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 )محمد ماهر(محترف العربي السوري محمد زينو يتخطى العب التضامن فهد دابس

وعاد املوس���وي م���رة أخرى 
واخت���رق دف������اع التضامن 
وس���جل اله���دف الثاني دون 
ان يجد من مينع���ه )28( ثم 
سجل محمد زينو الهدف الثالث 
بال����حارس  ت��ام  انفراد  بعد 

املنصور )29(.
لع���ب العرب���ي بعناصره 
التي قادها أحمد  األساس���ية 
موسى في الوسط واملوسوي 
وزينو في الهجوم واألخيران 
احسنا استغالل الفرص التي 
سنحت لهما وضغط األخضر 
اليمنى وس���اعده  من اجلهة 
ان خصم���ه لم يك���ن حاضرا 
للدفاع عن مرماه ومتكن خط 
العربي من االستحواذ  وسط 
كامال عل���ى منطقة املناورات 

خسر األول 1-5، وبذلك صعد 
اليرموك الى الدور ربع النهائي 
ليواجه القادسية، فيما يلعب 
العربي مع الساملية في الدور 

ذاته يوم االثنني املقبل.
أطبق اخلصم على خصمه أو 
لنقل ان األخضر لم يجد أمامه 
خصما امنا كان فريقا مهلهال 
بطيئا ال يقوى على الدفاع عن 
مرماه فكان األمر سهال للغاية 
فما عليك سوى حتريك الكرة 
الى األمام وستجدها هدفا سجل 
العربي 3 أهداف في الش���وط 
األول دون عناء بدأها حسني 
املوس���وي بعد حتضير جيد 
للكرة من السوري محمد زينو 
سددها بقوة على يسار حارس 
التضامن نواف املنصور )18( 

ناصر العنزي  ـ فهد الدوسري ـ 
عبداهلل العنزي

ال���ى دور  العربي  تأه���ل 
الثمانية لكأس سمو األمير بعد 
فوزه املستحق على التضامن 

ب� 6 أهداف دون مقابل.
وسجل له حسني املوسوي 
)18، 28( ومحم���د زينو )29( 
وخوسيه روجيريو )74( وأمير 
سعيود )89( وفهد احلشاش 

.)93(
ولم يجد األخضر صعوبة 
في حتقيق الفوز بل انه كان في 
طريقه لتسجيل نتيجة كبيرة 
في حني ان التضامن كان صيدا 

سهال للغاية.
الس���املية  وف���ي مب���اراة 
وخيطان فاز الس���ماوي 0-2 
وس���جل له عبداهلل البريكي 
)18( ومشاري العازمي )63(، 
أدار اللقاء ناصر العنزي وأنذر 
فايز نصار من خيطان لضربه 
احملترف النيجيري بالساملية 

إميانويل.
وفي لقاء اجلهراء واليرموك 

من تسديدة كرة ثابتة خدعت 
احلارس املنص���ور )74( ثم 
اجلزائري أمير س���عيود اثر 
متريرة متقنة من نواف الشويع 
الكرة فوق احلارس  أس���قط 
)89( ثم كان الهدف السادس 
اجلميل سجله فهد احلشاش 

من منتصف امللعب )93(.
أدار املباراة احلكم محمود 
البلوش���ي وجنح في إدارتها 
وطرد مداف���ع التضامن ماجد 

مصطفى )22(.

ختام الدور التمهيدي

الى ذلك، تختتم مساء اليوم 
منافسات الدور التمهيدي بإقامة 
3 مباريات ضم���ن املجموعة 
الث���انية حي�����ث يتقابل في 
االولى كاظ���مة م���ع الساحل 
على ستاد صباح السالم، فيما 
يواجه النصر الش���باب على 
ملعب ثامر وتختتم املباريات 
بلق���اء يجم���ع الصليبخات 
والفحيحي���ل عل���ى ملع���ب 

التضامن.

