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تعود عجلة »دوري فيفا«  للدوران اليوم بعد توقف 10 أيام بسبب 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكاس العالم، حيث تقام منافسات اجلولة 

.18
ويغيب األزرق عن التصفيات بداعي اإليقاف ال��ذي تتعرض له 

الرياضة الكويتية منذ أكتوبر 2015.
وتشهد امل��اع��ب الكويتية ال��ي��وم  4 م��واج��ه��ات جتمع خيطان 
واليرموك، والساحل والصليبخات، والعربي والساملية، والتضامن 
والقادسية، على أن تستكمل اجلولة غ��دا بثاث مواجهات جتمع 
برقان والفحيحيل، واجلهراء والشباب، وكاظمة والنصر، فيما يغيب 

املتصدر الكويت عن منافسات اجلولة.
وتبرز في مواجهات اجلولة 18 مواجهتي الساملية والعربي، 
والقادسية والتضامن، ففي املباراة األولى يتطلع السماوي واألخضر 
إلى تغيير الصورة الباهتة التي ظهرا عليها في املباريات األخيرة، ما 

أدى إلى تقهقرهما إلى املركزين الرابع والسادس.
ويعول العربي صاحب األرض في املباراة إلى الظفر بالثاث نقاط 
للوصول إلى النقطة 32، وتعويض اخلسارة في اجلولة املاضية أمام 

القادسية في ديربي الكرة الكويتية.
وتشهد صفوف األخضر عودة عبدالله الشمالي حيث تعافى من 
اإلصابة، فيما يغيب مبارك النصار حيث يعاني من أزمة في الوقت 

احلالي مع إدارة النادي، الى جانب محمد فريح لايقاف.
وي��درك م��درب العربي ناصر الشطي أن امل��ب��اراة ستكون محكا 
حقيقيا، في ظل خسارة قاسية في اجلولة املاضية أم��ام الغرمي 

التقليدي القادسية.
ويعول الشطي الذي حرص أن تكون تدريبات العربي سرية في 
الفترة املاضية على خبرة علي مقصيد، وأم��ن الشرميطي، وعلي 

حصني، الى جانب بدر طارق، وغيرهم من الاعبن.
في املقابل يدخل الساملية املباراة إلثبات أنه عائد للمنافسة على لقب 
الدروي مع اجلهاز الفني اجلديد بقيادة عبدالعزيز حمادة، السيما أن 
فترة التوقف املاضية كانت كافية لتصحيح األخطاء التي ظهرت على 

الفريق في الفترة املاضية.
واستعاد الساملية خدمات األردن��ي عدي الصيفي الذي شارك مع 
منتخب باده في التصفيات اآلسيوية، إلى جانب عودة فهد الرشيدي، 

وفيصل العنزي، فيما يغيب غازي القهيدي، ومحمود زعترة لاصابة.
كما تبرز مواجهة القادسية حامل اللقب وصاحب املركز الثالث في 
جدول الترتيب برصيد 34 نقطة، مع أبناء الفروانية برصيد 21 نقطة.

ورغ��م ف��ارق النقاط الكبير بن الفريقن ونتيجة مباراة ال��دور 
األول التي صبت في مصلحة القادسية بثاثية إال أن املباراة ستكون 
مفتوحة على كل االحتماالت، عطفا على مستوى أبناء الفروانية في 

املوسم احلالي.
واستعاد القادسية خدمات جنم الفريق بدر املطوع الذي عانى أزمة 
مع اجلهاز اإلداري في الفترة املاضية، كما استعاد االصفر خدمات أحمد 
الرياحي الذي شارك مع منتخب باده األردن في التصفيات اآلسيوية، 

لقطة من مواجهة سابقة بن العربي والسامليةفيما يستمر غياب محمد الفهد، وخالد القحطاني لإلصابة.
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اقتربت السعودية من التأهل لنهائيات كأس العالم 
لكرة القدم في روسيا العام املقبل بعد فوزها على 
العراق 1 -صفر بينما تقدم مهدي علي مدرب اإلمارات 
باستقالته عقب اخلسارة 2 -صفر في استراليا يوم 

