
واصل األوروجواياني جيجي لعب دور البطولة ليقود 
هوليداي إن لالنتصار الثاني على التوالي، على حساب 
النصر اإلماراتي، في أقوى منافسات اليوم العاشر بدورة 
املرحوم عبدالله مشاري الروضان الرمضانية لكرة قدم 

الصاالت.
شهدت املباراة إثارة وندية لكن هوليداي إن، جنح في 

استغالل مهارة جنمه جيجي ليخرج فائزا بهدفني لهدف.
سجل لهوليداي إن، عبدالله الشمالي وجيجي، بينما 

سجل هدف النصر اإلماراتي محترفه البرازيلي أليكس 
داسيلفا. بهذه النتيجة ضمن هوليداي عبوره الى الدور 
الثاني وِفي جعبته ست نقاط، بينما توقف رصيد النصر 

عند ثالث نقاط.
في املباراة الثانية، حقق كويت ستيل انتصارا ساحقا 
على شركة س��دن اإلقليمية، بخماسية حملت توقيع 
البرازيلي مارسيلينو )هدفان( وف��الح عباس )هدفان( 
وحسام صالح، ليرفع الفائز رصيده ألربع نقاط، بينما ظل 

اإلقليمية بال نقاط.
في آخر املباريات، تعادل بنك بوبيان مع ماي فاتورة 
بهدف لكل منهما، سحل لبوبيان البرازيلي ماكسي، وملاي 

فاتورة أبو القاسم عروجي.
مباريات اليوم 

يلتقي اليوم شركة فوتسال بوتيك مع مسامي سوشي، 
وجامعة ولفرهامبتون مع املرحوم حسني أحمد الرومي، 

واملضمار مع اخلليج للكابالت.

اليوسف يقصي الكويت في البراعم 
وأقصى فريق املرحوم الشيخ خالد اليوسف منافسه 
الكويت في مستهل رحلة دفاعه عن لقب دورة البراعم، 

وفاز اليوسف بثالثية من دون رد.
وفي مباراة ثانية حقق طموح فوزا صعبا على حساب 
فريق املرحوم الشيخ سعود الناصر بهدف وحيد، في 
الوقت ال��ذي احتاج فيه املوهوبون لالحتكام لركالت 

الترجيح لتجاوز عقبة الفراعنة بثالثية مقابل هدفني.
سجل لليوسف علي دشتي، يوسف جمال وحمزة زياد، 
في حني خطف طموح الفوز بهدف عبد الله سعد وسجل 
ركالت الترجيح للموهوبني محمود عبد املهيمن، يوسف 

جمال وعبد العزيز سليم.
تقام اليوم مبارتان فيلعب أكادميية سامبا مع نادي 
الكويت ويواجه فريق املرحوم عبداحلسني عبد الرضا 

منافسه كويت بارازوكا.

ندية وإثارة في مباريات الروضان
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امل����ل����ك����ي ي����ح����اف����ظ ع��ل��ى 
للعام  األوروب����ي  عرشه 

15الثالث تواليا

راموس لصالح: 
امل��������س��������ت��������ق��������ب��������ل 

14ينتظرك

حققت الكويت وم��ص��ر واجل��زائ��ر وأس��د 
دسمان الفوز في مستهل مشوار دورة د. نائل 
الهزمي الثانية الرمضانية لكرة السلة، والتي 
تقام على صالة فجحان هالل بنادي القادسية.

وانطلت منافسات النسخة الثانية أمس 
األول، والتي تستمر حتى األول من يونيو، 
مبواجهة حماسية جمعت اجلزائر واألردن، 
حيث متكن األول من حسم نتيجة  املباراة 

.22/20
وفي املباراة الثانية حقق الكويت الفوز على 
فريق دكتور حنني 15/10، كما حققت مصر  
الفوز على سوريا 16/10، وأسد دسمان على 

االمارات 18/16.

وقمست فرق ال��دورة على 4 مجموعات، 
على أن يتأهل أول وثاني كل مجموعة الى 
دور الثمانية وال���ذي ي��ق��ام بنظام خ��روج 

املغلوب.
وتضم املجموعة األول���ى ف��رق اإلم���ارات 
العربية، واجلزائر، واألردن، وأسد دسمام، 
فيما تضم املجموعة الثانية الكويت، ومصر، 

وسوريا، ودكتور حنني الرقم.
وف���ي امل��ج��م��وع��ة ال��ث��ال��ث��ة ت��ت��واج��د ف��رق 
السعودية، واملغرب، وفلسطني، وميساكي 
ف��الور، وفي املجموعة الرابعة تتواجد فرق 
البحرين، وتونس، ولبنان، وايريا داون تاون. 
م��ن جانبه أش��اد د. نائل ال��ه��زمي باليوم 

االفتتاحي، في ظل منافسات قوية بني الفرق 
املشاركة، مشيرا الى ان اجلماهير التي تابعت 
املباريات استمتعت باملستوى الفني، كما 
شاركت في بعض الفعاليات التي أقيمت على 

هامش البطولة، وفاز بجوائز قيمة.
وكشف الهزمي ان اجلوائز ستتواصل في 
كل اي��ام البطولة، وحتى امل��ب��اراة النهائية، 

املقرر اجلمعة املقبل.
بدوره ابدى املدير التنفيذي للبطولة اسالم 
عمار، رضاه التام عن مستوى التنظم والذي 
أرتقي في اليوم االول ملستوى الطموح، مؤكدا 
ان العمل سيتواصل طوال أيام الدورة، إلسعاد 

اجلماهير وعشاق كرة السلة في الكويت.

