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اجلهراء حقق أول فوز له هذا املوسم في اجلولة املاضية على حساب الساملية

عماد غازي

ت��ت��واص��ل ال��ي��وم اجلمعة منافسات املرحلة 
الرابعة عشر من دوري فيفا املمتاز لكرة القدم 
حيث يلعب الشباب مع اجلهراء، على ملعب أبناء 
األحمدي، وتختتم اجلولة مبباراتني، غدا السبت 
حيث يالقي العربي فريق النصر، ويستضيف 

الساملية التضامن على ملعب ثامر.
وترتفع وتيرة اإلثارة، مع انطالق اجلولة ال�14، 
في ظل رغبة الفرق املتنافسة على تعزيز مواقعها 
في سباق الدوري، ما بني البحث عن املنافسة على 

اللقب، أو محاولة االبتعاد عن شبح الهبوط.
ومتثل مواجهة الشباب واجلهراء، ص��راع من 
نوع خاص، فالشباب صاحب النقاط ال�7 ال بديل 
أمامه عن الفوز للتقدم خطوة، السيما وأن خسارته 

تدفع اجلهراء للمركز قبل األخير، وتهبد به إلى 
القاع.

ويستضيف ال��ع��رب��ي ص��اح��ب ال���� 22 نقطة 
النصر صاحب ال� 16 نقطة، غدا على ملعبه، في 
محاولة ملداواة جراحه عقب اخلسارة من الكويت، 
وتصطدم تطلعاته بقوة املنافس، الذي أجاد في 
مواجهاته األخيرة مع العربي، وكالهما يبحث عن 

سبيل للتقدم على قائمة ترتيب الدوري.
أم��ا الساملية ال��ث��ال��ث، فيستضيف التضامن 
السابع ب�10 نقاط، بحثا عن تعويض ما فاته، 
على أمل استعاده الوصافة بعد خسارته 5 نقاط 
بأخر جولتني، في الوقت الذي يأمل فيه التضامن 
املتطور، لتحقيق نصر يدفعهم لألمام بعيدا عن 

دائرة الهبوط.

براعم الكويت يتوجون بلقب بطولة »أسباير« الدولية

alwasat.com.kw

42 مشجعًا عقب إيقاف 
أحداث شغب في املغرب

أوقفت الشرطة املغربية نحو أربعني شخصا يشتبه تورطهم 
في أح��داث شغب شهدتها مباراة للبطولة احمللية بني فريقي 
مولودية وج��دة ونهضة ب��رك��ان، بحسب ما أف��ادت اخلميس 

وسائل إعالم محلية.
    واقتحم عشرات املشجعني أرضية امللعب الشرفي بوجدة 
)شرق(، حيث استضاف األربعاء فريق املولودية احمللي جاره 
نهضة بركان مبجرد انتهاء املباراة املؤجلة من املرحلة السادسة 
عشرة من البطولة احمللية، بحسب مقطع فيديو بثته مواقع 

إخبارية محلية.
وأظهر الفيديو اقتالع بعض كراسي امللعب وأعمدة مرمى 
وقطع حجارة ملقاة على عشبه إضافة إلى أفراد شرطة مصابني 
بينما، لم تتوفر إلى حدود منتصف نهار اخلميس أي معطيات 

حول إصابات في صفوف املشجعني.
وق��ال��ت إذاع���ة “راديو مارس” املتخصصة ف��ي ال��ش��ؤون 
الرياضية إن عدد املوقوفني بلغ 42 شخصا، بينما لم يتسن 

احلصول على معلومات من الشرطة املغربية حول عددهم.
وكانت هذه املباراة األول��ى التي جترى في امللعب الشرفي 

بوجدة بعدما أغلق عدة أشهر خضع خاللها إلصالحات.
وتتكرر أح��داث شغب في املالعب املغربية من حني آلخر، 
وسبق ان قتل مشجعان في م��ارس 2016. ومنذ ذل��ك احلني، 

تتعامل السلطات بحزم كبير في مكافحة آفة الشغب.

