
ع��زز ن��ادي الكويت ص��دارت��ه دوري فيفا 
لكرة القدم بتغلبه على الشباب األحد ضمن 
منافسات اجل��ول��ة ال12 م��ن البطولة التي 

شهدت إقامة مباراة أخرى.
ففي املباراة األولى حقق نادي الكويت الفوز 
على نظيره الشباب )3-0( في املباراة التي 
أقيمت على استاد الشباب ليرفع بذلك رصيده 
إلى 31 نقطة في حني جتمد رصيد الشباب عند 

تسع نقاط.
وج���اء ه���دف ال��ك��وي��ت األول ع��ن طريق 
عبدالهادي خميس في الدقيقة 14 من املباراة 
م��ن مت��ري��رة عرضية ليودعها رأس��ي��ة ميني 
احلارس ولينتهي الشوط األول بهذه النتيجة.

وف��ي ال��ش��وط الثاني ع��زز الكويت ف��وزه 
بهدف ث��ان عن طريق العبه حسني احلربي 
بتسديدة ميني احلارس في الدقيقة 77 قبل أن 
يسجل أحمد حزام الهدف الثالث في الدقيقة 

.89
وف��ي م��ب��اراة ثانية ه��ادئ��ة نسبيا تعادل 
كاظمة مع الساحل )1-1( في املباراة التي 
جمعتهما على استاد الصداقة والسالم ليرفع 
كاظمة رصيده إلى 20 نقطة بينما رفع الساحل 

رصيده إلى 12 نقطة.
وجاء هدف كاظمة األول عن طريق العبه 
عمر احلبيتر في الدقيقة 45 فيما أدرك خيطان 
التعادل في الشوط الثاني عن طريق العبه 

الكويت يسعى إلحراز البطولة الرابعة له هذا املوسممحمد العازمي في الدقيقة 78.
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إب���راه���ي���م���وف���ي���ت���ش مي��ن��ح 
لقب  ي��ون��اي��ت��د  م��ان��ش��س��ت��ر 
كأس الرابطة اإلجنليزية 

15للمحترفني

ري���������ال م������دري������د ي��ق��ل��ب 
فياريال  على  الطاولة 
ب����ث����اث����ي����ة وي���س���ت���ع���ي���د 

14صدارة »الليغا«

ي��واج��ه ن��ادي األه��ل��ي ال��س��ع��ودي، نظيره ذوب 
آهن أصفهان اإليراني، على ملعب مجمع السلطان 
قابوس الرياضي، بعمان اليوم الثالثاء املقبل، في 
إطار اجلولة الثانية من مباريات املجموعة الثالثة 

بدور املجموعات لدوري أبطال آسيا.
وهذه هي املرة األولى التي يلتقي فيها األهلي مع 
ذوب آهن ب��دوري أبطال آسيا، ولكن سبق لألهلي 

مواجهة عدة فرق إيرانية في البطولة اآلسيوية.
والتقى األه��ل��ي م��ع استقالل ط��ه��ران ف��ي دور 
املجموعات لنسخة عام 2010 لدوري أبطال آسيا، 
حيث خسر 1-2 في املباراة األولى، ثم خسر بنفس 

النتيجة في املباراة الثانية.
وفي دور املجموعات لنسخة عام 2012، التقى 
األهلي مع سباهان أصفهان حيث تعادال 1-1 في 
مباراة الذهاب قبل أن يفوز سباهان 2-1 في املباراة 

الثانية.
والتقى األهلي وسباهان في نفس النسخة مرة 
أخرى، ولكن في دور الثمانية حيث تعادال سلبيا في 

مباراة الذهاب ثم فاز األهلي 4-1 في مباراة اإلياب.
وك��رر األه��ل��ي مواجهته م��ع سباهان ف��ي دور 
املجموعات لنسخة 2013، حيث ف��از األهلي في 
املباراة األولى 4-2، ثم عاد الفريق السعودي وفاز 

4-1 في مباراة اإلياب.
وال��ت��ق��ى األه��ل��ي م��ع ت��رك��ت��ور ت��ب��ري��ز ف��ي دور 
املجموعات لنسخة 2015، حيث ف��از األهلي في 

املباراة األول��ى 2-0، ثم تعادل الفريقان 2-2 في 
امل��ب��اراة الثانية. وف��ي دور الستة عشر للنسخة 
نفسها من البطولة، التقى األهلي مع نفط طهران 
حيث فاز في مباراة الذهاب 1-0، ثم فاز مجددا في 

مباراة اإلياب 1-2.

