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اإمبراطور حازم إمام يلعب في الدورة أول مرة

«الروضان» تجدد الصراع بين وحشي إفريقيا ..دروجبا ووائل جمعة

 36اعبا في تدريبات «أزرق» الناشئين

❞ «دار ال���م���ح���م���دي���ة» ي���س���ح���ق «ال����ج����ال����ي����ة ال������س������وري������ة» ...ب���ث���م���ان���ي���ة أه������داف
❞ «ف�������روج ري���ب���اب���ل���ك» ي���ن���ت���زع ب���ط���اق���ة ال���ت���أه���ل ب����ف����وزه ع���ل���ى «ال�����ب�����راق ال��ل��ي��ب��ي»
ت�شهد دورة المرحوم عبداه م�شاري
الرو�شان الرم�شانية لكرة القدم ،المقامة
بالكويت ،الأربعاء المقبل ،تحدي الأبطال
الثالث ،الذي �شيجمع اأ�شطورة كوتديفوار
وت�شيل�ش��ي ،ديدييه دروجب��ا ،مع نجمي
الك��رة الم�شري��ة ال�شابقي��ن ،وائل جمعة
وح��ازماإم��ام.
ويح��ل دروجب��ا �شيف��ا عل��ى الدورة
للمرة الأولى ،حيث �شيتحدى حازم اإمام،
الملقب بالإمبراطور ،وال��ذي �شيلعب في
ي�ش��ا ،لكنه من الوجوه
الدورة أ
لول مرة أا ً
التقليدية ف��ي المباري��ات ال�شتعرا�شية
لكرة ال�شالت بم�شر ،نظرا لما يمتلكه من
مه��اراتفني��ةعالي��ة.
كم��ا يج��دد تح��دي الأبط��ال ال�شراع
الكا�شيك��ي ال�شهير ،بي��ن دروجبا ووائل
جمعة ،الذي �شهدته مباريات م�شر وكوت
ديف��وار،ف��ينهائي��اتاأم��ماإفريقي��ا.
وفي مناف�شات الي��وم ال�شاد�س ع�شر
للدورة ،حقق فريق دار المحمدية انت�شارا
�شاحق��ا عل��ى الجالية ال�شوري��ة بثمانية
اأهداف ،تن��اوب عل��ى ت�شجيله��ا كل من،
علي الرم�شان وكارلو و أاوليفيرا (هاتريك)
ومحم��د البن��اي ،ليرف��ع الفائ��ز ر�شيده
ل�شب��عنق��اط.
وف��ي المب��اراة الثاني��ة انت��زع فريق
ف��روج ريبابل��ك بطاق��ة التاأ ه��ل ،بف��وز
�شعب على البراق الليبي ،بهدفي عبداه
ال�شمال��ي والك��وري تاي��و ،مقاب��ل هدف
لحم��ديغي��ث.
ورغم الخ�ش��ارة ،اإل اأن الب��راق تاأهل
لل��دور التال��ي ،متفوق��ا بف��ارق الأهداف
على بن��ك الئتم��ان ،الذي اكتف��ى بالفوز
على �شرك��ة �شدن الإقليمي��ة بهدفي اأحمد
عبدالق��ادر موزة و�ش��اح ح�شني ،مقابل
ه��دف�شجل��همحم��دالطي��ب.
و �شتتو ا �ش��ل منا ف�ش��ا ت د و ر
المجموعات ،باإقامة مباراتين ،الأولى بين
ماي فات��ورة والح�شي��ن ،والثانية تجمع

