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محمد النصار خالل استقباله علي عمر

جانب من منافسات البطولة املاضية

الكرواتيان ايغور وداباك وضعا العربي في مأزق جديد

إيغور وداباك أزمة جديدة لألخضر.. وحافظ يتهم الحكام بضياع الدوري
اللجنة المؤقتة إلدارة العربي تصرف شهرًا للمحترفين

النصار يشيد بمشوار عمر
ويرعى مهرجان تكريمه إعالميًا

4 مواجهات في أبطال الدورات اليوم

اش���اد محمد النصار رئي���س مجلس ادارة 
شركة رمال الكويت العقارية الراعي الرسمي 
االعالمي ملهرجان تكرمي علي عمر العب النادي 
العربي لكرة القدم والذي س���يقام على هامش 
لقاء العربي والقادسية ضمن منافسات اجلولة 
ال� 18 للدوري املمتاز والتي ستقام في العاشر 
من ابريل احلالي على ستاد الصداقة والسالم 
بنادي كاظمة، أشاد بالدور الكبير الذي قام به 

الالعب في خدمة ناديه واملس���اهمة في حصد 
العديد من االلق���اب والوصول به الى منصات 
التتويج، وابدى النصار سعادته برعاية مهرجان 

تكرمي عمر.
ومن جانبه ثمن عمر الدور الكبير الذي يقوم 
به النصار في خدم���ة الرياضة والرياضيني، 
وبعد ذلك قدم عمر درعا تذكارية للنصار بهذه 

املناسبة.

تتواصل في السابعة مساء اليوم منافسات اليوم 
الثاني لبطولة أبطال الدورات الرمضانية التاسعة 
خلماسيات كرة القدم والتي تقام مبشاركة 16 فريقا، 
بنظام ال����دوري من دور واحد وخ����روج املغلوب، 

وتستضيفها مالعب مركز حسن ابل بالدسمة.
وتقام الي����وم اربعة لق����اءات مهمة ضمن ختام 
الدور االول للبطولة يجمع االول في متام السابعة 
مساء بني فريقي اجلهراء بطل دورة شباب اجلهراء، 
والوطنية لالتصاالت بطل دورة الشايع، على ان يليه 
في السابعة والنصف لقاء فريقي النظاراتي حسن 
بطل دورة بوخمس����ني، واملرحوم ماجد حسن بطل 

دورة شهداء القرين. أما اللقاء الثالث والذي يعتبر 
احد اهم لقاءات البطولة فيجمع بني فريقي املرحوم 
محمد عبداحملسن اخلرافي بطل دورة الروضان مع 
فريق مجموعة الفيصل بطل دورة اإلعالم، ويتوقع 
ان تشهد تلك املباراة مستويات مميزة نظرا ملا ميتلكه 
الفريقني من العبني على مس����توى مميز ولكونهما 
مؤهلني عن اثنني من اكبر الدورات التي تقام خالل 
الشهر الكرمي. وفي آخر مباريات اليوم يتواجه فريق 
ترشيد بطل دورة الشهيد احلمدان مع فريق املرحوم 
عبداهلل الشمروخ بطل دورة جمعية املهندسني وتقام 

املباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساء.

مضمار كيفان جاهز لبطولة الخليج 
أللعاب القوى للشباب

الراسينغ عرقل األنصار
والغازية اقترب من البقاء

على بع���د يومني من انطالقة بطولة اخلليج الثانية عش���رة 
أللعاب القوى للشباب التي تستضيفها الكويت في الفترة من 7 
إلى 9 ابريل اجلاري على مضمار كيفان حتت رعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش�����ؤون االقتصادية ووزير الدولة لش���ؤون 
التنمية ووزير الدولة لشؤون االسكان الشيخ احمد الفهد جتري 
االستعدادات على قدم وساق الزاحة الستار عن االفتتاح الرسمي 

للبطولة.
وب���دأ القائمون على البطولة في احت���اد العاب القوى وضع 
اللمس�����ات النهائي��ة لالنطالق��ة حي��ث تب���ذل اللجنة املنظمة 
للبطولة جه�����ودا ت��وازي حج��م وأهمي���ة احلدث الذي يجمع 
األش���قاء في دول اخلليج حتت سقف واحد والتي ستكون أولها 
اليوم باس���تضافة جميع الوفود املشاركة التي تصل اليوم على 
فترات على أن تتدرب في مواعيد مختلفة من يوم غد على مضمار 