التاريخ يقف بجانب الهال
ويلتقي الهالل السعودي مع ضيفه الريان القطري،اليوم 
الثالثاء، على ملعب األمير فيصل بن فهد، بامللز، في إطار 
اجل��ول��ة الثانية م��ن م��ب��اري��ات املجموعة ال��راب��ع��ة ب��دور 
املجموعات لدوري أبطال آسيا، وسط تفوق في اإلحصائيات 

لصالح الفريق السعودي.
والتقى الفريقان في التصفيات الثانية ل��دوري أبطال 
آسيا في عام 1998 حيث فاز الريان 3-2 ذهابا، ثم تعادل 

الفريقان سلبيا في مباراة اإلياب.
والتقى الفريقان مرتني في دور املجموعات لنسخة عام 
2013، حيث فاز الهالل 3-1 في املباراة األول��ى، ثم فاز 

بثنائية نظيفة في مباراة اإلياب.
وعلى صعيد مواجهات الهالل مع الفرق القطرية في 
دوري أبطال آسيا، يتوفق الزعيم السعودي في أغلب 
اللقاءات حيث واجه الهالل خمسة فرق قطرية، وهي الغرافة 

والريان والسد وأم صالل وخلويا.
وخاص الهالل 18 مباراة أمام الفرق القطرية، فاز في 

تسع مباريات وخسر 4 مباريات، وتعادل في 5 مباريات.
جانب من املؤمتر الصحافي لألهلي السعودي أمس

حمادة يسعى للدخول 
بالساملية املربع الذهبي

قاد عبدالعزيز حمادة مدرب الفريق األول لكرة القدم بنادي 
الساملية الكويتي التدريب األول للسماوي على استاد ثامر، وذلك 

بحضور 20 العبا.
وت����ول����ى ح���م���ادة 
م��س��ؤول��ي��ة ت��دري��ب 
السماوي بعد استقالة 
امل��درب محمد دهيليس 
ف����ي ق�������رار م��ف��اج��ئ 
للجميع، إذ أن مجلس 
اإلدارة ك��ان يفاوض 
ف���ي ال��ف��ت��رة امل��اض��ي��ة 
امل��درب محمد إبراهيم، 
لكن الدفة حتولت متاما 
نحو حمادة، وذلك بعد 
تردد إبراهيم في إبداء 
موافقته النهائية على 

تولي املسؤولية.
وي����ع����ول ال��ش��ي��خ 

تركي اليوسف رئيس مجلس إدارة النادي ورئيس الكرة كثيرا 
على عبدالعزيز حمادة الذي سبق له قيادة السماوي منذ ثالثة 
مواسم، في االرتقاء باملستوى الفني والبدني لالعبني خالل 
الفترة املقبلة، خصوصا في ظل امتالكه خبرات عريضة ناجتة 

عن قيادته للمنتخب األوملبي وناديي الساملية والكويت.
ووفقا ملصدر موثوق في نادي الساملية فإن املدرب غير مطالب 
بشيء إال بتجهيز الالعبني وتالفي بعض السلبيات التي برزت 

في الفترة املاضية منها انعدام الروح القتالية عند الالعبني.

