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رياضة

فوز القادسية وكاظمة في «ذهبي الطائرة»

دوري كرة اليد

الجولة رقم 12
كتب مشاري الجوهر

العبات الكويت يطمحن للذهب
في «ألعاب امليدان»
اك��دت العبات منتخب ألعاب القوى للمعاقني
استعداداتهن الكبيرة للمشاركة في البطولة
الدولية األول��ى أللعاب امليدان التي ستنطلق
ف ��ي  23اب ��ري ��ل ال � �ج ��اري ع �ل��ى م �ض �م��ار ن ��ادي
ك�ي�ف��ان وت�س�ت�م��ر س�ت��ة اي� ��ام .وي�م�ث��ل املنتخب
في البطولة خمس العبات هن مها الشريعان
وخ �ل��ود امل�ط�ي��ري وش�ي�خ��ة ال �ف��ودري وعائشة
م� �ب ��ارك وم �ع��ال��ي خ�ل�ي�ف��ة ب�ي�ن�م��ا ت �ش��رف على
ت��دري �ب �ه��ن امل ��درب ��ة ال �ت��ون �س �ي��ة س �ن �ي��ة ه� ��ادف.
وقالت الالعبة مها الشريعان التي ستشارك
ف��ي م�ن��اف�س��ات رم��ي ال�ص��ول�ج��ان ودف ��ع الجلة
في تصريح صحافي انها تسعى بجدية الى
تحقيق ميداليات ذهبية في البطولة اضافة
ال��ى تحقيق ارق ��ام ج �ي��دة ل�ل�ت��أه��ل ال��ى بطولة
العالم التي ستقام في نيوزيلندا العام املقبل.
من جانبها اكدت الالعبة خلود املطيري التي
تشارك في مسابقتي رمي الرمح ودف��ع الجلة
أن �ه��ا وك ��ل زم�ي��الت �ه��ا ي �ب��ذل��ن ج �ه��ودا مضنية
ف��ي ال�ت��دري�ب��ات القوية ف��ي املعسكر التدريبي
ال��داخ�ل��ي ال ��ذي يقيمه ال��وف��د ح��ال�ي��ا مبينة ان

الجميع متفائل بتحقيق العديد من االنجازات
في هذه البطولة السيما انها تقام على ارض
ال� �ك ��وي ��ت .ب� ��دوره� ��ا أع ��رب ��ت ال ��الع �ب ��ة ش�ي�خ��ة
ال �ف��ودري ع��ن أملها ف��ي اح ��راز ال�ف��وز واس�ع��اد
الجماهير التي تعشق هذه الرياضة املعروفة
ب (أم األلعاب) وأنها ستبذل كل ما في وسعها
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م �ن �ص��ات ال �ت �ت��وي��ج وت�ح�ق�ي��ق
ال ��ذه ��ب م ��ع زم �ي��الت �ه��ا ف ��ي م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت.
ام��ا الالعبة معالي سعيد فقالت ان الالعبات
سيستثمرن املعسكر ال�ت��دري�ب��ي امل�ق��ام حاليا
ب �ص��ورة ج �ي��دة م��ؤك��دة ان امل �ش��ارك��ة ف��ي ه��ذه
البطولة ال��دول�ي��ة التي تقام للمرة األول��ى في
الكويت ستكون ايجابية للغاية الثبات قدرات
الالعبات الكويتيات .وعبرت الالعبة عائشة
م �ب��ارك ع��ن س�ع��ادت�ه��ا ب��اخ�ت�ي��اره��ا للمشاركة
ف ��ي ال �ب �ط��ول��ة وت �م �ث �ي��ل ال �ك��وي��ت م ��ؤك ��دة ان�ه��ا
تتطلع الى رفع اسم بلدها بني الدول املشاركة
والسعي ال��ى الصعود على منصات التتويج
في لعبتي رمي الصولجان ورمي الرمح التي
ستشارك فيهما.

