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اعتبر القائد العام لش��رطة دبي 
الفريق ضاحي خلف��ان تعقيبا على 
األحداث التي شهدتها مباراة الوصل 
اإلماراتي والنصر السعودي في إياب 
نص��ف نهائي »خليج��ي 25« والتي 
ش��هدت ش��غبا قام به مجموعة من 
جماهير الوصل، أن ما حدث هو ردة 
فعل لعمل فاضح قام به مسؤول العالج 

الطبيعي للنصر.
العالج  وأثار تع��رض مس��ؤول 
الطبيعي لن��ادي النصر لالعتداء من 
جماهي��ر الوصل خ��الل اللقاء الذي 
انتهى بفوز الفريق اإلماراتي بركالت 
الترجيح، استياء واسعا من اجلماهير 

النصراوية، السيما أن أفراد الشرطة املتواجدين اكتفوا بإخراج اجلماهير من 
أرض امللعب دون القبض عليهم واتخاذ اإلجراءات القانونية.

وق��ال خلفان في اتصال هاتفي لبرنامج »في املرمى« الذي بثته »العربية«: 
انني كنت نائما، ولم أشاهد األحداث، وأضاف: أن ما حدث ليس شغبا بني العبني 
بل بني »مدلك« النصر وبعض مشجعي الوصل، وأن القانون ال يخلي مسؤولية 
أي من الطرفني، فاملدلك بحسب ادعاء شهود قام بفعل فاضح واملشجع اعتدى 
عليه، فكالهما مسؤوالن قانونيا وينبغي تقدميها للقضاء، وتابع »إذا كان مدلك 
النصر على اس��تعداد ملقاضاة هؤالء وأن يتقاضى معهم أمام احملاكم في دبي 
فساحة القضاء مفتوحة على مصراعيها حتى يقر القضاء هوية املخطئ، واعتقد 
إذا كان املدلك قد قام بفعل فاضح فكال الطرفني معرضان لالتهام والسجن«.

»يد« الفحيحيل تقتنص التعادل من الصليبخات

عضوية شرفية للقناعي والسيد وبدر في »العربي«

الشباب يحرز لقب بطولة االستقالل للكراتيه

الشباب يفقأ »العين« في »أبطال آسيا«
حامد العمران

تقدم اليرموك إلى املركز اخلامس في دوري 
الدمج لكرة اليد بعد تغلبه على النصر 20-34 
)الشوط األول 19-9( في اللقاء الذي جرى امس 
على صالة الشهيد فهد األحمد في الدعية ضمن 

مباريات األسبوع الثاني عشر.
وبذلك باتت فرصة اليرموك قوية في التأهل 
الى دوري الكبار بع���د أن رفع رصيده الى 15 
نقطة، حيث بقيت له مباراة اخيرة مع الكويت 
الذي يشاركه في املركز اخلامس والتعادل بني 
الفريقني في االس���بوع االخير يؤهل اليرموك 
والكويت الى دوري الكبار، فيما يخرج الشباب 
حتى في حال فوزه بلقائه االخير أمام القادسية 
ألن الفرق الثالثة تتساوى في الرصيد وبذلك 
حسب اللوائح تتم العودة إلى املواجهات املباشرة 
ب���ني الفرق الثالثة، وكان اليرموك قد فاز على 
الشباب في االسبوع الس���ابع وهذا ما يجعل 

فرصة اليرموك األقرب للتأهل.
وفي لقاء القمة حافظ الفحيحيل على الصدارة 
ودون خسارة بعد تسجيل خالد عوض هدف 
التعادل في الثواني االخيرة ليتعادل الفحيحيل 
مع الصليبخات 30-30 وبذلك رفع األحمر رصيده 

الى 23 نقطة، فيما رفع الصليبخات رصيده الى 
18 نقطة ليشارك الساملية في املركز الثالث.

