 36العبا في تدريبات «أزرق الناشئني»
أعلن اجلهاز الفني ملنتخب الكويت للناشئني عن قائمة
تضم  36العبا لتجهيزهم خلوض غمار منافسات بطولة
غرب آسيا .وضمت القائمة املختارة :أحمد الكندري ،ثامر
الهبيدة ،حسني علي ،عبد احلمن اخلضر ،عبد الرضا
شهاب ،عذبي املطيري ،مكي القالف ،علي حسن ،أحمد
خورشيد من العربي ،وبدر املنصور ،جاسم الضويحي،
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عبد الوهاب الهندي ،عمر املطر ،عمر العتيبي ،فواز
املطيري ،ثامر الصليلي من الكويت.
وعبد الرحمن ال��رش��ي��دي ،عبد العزيز السبيعي،
فيصل العنزي ،عبد العزيز الشمري ،محمد سهيل ،عمر
الظفيري من النصر ،وعذبي بن حجي ،حمد القضيب،
يوسف الشمري من القادسية ،ومنير السبيعي ،خالد
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الفيل اإليفواري يتحدى صخرة الفراعنة في «الروضان»

لقطة من مباريات الروضان

تشهد دورة املرحوم عبدالله مشاري الروضان
الرمضانية لكرة ال��ق��دم ال��ي��وم األرب��ع��اء حتدي
األبطال الثالث الذي يجمع أسطورة كوت ديفوار
وتشيلسي اإلجنليزي ديدييه دروغبا ،في مواجهة
جنمي الكرة املصرية والزمالك واألهلي حازم امام
ووائل جمعه.
وبعد ان استمتع جمهور الدورة بتحدي األبطال
االول ال���ذي احتضن أس��ط��ورة روم���ا ومنتخب
إيطاليا فرانشيسكو توتي والساحر النيجيري
جي كي أوكوتشا ،و حت��دي األبطال الثاني بني
ثنائي السامبا كافو وفالكاو ،سيكون اجلمهور
على موعد استثنائي مع جنوم القارة السمراء.
ويحل دروغبا ضيفا على الدورة للمرة االولى،
وهو ثاني جنم أفريقي يسطع في النسخة األربعني
بعد اوكوتشا ،وهو يتمتع بشعبية جارفة بني
ع��ش��اق ال����دوري اإلجن��ل��ي��زي وتشيلسي على
وج��ه اخل��ص��وص ،باعتباره من افضل الالعبني
الذين م��روا على البلوز ،واح��د صانعي الفرحة
والبطوالت في النادي اللندني .ويتحدى دروغبا
الثنائي املصري املميز حازم امام ووائ��ل جمعه،
واألول امللقب باإلمبراطور  ،سيلعب في الدورة
للمرة االول��ى ،وه��و من الوجوه التقليدية على
املباريات االستعراضية في كرة الصاالت مبصر،

نظرا ملا ميتلكه من مهارات فنية عالية.
ويجدد حتدي األبطال الصراع الثنائي الشهير
بني دروغبا ووائ��ل جمعه الذي شهدته مباريات
مصر وكوت ديفوار في نهائيات أمم أفريقيا.

فروج ينتزع بطاقة التأهل
في منافسات اليوم السادس عشر ،حقق فريق
دار احملمدية انتصارا ساحقا على اجلالية السورية
بثمانية اهداف ،تناوب على تسجيلها كل من علي
الرمضان وكارلو وارليفيرا (هاتريك) ومحمد
البناي ،ليرفع الفائز رصيده لسبع نقاط.
وفي املباراة الثانية انتزع فريق فروج ريبابلك
بطاقة التأهل بفوز صعب على ال��ب��راق الليبي
بهدفي عبدالله الشمالي والكوري تايو ،مقابل
هدف حلمدي غيث.
ورغم اخلسارة اال ام البراق تأهل للدور التالي
متفوقا فارق األهداف على بنك االئتمان الذي اكتفى
بالفوز الى شركة سدن اإلقليمية بهدفني صالح
حسيني مقابل تدف سجله محمد الطيب.
وتتواصل منافسات دور املجموعات اليوم
بإقامة مباراتني ،االولى بني ماي فاتورة مع نادي
احلسني والثانية جتمع ريزلتس فيتامني مع
الهدف.