اليرموك اكتسح كاظمة في «الصاالت»
واص ��ل ال�ي��رم��وك ت�ق��دي��م ع��روض��ه ال�ق��وي��ة في
دوري ال �ص��االت ل�ك��رة ال�ق��دم بعد ف��وزه على
كاظمة ضمن الجولة السادسة للمجموعة
الثانية .1-4
ونجح اليرموك في اقتناص هدف التقدم عن
طريق العبه حمد حيات ،وعزز الالعب نفسه
تقدم فريقه باضافته الهدف الثاني.
وم � ��ع ب� ��داي� ��ة ال � �ش� ��وط ال� �ث ��ان ��ي ق� �ل ��ص الع ��ب
ك ��اظ� �م ��ة ف �ي �ص ��ل ال� ��رف� ��اع� ��ي ال �ن �ت �ي �ج��ة ب �ع��د

ت �س �ج �ي �ل��ه ه � � ��دف ف ��ري� �ق ��ه ال� ��وح � �ي� ��د ،اال ان
ال �ي��رم��وك ل ��م ي �ع��ط ال �ف��رص��ة ل�ل�ب��رت�ق��ال��ي في
ت �ه��دي��د م��رم��اه م ��رة أخ � ��رى ,وه ��و م��ا حصل
بالفعل ع��ن ط��ري��ق االي��ران��ي رض��ا نصرائي
ال� ��ذي ت�ف�ن��ن ف��ي اح� � ��رازه ال �ه��دف��ني ال �ث��ال��ث و
الرابع.
م��ن جانب اخ��ر تشهد صالة ن��ادي اليرموك
م� �س ��اء ال� �ي ��وم م ��واج� �ه ��ة ق ��وي ��ة ب ��ني ال �ع��رب��ي
والساملية لحسم التأهل الى الدور الثاني.

رغ� ��م امل �س �ت��وى ال �ج �ي��د ال � ��ذي ظ �ه��ر ب ��ه ف��ري�ق��ا
الكويت وال�ي��رم��وك ف��ي اللقاء ال��ذي جمعهما
ض �م��ن ه ��ذه ال �ج��ول��ة ،وال � ��ذي ان �ت �ه��ي ل�ص��ال��ح
ال �ك��وي��ت ب�ن�ت�ي�ج��ة  )14-16( 32-35ل�ي�ت��أه��ل
ال�ك��وي��ت م��ع الستة ال�ك�ب��ار برصيد  17نقطة،
وي �س �ق��ط ال �ي��رم��وك ل � ��دوري ال ��درج ��ة ال�ث��ان�ي��ة
بعد ان ك��ان يحتاج للتعادل ،اال ان االح��داث
ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ال �ص��ال��ة ف ��ور اط� ��الق ص��اف��رة
النهاية افسدت االنطباع العام بعد ان اعتدت
مجموعة من العبي اليرموك على زمالئهم في
نادي الكويت في منظر غير حضاري اختلط
فيه الحابل بالنابل في ظل وجود امني قليل
ج��دا اال ان االم ��ور ان�ت�ه��ت ب�س��الم ب�ع��د تدخل
العقالء من الفريقني والحضور.

● العب األسبوع:
محمد الغربللي (الكويت)

نور الدين حفيظ في إحدى محاوالته الناجحة وفي مواجهته خلف والديحاني وجيلداس (تصوير محمد أمني)

كعبار استبعد دشتي أمام األبيض
كتب ناصر المفعالني

حرم مدرب القادسية التونسي محمد كعبار
الع �ب��ه ن��اص��ر دش �ت��ي م��ن امل �ش��ارك��ة ف��ي لقاء
ال�ك��وي��ت اول م��ن ام��س بسبب ع��دم انصياع
الالعب لتعليماته رغم الحاجة لخدماته في
ه��ذا الوقت ب��ال��ذات دون غيره في ظل غياب
خ��ال��د ال ��دوي� �س ��ان وس �ع��د ص��ال��ح وي��وس��ف
البلوشي وعبدالناصر العنزي.
ف�ف��ي ال��وق��ت ال ��ذي اص ��ر ف�ي��ه ك�ع�ب��ار ع�ل��ى ان

يلعب دشتي في مركز الليبرو لحاجته اليه
في هذا املركز رفض االخير االلتزام به واصر
هو اآلخر على اللعب في املركز  4وهو االمر
الذي استاء منه املدرب الذي فضل منعه من
املشاركة واالكتفاء بالجلوس في املدرجات
ملتابعة اللقاء.
وت ��أت ��ي ه� ��ذه ال �خ �ط ��وة م ��ن ك �ع �ب��ار ل �ت��الف��ي
ح��االت التمرد التي قد تصيب الالعبني في
املرحلة املقبلة.
من جهة أخرى ،قال كعبار ان املباراة لم تصل

ل�ل�م�س�ت��وى ال� ��ذي ي��أم �ل��ه ف��ي ان �ط��الق امل��رب��ع
الذهبي ،مؤكدا ان االصفر لم يكن في افضل
حاالته في ظل طغيان االخطاء الفردية على
اداء الالعبني.
م��ن ج��ان�ب��ه ،انتقد م��درب ال�ك��وي��ت التونسي
املنصف بلعايبة اداء العبيه ،وقال ان هناك
تقصيرا كبيرا م��ن البعض ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
يعاني فيه االبيض من غياب العبني مهمني
ه�م��ا ي��وس��ف ال�ح�م��دان وع�ب��دال��رح�م��ن ال�ت��وم
بسبب االصابة.