 جلنة املدربني تقيم حلقة نقاشية 
بعنوان »آلية التدريب ومشاكلها«

تقيم جلنة املدربني في االحتاد الكويتي في ال6:30 من مساء 
اليوم  الثالثاء حلقة نقاشية بعنوان » آلية التدريب ومشاكلها« 
في قاعة جلنة املدربني باحتاد الكرة ، وسيحضر املناقشة عدد 
من املدربني الوطنيني الذين لهم خبرة كبيرة في مجال التدريب 
بحضور نائب رئيس االحتاد الكويتي لكرة القدم سعد احلوطي 

ومدير إدارة مراكز الشباب د. مساعد الكريباني.
وقال أمني سر جلنة املدربني خالد أحمد أن احللقة النقاشية لن 
تكون األولى وسيتبعها عدد من احللقات النقاشية وذلك من أجل 
الوصول لصيغة توافقية ترضي جميع املدربني من اجل العمل 
بها، حيث يهدف هذا التجمع إلى االستماع جلميع اآلراء فيما 
يخص املشاكل التي تواجه املدربني في الوقت السابق كما سيتم 
تقدمي عدد من االقتراحات فيما يخص آلية وضع عقود املدرب 

وحمايته في املستقبل.
وأشار أحمد إلى أن املدربني بحاجة ملن يقف معهم ويساندهم 
لكن عليهم التحرك بأنفسهم أوال خصوصا بعد تشكيل جلنة 
املدربني التي تنظر للصالح العام في تطوير املدربني وكرة القدم 

الكويتية.

السعودية حتتضن قمة ريال مدريد 
ومانشستر يونايتد مطلع يونيو املقبل

أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن احتضان مباراة 
كرة قدم ودي��ة بني فريقي ري��ال مدريد اإلسباني، ومانشستر 

يونايتد اإلجنليزي.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها على اإلنترنت أن الفريقني 
سيلتقيان على ملعب امللك فهد الدولي بالرياض في أول يونيو  
املقبل. وذكرت الهيئة »مباراة كرة قدم بني الفريقني الرياضيني 
األكثر أهمية في العالم، مانشستر يونايتد وريال مدريد، وستقام 
هذه املبارة على الكأس السنوية التي تستقطب أفضل فريقني في 

العالم سنويا«.
يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري اإلسباني 
برصيد 55 نقطة، بفارق نقطة عن غرميه ومالحقه برشلونة، 

علما بأن الفريق امللكي لديه مباراتني مؤجلتني.
أم��ا مانشستر يونايتد فيحتل املركز ال��س��ادس في جدول 
ترتيب الدوري اإلجنليزي برصيد 48 نقطة، بفارق 15 نقطة عن 

املتصدر، تشيلسي.

فريق اإلمارات يتوج بطا لطواف 
أبوظبي للدراجات الهوائية 

ت��وج فريق اإلم���ارات بطال للنسخة الثالثة ل )ط��واف 
أبوظبي 2017( للدراجات الهوائية الذي اختتمت فعالياته 
االحد باقامة املرحلة الرابعة واالخيرة للسباق في حلبة 
جزيرة بني ياس مبشاركة 160 دراجا مثلوا 34 دولة و20 

فريقا.
وجنح دراج فريق االم��ارات البرتغالي روي كوستا في 
الفوز باملركز األول باجمالي مسافة مراحل السباق األربع 
بزمن ق��دره 15 ساعة و42 دقيقة و21 ثانية فيما متكن 
االسترالي كاليب ايوان من الفوز باملرحلة الرابعة في حلبة 

ياس بأبوظبي.
وق��ال البرتغالي روي كوستا في تصريحات صحفية 
عقب نهاية السباق »انه سعيد بتحقيق هذا اإلجناز والفوز 

بطواف أبوظبي.. وأرجع الفوز إلى عمل الفريق ككل«.
وأهدى كوستا االجناز الى فريق االم��ارات ومسؤوليه الذين 
قدموا كافة أوج��ه الدعم والرعاية حلصد لقب ط��واف أبوظبي 
للمرة األولى الفتا الى أنه حرص على بذل قصارى جهده خالل 

مراحل السباق لتحقيق هذا الفوز.
وأقيمت النسخة الثالثة ل«ط��واف أبوظبي« ملسافة 671 
كيلومترا موزعة على ارب��ع مراحل االول��ى هي مرحلة املنطقة 
الغربية مبدينة زاي��د ملسافة 189 كيلومترا وال��ت��ي ف��از بها 