عبدالعزيز جاسم
بعد 3 جوالت من كأس االحتاد 
اآلس����يوي لكرة الق����دم بات على 
القادسية والكويت وكاظمة التفكير 
جيدا في اجلوالت املقبلة وان كان 
كاظمة الذي حص����ل على النقاط 
كاملة ومنها 6 نقاط خارج ارضه 
بات قريبا من التأهل بصورة كبيرة 
السيما انه ازاح املتصدر السابق 
ناساف االوزبكي من عرش الصدارة 
وتغلب عليه على ارضه 2-1، لذلك 
من املمك����ن ان يصعد كاظمة الى 
الدور الثاني حتى في حال تعادله 
في اجلولة املقبلة امام ناساف على 
س����تاد الصداقة والسالم في حال 
وقع النجمة واجليش السوري في 

فخ التعادل مرة اخرى.
اما القادسية فقد عاد مرة اخرى 
الى وضعه الطبيعي واصبح ثانيا 
بعد فوزه الشاق على ايست بنغال 
الهندي 3-2 في كلكتا ولكن ليس 
هذا هو طموح االصفر الذي دائما 
ما يسعى الى الصدارة وال يفرط 
فيه����ا ورمبا يك����ون وضع حامل 
اللقب الكويت هو االسوأ بالرغم 
من انه لم يشارك في هذه اجلولة 
الن مجموعت����ه تضم 3 فرق فقط 
وسيضطر للراحة ايضا في اجلولة 
املقبلة لكن فوز اخوة تشرش����ل 
الهندي على الهالل الساحلي اليمني 
رمبا يعقد حسابات املجموعة كون 
مباراة الكويت مع الهالل في اليمن 
وبالتالي في حال فوز اخوة تشرشل 
عل����ى ارضه على اله����الل اليمني 
سيعقد حس����ابات االبيض لعدة 
اسباب اولها ان االبيض والقادسية 
وكاظمة ال يريدون الوصافة بسبب 
االفضلية للمتصدر والتي متنحه 
لعب مباراة الدور الثاني على ارضه 
بنظام خروج املغلوب من مباراة 
واحدة كما ان الوصافة الي منهما 
تضع احتمال املواجهة مع بعضهما 
البعض الن نظ����ام كأس االحتاد 
اآلسيوي ال يعترف بنظام جتنب 
فريقني من دولة واحدة للعب مع 
بعضهم����ا البعض وهو ما يجعل 
الفوز شعار فرقنا للعب من اجل 
الصدارة وليس التأهل فقط ألنهم 
على االقل سيتجنبون ذلك االحتمال 

في دور ال�16 لكون البطولة تلعب 
بنظام املقص كل متصدر إلحدى 
املجموعات مع ثان����ي املجموعة 

االخرى.
 كاظمة »تسلم يمينك«

فعال »تس����لم ميينك يا كاظمة 
على ادائك ونتائجك املميزة« بالرغم 
من وقوعه ف����ي اصعب مجموعة 
بكأس االحتاد اآلسيوي اال انه كسب 

اسجل انا في مرمى اخلصم« وفعال 
فبعد تسجيل التقدم لناساف عاد 
كاظمة وسجل هدفني كانا كفيلني 
بخطف الصدارة من ناساف واذا 
اراد بالتشي احلفاظ على هذا الفريق 
فان عليه ان يريح اخطر العبيه فهد 
العنزي من مشقة بعض املباريات 
ان حس����مت النتيجة في بدايتها 
الن املستوى الذي يظهر عليه هذا 

بإدخال املدافع عامر معتوق بدال 
منه حيث يلعب ظهيرا امين اال انه 
عاد بالنقاط الثمينة بفضل تألق 

النجم بدر املطوع.

»األبيض« تعودنا عليه

بالرغم من انه لم يشارك في هذه 
اجلولة اال ان األبيض مطالب في 
اجلوالت املقبلة بأن يعود فارسا 

الرهان والذي يقول انك سفير الكرة 
ألنه من الصعب ان يحقق اي فريق 
آسيوي الفوز على الفرق االوزبكية 
في عقر دارها وهذا ما فعله في اول 
مشاركة بعد غياب طويل وما مييز 
البرتقالي انه ال يتراجع الى الدفاع 
مهما كان املنافس الن شعار مدربه 
الروماني ايلي بالتشي »ال يهمني كم 
هدفا يدخل في مرماي بل كم هدفا 