القادسية والكويت لحسم التأهل
إلى نصف نهائي كأس السلة
كتب ناصر المفعالني

تشتعل املنافسة اليوم في املرحلة الخامسة واالخ�ي��رة من ال��دور
التمهيدي لبطولة كأس االتحاد لكرة السلة عن املجموعة االولى،
ح�ي��ث يلتقي ال�ق��ادس�ي��ة م��ع ال�ك��وي��ت ف��ي  7:00م �س��اء ع�ل��ى صالة
كاظمة في مباراة حاسمة للطرفني ترتبط نتيجتها بلقاء الساحل
«السهل» مع الشباب في  5:00مساء على صالة اليرموك ،في حني
ي��واج��ه النصر نظيره التضامن على صالة كاظمة ف��ي  5:00في
مباراة ال تؤثر نتيجتها على اي فريق بعد ان فقد طرفاها فرصة
املنافسة على التأهل الى الدور الثاني.
وي �ب��دو ال�ق��ادس�ي��ة ه��و االق� ��رب الع �ت��الء ق�م��ة امل�ج�م��وع��ة ،فالفريق
جمع  8نقاط من  4انتصارات متتالية ،ويحتاج اليوم الى الفوز
ليعلن نفسه بطال للمجموعة ،ف��ي ح��ني ان خسارته ،مقابل فوز
ال�س��اح��ل ع�ل��ى ال�ش�ب��اب ف��ان ال�ت��أه��ل س�ي�ك��ون م��ن نصيب الكويت
وال�س��اح��ل .وي��درك االص�ف��ر اهمية اللقاء بالنسبة ل��ه بعد مشوار
ناجح خصوصا ان��ه ام��ام اح��د اب��رز منافسيه ،فهو سيسعى الى
ب��ذل قصارى الجهد من اج��ل تحقيق الفوز ملواصلة طريقه نحو

اللقب .وت�ب��دو صفوف الفريق مكتملة ف��ي ظ��ل جهوزية عبدالله
الصراف ،فهاد السبيعي ،أحمد سعود ،صقر عبدالرضا ،عبدالله
املطيري ،ناصر الظفيري واملحترفني االميركيني جويل بوكس
ومايكل كرستنس .في املقابل ي��درك االبيض (ال��ذي جمع  7نقاط
من  3انتصارات مقابل خسارة امام الساحل بفارق نقطة ،)77 – 76
اهمية اللقاء وحساسيته ،فهو مطالب بتقديم كل ما لديه من أجل
ال�ف��وز لضمان ال�ت��أه��ل ،ورغ��م صعوبة املهمة اال ان ال�ف��ري��ق لديه
مجموعة قادرة على تحقيقها .وسيكون البحريني احمد املطوع
االميركيني اندريه بيتس واي��را كالرك مطالبني بمضاعفة الجهد
ال��ى جانب يحيى البحر وراش��د ري��اض وحسني عبدالرحمن .اما
الساحل فلن ي��واج��ه اي��ة صعوبة ف��ي تحقيق ال�ف��وز على الشباب
اضعف ف��رق املجموعة وبالتالي تأهله ال��ى ال��دور الثاني .وكان
القادسية فاز على الساحل  77 – 83في املباراة التي اقيمت اول من
امس على صالة نادي كاظمة ضمن مباريات املرحلة الرابعة للدور
التمهيدي .في الوقت الذي فاز فيه الكويت على النصر بنتيجة 98
  ،82والتضامن على الشباب  38 - 78في مباراة كانت في معظمفتراتها من طرف واحد.