لقطة من منافسات البطولة

هوليداي يفوز على النصر اإلماراتي في »الروضان«

منتخب مصر يواجه كولومبيا اجلمعة املقبل
أكد إيهاب لهيطة، مدير املنتخب املصري، 
أنه مت االستقرار على موعد وديتي الفراعنة 

أمام كولومبيا وبلجيكا.
وأضاف لهيطة في تصريحات صحفية، 
بأنه مت حتديد موعد مباراة مصر وكولومبيا 
ي��وم اجلمعة املقبل، في التاسعة والربع 

مساء بتوقيت إيطاليا ومصر، بينما تقام 
مباراة مصر وبلجيكا يوم األربعاء 6 يوليو  

املقبل في التاسعة إال ربع بتوقيت البلدين.
وأض��اف مدير املنتخب املصري، أنه مت 
تعديل مواعيد تدريبات الفريق في معسكره 
مبدينة بيرجامو نظرا الع��ت��دال األح��وال 

املناخية، وتقرر إقامة تدريب وحيد قبل 
موعد اإلفطار بساعتني، فيما خصص الفترة 
الصباحية الجتماع عقده مع الالعبني استمر 
ملدة ساعة. يذكر أن املنتخب املصري يلعب 
في املجموعة األول��ى بكأس العالم، برفقة 

منتخبات أوروجواي وروسيا والسعودية.

الدوري املاسي: معتز  برشم 
يغرد وحيدًا

تألق معتز برشم مجدداً في لقاء يوجني السبت املرحلة الثالثة من 
الدوري املاسي أللعاب القوى كما لفت العداء االميركي نواه اليلز االنظار 
في سباق 200 م فيما فشل مواطنه الواعد كريستيان كوملان باحراز املركز 

االول في سباق 100 م، لكنه أكد انه راض عن النتيجة.
إذا كما هو متوقع، احتكر القطري معتز برشم املركز االول في الوثب 
العالي بعدما جتاوز حاجز 2،36 م، متقدما على الروسي دانيل ليسنكو 

)2.32 م( والصيني وانغ يو الذي حل ثالثا بفارق احملاوالت.
وجنح برشم في محاولته الثالثة، وبعدما ثبت نفسه في املركز االول، 

قام بثالث محاوالت الجتياز 2.42 فلم يفلح.
واستعرض اليلز )20 عاما( ، في غياب مواطنيه جاسنت غاتلني املصاب 
وكوملان الذي شارك في سباق 100 م فقط، أمام منافسيه قاطعا املسافة 

بزمن 19،69 ثانية.
ويبدو ان اليلز يسير على خطى غاتلني اذ ان الرقم الذي سجله يزيد 
جزءا واحدا في املئة من الثانية على الرقم القياسي للسباق في لقاء يوجني 
واملسجل باسم غاتلني املثير للجدل، و12 جزءا في  املئة من الثانية عن 

الرقم القياسي الشخضي لألخير )19،57 ث(.
وخ��اض اليلز السباق في احل��ارة السابعة، وهيمن عليه من البداية 
وحتى النهاية مع سرعة رياح مساعدة بلغت احلد االقصى املسموح به )2 
مترين بالثانية(، وحل امام الترينيندادي جيرمي ريتشاردز )20،05 ث( 

والكندي آرون براون )20،07 ث(.
فشل كوملان                 

وع��ادل اليلز، بطل العالم لفئة الشباب في سباق 100 م عام 2016، 
أفضل رقم عاملي لهذا املوسم واملسجل باسم اجلنوب افريقي كالرنس 

مونياي.
وقال »على اآلخرين ان يعتادوا على هذا االمر. انا هنا لكي اسيطر«.

من جانبه، اكتفى كوملان باملركز الثاني بزمن 9،84 ثوان خلف مواطنه 
رون��ي بيكر ال��ذي سجل رقما جيدا )9.78ث(، وح��ل البريطاني ريس 

بريسكود في املركز الثالث )9،88 ث(.
ولم يتم اعتماد رقم بيكر كأفضل توقيت بسبب شدة الرياح التي تعدت 
احلد االقصى )2.4م بالثانية(، فبقي كوملان شريكا ملواطنه جايلن بايكون 

في الرقم العاملي للموسم )9.97 ث(.
وقال كوملان »انا راض عما حتقق. هذا هو سباقي االول هذا العام )في 

الهواء الطلق(، لقد خضته وانا أعاني من مشكلة طفيفة في فخذي«.
ول��دى السيدات، س��ار الصراع املنتظر في سباق 100 م بني البطلة 
االوملبية )في 100 و200 م( اجلامايكية ايالين طومسون وبطلة العالم 
االميركية ت��وري بوي في غير مصلحتهما وحت��ول لصالح العاجيتني 