الثاثاء.
واقتربت إي���ران م��ن التأهل لكأس العالم للمرة 
اخلامسة في تاريخها والثانية على التوالي بالفوز 
1 -صفر على ضيفتها الصن لتتصدر املجموعة 
األولى برصيد 17 نقطة دون أن تهتز شباكها في سبع 

مباريات.
ورغ��م ال��ف��وز على ال��ع��راق، تراجعت السعودية 
للمركز الثاني بفارق ه��دف واح��د عن اليابان التي 
تصدرت املجموعة الثانية برصيد 16 نقطة بعدما 
سحقت ضيفتها تاياند متذيلة الترتيب 4 -صفر يوم 

الثاثاء.
وعادت كوريا اجلنوبية لانتصارات بفوز صعب 
على سوريا في سول 1 -صفر لتحتل املركز الثاني 
باملجموعة بفارق أربع نقاط عن إيران ونقطة واحدة 
عن أوزبكستان ثالثة الترتيب التي تفوقت على قطر 

بالنتيجة ذاتها في طشقند.

الشهري يتألق
وجنح يحيى الشهري في تعويض فرصة خطيرة 
في الشوط األول عندما سدد من مدى قريب نحو املرمى 

العراقي لكن املدافع أحمد إبراهيم انبرى وأخرج الكرة 
من على خط املرمى.

لكن الشهري الع��ب وس��ط فريق النصر ع��اد في 
الدقيقة 53 ليطلق تسديدة متقنة من خ��ارج منطقة 

اجلزاء في شباك محمد حميد حارس العراق.
وغابت السعودية عن آخر نسختن لكأس العالم 
في جنوب أفريقيا 2010 والبرازيل 2014 رغم تأهلها 

ألربع مرات متتالية منذ 1994.
ورغم ابتعاد العراق عن املنافسة، قدم مباراة قوية 
حسبما قال تيسير اجلاسم العب وسط السعودية في 
تصريحات لشبكة بي.إن سبورتس الرياضية عقب 
املباراة. وقال اجلاسم قائد األهلي »العراق لعب بقوة 
والاعبون التحموا بشدة خال املباراة وقدموا مباراة 

حماسية كبيرة.«
واع��ت��رف سعد عبد األمير مدافع ال��ع��راق وزميل 
اجلاسم في األهلي السعودي، الذي يتخذ من استاد 
مدينة امللك عبد الله في جدة الذي استضاف مباراة 
الثاثاء ملعبا له، بأن منتخب باده فشل في استغال 

الفرص العديدة التي سنحت له في الشوط األول.
وأضاف عبد األمير »سنحت لنا عدة فرص فشلنا في 
استغالها خاصة في الشوط األول واملنافس استغل 

فرصة واحدة سجل منها هدف الفوز.
»سنخوض باقي املباريات من أجل سمعة العراق 
ويتمتع العبونا بخبرة املشاركة في املباريات الكبرى 

رغم صغر سن بعضهم.«

2018 السعودية أقرب العرب لبلوغ مونديال روسيا 

فرحة العبي املنتخب السعودي بعد الفوز على العراق

فيفا« »دوري  من  عشرة  الثامنة  اجلولة  ضمن  الصليبخات  أمام  والساحل   .. اليرموك  مع  يلعب  خيطان  

القادسية يخشى مفاجآت التضامن .. وقمة بن العربي والساملية
»هيئة الرياضة«: حريصون 

على دعم الالعبن 
في مختلف الرياضات

 
كد املدير العام للهيئة العامة للرياضة باالنابة الدكتور حمود 
فليطح أمس  االربعاء حرص الهيئة على دعم الاعبن في مختلف 
األلعاب الرياضية مبا يسهم في رفع اسم دولة الكويت عاليا في 