رفض نتائج انتخابات اللجنة 
األوملبية العراقية

    أعلنت وزارة الشباب والرياضة العراقية عدم اعترافها 
باملكتب التنفيذي اجلديد للجنة األوملبية العراقية املنتخب 
في 16 فبراير اجل��اري ورفضها لالنتخابات املذكورة معتبرة 
نتائجها غير شرعية، وذلك حسب بيان للوزارة بعد خمسة أيام 
من اج��راء خامس انتخابات للجنة األوملبية العراقية منذ عام 

2003 الذي اجتاحت فيه الواليات املتحدة العراق.
وجاء في بيان وزارة الشباب والرياضة “ُتعد الوزارة أعلى 
جهة قطاعية حكومية مسؤولة عن رعاية وادارة حركة الرياضة 
في العراق، وتكون مسؤولة عن وضعها ومتابعتها مبا ينسجم 
والتوجهات الرسمية”. ل��ذا تعلن وزارة الشباب والرياضة 
موقفها الرافض النتخابات املكتب التنفيذي للجنة االوملبية 
الوطنية العراقية التي جرت في 16 احلالي وان نتائجها غير 
شرعية”. وتابع بيان ال���وزارة “اللجنة  االوملبية لم تلتزم 
بتنفيذ كامل ما جاء بتوجيهات اللجنة األوملبية الدولية املبلغة 
لها مبوجب رسالتها املرسلة منذ عام 2017 التي ُعدت مبثابة 
خارطة طريق إلنهاء الوضع املضطرب والفراغ القانوني الذي 
يعطل اللجنة األوملبية عن أداء مهامها بالشكل القانوني املطلوب 
والرسالة هذه ُتلزم األوملبية التعاون مع املؤسسة احلكومية 
الرسمية من أجل اكمال تشريع قانون جديد لها، ميكن مبوجبه 

عقب ذلك إجراء انتخاباتها”.
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األهلي يرفض موعد مواجهة بيراميدز 
في الكأس واحتاد الكرة يرد

مواجهة خارج التوقعات بني 
الشباب واجلهراء في دوري فيفا

توج منتخب براعم الكويت مواليد 2006، 
بلقب بطولة “أسباير” الدولية، التي أقيمت 
بالعاصمة القطرية الدوحة واختتمت األربعاء، 
مبشاركة فريق األكادميية ونادي دينامو كييف 

األوكراني.
وحقق منتخب البراعم الفوز على دينامو 

كييف األوكراني بنتيجة )2-0(، قبل أن ينجح 
في الفوز على فريق أكادميية “أسباير” بنتيجة 
)2-1(.  ف��ي ال��وق��ت ال��ذي حصد فيه منتخب 
األشبال مواليد 2005 املركز الثاني في نفس 
البطولة، بعد أن خسر في أولى املباريات أمام 
دينامو كييف األوكراني بهدفني نظيفني، فيما 

متكن في املباراة الثانية من حتقيق الفوز على 
“أسباير” بنتيجة )2-3(.

وتأتي مشاركة منتخبي الكويت لألشبال 
والبراعم ضمن خطة اللجنة الفنية لالحتاد 
لتجهيز املنتخبني لالستحقاقات املقبلة عقب فترة 

اإليقاف التي أثرت سلًبا على كافة املنتخبات.

اليرموك يسعى إلعالن تأهله
رسميًا من بوابه برقان

ق���رر مجلس إدارة األه��ل��ي 
ل��ك��رة ال���ق���دم أم���س اخلميس 
اإلل��ت��زام بقرار مجلس اإلدارة 
ف��ي اجتماعه ال��ط��ارئ بتاريخ 
9 فبراير احلالي الرافض بتاتا 
استبدال أي مباراة للفريق في 
مسابقة ال��دوري مبباراة أخرى 
ف��ي مسابقة ال��ك��أس استجابة 

لضغوط أي طرف.
وطالب األهلي احت��اد الكرة 
الذي أعد جدول الدوري بنفسه 
االلتزام بجدوله واحلفاظ على 
ثوابته قبل األندية ومت إخطاره 
بهذا القرار في 10 احلالي قبل 
إجرائه أي تعديالت جديدة على 
جدول الدوري. كما قرر التأكيد 
ع��ل��ى اح��ت��ف��اظ ال��ن��ادي بكافة 
احلقوق املشروعة دون استبعاد 