البطولة. 
وفي هذا اإلطار، رحب رئيس اللجنة الفنية بالبطولة س���يف 
الدوس���ري حيث قال ان األش���قاء من دول مجلس التعاون بني 
أهلهم وذويهم وسيجدون كل الدعم واملساندة من اللجنة املنظمة 

وباقي اللجان. 
وأشار الدوسري الى ان اللجنة الفنية أكملت التجهيزات واألدوات 
في مضمار احمد الرشدان في كيفان بالتنسيق مع جلنة التحكيم 
ومع املدير الفني طارق ريقي فاملضمار بات جاهزا وفق املعايير 
التي حددها االحتاد الدولي فمضمار الرش���دان مؤهل الستضافة 

أقوى البطوالت الدولية عليه. 
وكشف الدوس���ري عن اجتماع سيعقد مساء اليوم مع جلنة 
احلكام وجميع العاملني بالبطولة والسكرتارية وذلك لبحث اخر 
التطورات واالستعدادات الفنية كما سيتم االطالع واعتماد قوائم 

الالعبني الذين سيشاركون بالبطولة. 
من جهته، أكد املدير الفني باالحتاد طاهر ريقي على جهوزية 
املضمار الستضافة البطولة مشيرا الى أن ما مييز هذه البطولة 
هو تقارب املستويات الفنية بني املشاركني من جميع الدول بشكل 
كبير، الفتا الى أن مس���ابقات السرعة ستكون األشد حماسا بني 

الالعبني.

بيروت ـ ناجي شربل
أخفق االنصار في استعادة فارق النقاط اخلمس التي كانت تفصله 
عن العهد املتصدر فتعادل مع الراس����ينغ 2-2، فيما أحيا الش����باب 
الغازية آماله في البقاء ف����ي دوري األضواء بفوزه على احلكمة 0-1 
في املرحلة ال�19 من الدوري اللبناني لكرة القدم. وقد أبعد الراسينغ 
بيروت األنصار نسبيا عن دائرة املنافسة على لقب البطولة بتعادله 
مع����ه 2-2، ليصبح الفارق بينه وب����ني العهد املتصدر 7 نقاط قبل 3 
مراحل من نهاية البطولة. وجاءت املباراة سريعة من الطرفني، وتقدم 
الراسينغ مبكرا من ضربة جزاء عندما تعرض سيرج سعيد للعرقلة 
من نبيل بعلبكي، انبرى لها البرازيلي أغربينيو جونيور وس����ددها 
في قلب املرمى خادعا حارس األنصار حس����ن مغنية )4(. وجاء الرد 
األنصاري س����ريعا عندما قام النيجيري أبيدي برنس مبجهود فردي 
راوغ على اثره أكثر من مدافع من الراس����ينغ، وسدد الكرة من داخل 
املنطقة زاحفة الى يس����ار احلارس وسام كنج )13(. وفي الدقيقة 45، 
سجل النيجيري أديل بريشيوس هدف التقدم لألنصار خطأ في مرمى 

فريقه إثر ضربة ركنية نفذها العراقي أحمد مناجد.
وفي الشوط الثاني، أدرك عماد امليري التعادل مرة ثانية للراسينغ 
من ضربة جزاء أيضا، عندما تعرض جونيور للعرقلة من أحمد اخلضر 

وسدد امليري الكرة زاحفة الى الزاوية اليسرى )75(.
كم��ا أحي��ا الشب��اب الغازي��ة آمال��ه ف��ي البقاء في مصاف اندية 
الدرجة األولى بفوزه على ضيفه احلكمة 1-0 على ملعب صيدا البلدي. 

وسجل هدف املباراة الوحيد علي احلمصي )76(.

عبداهلل العنزي 
غادر محترفا العربي السابقان 
الكرواتيان ايغ���ور وداباك البالد 
مساء أمس األول دون تسلم بقية 
رواتبهما بعد ان اس���تغنت إدارة 
العربي الس���ابقة ع���ن خدماتهما 
في منتصف املوس���م احلالي، وقد 
هدد الالعب���ان بتصعيد األمر الى 
االحتاد الدول���ي للكرة )فيفا( عن 
طريق االحتاد الكرواتي وهو األمر 

املتوقع خالل األيام املقبلة.
وحس���ب ما ين���ص عليه عقد 
الالعبني ايغور وداباك فان العربي 
ملزم بس���داد بقية رواتبهما وذلك 
جتنبا ألي عقوب���ات قد يفرضها 
»فيفا« على العربي في حالة عدم 
السداد والتي قد تصل الى احلرمان 
ملدة موس���م أو أكثر من أي تعاقد 