وف���ي لقاء اليرم���وك مع النصر اس���تطاع 
»الكحل���ي« ان يفرض أداءه طوال ال� 60 دقيقة 
بفضل الروح املعنوية العالية، وحرص الالعبني 
على عدم الوقوع في احملظور وهذا ما ادى الى 
تقدمي مستوى عال منذ البداية على الرغم من 
محاولة النصر مج���اراة العبي اليرموك اال ان 
ذلك لم يدم س���وى 10 دقائق فقط بعدها اغلق 
اليرموك دفاعه ومن خلفه كان احلارس محمد 

متعب متألقا في مرماه.
ليتس����ع الفارق تدريجيا بفضل تصويبات 
عبدالوهاب الس����يف ومطلق العازمي ونصير 
حس����ن واختراقات محمد العوضي وانطالقات 
صالح املوسوي وهذا ما جعل الفارق يصل الى 
10 أهداف مع نهاية الشوط األول. وفي الشوط 
الثاني هبط أداء اليرم����وك بعد أن اطمأن على 
النتيجة وهذا ما حدا بالعنابي الى أن يلعب بشكل 
أفضل من الشوط األول ويحافظ على الفارق على 

الرغم من مشاركة العبي الصف الثاني.
أدار اللق���اء احلكمان عل���ي عباس وفيصل 

الفرج.

وافق النادي العربي على مش���اركة الفريق 
األول لكرة امل���اء في البطولة العربية احلادية 
عشرة لألندية أبطال الدوري بصفته بطل الدوري 
العام والتي سيستضيفها نادي اجلزيرة املصري 
خالل الفترة من 9 الى 14 اجلاري ومت تشكيل 
وفد النادي برئاسة مدير األلعاب املائية توفيق 

املطوع.
كما مت���ت املواف��قة على من���ح العضوية 
الش���رفية بالنادي لبع���ض أع��ضاء اجلمعية 
البارزين وذل���ك  الع���مومية من اإلعالمي���ني 
تكرميا لهم على جهودهم في رفع اسم اإلع����الم 
الرياض���ي الكويتي ف���ي احملافل الدولية من 

خالل تبوؤهم أبرز املناصب اإلعالمية الرياضية 
وهم الزمالء:

فيصل القناعي )نائب رئيس االحتاد الدولي 
للصحافة الرياضية(، عدنان السيد )نائب رئيس 
االحتاد العرب���ي للصحافة الرياضية(، صادق 
بدر )عضو املكتب التنفيذي لالحتاد اخلليجي 

لإلعالم الرياضي(.
كما جرت املوافقة على قبول دعوة االحتاد 
األردني للمبارزة الستضافة فريق املبارزة في 
النادي العربي في ابريل املقبل، إلقامة معسكر 
تدريبي مشترك )فلوريه – إيبيه( خالل الفترة 

من 7 الى 13 اجلاري.

توج نادي الشباب بلقب بطولة االستقالل الثالثة 
للكاراتيه فئة العمومي والتي نظمها احتاد اللعبة 
مبشاركة 250 العبا ميثلون 14 ناديا وخطف العبو 
الشباب املركز األول بعد تصدرهم الترتيب العام 
برصيد 19 نقطة، وتالهم في املركز الثاني التضامن 
ب� 15 نقط���ة ثم اليرموك في املرك���ز الثالث ب� 12 
نقطة، كما اس���تطاع اليرموك الفوز بلقب الفريق 

املثالي للبطولة.
ومن جهته، أش���اد نائ���ب رئيس مجلس ادارة 

احتاد الكاراتيه عماد بهبهاني باملس���توى العالي 
الذي ظهرت به البطولة والتي شهدت فيه منافسة 

قوية بني الالعبني.
وبارك بهبهاني لفريق الشباب الذي خطف كأس 
البطولة، وأثنى على املس���توى الرائع الذي قدمه 
الفريق الذي يعتبر العبوه من الركائز األساسية 
للمنتخبات الوطنية، مشيدا باجلهود الكبيرة التي 
تبذلها األجهزة الفنية لفرق األندية املش���اركة في 

البطولة.