كل املسابقات.
ج�������اء ذل�������ك ف��ي 
ت��ص��ري��ح ادل�����ى به 
فليطح عقب استقباله 
م��ت��س��اب��ق ال��رال��ي��ات 
ال��ك��وي��ت��ي م��ش��اري 
ال��ظ��ف��ي��ري احل��اص��ل 
ع��ل��ى امل���رك���ز االول 
ف���ي م��س��اب��ق��ة رال���ي 
االم���ارات للسيارات 
التي اختتمت السبت 
امل����اض����ي. واع�����رب 
ف��ل��ي��ط��ح ع����ن ب��ال��غ 
س��ع��ادت��ه بالنتائج 
التي حققها املتسابق 
ال���ك���وي���ت���ي خ���ال 
ال��ب��ط��ول��ة وح��رص��ه 
على رف��ع اس��م دول��ة 
الكويت عاليا موضحا 

ان الهيئة لن تألو جهدا في دعم الاعبن في مختلف الرياضات.
من جهته اشاد الظفيري بالدعم الذي تقدمه )الهيئة( لرياضة 
الراليات من خ��ال اتاحة الفرصة للرياضين باملشاركة في 
البطوالت الدولية.  واضاف الظفيري ان الهيئة ال تدخر جهدا في 
العمل على تطوير وتشجيع الرياضين وحتفيزهم على حتقيق 
املزيد من البطوالت بغية اضافة املزيد من االجن���ازات لدولة 
الكويت في رياضة الراليات. وحقق املتسابق الظفيري وماحه 
مبارك الظفيري املركز االول في فئة )تي 1( ضمن منافسات رالي 
اإلمارات للسيارات التي اختتمت في إمارة )رأس اخليمة( مساء 
السبت املاضي. وجاء الكويتي سالم الظفيري وماحه اإلماراتي 
علي ميرزا في املركز الثاني فيما ج��اء العماني خالد صومار 

وماحه عيسى الوردي في املركز الثالث.

مصر تهزم توغو بثالثية 
استعدادا ملواجهة تونس

فاز املنتخب املصري األول لكرة القدم )امللقب بالفراعنة(، 
الثاثاء، على نظيره التوغولي 3 - صفر في املباراة الودية 
ال��دول��ي��ة، التي جمعت املنتخبن ف��ي إس��ت��اد اجليش املصري 
باإلسكندرية في إطار االستعدادات خلوض تصفيات أمم أفريقيا 

بالكاميرون 2019.
ويستهل الفراعنة تصفيات أمم أفريقيا مبواجهة تونس مطلع 

يونيو القادم في حن يواجه منتخب توجو نظيره اجلزائري.
أنتهى الشوط األول بالتعادل السلبي بن املنتخبن وكانت 
األفضلية للمنتخب املصري الذي هدد املرمى التوغولي وله هدف 

ملغي لرمضان صبحي في الدقيقة 20.
وفي الشوط الثاني استغل محمود كهربا خطأ مدافع توجو، 
وأحرز هدف التقدم للفراعنة بعد مرور ثاث دقائق من البداية ثم 
عزز أحمد الشيخ تقدم مصر محرزا الهدف الثاني في الدقيقة 56 
وهو الهدف الدولي األول له مع الفراعنة، وأضاف العب وسط 
أرسنال محمد النني ثالث أه��داف الفراعنة في الدقيقة 64 من 

تصويبة قوية.
وضمن املباريات الدولية الودية التي أقيمت بن املنتخبات 
األفريقية ف��ازت ب��ورون��دي خ��ارج ملعبها على تنزانيا 1-2 
وتعادلت جنوب أفريقيا مع أنغوال بدون أهداف وفازت موزمبيق 
على ليسوتو 1-0 فيما واص��ل��ت الكاميرون بطلة أفريقيا 
انتصاراتها وتغلبت على غينيا 2-1، بينما متكن الرأس األخضر 

من الفوز خارج ملعبها على لوكسمبورغ )2-0( 

الكويت يتغلب على الساملية ويواصل زحفه 
لالحتفاظ بلقب دوري كرة اليد 

تغلب ن���ادي ال��ك��وي��ت ال��ث��اث��اء على 
نظيره الساملية بصعوبة بالغة وبنتيجة 
)21 - 20( ضمن م��ب��اري��ات األسبوع 
اخلامس لبطولة ال��دوري املمتاز ال50 
لكرة اليد ليحقق فوزا مستحقا ويواصل 