اأعلن الجهاز الفن��ي لمنتخب الكويت للنا�شئين ع��ن قائمة ت�شم 36
لعبا لتجهيزه��م لخو�س غم��ار مناف�شات بطول��ة غرب اآ�شي��ا .و�شمت
القائمة المختارة:
اأحمد الكندري ،ثامر الهبيدة ،ح�شين علي ،عبدالرحمن الخ�شر ،عبد
الر�شا �شهاب ،عذبي المطيري ،مكي القاف ،علي ح�شن ،اأحمد خور�شيد
من العربي ،وبدر المن�شور ،جا�شم ال�شويحي ،عبد الوهاب الهندي ،عمر
المطر ،عمر العتيبي ،فواز المطيري ،ثامر ال�شليلي من الكويت.
وعبد الرحم��ن الر�شي��دي ،عبد العزي��ز ال�شبيعي ،في�ش��ل العنزي،
عبد العزيز ال�شمري ،محمد �شهيل ،عم��ر الظفيري من الن�شر ،وعذبي بن
حجي ،حمد الق�شيب ،يو�شف ال�شمري من القاد�شي��ة ،ومنير ال�شبيعي،
خالد الهاجري من ال�شباب ،وجراح الهليلي ،في�شل الطليحي من كاظمة.
وخالد ال�شربل ،را�شد المطيري من الجهراء ،ويو�شف الجمعة� ،شبيب
ال�شرعان من ال�شاحل ،وعبد اه اليحيي لعب خيطان ،عبد العزيز الهزاع
لعب ال�شالمية و�شيد الإبراهيمي لعب ريو�س ديبورتيو ال�شباني.
وبد أا المنتخب تدريبات��ه في الثامنة والن�شف م��ن م�شاء أام�س على
الملعب الفرعي لإ�شتاد جابر الدولي.

الكاميروني أورن يمدد
عقده مع «الجهراء»
ريزلت���سفيتامي��نم��عاله��دف.
وب��ركات الترجي��ح اجت��از فري��ق
اأكاديمية الأهلي ،مناف�شه فريق المرحوم
متع��ب الذاي��ر ( ،)2-3بع��د لق��اء مثي��ر
انتهى بالتعادل ال�شلبي� ،شمن مناف�شات
المجموع��ةالرابع��ة.
وبنف���س ال�شيناري��و ،تخط��ى نجوم
الكرة فري��ق الطم��وح ب��ركات الترجيح
(.(1-2
اأم��ا المواجهة الثالثة بي��ن علي فاح
وجيوفنت���س ،فانته��ت لم�شلح��ة ا لأ ول

بهدفين نظيفين ،حما توقيع يو�شف تامر.
و�شتتوا�ش��ل مواجه��ات البراع��م
الممتعة عب��ر مباراتين� ،شمن المجموعة
الثانية ،فيلعب نادي الكويت اأ مع دريم،
في حين ياق��ي نادي ال�شب��اب اأ مناف�شه
الفراعن��ة.
م��ن جا نب��ه  ،أا ب��د ى ما تيو ���س
جر ا ف�شت��ر و م  ،مد ي��ر مكت��ب جيا ن��ي
اإنفانتين��و ،رئي���س التح��اد الدولي لكرة
الق��دم (فيف��ا)� ،شعادت��ه بالتواج��د ف��ي
الكوي��ت مج��ددا ،وف��ي دورة الرو�ش��ان

للم��رةا ألول��ى.
واأك��د اأن��ه ا�شتمت��ع باأج��واء ال��دورة
معتبرا
التنظيمية والفني��ة والجاهيرية،
ً
اأن بلوغها عامها الأربعين ،خير دليل على
نجاحها ،م�شي ًفا« :اأ�شعر اأنني في بيتي».
وبع��د تعرف��ه عل��ى تقني��ة «،»AR
الم�شابهة لتقنية « ،»VARوالتي طبقتها
اللجنة المنظمة في الن�شخة الحالية ،قال
اإن اإدخ��ال التكنولوجيا والأفكار الجديدة
اأمر اإيجابي ،طالما ي�شيف للعبة ،ويحافظ
ف��يالوق��تذات��هعل��ىمتعته��ا.

أقيمت على صالة نادي اليرموك

«الفتاة» يحرز لقب بطولة «الهزيم» الرمضانية لكرة السلة
❞ ن���ائ���ل ال���ه���زي���م :ظ���ه���ور ف����رق ع��ري��ق��ة ب��ال��ب��ط��ول��ة دل���ي���ل ث��ق��ة ال���ج���ه���ات ال��م��ع��ن��ي��ة
❞ إس���������ام ع������م������ار :ال����م����س����ت����وى ال������ع������ام ل���ل���ب���ط���ول���ة ف������ي ارت�������ف�������اع م���ل���ح���وظ

ح�ش��دت فتيات ن��ادي الفتاة لق��ب بطولة
الهزيم الأولى لكرة ال�شل��ة  ،3/3والتي أاقيمت
على �شالة نادي اليرموك.
وتجاوز فريق الفت��اة اأ فريق اأول �شتار في
المباراة النهائية ،فيما حل فريق الفتيات ب في
المركز الثالث.

