
واصلت العبة نادي جاغوار 
ل��ك��رة ال��ق��دم التونسية سناء 
بوغالب تقدمي مستوى رائ��ع 
خالل مباريات الدوري النسائي 
ال���ذي ي��ق��ام على م��الع��ب ن��ادي 
سلوى الصباح، حيث سجلت 
4 أه��داف وصنعت 10 وق��ادت 
فريقها لصدارة ال��دوري، وهو 
ما قد يفتح الباب أم��ام األندية 
النسائية لتكرار جتربة بوغالب 
واستقطاب محترفات جدد في 
ظل التطور ال��ذي تشهده الكرة 
النسائية في البالد، بالتزامن مع 
زيارة وفد الفيفا النسائي الذي 
بحث مع العديد من املسؤولني 
ع��ن امل��ن��ظ��وم��ة ال��ري��اض��ي��ة في 

الكويت سبل تطوير اللعبة.
ب��وغ��ال��ب ال����ذي ت��ب��ل��غ من 
العمر 24 عاما واصلت الظهور 
مب��س��ت��وى ف��ن��ي وب��دن��ي مميز 
للغاية لفت انتباه املتابعني، 
وسبق للحترفة التونسية أن 
قدمت عروضا قوية في الدوري 
ال��ق��ط��ري ع��ام 2017 وحققت 
بطولة ال���دوري مع فريق قطر 
القطري كذلك عملت ف��ي سلك 
التدريب بالنادي القطري لفريق 

17 سنة سيدات.
وعلى صعيد اللعب الدولي 

شاركت بوغالب في تصفيات 
كأس العالم 3 مرات مع املنتخب 
ال���ت���ون���س���ي حت����ت 20 س��ن��ة 
وايضا لعبت تصفيات أفريقيا 
م��ع ال��ف��ري��ق األول التونسي 

ل��ل��س��ي��دات. وت��ط��م��ح بوغالب 
احلاصلة على رخصة تدريب 
من االحت��اد الدولي لكرة القدم 
ع��ام 2016-2017  ورخصة 
التدريب الدولية C من اإلحتاد 

اإلفريقي لكرة القدم، 
في خوض جتربة التدريب، 
حيث عملت في املراحل السنية 
ب���ن���ادي���ي ال��ن��ج��م ال��س��اح��ل��ي 

التونسي ونادي قطر القطري.

كاظمة يسعى للتويج بكأس االحتاد
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احملترفة التونسية سناء بوغالب

الشباب يتطلع للثأر من كاظمة
في كأس االحتاد 

يواجه كاظمة، نظيره الشباب، اليوم 
الثالثاء، في نصف نهائي كأس االحتاد 
فيما جتمع املواجهة الثانية بني القادسية 

والفحيحيل.
وجن��ح كاظمة والقادسية في تصدر 
املجموعتني، وإعالن تأهلهما مبكرا، فيما 
ج��اء ص��ع��ود الشباب والفحيحيل بعد 
خوض اجلولة األخيرة من دور املجموعات 

على حساب الكويت واجلهراء.
وف��ي م��ب��اراة ال��ي��وم يبحث البرتقالي 
حامل اللقب في آخ��ر نسختني، لتحقيق 
الفوز على الشباب، منافسه في نهائي 
النسخة املاضية من أج��ل بلوغ النهائي 

للمرة الثالثة على التوالي.
ويبحث الشباب عن رد الدين لكاظمة، 

من أجل استكمال مشواره بنجاح، خاصة 
بعد فوزه في آخر مواجهات ال��دور األول 

على الكويت.
صفوف الفريقني تبدو مكتملة، حتضيًرا 
للقاء الذي ال بديل خالله عن الفوز، ويأمل 
“السفير” بقيادة عبد احلميد العسعوسي 
في مواصلة نتائجه اإليجابية، معواًل 
على قوته الضاربة املمثلة في ناصر فرج 
وف��ان��درل��ي وب��ن��در بورسلي وع��ب��د الله 

الشرهان.
في املقابل، يأمل خالد الزنكي مدرب 
ال��ش��ب��اب، إل��ى استغالل ص��ح��وة فريقه 
لبلوغ النهائي، من خ��الل االعتماد على 
منور املطيري مع محمد زنيفر إلى جانب 

سوما نابي.