الس���عودي صدارة املجموعة  الشباب  انتزع 
الثالثة من دوري أبطال آس���يا لكرة القدم بعد ان 
جنح في الثأر من ضيفه العني االماراتي 3-2 في 

الرياض في اجلولة الرابعة.
وسجل االنغولي فالڤيو امادو )11 و66( والبرازيلي 
كاماتشو )82( اهداف الشباب، واالرجنتيني خوسيه 

ساند )31( وعلي الوهيبي )55( هدفي العني.
وكان اصفه���ان االيراني تغلب على باختاكور 

االوزبكي 2-0 في املجموعة ذاتها.
وارتقى الشباب الى صدارة املجموعة بعد ان 
رفع رصيده الى سبع نقاط، يليه باختاكور الذي 
بات ثانيا بتجمد رصيده عند ست نقاط، وصعد 
اصفه���ان الى املركز الثال���ث بخمس نقاط، تاركا 
املرك���ز االخير الى العني الذي توقف رصيده عند 

اربع نقاط.
ورد الشباب الدين للعني الذي كان تغلب عليه 

2-1 في مباراة الذهاب االسبوع املاضي.
وباتت جميع االحتماالت ممكنة في هذه املجموعة 
بانتظار نتائ���ج مباريات اجلولتني االوليني رغم 

افضلية الشباب في حجز احدى بطاقتي املجموعة 
الى الدور الثاني.

وفي املجموعة االولى، اخفق الغرافة القطري في 
العودة الى الصدارة بتعادله مع ضيفه االستقالل 

القطري 1-1 في الدوحة.
تقدم الغرافة عبر العراقي يونس محمود )45(، 

وعادل االستقالل عن طريق سيد مهدي )59(.
وحافظ االس���تقالل على صدارته للمجموعة 
رافعا رصيده الى 8 نقاط، وظل الغرافة في املركز 

الثاني برصيد 7 نقاط.
وكان االهلي السعودي فاز على مضيفه اجلزيرة 
االماراتي 2-0 في ابوظبي ضمن املجموعة ذاتها، 
فرفع االول رصي���ده الى 7 نقاط، وبقي اجلزيرة 

رابعا واخيرا بنقطة واحدة.
وسجل البرازيلي فيكتور سيموس هدفي األهلي 

في الدقيقتني 7 و50.
وفي املجموعة اخلامسة، بلغ سيونغنام ايلهوا 
الكوري اجلنوبي الدور الثاني بفوزه على مضيفه 

غوان بكني 0-1.

الطريجي يتلقى درعا تذكارية من علي عمر

ضاحي خلفان

تدريبات القادسية شهدت عودة السوري فراس اخلطيب

عماد بهبهاني يسلم كأس البطولة لكابنت الشباب

)أ.پ( العب الشباب مساعد ندا يحاصر البرازيلي إميرسون العب العني

الرفاع الستعادة توازنه أمام النجمة

فليطح: 50 ألف عضو
تسجلوا في األندية

»القوى« يستعد لبطولة الخليج

15 دولة تشارك في »قوى المعاقين«

البحري بطل الدوري الثقافي

الطريجي استقبل علي عمر

خلفان: محاكم دبي مفتوحة 
للتقاضي في حادثة الوصل والنصر

المنامة ـ ناصر محمد
يس��عى الرفاع اليوم الس��تعادة توازنه في الصراع على بطولة الدوري 
البحريني لكرة القدم وتعويض خسارته في اجلولة ال� 14 أمام النجمة للفوز 
عل��ى املنامة في مباراتهما ضمن اجلولة ال� 15 التي انطلقت امس. خاصة ان 
الرفاع واالهلي أقرب املنافسني للمحرق املتصدر. والرفاع رصيده 31 نقطة 
ورصيد املنامة 16 نقطة، وكان قد خسر امام املالكية في اجلولة السابقة. فيما 
سيلتقي اليوم الرفاع الشرقي الذي حقق فوزا مهما وفي الوقت بدل الضائع 
على الشباب بقيادة مدربه اجلديد عبداملنعم الدخيل سيواجه االهلي االقرب 

للمنافسني على البطولة ورصيده 29 نقطة بعد فوزه على احلالة.