ماري-جوزيه تا لو ومورييل اهوريه.
وحلت تا لو )10.88 ث( واهوريه )10.9 ث( في املركزين االولني تواليا 
امام طومسون )10،98 ث(، في حني اكتفت بوي باملركز اخلامس )11.03( 
خلف الهولندية دافني شيبرز، فضال عن تعرضها الصابة وخروجها من 

املضمار بواسطة املعسفني.  
في سباق 400 م، لم جتد بطلة أوملبياد ريو 2016 شوناي ميلر-اويبو 
من الباهاماس منافسة كبيرة من جانب بطلة العالم )2017 في لندن( 

االميركية فيليس فرانسيس.
وحلت ميلر-اويبو اول��ى مع رق��م عاملي للموسم )49.52 ث( أمام 
فرانسيس )50،81 ث( ومواطنة األخ��ي��رة شاكيما وميبلي )50.84 
ث(، فيما انسحبت االميركية أليسون فيليكس، صاحبة اكبر عدد من 
امليداليات العاملية )16 ميدالية( في الدقيقة االخيرة دون ان تقدم سببا لهذا 

االنسحاب.

سلة الكويت ومصر واجلزائر حتقق الفوز 
في دورة »الهزمي« الثانية 
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جانب من منافسات الروضانفرحة الفوز

حضور جماهيري من مختلف األعمار لقطة من منافسات البراعمتكرمي أفضل العب في البراعم

رادي يعلن انتهاء مهمته 
مع »األزرق«

ق��ال امل��درب الصربي رادي أن عالقته انتهت رسميا باملنتخب 
الكويتي األول لكرة القدم، وذلك بانتهاء مباراته مع املنتخب املصري.

ونفى رادي علمه بشأن تعاقد االحت��اد الكويتي معه لإلستمرار 
مع الفريق في املرحلة املقبلة. وأض���اف: »سأقضي أج��ازة نهاية 
املوسم بعيدا عن الكويت، ولالحتاد الكويتي كامل احلرية فيما يراه 
مسؤولوه من قرارات بشأن اختيار مدرب املنتخب«. وشدد: »أنا حاليا 
مدرب لنادي التضامن الكويتي فقط، وال ميكنني احلديث او التعليق 
على وجود رغبة داخل مجلس إدارة االحتاد في التعاقد معي حاليا. 
يذكر أنه مت االستعانة برادي لتدريب املنتخب الكويتي بشكل مؤقت 
في مباراتي األردن والكاميرون ثم اسندت إليه مهمة قيادة الفريق في 

مباراتي فلسطني ومصر.

دابس يجري عملية ناجحة 
في الرباط الصليبي

أجرى العب نادي التضامن، محمد يوسف دابس، عملية ناجحة في 
الرباط الصليبي، مبستشفى الرازي. وزار عضو مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، علي حسني الديحاني، الالعب، لالطمئنان على 
صحته. ونقل الديحاني لالعب، أمنيات رئيس مجلس إدارة االحتاد 
الكويتي لكرة القدم، الشيخ أحمد اليوسف الصباح، وأعضاء املجلس، 

له، بالتعافي والعودة للمستطيل األخضر قريبا. 

العنزي يرغب في خوض جتربة خليجية
تلقى فهد العنزي، العب نادي الكويت واملنتخب الكويتي، عرضا 

مغريا لالنتقال إلى أحد األندية اخلليجية في املوسم املقبل.
وسيعقد العنزي اجتماعا خالل األي��ام القليلة املقبلة مع أعضاء 
جلنة الكرة إلطالعهم على تفاصيل العقد، قبل رفع األمر إلى مجلس 
اإلدارة. ويرغب العنزي في موافقة مجلس اإلدارة على العقد، من أجل 

خوض حتربة احترافية جديدة في املوسم املقبل.
ومن املقرر أن يكون للجهاز الفني لفريق الكويت رأيا حاسما سواء 

باحتراف العنزي أو بقائه في املوسم املقبل.

الزمالك يوافق على استمرار شيكاباال 
في السعودية

وافق مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، على 
جتديد إعارة محمود عبد الرازق »شيكاباال« في الدوري السعودي.

وكان شيكاباال قد حتدث منذ أيام مع إدارة الزمالك، حول وجود 
عرض سعودي سيصل النادي األبيض خالل ساعات للتعاقد معه، 

مشيًرا إلى أنه يريد تكرار التجربة السعودية في املوسم املقبل.
ولعب شيكاباال في املوسم املنصرم، مع الرائد السعودي، وجنح 

في قيادته للبقاء بدوري احملترفني، بعد خوض ملحق فاصل.
ومنح مجلس الزمالك الضوء األخضر لشيكاباال، من أجل مواصلة 
مسيرته بالسعودية، وينتظر املجلس وص��ول العرض الرسمي، 

للموافقة على رحيله سواء بالبيع النهائي أو اإلعارة.