 100دينار لكل العب من مشعل الفهد
ً
توج القادسية بطال ملسابقة دوري الناشئني تحت  16سنة لكرة
السلة ع��ن ج��دارة واستحقاق ،ودون أي��ة خ�س��ارة طيلة مشوار
ً
البطولة حيث أعلن عن نفسه بطال قبل ختام البطولة أول من
أم��س التي شهدت ف��وزه على كاظمة  54-82في مباراة ال تؤثر

● حارس مرمى األسبوع:
مهدي خان (العربي)

مهدي خان

ّ
قدم حارس مرمى العربي مهدي خان مستوى
كبيرا خ��الل لقاء فريقه م��ع الصليبخات في
الجولة االخ�ي��رة استحق م��ن خالله ان يكون
اب��رز ح��راس املرمى في ه��ذا االس�ب��وع ،وتميز
خ��ان بتصدية للعديد من الهجمات الخطرة
اض ��اف ��ة ل�ص�ن��اع�ت��ة ال �ع��دي��د م ��ن االه� � ��داف من
خ��الل ال �ت �م��ري��رات ال�ط��وي�ل��ة للمهاجمني وق��د
صفقت ال�ج�م��اه�ي��ر ال �ح��اض��رة ط��وي��ال عندما
استبدل خان بزميلة الناشئ على الوزان .

● فريق األسبوع :الشباب
تمكن الشباب من التأهل لدوري الستة الكبار
بعد فوزه على القادسية في الجولة االخيرة
بنتيجة )11-13( 24-27بعد ان قدم اداء رفيعا
اس �ت �ح��ق ع �ل��ى اث� ��رة ال� �ف ��وز ،وك� ��ان ال�ق��ادس�ي��ة
ق��د ق � ّ�دم م�س�ت��وى ج�ي�دًا ف��ي ال�ل�ق��اء اح ��رج فية
ال �ش �ب��اب ك�ث�ي��را خ�ص��وص��ا ان االص �ف��ر يلعب
باعصاب باردة لعدم أهمية اللقاء بعد ضمان
نزوله إلى الدرجة الثانية.

● مدرب األسبوع:
الشاذلي القايد (العربي)

األصفر بطل «دوري الناشئني»

كتب ناصر المفعالني

برز في منافسات هذه الجولة العب الكويت
محمد الغربللي الذي ظهر بصورة رائعة في
ال�ج��ان��ب ال�ه�ج��وم��ي ،خ�ص��وص��ا ف��ي التسديد
م ��ن خ �ل��ف خ ��ط األم� �ت ��ار ال �ت �س �ع��ة ،ف �ض��ال عن
صناعة االلعاب خالل لقاء فريقه مع اليرموك
واس �ت �ح��ق ان ي �ك��ون أف �ض��ل الع ��ب خ ��الل ه��ذه
ال� �ج ��ول ��ة .وق� � ��دم ال �غ��رب �ل �ل��ي اداء راق � �ي� ��ا ن ��ال
استحسان ال�ح�ض��ور ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي عانى
فيه اليرموك كثيرا للحد من خطورته وقوة
تسديداته املحكمة التي مكنته من تسجيل 14
هدفا في اللقاء.