افاد نائب املدير العام لشؤون الرياضة في الهيئة العامة للشباب 
والرياضة د.حمود فليطح بان عملية تسجيل العضوية اجلديدة 
في االندية الرياضية الش���املة واملتخصصة للعام احلالي شهدت 
جناحا وحضورا كثيفا باشراف الهيئة وبدقة على كل االمور التي 

واكبت التسجيل.
وقال فليط���ح ان الهيئة اتخذت احلياد التام في جميع االندية 
دون استثناء من خالل اللجان العاملة التي شكلتها وتابعت عملية 
التس���جيل خالل شهرين متتاليني، فبراير ومارس، مشيرا الى ان 
هذه اللجان بذلت جهودا حثيثة وتنسيقا من رئيس مجلس االدارة 
املدير العام اللواء فيصل اجلزاف مع اللجان في االندية، ولم نشهد 
اي امور خارجة عن املألوف، بل مت التسجيل بسهولة ويسر، رغم 

االعداد الكبيرة.
واضاف ان التسجيل الكثيف يعد سابقة مميزة، وزاد على 50 
الف عضو الول مرة في تاريخ االندية، مما يدل على حسن تطبيق 
الدميوقراطي���ة، الفتا الى ان هذا ما يؤك���د قولنا ان جلان الهيئة 
املختلفة ق���د تعاملت مع هذا الكم الكبير من االش���خاص بنجاح 

وبحيادية وشفافية.
واعرب فليطح عن تقديره وشكره للجنة املشرفة على عملية 
تسجيل االعضاء وجميع العاملني فيها برئاسة مدير ادارة الهيئات 
الرياضي���ة احمد عايش، مثمنا تعاون االندية الرياضية مع فريق 
الهيئة والتحضيرات االيجابية املناسبة والتي اسهمت في حتقيق 

النجاح املطلوب.

يواصل شباب منتخبنا الوطني أللعاب القوى استعداداتهم 
لبطولة اخلليج ال� 12 للش���باب والتي ستس���تضيفها الكويت 
في الفترة من 7 حتى 9 اجل���اري على مضمار وميدان كيفان، 
ودخل منتخبنا الش���اب معسكرا مغلقا استعدادا للبطولة في 
23 الشهر املاضي بفندق بالزا ويس���تمر حتى نهاية البطولة 
ويجري ازرق القوى تدريباته على مضمار كيفان الذي ستقام 

عليه منافسات البطولة.
من جهته، اشاد مدير املنتخب فاروق الشاعر بالتزام الالعبني 
بالتدريبات وأوقات النوم والطعام، مشيرا الى ان بعض الالعبني 
يتدربون على فترتني صباحية ومسائية والبعض اآلخر يتدرب 
في الفترة املسائية فقط بسبب دوام املدارس واجلامعات صباحا، 
وأضاف الشاعر ان االحتاد وفر لالعبني سيارات خاصة تنقلهم 

للمدارس واجلامعات.