وتتوا�ش��ل مناف�ش��ات دورة الهزي��م لك��رة
ال�شلة لفئة الرجال والت��ي انطلقت اأم�س ،حتى
الجمعة المقبلة.
من جانبه ،اأب��دى رئي�س اللجن��ة المنظمة
الدكتور نائل الهزيم �شعادته بالم�شتوى المتطور
لاعبات كرة ال�شلة ،في اليوم الفتتاحي ،م�شيرا

المجمد ضمن قائمة المطلوبين
في «اليرموك»

دخل �شعود المجمد مهاج��م القاد�شية قائمة الاعبي��ن المطروحين
على طاولة الجهاز الفني لليرموك لا�شتعانة بخدماتهم خال مناف�شات
المو�شم الجديد ،الذي يظهر فيه اليرموك بالدوري الممتاز.
واتخ��ذت اإدارة الكرة في اليرم��وك خطواتها ل�شتط��اع راأي الاعب
الذي يجيد في مركز المهاجم ال�شريح ،اإلى جانب ا�شتطاع راأي القاد�شية
قبل التحرك ب�شكل ر�شمي في طريقه��ا للظفر بخدمات المجمد الذي �شبق
ومثل الأزرق في عدة منا�شبات .ويعد المجمد واحدا من اأ�شحاب الخبرة
في كتيبة القلعة ال�شف��راء ،إال أان م�شاركاته مع الفريق تبدو محدودة في
ظل امتاك الأ�شفر لأكثر من خيار هجومي .ويعتبر رحيل الاعب لليرموك
فر�شة للم�شاركة ب�شفة اأ�شا�شية .ياأتي ذلك في الوقت الذي توا�شل فيه
اإدارة الكرة درا�شة ملفات الاعبين المحترفين المر�شحين لان�شمام لأبناء
م�شرف للوقوف على الأف�شل منهم قبل اتمام التعاقد معه بالتن�شيق بين
اإدارة الكرة والجهاز الفني.

إالى أان نج��اح الن�شخ��ة ا ألولى� ،شيك��ون دافع
للجنة المنظمة لزيادة عدد الفرق الم�شاركة في
الدورات المقبلة .واأ�شاف اأن ظهور فرق عريقة
كنادي الفتاة في دورة الهزيم دليل ثقة الجهات
المعني��ة ،والنت�ش��ار الجي��د ال��ذي تحقق على
مدار الن�شختين الما�شيتي��ن .بدوره ،قال مدير

البطولة إا�شام عمار إان الم�شتوى العام للبطولة
في ارتفاع ملحوظ.
واأ�ش��اف اأن بطولة الفتي��ات حققت �شدى
ممتازا ،موؤكدا اأن اللجنة المنظمة تلقت اإ�شادات
وا�شعة م��ن قب��ل الجماهير الت��ي تحر�س على
متابعة الدورة.

«العربي» يطلب ضم مهاجم الزمالك

تقدم نادي العربي الكويتي بعر�س ر�شمي
لدارة الزمالك ،م��ن أاجل الح�شول على خدمات
إ
الاعب الإيفواري رزاق �شي�شي��ه لعب الزمالك
المعار اإلى التحاد ال�شكندري.
وطلب م�شوؤولو الن��ادي الكويتي الح�شول
على خدمات الاعب الإيفواري لمدة مو�شم على
�شبيل الإع��ارة مقابل  200األ��ف دولر بداية من
المو�شم المقبل.

وان�ش��م الاعب اإل��ى �شف��وف الزمالك قبل
مو�شمين من أا�شوان ،وقرر الزمالك وقتها إاعاراته
اإلى زعيم الثغر في المو�شم الما�شي ثم تحديد
الإعارة هذا المو�شم.
وينظر الزمالك في العر�س المقدم اإلى الاعب
ب�ش��كل ر�شمي خ��ال ال�شاعات المقبل��ة لح�شم
م�شيره بالن�شمام للفري��ق من جديد اأو تجديد
إاعاراته حيث يرف�س النادي بيعه ب�شكل نهائي.