من الفريق بطال النه يكمل بثبات 
ويفوز م����ن مباراة الى اخرى الن 
اخليارات غير موجودة في املباراة 
وما زاد العبء اكثر على الفريق انه 
لعب بدرجة حرارة عالية وارضية 
لعب صناعية ثم جاءت اصابة العب 
الوسط فهد العنزي االحتياطي في 
التشكيلة األساسية والن اخليارات 
محدودة قام املدرب محمد ابراهيم 

الالعب في الفترة االخيرة يجعله 
االفضل في مسابقة كأس االحتاد 
اآلسيوي وبات محط انظار اكثر 

االندية التي تريد التعاقد معه.
لن يلوم احد القادسية بعد فوزه 
بشق األنفس على ايست بنغال الن 
جميع الظروف لم تخدمه في الفترة 
السابقة سواء كانت اعتذارات او 
غيابات لظروف او اصابات جتعل 

كما كان الن وضعه وصيفا مع كل 
االحترام لباقي الفرق غير منطقي 
كونه حامل اللقب ولكن كما عودنا 
األبيض انه ال خوف عليه فدائما 
ينهض بقوة كما انه استرد قوته 
بعودة البحريني عبداهلل املرزوقي 
ووليد علي وفهد عوض بتشافيهم 
من اإلصابة واألع����ذار في الوقت 

احلالي ليس لها مكان. 

نتيجة جهد العبيه وانتشارهم 
السليم في امللعب، وأضاع ايضا 
العبو األخضر بعض الفرص 
التي كانت كفيل���ة برفع غلة 

املباراة.
ولم يكن التضامن قادرا على 
صد هجمات خصمه بعدما ظهر 
ضعف وسطه ودفاعه واعتمد 
على الهجمات املرتدة التي لم 
تشكل خطرا على حارس مرمى 
العربي يوسف الثويني اللهم 
إال في كرة واحدة سددها حامد 
الرشيدي حولها الثويني الى 

ركنية.
وفي الشوط الثاني لم يتغير 
احلال عن س���ابقه، س���يطرة 
عرباوية مطلقة توجت بهدفني 
س���جلهما خوسيه روجيريو 

العربي »يستعرض« على التضامن بـ »الستّة«
 كاظمة لتفادي الغرق بالساحل.. والنصر لمواصلة تألـقه أمام الشباب في ختام الدور التمهيدي لكأس األمير

جنم القادسية بدر املطوع أنقذ »األصفر« من التعادل أمام إيست بنغال

فيصل اجلزاف مترئسا اجتماع بطولة الهجن

كاظمة »يازينه« ..واألصفر يستعيد جزءًا من بريقه
بعد 3 جوالت من كأس االتحاد اآلسيوي.. فرقنا تسعى للصدارة تجنبًا لمواجهة بعضها

الجزاف يرأس اجتماع اللجنة المنظمة لبطولة الهجن

الذي  الكبير  ظل حجم املشاركة 
ستشهده البطولة هذا العام سواء 
من االشقاء اخلليجيني والعرب أو 
من االصدقاء االوروبيني، حيث 
جنحت البطولة في جذب املزيد من 
املشاركني خالل االعوام املاضية، 
وأصبحت مبنزلة مرجع لرياضة 
التراث العربي���ة، مضيفا انه مت 
تشكيل جلان البطولة الفرعية.

اللجنة العليا.
من جانبه، قال توفيق العيد 
مدير ادارة االعالم والنشر ورئيس 
اللجن���ة االعالمي���ة بالبطول���ة 
ان االجتماع تن���اول وضع آلية 
التجهيز والتحضي���ر للبطولة 
من كل النواحي املالية واالدارية 
ووض���ع جدول زمن���ي لالنتهاء 
من جميع االعم���ال قبل انطالق 

البطولة بوقت كاف، السيما ان 
بطولة هذا العام ستكون مبنزلة 
الرياضي  مسك اخلتام للنشاط 
والبطوالت اخلليجية والعربية 
الكويت هذا  الت���ي ستش���هدها 

املوسم.
وقال العيد ان اجلزاف اوضح 
خالل االجتماع ان الوقت املتبقي 
يتطلب بذل املجهود املضاعف في 

حض رئي���س مجلس االدارة 
املدير العام للهيئة العامة للشباب 
والرياضة رئيس اللجنة املنظمة 
العليا لبطولة الكويت العاشرة 
لس���باق الهجن فيصل اجلزاف، 
اللجان العامل���ة بالبطولة على 
بذل أقص���ى اجله���ود ملواصلة 
النج���اح الذي حققت���ه البطولة 
في االعوام السابقة منذ انطالقها 
2001 وإظهارها بالشكل واملضمون 
الالئقني بالرعاية السامية لصاحب 

