا 
بني طلعت يوسف مدرب الفريق 
الفيومي، ومختار مختار، مدرب 

الفريق العسكري.

شبح النتائج السيئة والهزائم 
التــي الحقــت رفــاق عصام 
احلضري احلارس املخضرم، 
ولكن احلــرس بقيادة املدرب 
طارق العشري، لن يكون لقمة 
ســائغة بعد أن تقدم للمركز 

العاشر برصيد ٢6 نقطة.
االحتــاد  يســعى  كمــا 
الســكندرى بقيــادة حلمــى 
طوالن، لتجاوز أحزان اخلروج 

صراع البقاء في الدوري يشتعل مبواجهات نارية

الكونغــو ملواجهة فريق فيتا 
كلوب في ٩ مــارس باجلولة 
اخلامسة بدورى أبطال أفريقيا 
علمــا بانه يتصدر مجموعته 

بـ 7 نقاط.
وخالل هذه الفترة اخلالية 
مــن ســباق القمة، ســيكون 
التركيــز منصبا على متابعة 
لقــاءات صراع البقــاء والتي 
انطلقت امس بلقاء بتروجيت 

ثورة الصغار تشعل دوري قطر

الدوحة - فريد عبدالباقي

شــنت جماهير ناديي الغرافــة والريان 
هجوما شديدا عبر مواقع التواصل االجتماعي 
تطالب فيها بإقالة املدرب الفرنسي للغرافة 
كريستان غوركوف واملدرب التركي للريان 
بولنــت أويغون، وذلك بعــد تلقي الفريقني 
خســارتني قاســيتني وغيــر متوقعتــني من 
اخلريطيات والشــحانية بنتيجــة 3 أهداف 
دون مقابل، في افتتاح مباريات اجلولة الثامنة 
عشــرة من الدوري القطري لكرة القدم، كما 
هاجمت إدارة الناديني، مطالبة بضرورة اتخاذ 

قرارا حاسما حول مصير املدربني.
وكان الغرافة ودع الدور التمهيدي لدوري 
أبطال آسيا لكرة القدم بعدما فرط في تقدمه 
بهدفني أمام ذوب آهن أصفهان اإليراني ليخسر 
٢-3 في املباراة التي جرت بينهما على ستاد 

ثاني بن جاسم بنادي الغرافة ضمن مباريات 
الدور التمهيدي من دوري األبطال اآلسيوي.
هذا، وحقق اخلريطيات فوزه الثالث في 
الدوري القطري هذا املوسم على حساب الغرافة 
3-٠ رافعا رصيده إلى ٩ نقاط وأنعش آماله 
في البقاء بالــدوري وخوض مباراة فاصلة 
على البقاء، إن ظل في املركز الـ ١٢ )األخير(، 
في املقابل واصل الغرافة نتائجه املتواضعة 
وتوقف رصيده عند ١٩ نقطة وظل في املركز 
الثامن. فيما فجر الشحانية مفاجأة من العيار 
الثقيل بتغلبه على الريان 3-٠، وهو الفوز 
اخلامــس ليرفــع رصيده إلــى ٢٠ نقطة في 
املركز الثامن، بينما توقف رصيد الريان عند 
3٠ نقطة في املركز الرابع مواصال مسلســل 
تراجعــه بعد أن لقي خســارته الثانية على 
التوالي عقب الهزمية أمام السد في كالسيكو 

قطر برباعية نظيفة.

مطالبة جماهيرية بإقالة مدربي الغرافة والريان

العب الريان خلفان إبراهيم يحاول املرور من مدافع الشحانية

بطاقة املمتاز الثانية تنتظر للجولة املقبلة!
مبارك اخلالدي - هادي العنزي 

تفوق خيطان على الساحل 
بثالثــة أهداف لهــدف ليرفع 
رصيده إلى ١١ نقطة فيما بقي 
الساحل على رصيده السابق 
٢3 نقطــة فــي اجلولــة الـ ١6 
لــدوري VIVA للدرجة األولى 
لكرة القدم، وعلى ستاد مبارك 
العيار فــاز الصليبخات على 
برقان بنتيجــة 3-٢ ليرتقي 
الفائز الى املركز الثالث برصيد 
)١5( تقطة وجتمد رصيد برقان 

عند )١4( نقطة

خيطان استغل أخطاء الساحل
شوط أول ســريع ومثير 
بثالثة أهداف زادته متعة، وقد 
اســتغل خيطان سوء تعامل 
دفاع الســاحل وخطأ حارس 
مرماه بدر محمد ليسجل هدفني 
عبر الغانيني نيكوالي كوفي 
)د١3( وكوفــي بواكي )د46( 
فيمــا تكفــل بتســجيل هدف 
الساحل الوحيد بالشوط األول 
مدافع خيطان فهد األنصاري 
)د٢5( خطــأ فــي مرماه، ولم 
يستفد الساحل من افضليته 

فريقه بعــد إبعاده تســديدة 
اوسينو )د44(.

حــاول الســاحل العــودة 
للمبــاراة مــع بداية شــوطها 
الثاني لكــن غابــت الفعالية 

محمد ابعدها بصعوبة لركلة 
ركنية، وعاد احلساوي )د8٠( 
مرة أخرى ليعزز تقدم فريقه 
بهدف سهل بعدما تلقى عرضية 

متقنة من الغاني كوفي.

الهجومية، فيما اعتمد خيطان 
على الهجمات املرتدة السريعة 
عبر الغاني كوفي والبديل حمد 
احلســاوي الذي كاد يســجل 
الهدف الثالث )د63( لكن بدر 

خيطان فاز على الساحل بثالثية.. وبرقان تعثر في اجلولة الـ 16 لدوري VIVA للدرجة األولى لكرة القدم

من مواجهة خيطان مع الساحل    )متني غوزال(

وســيطرته على أغلب فترات 
الشوط األول رغم تألق نداي 
اوسينو على اجلهة اليسرى، 
كما تكفل حارس خيطان احمد 
الدوسري باحملافظة على تقدم 

»يد« الكويت جتتاز برقان
يعقوب العوضي 

فاز الكويت على برقان بنتيجة 20-23 
)الشوط األول 10-8( وذلك في املباراة التي 
جمعتهما مســاء أمس األول على صالة 

الشهيد فهد األحمد مبقر احتاد اليد في 
الدعية ضمن منافسات اجلولة األولى من 
الدوري املمتاز لكرة اليد، ورفع االبيض 
رصيده الى 5 نقــاط بينما بقي رصيد 

برقان خاليا من النقاط.

فضية ثالثة للكويت في بطولة فزاع للمعاقني
للمعاقني  الكويت  اســتطاع منتخب 
امس اقتناص ميدالية فضية ثالثة وذلك 
في ختام منافسات بطولة فزاع الدولية 
اللعاب القوى، حيث قال امني السر العام 
بالنادي الكويتي الرياضي للمعاقني ناصر 

العجمي لـ »كونا« ان البطل حمد حجي 
حقق امليدالية في منافسات رمي القرص 
فئــة »ف 37«، مما رفع غلة الكويت من 
امليداليات الى 5 منها ذهبية وثالث فضيات 

وبرونزية. 