زحفه نحو االحتفاظ بلقب البطولة.
وق��دم العبو الكويت اداء متوازنا رغم 
غياب ابرز العبي الفريق وهدافه االول محمد 
الغربللي لاصابة ليواصل الفريق مسيرته 
في مشوار االنتصارات محققا فوزه الرابع 
له على التوالي في البطولة ليرفع رصيده 
الى 11 نقطة فيما جتمد رصيد الساملية الذي 
قدم العبوه مستوى مميزا في هذا اللقاء عند 

السبع نقاط في ختام القسم االول للبطولة.
وف��ي م��ب��اراة أخ��رى تغلب كاظمة على 
القرين بصعوبة وبنتيجة )27 - 26( رافعا 
رصيده إلى ست نقاط ومبقيا على حظوظه 
ف��ي املنافسة على لقب البطولة بانتظار 
انطاق القسم الثاني فيما واص��ل القرين 

مستواه املتذبذب ليظل با رصيد من النقاط.
وبدأت بطولة الدوري العام احمللي لكرة 
اليد في موسم 1966 - 1967 وحقق لقبها 

ثمانية فرق من أصل 16 فريقا مسجا لدى 
االحتاد الكويتي لكرة اليد.

ويتصدر نادي الساملية الفرق احلاصلة 
على لقب البطولة ب11 م��رة يليه النادي 
العربي بعشر م��رات ثم كاظمة والكويت 

)حامل اللقب( بحصول كل منهما على اللقب 
س��ت م���رات ث��م القادسية والصليبيخات 
بخمس م���رات لكل منهما ف��ي ح��ن حصل 
الفحيحيل على اللقب أربع مرات وخيطان 

مرتن.
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د. حمود فليطح

»الرياضي للمعاقن«: فخورون 
بإجنازات »األزرق« في بطولتي 

الشارقة وفزاع الدوليتن  
أع��رب مسؤول في النادي الكويتي الرياضي للمعاقن عن 
الفخر باالجنازات التي حققها املنتخب الكويتي في منافسات 
بطولتي الشارقة وفزاع الدوليتن اللتن اقيمتا بدولة االمارات 

اخيرا وحصد فيها 32 ميدالية متنوعة.
وقال عضو مجلس ادارة النادي انور املطوع ل� »كونا« على 
هامش استقبال اعضاء وفد املنتخب الثاثاء ان ابطال )االزرق( 
حققوا نتائج طيبة حصدوا من خالها 17 ميدالية في بطولة 

الشارقة و15 اخرى في بطولة فزاع.
وأض��اف املطوع ان 10 العبن من اف��راد املنتخب الكويتي 
بينهم العبة واحدة تأهلوا ملنافسات بطولة العالم اللعاب القوى 
للمعاقن التي ستقام في العاصمة البريطانية لندن في اغسطس 

املقبل بعد ان حققوا ارقاما تأهيلية لهذه البطولة.
وأوضح ان الاعبن الذين تأهلوا لبطولة العالم تنوعوا ما 
بن اجلري على الكراسي املتحركة ملسافات متعددة ودفع اجللة 
ورم��ي القرص وهم كل من حمد العدواني واحمد نقا املطيري 
وفيصل الراجحي وعبدالله السيف وناصر الصالح وعبدالله 
الصالح ومحمد ناصر وعبداحملسن العتيبي وض��اري بطي 
اضافة ال��ى الاعبة باسمة ف��رج. وأف��اد ب��أن ال��ن��ادي الكويتي 
ب��رئ��اس��ة ش��اف��ي ال��ه��اج��ري ح��رص على امل��ش��ارك��ة ف��ي هاتن 
البطولتن لتأهيل أكبر عدد من الاعبن للبطولة العاملية موضحا 
ان النادي سيشارك خال الشهرين املقبلن في بطولتي تونس 

الدولية واملغرب الدولية لتأهيل املزيد من الاعبن.