السمو األمير.
جاء ذل���ك في االجتماع االول 
العليا لبطولة  للجنة املنظم���ة 
الهجن  العاشرة لسباق  الكويت 
التي ستقام خالل الفترة من 18 الى 
22 ابريل املقبل والذي عقد بحضور 
د.حمود فليطح نائب املدير العام 
الرياضة ونائب رئيس  لشؤون 
العليا املنظمة، وحسني  اللجنة 
مانع الدواس رئيس نادي سباق 
الهجن واملنس���ق الع���ام وربيح 
العجمي أمني السر العام للنادي 
البطول���ة وجابر عباس  ومدير 
مقرر اللجنة العليا وجميع اعضاء 

مبارك: دخول عجب وفاضل 
ومجيد تدريبات القادسية 

عبدالعزيز جاسم
اكد مدير الفريق االول بنادي القادسية 
جمال مب���ارك ان الالعب���ني املصابني 
حس���ني فاضل واحم���د عجب ومجيد 
طالل تعافوا من اصاباتهم ودخلوا في 
مرحلة التدريب���ات اجلدية، وبالتالي 
باتوا قادرين على اللعب مع الفريق في 
املباريات املقبلة لكن مشاركتهم تبقى 
بيد املدرب محمد ابراهيم الذي يختار 

اسماء العبيه للمشاركة.
 وأشار الى ان االصابة املؤثرة والتي 
حلقت بالالعب فه���د االنصاري رمبا 
تخرجه من حس���ابات املوس���م حيث 
يعاني من اصابة بالركبة ومن احملتمل 
عالج���ه خارج الب���الد اذا لم تطرأ اي 
ايجابيات على شفائه منها طوال الفترة 

املاضية.
وبني مبارك ان هناك اصابات حتتاج 
الى فترة عالج من اسبوع الى اسبوعني 
وهي لكل من السوري فراس اخلطيب 
وحمد العنزي وعبدالعزيز املش���عان 
الذي يعاني من اصابة باالنكل وكذلك 

صالح اجلمعة.
 وأوض���ح ان هناك العبا آخر دخل 
قائمة املصابني وهو عمر بوحمد بعد ان 
تعرض الى اصابة باالنكل في التدريبات 
االخيرة ويحتاج الى فترة راحة لكي 
نعرف مدى فت���رة غيابه عن الفريق 

بالفترة املقبلة.
واش���ار الى ان الظروف التي مير 
به���ا االصفر قهرية وتربك حس���ابات 
اي فريق لكن القادسية اثبت ان لديه 
العبني قادرين على سد النقص وحتقيق 
االنتصارات وخي���ر دليل الفوز على 
ايست بنغال الهندي في كأس االحتاد 
اآلس���يوي وكذل���ك مواصلته لتصدر 

الدوري املمتاز حتى اآلن.
ولفت الى ان االصفر يأمل حتقيق 
جميع االلقاب في املوسم احلالي ألنه 
قادر على ذلك وميل���ك كل االمكانات، 
متمنيا ان يبتعد شبح االصابات الذي 

بات عدو االصفر االول.

وفد »المرأة«  يغادر إلى اإلمارات ختام »أساتذة آسيا« للبولينغ اليوم
يغادر اليوم وف����د الكويت لرياضة املرأة متوجها 
الى العاصمة اإلماراتية أبوظبي للمشاركة في ألعاب 
وأنشطة الدورة الثانية لرياضة املرأة اخلليجية برئاسة 
الشيخة نعيمة األحمد رئيس جلنة املرأة والرياضة 
باللجنة األوملبية الكويتية ورئيس اللجنة التنظيمية 
لرياضة املرأة مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية، 
وتقام البطولة حتت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك 
رئيس االحتاد النس����ائي العام اإلماراتي خالل الفترة 
من 28 مارس وتستمر حتى االول من ابريل املقبل، في 
كرة القدم للصاالت والتايكوندو وألعاب القوى لذوي 
االحتياجات اخلاصة والفروس����ية والرماية وألعاب 