تلقى نادي املعاقني موافقة 15 دولة للمشاركة في البطولة الدولية 
األولى أللعاب القوى للميدان في مسابقات الرمح واجللة والقرص ومن 
هذه الدول بلغاريا وروسيا والتشيك واألردن واململكة العربية السعودية 
وسورية وفلسطني واإلمارات وتونس، وسيتم افتتاح البطولة على 

مضمار كيفان خالل الفترة من 22 الى 28 اجلاري.
ويواصل النادي استعداداته املكثفة الستضافة هذه البطولة حيث 
مت تش����كيل اللجان العاملة وهي العالقات العامة واإلعالم واملسابقات 
واإلعاش����ة الطبية وحفل االفتتاح واخلت����ام واإلعالمية. ومن جهته، 
اعلن مدير البطولة شافي الهاجري ان العبي والعبات الكويت دخلوا 
معسكرا تدريبيا داخليا في فندق الهوليدي ان برئاسة عضو مجلس 
االدارة ناصر العجمي مبشاركة فريق مكون من 26 شخصا من العبني 
ومدربني ويستمر حتى 22 اجلاري موعد انطالق البطولة، مشيرا الى 
ان املعسكر يشمل تدريبات صباحية ومسائية، وان النادي سيشارك 
بالعبني من الناش����ئني، وذلك إلعدادهم للمستقبل حيث نأمل حتقيق 
هؤالء الالعبني أرقاما تأهيلية قبل حتقيق امليداليات. وأكد الهاجري ان 
اللجنة املنظمة العليا حرصت على توفير الوسائل اخلاصة والتجهيزات 
املناسبة لالعبني املعاقني من الدول املشاركة لتحقيق أقصى دراجات 
النجاح للبطولة. وأعلن ان اللجنة املنظمة ستعقد مؤمترا صحافيا 10 

اجلاري مبقر النادي الستعراض األمور املتعلقة بالبطولة.

أحرز فريق النادي البحري لقب بطولة الدوري الثقافي الرياضي 
لالندية الشاملة واملتخصصة للموسم احلالي، وجاء باملركز الثاني 
الصليبخات، فيما حل اجلهراء ثالثا، وحصل الفحيحيل على لقب 
الفريق املثالي. وقد أقيم ختام الدوري برعاية فيصل اجلزاف رئيس 
مجلس االدارة املدير العام للهيئة للشباب والرياضة، وأناب عنه 

جاسم يعقوب نائب املدير العام لشؤون الشباب.

عبدالعزيز جاسم 
بدأ القادسية يستعيد عافيته 
بع����د ان عاد الى التدريب امس 
اغلب العبي����ه املصابني، وهم 
الهجوم السوري فراس  ثنائي 
اخلطيب وحمد العنزي، اال ان 
املدرب محمد ابراهيم يفضل عدم 
مش����اركتهما في مباراة النصر 
غدا السبت في الدوري املمتاز، 
وامام ايس����ت بنغ����ال الهندي 
الثالثاء املقبل في كاس االحتاد 

اآلسيوي.
ورمبا يكون اخلطيب على 
مقاع����د الب����دالء أم����ام النصر 
ويزج به ف����ي الدقائق املتاحة 
له للمش����اركة من قبل اجلهاز 

الطبي.
وع����اد ال����ى التدريب أيضا 
عبدالعزيز املشعان وعمر بوحمد، 
بعد شفائهما من االصابة باالنكل، 
التدريب  اثرها عن  وغابا على 
ملدة اس����بوعني، وباتا جاهزين 
ام����ام النص����ر، وانضم  للعب 
اليهم����ا ايضا احل����ارس نواف 
اخلالدي الذي تأكدت مشاركته 
في املباراة نفسها، بعد ان شفي 
من االصابة وعاد الى التدريب 

بشكل طبيعي.
وسيكون باستطاعة ابراهيم 
االعتماد على املهاجم احمد عجب 
واملدافع حس����ني فاض����ل منذ 
البداي����ة، ألنهما مازاال في طور 
االعداد بعد اصابتهما بالركبة 

في الفترة املاضية.