{

اف�ت�ت��ح ال �ق��ادس �ي��ة م �ش��واره ف��ي ذه ��اب امل��رب��ع
الذهبي لبطولة ال��دوري العام للكرة الطائرة
ب��ال �ف��وز ع �ل��ى ال �ك��وي��ت  1-3ف��ي امل� �ب ��اراة ال�ت��ي
ج�م�ع��ت ال �ط��رف��ني ع �ل��ى ص��ال��ة ن ��ادي ال�ك��وي��ت
مساء األول من امس وجاء ت نتائج االشواط
ك��ال�ت��ال��ي 23-25 ،25-20 ،23-25 :واخ �ي��را -25
 .15ف��ي ح��ني استهل كاظمة م�ش��واره بالفوز
على العربي  0-3خ��الل امل �ب��اراة ال�ت��ي جمعت
ال � �ط ��رف ��ني ف � ��ي ال � �ج ��ول ��ة ذات � �ه � ��ا ع� �ل ��ى ص��ال��ة
عبدالعزيز الخطيب وجاء ت نتائج االشواط
كالتالي.23-25 ،22-25 ،17-25 :
ورغ ��م ح�س��اس�ي��ة ل �ق ��اء ات االص �ف��ر واالب �ي��ض
ونديتها اال ان مواجهة اول من امس لم ترتق
الى الصورة التي تعكس سمعة الفريقني في
م�ث��ل ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة خ�ص��وص��ا ف��ي ظ��ل ت��راك��م
االخ� �ط ��اء ال �ف ��ردي ��ة ال �ت��ي ك��ان��ت ح ��اض ��رة ف��ي
االشواط االربعة.
أم ��ا ال �ش��وط االول ف �ب��دأ ب��داي��ة م�ت�ك��اف�ئ��ة بني
ال �ط��رف��ني ،ت �ق��دم ال �ك��وي��ت اوال ق �ب��ل ان ي�ع��دل
ال �ق��ادس �ي��ة ال�ن�ت�ي�ج��ة وي �س �ي �ط��ر ع�ل�ي�ه��ا حتى
ن �ه��اي��ة ال� �ش ��وط ل �ك��ن ال � �ف� ��ارق ل ��م ي �ب �ت �ع��د ع��ن
ال�ن�ق�ط��ة او ال�ن�ق�ط�ت��ني وك ��ان الف �ت��ا خ ��الل ه��ذا
ال � �ش ��وط ع � ��دد ح� � ��االت اض ��اع ��ة االرس� � � ��ال م��ن
الطرفني.
وي��دي��ن ال �ق��ادس �ي��ة ف��ي ه ��ذا ال �ش��وط ملحترفه
ال� �ت ��ون� �س ��ي ن� � ��ور ال � ��دي � ��ن ح �ف �ي ��ظ ال � � ��ذي ك ��ان
ح��اض��را ب �ق��وة م��ن خ ��الل ض��رب��ات��ه ال�س��اح�ق��ة
في اكثر من مركز وهو التكتيك ال��ذي يتبعه
امل � ��درب ال �ت��ون �س��ي م�ح�م��د ك �ع �ب��ار ف��ي تغيير
م� ��راك� ��ز م ��واط� �ن ��ه ط � � ��وال م� �ج ��ري ��ات امل � �ب� ��اراة
الرب��اك املنافس واع�ط��اء فرصة لزمالئه على
الشبكة وهو ما نجح فيه عامر السليم وزيد
الكاظمي وال�ش��اب ن��واف سعدون ال��ذي اثبت
انه جدير بتحمل املسؤولية حيث لعب دورا
مهما في اللقاء رغم صغر سنه قياسا باداء
وخبرة زمالئه في الفريق.
على الطرف االخر كان سلطان خلف حاضرا
ب �ض��رب��ات��ه ال �س��اح �ق��ة ف ��ي ح ��ني ك� ��ان ل��زم�ي�ل��ه
م �ح �م��د ال ��دي� �ح ��ان ��ي دور ك �ب �ي��ر ف ��ي ت�ح�س��ني
ن�ت�ي�ج��ة ف��ري �ق��ه م��ن خ ��الل ض��رب��ات��ه ال�خ��اط�ف��ة
وال� ��ذك � �ي� ��ة ف� �ض ��ال ع� ��ن ب � �ن� ��اء ح� ��وائ� ��ط ال �ص��د