القوى والكرة الطائرة والبولينغ.
وقالت الشيخة نعيمة األحمد ان النسخة الثانية 
من الدورة س����تقام على مدى 5 ايام مبا في ذلك حفال 
االفتتاح واخلتام، موضحة ان جلنة املرأة والرياضة 
تهدف من خالل هذه املش����اركة ال����ى إتاحة الفرصة 
لفتيات وسيدات الكويت الكتساب العديد من اخلبرات 
واملهارات اإلدارية والفنية التي متثل رافدا مهما إلثراء 
رياضة املرأة من خالل تطبيق تلك اخلبرات على ارض 
الواقع، اضاف����ة الى ان الدورة تعزز أواصر العالقات 
والروابط بني املنتخبات املش����اركة، ومتنح الفرصة 
املثالية لالعبات الختب����ار قدراتهن الرياضية الفنية 
واإلدارية وحتقيق مكتسبات وفوائد عديدة ستسهم 
بصورة كبيرة في دعم احلركة الرياضية النس����ائية 

في دول مجلس التعاون.

برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
تختتم اليوم بطولة أساتذة آسيا للبولينغ رجال وسيدات 
في الثالثة من بعد الظهر بصالة كوزمو والتي استضافها 

نادي البولينغ خالل الفترة من 24-26 اجلاري.
وسيبدأ اليوم اخلتامي من التاسعة صباحا حيث يتم 
تزييت اخلطوط ثم بعد ذلك تبدأ في العاشرة اجلولة الثانية 
للس����يدات لقائمة ال� 8 حيث يتم اختيار افضل 4 العبات 

لألدوار النهائية حيث يقام الدور نصف النهائي.
أما بطولة أساتذة الرجال فتبدأ اجلولة الثانية لقائمة 
ال� 8 في الثانية عش����رة والنصف ظهرا الختيار افضل 4 
العبني للعب في الدور نصف النهائي. وش����هدت اجلولة 
األولى صراعا كبيرا بني ال� 16 العبا الذين ميثلون النخبة 
في آس����يا ومبجرد انطالق املنافسات على اخلطوط كان 
هناك س����باق محموم بني اجلميع وكان الثنائي باس����ل 
العنزي وخالد الدبيان من ابرز الالعبني في هذه اجلولة 
عل����ى الرغم من تبادل املراكز في قائمة ال� 8 وكأنها لعبة 
الكراسي املوسيقية إلى أن جنح العنزي والدبيان من ختام 
هذه اجلولة وهم داخل قائمة ال� 8. ومن خالل املنافسات 
خالل ه����ذه اجلولة وضح متاما ان مه����ارات ال� 16 العبا 
ومس����توياتهم الفنية متقاربة الى حد بعيد وكان جنما 
الكويت في حالة فنية طيبة في معظم األشواط. وكانت 
اجلولة الثانية التأهيلية لقائمة ال� 8 بالنس����بة للرجال 
والس����يدات قد انطلقت امس واتسمت املنافسات بنفس 
احلماس وكانت القائمة تتغير بصورة نسبية وكان جنما 

الكويت باسل والدبيان داخل قائمة ال� 8.

مباريات اليوم
6:30الرياضية الثالثةصباح السالمكاظمة � الساحل
6:30الرياضية بلسثامرالنصر � الشباب

6:30�التضامنالصليبخات � الفحيحيل

ترتيب الفرق بعد الجولة الثالثة
المجموعة الثانية

النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالفريق
2110434اخوة تشرشل

2020442الكويت
2011341الهالل الساحلي

المجموعة الثالثة
3300419كاظمة

3201736ناساف كارشي
3012241اجليش
3012161العهد

المجموعة الرابعة
3210837االحتاد

3120435القادسية
3111654النجمة

30033100ايست بنغال

المباريات المتبقية لكاظمة
كاظمة � ناساف6 � 4

كاظمة � اجليش20 � 4 
العهد � كاظمة27 � 4

المباريات المتبقية للقادسية
القادسية � ايست بنغال6 � 4
النجمة � القادسية20 � 4
القادسية � االحتاد27 � 4

المباريات المتبقية للكويت
الهالل الساحلي � الكويت21 � 4

الكويت � اخوة تشرشل28 � 4 