مدد الجهراء عقد المحت��رف الكاميروني اأرون حت��ى نهاية المو�شم
المقبل ،وذلك بعد أان قدم الاعب م�شتويات مقبولة منذ ان�شمامه ل�شفوف
الفريق قبل مو�شمين.
و�شهد توقيع عقد الاعب رئي�س النادي نواف جديد ،اإلى جانب بدر
العنزي ،وليد ال�شامة من الإدارة.
وي�شعى الجهراء اإل��ى ا�شتكمال عقد المحترفي��ن ،اإلى جانب الجهاز
الفني خال الفترة المقبلة ،حيث من المقرر اأن يت��م الإعان عن ا�شتمرار
المدرب أاحمد عبد الكريم.
وقدم أابناء الق�شر ا ألحمر م�شتويات لفت��ة في ا أل�شابيع ا ألخيرة من
الدوري الممتاز ،اإل اأن ذلك لم يكن كافيا لا�شتمرار في دوري الأ�شواء.
جدير بالذكر ان محترف الفريق الأ�شترالي اأول�شن ف�شل الرحيل في
نهاية المو�شم ،على الرغم من دخول اإدارة النادي في مفاو�شات من اأجل
الحتفاظ بخدماته.

تحديد موعد قرعة بطولة «غرب
آسيا» للناشئين
التقى خليل ال�شالم أامين عام اتحاد غرب آا�شيا لكرة القدم ،مع
الأمين العام لاتحاد الأردني �شيزار �شوبر ،وذلك لبحث ا�شتعدادات
ا�شت�شافة بطول��ة النا�شئين ،التي تقام بالفت��رة من  11-1يوليو
المقبل.
وي�شارك ف��ي بطولة اتحاد غ��رب اآ�شي��ا ال�شابع��ة للنا�شئين
 9منتخبات هي إالى جان��ب ا ألردن الم�شت�شيفُ :عم��ان� ،شوريا،
البحرين ،الكويت ،فل�شطين ،العراق ،لبنان ،وال�شعودية.
توجه ال�شال��م بال�شكر لاتحاد الأردني
وفي بداية الجتماعّ ،
على ال�شت�شافة م�شيداً بت�شافر جهود التحاديين والتن�شيق التام
والمتوا�شل لإنجاح البطولة.
وحددت لجنة الم�شابقات في غرب اآ�شيا بالت�شاور مع التحاد
ّ
ا ألردني يوم  9حزيران  /يونيو المقبل موعداً ل�شحب قرعة البطولة
موجهة نظ��راً لوقوع بع�س ال��دول الم�شاركة �شمن
التي �شتكون
ّ
نف�س المجموعة في الت�شفي��ات الموؤهلة لبطول��ة اآ�شيا للنا�شئين
(دون  16عام ًا).
وبهدف تمكين الجمه��ور العربي من متابعة اأح��داث القرعة،
قرر اتحاد غرب اآ�شيا بث وقائع القرعة مبا�شرة عبر مواقع التحاد
على ال�شو�شال ميديا.

«اإمارات» تكرم العداء إبراهيم
الظفيري

كرم��ت مجموعة اأ�ش��واق الإم��ارات المركزي��ة ممثلة بالمدي��ر العام
للمجموع��ة اأديب غازي بط��ل القارة الآ�شيوي��ة في ع��دو  800م اإبراهيم
الظفيري ومدرب��ه الوطني �شلط��ان المطي��ري على النجاز ال��ذي حققه
العداء الظفيري في البطولة ا آل�شيوية ال�  23أللعاب القوى والتي أاقيمت
في العا�شمة القطرية الدوحة ال�شهر الما�شي ،وح�شد خالها الميدالية
الف�شية والمركز الثاني.
وقد اأ�شاد الع��داء اإبراهي��م الظفيري بالمب��ادرة الكريم��ة لمجموعة
اأ�شواق الإمارات موؤكدا باأنها دليل اآخر على دعم واهتمام القطاع الخا�س
بالريا�شيين في مختلف مجالتهم ،كما اأنها لي�شت غريبة على مجموعة
اأ�شواق الإمارات التي دائما ما تحر�س على دعم ال�شباب الريا�شي ماديا
ومعنويا .و أاكد العداء الظفي��ري أان دعم القطاع الخا���س له دور حيوي
في دفع الريا�شي الكويتي اإلى اأف�شل الم�شتويات من اأجل الفوز باأف�شل
المراك��ز الريا�شية جنبا اإلى جنب م��ع الموؤ�ش�ش��ات الريا�شية الر�شمية
ل�شيما وهي الراعي الأول لأبطال الكويت ،م�شيفا التكريم له اأثر طيب على
النف�س ويكون حافزا اإ�شافيا لتحقيق مزيد من النت�شارات في ال�شاحتين
القارية والدولية في البطولت المقبلة.