ب��رك�لات الترجيح اج��ت��از ف��ري��ق اكادميية
ال��ن��ادي االهلي منافسة فريق امل��رح��وم متعب
ال��ذاي��ر بثالثة اه���داف مقابل هدفني بعد لقاء
مثير انتهى بالتعادل السلبي ،ضمن منافسات
املجموعة الرابعة.
وبنفس السيناريو تخطى جنوم الكرة فريق
الطموح بركالت الترجيح بهدفني مقابل هدف.
اما املواجهة الثالثة بني علي فالح وجيوفنتس
فانتهت ملصلحة علي فالح بهدفني نظيفني حمال
توقيع يوسف تامر.
م��واج��ه��ات ال��ب��راع��م املمتعة تتواصل عبر
مواجهتني ضمن املجموعة الثانية فيلعب نادي
الكويت أ مع درمي في حني يالقي نادي الشباب أ
منافسة الفراعنة.
غ��راف��س��ت��روم :استمرارية ال��روض��ان دليل
جناحها
ابدى ماتيوس غرافستروم مدير مكتب جياني
انفانتينو رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم الفيفا
سعادته بالتواجد بالكويت مجددا وفي دورة
الروضان للمرة األولى.
واكد أنه استمتع بأجواء ال��دورة التنظيمية
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«األلعاب الشتوية» يشارك
في اجتماعات «هوكي اجلليد»
الدولي بفنلندا
يشارك نادي االلعاب الشتوية الكويتي في اجتماعات االحتاد
الدولي لهوكي اجلليد (كونغرس) املقررة غدا اخلميس في فنلندا
على هامش بطولة كأس العالم للعبة (الفئة األولى) املتواصلة
هناك .وقال مدير التطوير في النادي مشعل العجمي لـ “كونا”
أمس الثالثاء إن االجتماعات التي تقام مبشاركة  107احتادات
وطنية عربية وأجنبية ستشهد التصويت على عدة قرارات فنية
و إدارية مهمة تخص تطوير اللعبة وسالمة الالعبني.
وأضاف العجمي أن االجتماعات ستحدد الدول املستضيفة
للبطوالت العاملية والقارية املقبلة والتي يشرف عليها االحتاد
الدولي ومنها بطوالت القارة اآلسيوية من خ�لال التصويت
املباشر مؤكدا حرص النادي على املشاركة الفاعلة في كل أنشطة
االحتاد الدولي للعبة باعتباره عضوا فاعال فيه.
وأوضح أن االجتماعات تتضمن لقاء خاصا للجنة احلكام في
االحتاد الدولي بحضور رؤساء جلان التحكيم في الدول األعضاء
ميثل النادي الكويتي رئيس جلنة احلكام الكويتية عبدالله
الزيدان معربا عن أمله في أن تثمر تطور اللعبة عامليا.
وأعرب العجمي عن الشكر اجلزيل ملجلس إدارة نادي االلعاب
الشتوية على دعمه لكل الكفاءات الكويتية الفنية واإلداري��ة
العاملة في النادي وال��ذي يتجسد باشراكهم في أهم البرامج
واألنشطة التي تقيمها املنظمات الدولية واإلقليمية املتخصصة.

حماس كبير لدى جماهير الروضان

األهلي يتخطى الذاير

الهاجري من الشباب ،وجراح الهليلي ،فيصل الطليحي
من كاظمة.
وخالد السربل ،راشد املطيري من اجلهراء ،ويوسف
اجلمعة ،شبيب الشرعان من الساحل ،وعبد الله اليحيي
العب خيطان ،عبد العزيز الهزاع العب الساملية وسيد
اإلبراهيمي العب ريوس ديبورتيو االسباني.

والفنية واجلاهيرية ،مردفا ان بلوع ال��دورة
عامها االربعني خير دليل على جناحها.
واض��اف ان مشاركة العبني محترفني على
مستوى عال الى جانب استقطاب العبني عامليني
ليحلوا ضيوفا عبر مباريات استعراضية امر
مميز ج��دا ،الفتا الى انه ملسه قيمة ال��دورة من
احلضور اجلماهيري واإلهتمام االعالمي الذي
يعكس اهمية احلدث ،مردفا اشعر انني في بيتي.
وبعد تعرفه على تقنيه  ARاملشابهة لتقنية
الفار والتي طبقتها اللجنةاملنظمة في النسخة
احل��ال��ي��ة ،اش���ار ال��ى ان ادخ���ال التكنولوجيا
واالفكار اجلديدة امر ايجابي طاملا يضيف للعبه
ويحافظ في الوقت ذاته على متعتها.

من الدورة
 حلت ميعاد ال��ع��م��ادي م��دي��رة التواصلاملجتمعي في اللجنة العليا للمشاريع واإلرث
ضيفة على االع�لام��ي ن��ادر ك��رم ف��ي ديوانية
الروضان للحديث عن الشراكة االستراتيجية
بني املشاريع واإلرث والدورة.
 ن��ال ال��ك��وري تاثر محترف فريق ف��روجريبابلك جائزة زين املقدمة الفضل العب ضمن
منافسات اليوم السادس عشر.

اإلسماعيلي يبحث عن فوز
غائب منذ  9سنوات أمام األهلي
يخوض اإلسماعيلي مواجهة صعبة أم��ام األه��ل��ي ،اليوم
األربعاء ،في اللقاء املؤجل بينهما من اجلولة الـ  18في الدوري
املصري.
واللقاء حتصيل حاصل للدراويش بعدما ضمن الفريق بقائه
في ال��دوري ،ولكن أهميته كبيرة لألهلي ،ال��ذي يسعى حلصد
النقاط الثالث ،واالقتراب خطوة جديدة من حصد اللقب.
ويحتل اإلسماعيلي املركز السابع برصيد  41نقطة ،ويأتي
األهلي في املركز األول برصيد  73نقطة.
ويسعى اإلسماعيلي الستعادة االنتصارات أمام األهلي بعد
غياب  9سنوات ،منذ آخر فوز حققه الفريق على األهلي بالدوري
املصري عام  ،2010في الدور األول من البطولة ،وكان بنتيجة
.1-3
وأحرز لإلسماعيلي وقتها عبدالله الشحات وشادي محمد
والنيجيري ج��ودوي��ن بينما أح��رز أحمد فتحي ه��دف األهلي
الوحيد.
وخاض اإلسماعيلي بعدها  11مباراة أمام األهلي في الدوري،
ولم يحقق أي فوز ،حيث خسر  7مرات ،وتعادل في  4لقاءات.