اللجوء الى اإلجراءات القانونية 
ال��ت��ي ات��خ��ذه��ا مجلس اإلدارة 
بخصوص انتهاك اللوائح في 
اجتماع احتاد الكرة مع رؤساء 
وممثلي األن��دي��ة. ورد االحت��اد 
احمللي مخاطبا أندية ال��دوري 
ب��ال��ت��أك��ي��د ع��ل��ى ع���دم مخالفة 
اج��راءات التراخيص املمنوحة 
لها كشرط أساسي لتجديدها، 
حيث يتم مبوجبها املشاركة في 

بطوالت األندية األفريقية.
واستند االحتاد املصري الى 
امل��ادة 9-1 )املعايير(، اضافة 
إلى االقرار املوقع من قبل األندية 
ف��ي ه��ذا اخل��ص��وص وم��ن بينه 
االلتزام باملشاركة في املسابقات 
ال��ت��ي ينظمها االحت���اد خاصة 

الدوري وكأس مصر.

كما قرر االحتاد التأكيد على 
احتفاظ النادي بكافة احلقوق 
امل��ش��روع��ة دون تفريط حيال 
اإلجراءات القانونية التي اتخذها 
مجلس اإلدارة بخصوص انتهاك 
اللوائح في اجتماع احتاد الكرة 

مع رؤساء وممثلي األندية.
وك���ان���ت جل��ن��ة امل��س��اب��ق��ات 
ب��احت��اد ال��ك��رة ق��د ح���ددت 28 
فبراير احل��ال��ي م��وع��دا ملباراة 
األهلي وبيراميدز فى دور ال�16 
ملسابقة مصر ف��ي ال��ي��وم ذات��ه 
الذي كانت فيه املواجهة بينهما 
مقررة في ال��دوري احمللي بناء 
على طلب بيراميدز الذى رفض 
مواجهة األهلي في الدوري قبل 
مواجهة األهلي والزمالك املؤجلة 

من مرحلة الذهاب.

تقام ال��ي��وم اجلمعة، اجل��ول��ة ال�15 م��ن عمر 
دوري الدرجة األولى عبر مباراتني، حيث يلعب 
برقان مع اليرموك على إستاد عبد الله اخلليفة 
الصباح، في حني يواجه الساحل الصليبخات 
على ملعب الساحل في أبوحليفة. ومتثل اجلولة 
احلالية محطة مهمة في سباق التأهل للممتاز في 
ظل الصراع احملتدم على بطاقتي التأهل للعب مع 
الكبار في املوسم املقبل، حيث يتأهل بطل الدرجة 

األولى والوصيف مباشرة إلى الدوري املمتاز.
في املباراة األولى يقف اليرموك املتصدر ب�26 
نقطة على بعد خطوة من إع��الن تأهله رسمًيا 

عندما يالقي برقان ثالث الترتيب ب�14 نقطة.
ويكفل الفوز لليرموك التأهل، في حني تؤجل 
خسارته أو تعادله إعالن تأهله للجوالت املقبلة، 
في الوقت الذي يحتاج فيه برقان للفوز للتمسك 
ببارقة األم��ل في املنافسة على التأهل حيث أن 
خسارته حتفظ له حظوظ ضئيلة في املنافسة 
على البطاقة الثانية فقط.  اليرموك يرغب في 

العودة لسكة االنتصارات عقب اخلسارة املفاجئة 
أم��ام خيطان باجلولة املاضية ويعول مدربهم 
الوطني هاني الصقر على جهود جاكو مع وسام 
اإلدريسي إلى جانب سمير العروسي ويوسف 

جنف مع عذبي شهاب لتحقيق ذلك.
باملقابل يطمح الوطني وليد نصار لتجاوز 
نتائج الفريق السلبية وحتقيق النصر معتمًدا 
على قدرات محمد سالم وأحمد عبد الله مع جون 
م���ارك.  وال يقل اللقاء الثاني أهمية فالساحل 
الوصيف ب� 20 نقطة يسعى للضرب بقوة عندما 
يستضيف الصليبخات الرابع ب� 12 نقطة من أجل 
تقليص الفارق مع املتصدر لتعزيز حظوظه في 

اقتناص البطاقة الثانية على أقل تقدير.
امل��درب الوطني عبد الرحمن العتيبي، يعتمد 
على عيسى باه ومحمد جمال على جانب العائد 
من اإلصابة عبد احملسن العجمي مع محمد نعيم 
في حني تتمثل قوة الصليبخات في محمد العالطي 

وتيتي إلى جانب مشعل ذياب.