أم���ا ال��ل��ق��اء ال��ث��ان��ي ب���ني ال��ق��ادس��ي��ة 
والفحيحيل، اللذين تقابال السبت املاضي 
في الدوري احمللي، وفاز األصفر برباعية 
دون رد، يبدو مختلًفا إلى حد كبير لرغبة 
األش����اوس ف��ي ال��ت��ع��وي��ض، وم��ح��اوالت 

الفحيحيل ملواصلة التقدم.
ويفقد األصفر، جهود العبيه الدوليني، 
لذلك من املنتظر أن تشهد املباراة إشراك 
ع���دد م��ن ال��الع��ب��ني ال��ص��اع��دي��ن أم��ث��ال 
حسني غملوش وراش���د ال��دوس��ري إلى 
ج��ان��ب أص��ح��اب اخل��ب��رة ص��ال��ح الشيخ 
والنيجيري بوبكر، في الوقت الذي يعول 
فيه الفحيحيل على جرشون كوفي ومنذر 
بوعمارة وبوشعيب السفياني وعباس 

القالف.

كشف ن��ادي الساملية ع��ن توقيع 10 أن��دي��ة من 
أعضاء اجلمعية العمومية الحتاد الكرة، على مذكرة 
استنكار لتصريحات علي الديحاني رئيس اللجنة 
الفنية باالحتاد في أحد البرامج التليفزيونية، التي 
ُوِصفت بغير املسؤولة. ونشر املوقع الرسمي لنادي 
الساملية، املذكرة التي حملت توقيع ممثلي أندية 

الفحيحيل، والساحل، والصليبخات، والعربي، 
وكاظمة، واجلهراء، واليرموك، والشباب، وبرقان 
إلى جانب الساملية. وجاء باملذكرة: “نستنكر نحن 
أعضاء اجلمعية العمومية باالحتاد الكويتي لكرة 
القدم، التصريح غير املسئول، والكالم غير الالئق 
الذي بدر من رئيس اللجنة الفنية باالحتاد من خالل 

مداخلة في أحد البرامج التلفزيونية والذي تعرض 
من خالله بألفاظ غير الئقة ألح��د رؤس��اء األندية، 

وعضو باجلمعية العمومية لالحتاد”.
كما أث��ار بيان الساملية، س��وء عمليه اختيارات 
الالعبني للمنتخب األومل��ب��ي، املقبل على املشاركة 

بالتصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس آسيا 2020.

السعودية تنظم مونديال السلة للمدن
أقيمت أمس اإلثنني، مراسم توقيع عقد 
استضافة السعودية لبطولة العالم لكرة 
السلة للمدن 3×3، املقرر إقامتها منتصف 

أكتوبر املقبل.
ومت التوقيع بحضور األمير عبد العزيز 
بن تركي الفيصل رئيس اللجنة األوملبية 
ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة، ورئ��ي��س االحت���اد 
السعودي لكرة السلة عبد الرحمن املسعد 
والنائب األول لالحتاد ال��دول��ي إجناسيو 

أن���دري���س، وذل���ك ف��ي ق��اع��ة االج��ت��م��اع��ات 
الرئيسية باملجمع األوملبي مبدينة الرياض.

وقال األمير عبد العزيز إن هذه اإلتفاقية 
تنص على إقامة البطولة مبحافظة جدة في 
أكتوبر املقبل، مشيرا إلى أنها تعد خطوة 
أولية الستضافة بطوالت عاملية أكبر في 
املستقبل القريب، والتي تعزز من مكانة 

اململكة رياضيا على املستوى العاملي.
ومن جانبه ، قدم إجناسيو أندريس شكره 

وتقديره لالحتاد السعودي لكرة السلة على 
استضافة البطولة معبرا عن ثقته بنجاح 
اململكة في هذه االستضافة نظرا لإلمكانيات 

التي متتلكها.
وثمن رئيس االحت���اد ال��س��ع��ودي لكرة 
السلة ، دعم رئيس اللجنة األوملبية العربية 
السعودية ، في استضافة البطولة والتي 
تعد من أق��وى البطوالت العاملية ملسابقة 

3×3 للمدن لكرة السلة.