مع احملترفني.
من جانب آخر س���لمت اللجنة 
العربي  التي تدير شؤون  املؤقتة 
راتب شهر حملترفي فريق الكرة ال� 5 
وهم: السوري محمد زينو واجلزائري 
امير س���عيود والبوليڤي خواكني 
والبرازيلي فالكا والسلوڤيني روك، 
حيث لم يتسلم الالعبون احملترفون 

رواتبهم منذ 3 أشهر.
اللجن���ة املؤقتة قد  يذك���ر ان 

هددت ف���ي الفترة األخيرة بتقدمي 
اس���تقالتها احتجاجا على العجز 
الكبير ف���ي ميزانية النادي وعدم 
تسلم الالعبني احملترفني في معظم 

األلعاب رواتبهم.
الى ذلك أش���اد مشرف الفريق 
عبدالنبي حافظ بالعبي األخضر 
على األداء اجليد الذي يقدمونه في 
الفترة األخيرة وحتقيق االنتصار 
ال� 7 في املباريات ال� 8 األخيرة في 
مختلف املس���ابقات، وكان آخرها 
الفوز أول من أمس على التضامن 
بأربعة أهداف من دون رد، متمنيا 
ان يستمر العربي على هذا املنوال 

حتى بقية املوسم.
وبني حافظ ان سوء التحكيم الذي 
العربي في بداية مباريات  واجهه 
الدوري هو الذي اثر تأثيرا كبيرا 
على نتائ���ج الفريق وجعله يفقد 
املنافسة على لقب الدوري مبكرا، 
مؤكدا ان احلكام أضاعوا على العربي 
ما يقارب 12 نقطة في القسمني األول 
والثاني كانت كفيلة بتغيير مسار 
األخضر في البطولة وجتعله منافسا 
قويا على الصدارة، مس���تغربا أال 
يدير احلكام أنفسهم، الذين تسببوا 
في هذه النتائج للعربي، مباريات 

الدوري حاليا.

مواجهة قوية بين األهلي والنصر
الرياض ـ خالد المصيبيح

في اكثر لقاءات الدور ربع النهائي ملسابقة كأس امللك السعودي 
قوة واثارة يلتقي في ال� 8:30 مس���اء اليوم في جدة فريقا االهلي 
والنصر ذهابا وهما يتطلعان الى انهاء املوس���م بالفوز بلقب بعد 
ان خرجا من املسابقات احمللية الثالث السابقة وخرج النصر من 
بطولة اندية مجلس التع��اون في الدور نصف النهائي فيم��ا التزال 
حظوظ األهلي ضعيف��ة في بلوغ دور ثمن النهائ��ي ملسابقة دوري 
ابطال آس���ي��ا واذا ك��ان لق��اء الي��وم ذهاب��ا قب��ل ان يلتقيا ايابا 
اجلمعة املقبل في الرياض فإن اهميته بالغة لكليهما حيث يأمالن 

في حتقيق نتيجة ايجابية جيدة ستساعد في لقاء االياب.

سقوط الساحل في فخ التعادل بالجولة الـ 16 لدوري الدرجة األولى

 الجهراء في الصدارة.. واليرموك يكتسح الفحيحيل بالثمانية

عبداهلل العنزي
كان اجلهراء اكبر املستف���يدين من اجل���ولة 
ال����� 16 لدوري الدرجة االولى لكرة القدم حيث 
حقق فوزا مهما على خيطان صاحب املركز الثالث 
ليتربع على صدارة الترتيب بفارق االهداف عن 
املتصدر السابق الس����احل الذي سقط في فخ 
التعادل السلبي امام ضيفه الشباب، ليصبح 
رصيد الفريقني 28 نقطة قبل 4 جوالت فقط من 
نهاية الدوري، وقد يكون اللقاء الذي سيجمعهما 
في اجلولة االخيرة من عمر البطولة هو احلسم 
في حتديد من هو بطل الدوري، ولعل احلدث 
األبرز اآلخر في هذه اجلولة هو حتقيق اليرموك 
لفوز عريض جدا على الفحيحيل )8-1(، وان 

كان هذا الفوز الكبي����ر معنويا فقط لليرموك 
الذي فقد اي فرصة للحاق بفرق الصدارة. فعلي 
ملعب خيطان جنح اجلهراء في حتقيق فوز مهم 
للغاية على مضيفه خيطان بهدف وحيد سجله 
السنغالي سار فودي خطأ في مرماه »7«، وقدم 
اجلهراء مباراة تكتيكية جيدة اس����تطاعوا من 
خاللها احلفاظ على تقدمهم الذي اتى في وقت 
مبكر من عمر املباراة، في حني فقد خيطان ثالث 
نقاط مهمة في سباقه على حتقيق املركز االول 
او الثاني. وبهذا الفوز رفع اجلهراء رصيده الى 
28 نقطة متصدرا ج����دول الترتيب، فيما بقي 
خيطان عند نقاطه ال� 24 ف����ي املركز الثالث. 
وعلى ملعب الساحل لم يحسن اصحاب االرض 