{

كتب ناصر المفعالني

م ��ع زم �ي �ل �ي��ه ف �ي �ص��ل ف��اي��ز واالن �غ ��ول ��ي دي�ف��ي
جيلداس الذي لم يجد االصفر اي حل ملعظم
كراته اال في حال خروجه واستغل القادسية
خطأ العب الكويت عبداملنعم موسى عندما
ك��ان��ت ال�ن�ت�ي�ج��ة ت �ش �ي��ر ال ��ى ال �ت �ع��ادل 23-23
ليتقدم االص�ف��ر  23-24ق�ب��ل ان ينهي حفيظ
الشوط ملصلحة فريقه.
ام ��ا ال �ش��وط ال �ث��ان��ي ف �ك��ان االف �ض��ل ل��الب�ي��ض
الذي انهاه ملصلحته بفارق خمس نقاط -25
 20بفضل تألق محترفه االنغولي جيلداس
ال� ��ذي رج ��ح ك �ف��ة ف��ري �ق��ه ف��ي م�ع�ظ��م م�ج��ري��ات
ال� �ش ��وط وال ي �خ �ف��ى ال� � ��دور ال � �ب ��ارز ل�س�ل�ط��ان
خ�ل��ف وك��ذل��ك ال��دي �ح��ان��ي وج��اس��م ال�ص�ب��اغ��ة
ف��ي ب�ع��ض االوق ��ات ف��ي ال��وق��ت ال��ذي تفاقمت
فيه اخطاء العبي االصفر خصوصا عبدالله
ال�ح�م��ادي ف��ي ح��ني ل��م يكن زي��د الكاظمي في
افضل حاالته وكذلك الليبرو ن��واف العنزي،
ام��ا ح��ائ��ط ال�ص��د فلم يكن موفقا كثيرا ام��ام
كرات منافسه.
لكن كبوة االص�ف��ر ل��م ت��دم طويال فرغم تقدم
االب �ي��ض ف��ي ب��داي��ة ال �ش��وط ال �ث��ال��ث اال ع��ام��ر
ال �س �ل �ي��م وح� �س ��ني ال �ش �ط��ي ف �ق��د اس �ه �م��ا ف��ي
تعديل النتيجة التي سيطر عليها التعادل
في معظم مجريات هذا الشوط -11 ،8-8 ،6-6
 22-22 ،20-20 ،11حتى تفوق نواف سعدون
على نفسه الى جانب حفيظ ليقودا فريقهما
الى الفوز في هذا الشوط .23-25
وان �ه ��ار ال �ك��وي��ت ف��ي ال �ش��وط ال ��راب ��ع ب �ع��د ان
ط �غ��ت ال �ع �ص �ب �ي��ة ع �ل��ى اداء الع �ب �ي��ه ف�س�ي�ط��ر
ال �ق��ادس �ي��ة ع �ل��ى م �ج��ري��ات ه ��ذا ال �ش ��وط منذ
ال �ب��داي��ة ل�ي�ن�ه��ي ال �ش��وط ل�ص��ال�ح��ه ب �ف��ارق 10
ن �ق��اط « »15-25وك ��ان واض �ح��ا ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ت��أث��ره ب�خ��روج املحترف االن�غ��ول��ي ال��ذي يعد
اح��د اع�م��دة الفريق ورغ��م االخ�ط��اء التي وقع
فيها الع��ب ال�ق��ادس�ي��ة ع��ام��ر السليم ف��ي ه��ذا
ال �ش��وط اال ان اخ �ط��اء م�ع�ظ��م الع �ب��ي ال�ك��وي��ت
الفردية كانت طاغية خصوصا عبدالرحمن
املقيحط الذي لم يكن في يومه في حني وضح
على الفريق تأثره بغياب عبدالرحمن التوم
ويوسف الحمدان.
ادار ال �ل �ق��اء ال �ح �ك �م��ان م��ال��ك امل�ع�ي�ل��ي وخ��ال��د
ال �ح �ش��اش ون �ج �ح��ا ف ��ي ق� �ي ��ادة امل � �ب� ��اراة ب�ك��ل
اقتدار.

● مباراة األسبوع:
الكويت واليرموك

نتيجتها على االصفر الذي سيطر على مجرياتها اداء ونتيجة
في حني حل البرتقالي ثانيا والكويت ثالثًا.
من جانب آخر منح نائب مدير قطاع الناشئني لكرة السلة في
القادسية الشيخ مشعل طالل الفهد  100دينار لكل العب مكافأة
ول �ه��م ع�ل��ى ه ��ذا االن �ج��از ال ��ى ج��ان��ب امل �ك��اف��أة ال �ت��ي ستمنحها
االدارة لالعبني.

ت �ع��ام��ل م� ��درب ال �ع��رب��ي ال �ش��اذل��ي ال �ق��ائ��د في
م �ب ��اراة ف��ري�ق��ه م��ع ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات ب��اح�ت��راف�ي��ة
ع��ال �ي��ة ،واس �ت �ط��اع ان ي �ح��ول ال �ل �ق��اء لحصة
ت��دري �ب��ة ل�ف��ري�ق��ة ال� ��ذي ي�ح�ت��ل وص��اف��ة ال ��دور
التمهيدى استعدادًا للقسم الثاني واالهم من
البطولة واشرك مدرب االخضر جميع العبية
االساسيني الذي طبقوا العديد من التكتيكات
ال �ه �ج��وم �ي��ة وال ��دف ��اع �ي ��ة ،ك �م��ا ان �ت �ه��ج م ��درب
الفحيحيل س�ع�ي��د ح �ج��ازي االس �ل��وب نفسه
بمباراة فريقة مع الساحل.

يوم في الكويت

• فرحة العبي القادسية بلقب كأس الناشئني لكرة القدم تحت  16سنة عقب الفوز على الجهراء
بالركالت الترجيحية في املباراة النهائية أول من أمس (تصوير عالء البوريني)

• الشيخ علي الحمود يحتفل بالكأس املقدمة من ورثة املغفور له الشيخ سعد العبدالله بعد فوز
الجواد خليف باملركز األول في سباقات االجتماع الخامس والعشرين لنادي الصيد والفروسية

• العبو األصفر يحتفلون بعد تتويجهم بلقب دوري الناشئني لكرة السلة بعد مشوار حافل
باالنتصارات .في حني حل كاظمة في املركز الثاني والكويت في املركز الثالث