البريطاني مارك كافنديش.
وفاز األملاني مارسيل كيتيل في املرحلة الثانية )نيشن تاورز( 
بأبوظبي وبعدها مرحلة مدينة العني )املرحلة اجلبلية( التي 
فاز بها البرتغالي روي كوستا ومرحلة حلبة ياس التي فاز بها 

االسترالي كاليب ايوان.
يذكر ان )طواف ابوظبي( مت ادراجه ضمن االجندة املعتمدة 
لسباقات االحت��اد الدولي للدراجات الهوائية بصفته السباق 

الوحيد في منطقة الشرق االوسط.

مصر تكتفي بالتعادل أمام مالي 
في أمم أفريقيا للشباب

استهل املنتخب املصري منافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب 
حتت 20 عاما بالتعادل 0-0، األحد، أمام نظيره املالي في اجلولة 

األولى للمجموعة األولى للبطولة القارية املقامة في زامبيا.
وكانت األفضلية في الشوط األول للمنتخب املالي، الذي كان 

قريبا من هز شباك شباب »الفراعنة« لوال غياب التوفيق.
وعلى الرغم من كثافة الفرص التهديفية خالل الشوط الثاني 

إال أن التعادل السلبي ظل سائدا حتى نهاية املباراة.
وبهذه النتيجة، تقاسم منتخبا مصر ومالي املركز الثاني 
في ترتيب املجموعة برصيد نقطة واحدة، بفارق نقطتني خلف 
املنتخب الزامبي )املتصدر(، فيما تذيل منتخب غينيا الترتيب 

بال نقاط. 

»هيئة الرياضة« تختتم البرنامج التدريبي لعقود التشييد
برعاية نائب املدير العام للهيئة العامة 
للرياضة لقطاع التخطيط والتطوير حسام 
الصالح الذي ناب عنه منصور الرندي مدير 
ادارة ال��دورات والتدريب باإلنابة اختتمت 
دورة البرنامج التدريبي التي خصصت 
ملوظفي قطاع اإلنشاء والصيانة وشارك 

فيها 12 مهندسا من مختلف القطاعات. 
   والتي حاضر فيها د.ه��ان��ي عبد الله 
ود.مجدي عبد الغفار من كلية الدراسات 
التكنولوجية بالكويت وكلية الهندسة 
بجامعة القاهرة وقامت سارة بوربيع بدور 
املنسق العام ل��ل��دورة وق��د شملت ال��دورة 
ك��ل ش��يء ع��ن العقود وال��ش��روط العامة 
واخلاصة للعقود واالسباب التي تؤدي الي 

املشاكل املوقعية ومطالبات املقاولني. 
   وقام منصور الرندي في ختام البرنامج 
التدريبي بتقدمي ال��ش��ه��ادات للمهندسني 
ال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي ال��ب��رن��ام��ج وال��ت��زم��وا 
باحلضور واالستفادة من خبرة احملاضرين 
وشكرهم بالنيابة عن نائب مدير عام الهيئة 

حسام الصالح الذي يحرص علي االرتقاء 
ببرامج ودورات التدريب لكافة العاملني 
بالهيئة العامة للرياضة ثم قام الدكتور 

هاني بتقدمي درع��ا تذكاريا ال��ي منصور 
الرندي تقديرا حلضوره وتسليم الشهادات 

للحضور.