وأكثر ما يؤرق اجلهاز الفني 
هو اصابة املهاجم بدر املطوع 
بتم����زق ويعالج ل����دى طبيب 
البناي، ولم  االزرق عبداملجيد 
يحدد ما اذا كان بإمكانه دخول 
اليوم، واملشاركة في  التدريب 
مباراة الغد، ولن يغامر املدرب 
بإش����راكه، اال اذا اخ����ذ الضوء 

بقية منافسات املوسم احلالي، 
علما ان االنصاري ينتظر موافقة 
االدارة بالسماح له بالسفر الى 
املانيا او فرنس����ا لتكملة رحلة 
العالج التي لم تس����فر عن اي 
تطور ايجابي في الفترة املاضية، 
بعد ان كان يعالج طبيعيا، ولم 
يتمكن من دخول التدريب حتى 

االخضر من اجلهاز الطبي. ومن 
احملتمل غياب املطوع اكثر من 
شهر، لذلك س����يتريث ابراهيم 
في مش����اركته باملباريات حتى 
معرفة حجم االصابة. واتضحت 
الرؤية لكل من فهد االنصاري 
وفهد العنزي، اللذين يعانيان من 
اصابة بالركبة، وقد يغيبان عن 

اآلن، م����ا يعني انه بحاجة الى 
عملي����ة جراحية بالركبة. وفي 
اطار مسلسل االصابات املستمر 
في االصفر، مازال املدافع الشاب 
مجيد ط����الل يعاني من اصابة 
في احل����وض، ومن املتوقع ان 
يستأنف التدريب االسبوع املقبل 
حس����ب رأي اجلهاز الطبي في 

الفريق، على امل اللحاق بآخر 
مباريات املوس����م. وفي نفس 
السياق، لم يعد بدر بوحمد الى 
التدريب، ولم يعرف سبب غيابه 
بعد ان ش����ارك للمرة االخيرة 
مع الفريق امام النجمة اللبناني 
)1-1( في كاس االحتاد اآلسيوي، 

وسجل هدف االصفر.

استقبل رئيس نادي الساملية د.عبداهلل الطريجي مبكتبه بالنادي 
العب الفريق األول لكرة القدم بالنادي العربي علي عمر مبناسبة إقامة 
مهرجان تكرميه الذي سيقام على هامش لقاء العربي والقادسية في 
إطار منافسات الدوري املمتاز يوم العاشر من ابريل اجلاري على ستاد 

الصداقة والسالم حتت رعاية رجل األعمال بدر محمد العتيبي.
وأثنى الطريجي على مش���وار الالعب وما قدمه في خدمة ناديه 
طوال الفترة املاضية، حيث س���اهم في تتويج االخضر بالعديد من 
البط���والت، وثمن عمر دور الطريجي في خدم���ة الرياضة والعمل 

الرياضي.

»سلة األبيض« 
تفاوض مهنا ويوسف 

والصراف وبرجس
يحيى حميدان

خاطبت ادارة كرة السلة 
في ن���ادي الكويت نظيرتها 
في الساحل الستعارة العبي 
الفريق صالح يوسف وشايع 
مهن���ا وذلك لتدعيم صفوف 
الكوي���ت في مش���اركته في 
البطولة العربية لألندية التي 
ستقام في أول مايو املقبل في 

االسكندرية.
ادارة  وكذل���ك خاطب���ت 
االبي���ض كال م���ن ادارت���ي 
واجله�����راء  القادس���ي��ة 
لالستفادة من خدمات العب 
االول عبداهلل الصراف والعب 
الثان���ي عبدالعزيز ضاري 
البطولة  للمشاركة في ذات 
والتي س���تقام بع���د ختام 
منافسات املوس���م احلالي، 
مما يعني ان موافقة األندية 
الثالثة ستكون مسألة وقت 
ليس أكثر، خاصة أن االبيض 
سيكون ممثال للسلة الكويتية 
في املعترك العربي والتي حل 
بها االبيض ثالثا في البطولة 
اقيمت في  الت���ي  املاضي���ة 

االردن.

 عودة الخطيب والمشعان والعنزي إلى تدريبات القادسية
إصابة المطوع لم تتضح معالمها واألنصاري ينشد العالج في ألمانيا أو فرنسا 