استضافتهم للش����باب )قبل االخير( ليتعادل 
الفريقان من دون اهداف ويفقد الساحل صدارته 
لصالح اجلهراء بفارق االهداف بعد ان اصبح 
رصيده 28 نقطة فيما للشباب 13 نقطة. وعلى 
ملعبه حقق اليرموك اكبر نتيجة لهذا املوسم 
بتغلبه على الفحيحيل األخير بثمانية اهداف 
مقابل هدف، سجل لليرموك كل من البرازيلي 
رودريغو س����وبر هاترك في الدقائق »15 و24 
و46 و57« وفيما س����جل كل من ماجد العنزي 
»17« والبرازيلي اآلخ����ر اليكس »27« واحمد 
هاني »55« وراشد الراشد »79« وسجل املغربي 
زهير بن واحي ه����دف الفحيحيل الوحيد من 

ركلة جزاء في الدقيقة »88«.

)عادل يعقوب( صراع على الكرة بني العبي اجلهراء وخيطان

تغيير مجالس إدارات األندية المعينة

األهلي يكشف عن صفقاته المرتقبة

عبداهلل العنزي
أكد مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة فيصل 
اجلزاف عقب اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي اس����تمر 
حتى ساعة متأخرة من مساء أمس، تغيير جميع مجالس 
إدارات األندية ال� 8 املعينة وتعيني بدال منهم أعضاء جدد 
جميعهم من موظفي الهيئة العامة للش����باب والرياضة، 
مشيرا الى ان مدة املجالس املعينة اجلديدة 3 أشهر وعدد 
أعضائها 5 أعضاء. وبنينّ اجلزاف ان هذا التغيير جاء تنفيذا 
لرغبة صاحب الس����مو األمير إلضفاء مزيد من احليادية 
في الوس����ط الرياضي. اجلدير بالذكر ان أسماء املجالس 

املعينة اجلديدة ستُعلن اليوم.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح 
أملح مدير التسويق واالستثمار بالنادي األهلي عدلي 
القيعي إلى إمكانية االتفاق م����ع الالعب الزامبي الدولي 
كاالبا العب براغا البرتغال����ي، واملعار إلى نادي الزمالك 
ولم ينف����ذ إعارته حتى اآلن، موضح����ا أن اتفاق األهلي 
املسبق مع الالعب وناديه قد ينفذ في حال رغبة اجلهاز 
الفني ضم الالعب. وعن أحمد عاصم العب احلدود، قال 
القيعي »عاصم مرشح بقوة لالنضمام إلى األهلي، وذلك 
وفقا لطلب اجلهاز الفني للفريق الذي طلب ضم الالعب، 
ولكنن����ا لم نتخذ اإلجراءات املطلوبة لضم الالعب حاليا 

ألن هناك أصوال البد أن نتبعها من أجل ضمه«.
وعن الالعب الزامب����ي كاالبا قال القيعي »طلبنا ضم 
الالع����ب خالل يناير املاضي ووافقنا على طلبات الالعب 
وناديه البرتغالي، ولكن النادي البرتغالي تراجع مجددا 
بعدما أصر على إعارة الالعب وليس بيعه نهائيا، ولكننا 
رفضنا مبدأ اإلعارة وبعدها انضم الالعب لصفوف الزمالك 
على س����بيل اإلعارة«. وتابع القيعي »بعد نهاية املوسم 
عندما يعود الالعب إلى صفوف براغا نستطيع ضمه وفقا 
لالتفاق املسبق في حال رغبة اجلهاز الفني في ضمه آنذاك«. 
وعن وليد سليمان العب بتروجيت قال مدير االستثمار 
باألهلي »نتمنى ضم الالعب وأرسلنا طلبا رسميا إلى إدارة 
بتروجيت لضم الالعب وهو العب رائع ومناسب لألهلي، 
وقيل ان الالعب تلقى وعدا من إدارة ناديه بتلبية رغبته 
بانتقاله إلى األهلي بعد نهاية املوسم، والقرار أصبح في 

أيدي مسؤولي بتروجيت«.