»سبورتي العاملية« للبراعم تختتم منافساتها بتتويج األهلي
 حقق ف��ري��ق اك��ادمي��ي��ة ال��ن��ادي األهلي 
السعودي لقب بطولة سبورتي العاملية 
للبراعم ل��ك��رة ال��ق��دم ال��ت��ي اقيمت - حتت 
رع��اي��ة وزي��ر التجارة والصناعة ووزي��ر 
ال��دول��ة ل��ش��ؤون الشباب بالوكالة خالد 
ال��روض��ان ن��اب عنه نائب مديرعام الهيئة 
العامة للرياضة لشؤون الرياضة د حمود 
فليطح - واختتمت منافساتها اول امس على 
مالعب مجمع )البوليفارد ( مبشاركة 16 
فريقا مثلت اكادمييات عربية وعاملية وجاء 
فوز األهلي بالبطولة عقب تغلبه في املباراة 
النهائية على نظيره م��ن ال��ن��ادي العربي 
بهدف نظيف جاء عن طريق العبه منصور 
جنبي فيما حل فريق اجلهراء ثالثا وفريق 
البوليفارد رابعا في البطولة التي حظيت 

مبتابعة جماهيرية واسعة.
وعقب امل��ب��اراة النهائية فقد ق��ام ممثل 
راعي البطولة د حمود فليطح مبعية مدير 
ادارة الرياضة للجميع في الهيئة العامة 
للرياضة ح��ام��د ال��ه��زمي ورئ��ي��س اللجنة 
املنظمة للبطولة أحمد مدعث بتكرمي الفرق 

الفائزة باملراكز الثالثة األولى واحلاصلني 
على لقب األفضلية بجوائز البطولة.

بدوره فقد أشاد د حمود فليطح من خالل 
الكلمة التي القاها في احلفل اخلتامي بعد 
ترحيبه بجميع الوفود املشاركة وتهنئته 
للفرق الفائزة بالتنظيم املميز للبطولة 
مطالبا ال��الع��ب��ني ال��ب��راع��م ب��ب��ذل قصارى 
جهودهم واالنتظام واملواظبة في الطريق 
الى جنومية املستقبل فضال عن اهتمامهم 
باجلانب ال��دراس��ي والتعليمي ف��ي املقام 
األول مستذكرا مسيرته كالعب وتدرجه 
عبر الفئات السنية الى وصوله الى صفوف 
منتخب الكويت ومؤكدا ان االهتمام بالبراعم 
والنشء ودعمها تعتبر من اولويات الهيئة 
العامة للرياضة ليس على مستوى كرة 
القدم فحسب بل في جميع األنشطة واأللعاب 
الرياضية املختلفة وفق توجيهات القيادة 

السياسية احلكيمة في دولة الكويت.
من ناحيته فقد عبر رئيس وفد اكادميية 
ال��ن��ادي االه��ل��ي السعودي علي العبدالله 
ع��ن سعادته ب��اح��راز اللقب وال���ذي حتقق 

وغيره من االجن��ازات بتضافر جهود وعمل 
االجهزة الفنية واالدارية والطبية والالعبني 
في مختلف فئات اكادميية النادي االهلي 
التي تعمل وفق االستراتيجية التي رسمها 
مؤسسها وداعمها الرئيسي رئيس النادي 
االهلي الفخري صاحب السمو امللكي األمير 
خالد بن عبدالله بن عبدالعزيز الذي التفي 
الكلمات بحقه نظير مايقدم من اهتمام ودعم 
متواصلني سواء للنادي االهلي واكادمييته 
الرائدة بشكل خاص والرياضة السعودية 
التي يعد أح��د رم��وزه��ا بشكل ع��ام، شاكرا 
اللجنة املنظمة للبطولة على حسن التنظيم 
ومهنئا دولة الكويت اميرا وحكومة وشعبا 

مبناسبة اليوم الوطني ويوم التحرير.
من جهته فقد شكر رئيس اللجنة املنظمة 
للبطولة احمد مدعث وزير الدولة لشؤون 
الشباب خالد الروضان على رعايته للبطولة 
كما شكر الهيئة العامة للرياضة على الدعم 
وجميع الرعاة وكذلك اللجان العاملة على 
ك��اف��ة امل��ج��ه��ودات ال��ت��ي اسهمت ف��ي جناح 

البطولة.
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عبدالعزيز حمادة

األهلي السعودي يسعى ملواصلة تفوقه على أندية إيران بدوري أبطال آسيا

الكويت يعزز صدارته ل� »دوري فيفا« بثاثية في مرمى الشباب


