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محليةمتفرقات 

عالميةمتفرقات 

مبارك الخالدي
أوقف احلكم سلمان امليل مباراة اجلهراء 
والصليبخات حتت 17 سنة في إطار مباريات 
نصف نهائي كأس الش���باب مس���اء امس 
بعد نش���وب »هوشة« بني العبي الفريقني 
واجلماهير أسفرت عن سقوط العديد منهم 

متأثرين بإصاباتهم.
وانطلقت شرارة الهوشة في املباراة التي 
أقيمت على امللع���ب الفرعي لنادي النصر 
بع���د تقدم اجلهراء بهدف ف���ي الدقيقة 70 
وأثناء احتفال الالعبني بالهدف األمر الذي 
اس���تثار جماهير الصليبخات احلاضرين 
لتنشب معركة باأليدي واألرجل امتد أثرها 

الى ارض امللعب لتش���مل الالعبني ما دعا 
حكم املباراة سلمان امليل الى إطالق صافرته 
معلنا انتهاء املباراة رافضا استكمالها حفاظا 
على أرواح الالعبني واإلداريني في ظل غياب 

كامل لرجال األمن.

القادسية يخرج بطل الدوري

وفي املباراة الثانية تأهل القادسية الى 
املباراة النهائية بعد ان تغلب على غرميه 
التقليدي وبطل الدوري الكويت 2 � 1 وكان 
الوقت األصلي للمباراة قد انتهى بالتعادل 1 � 
1 اال ان األصفر متكن من حتقيق هدف الفوز 

في الشوط اإلضافي الثاني للمباراة. 

الحكم ألغى المباراة لعدم تواجد رجال األمن

»هوشة« بين العبي الجهراء والصليبخات 
والقادسية أخرج الكويت

نعى النادي البحري احد اعضاء جلنته الرياضية، 
ومشرفه السابق لفريق اجلودو علي كرم عن عمر يناهز 

48 عاما.
وقد اصدر النادي بيان رثاء عبر من خالله عن حزنه 
العميق لوفاة علي كرم الذي س���بق له االنتس���اب الى 
النادي كعضو عامل في مايو 1987 وكانت له نش���اطاته 

الرياضية العديدة.
حقق فري��ق االوقاف ف��وزا كبيرا على فري��ق الهيئة 
العامة للشباب والرياضة 4-0 ضمن بطولة دوري الوزارات 
والهيئ��ات احلكومية لكرة القدم، وقدم عرضا جيدا فيما لم 
يقدم فريق الهيئة املس��توى املطل��وب ليتعرض الى هزمية 
جديدة وقاس��ية بينما جنح فريق الصناعة في حتقيق فوز 
صع��ب على الصم بثالثي��ة مقابل هدفني وع��زز الصناعة 

موقفه في املجموعة.
اكد عبيد زايد العنزي أمني سر عام اللجنة االوملبية 
حرص اللجنة على تطوير العالقات الرياضية مع جمهورية 
منغوليا مبا يعود بالفائدة على الرياضيني في البلدين 
الصديقني، جاء ذلك خالل استقبال العنزي لسفير جمهورية 

منغوليا سايران قادر.

اكد املهاجم املغربي مروان الشماخ انه »واثق« من رحيله 
عن فريقه بوردو الفرنسي في نهاية املوسم احلالي.

أعلن ليڤربول اإلجنليزي أن حارس مرماه خوس��يه ريينا 
وق��ع عقدا جدي��دا يبقيه في صفوف الفريق ملدة س��تة أعوام 

إضافية.
قرر املهاجم البيروڤي خوسيه باولو غيريرو وهامبورغ 
األملاني االس����تئناف ضد عقوبة إيقافه خمس مباريات في 
البوندسليغا بس����بب إلقاء الالعب زجاجة بالستيكية في 

وجه أحد املشجعني.
احتفظ انديبندينتي بالصدارة رغم خسارته امام مضيفه 
خيمنازي��ا ال بالت��ا 1 � 2 في املرحلة الثالثة عش��رة من بطولة 

االرجنتني في كرة القدم.
غاب ليبرون جيمس ليس����مح لفريق ش����يكاغو بولز 
باالقتراب من الدور الفاصل لدوري كرة الس����لة األميركي 
للمحترف����ني بعد الفوز بصعوبة عل����ى كليڤالند كاڤاليرز 

.108 � 109
اكد مدرب مان يونايتد االجنليزي االس��كوتلندي اليكس 
فيرغسون غياب جنم الفريق وين روني عن مباراة فريقه غدا 
االحد امام بالكبيرن في الدوري االجنليزي.وقال فيرغس��ون: 
»ل��ن يكون واين معنا في مباراة الغد. ال اعتقد ان االمر خطير 
كما قلنا عند اصابته في املرة االولى )بعد لقاء الذهاب( واعتقد 
انه س��يكون جاهزا ملباراتنا مع مانشستر سيتي وامامنا املزيد 

من الوقت لكي نعمل على هذه املسألة«.
رأى مدرب بايرن ميوني����خ الهولندي لويس ڤان غال 
ان باس����تطاعة الفريق »الباڤاري« ان يفوز على برشلونة 
االسباني في حال وصل الفريقان الى نهائي مسابقة دوري 

ابطال اوروبا لكرة القدم.
ذكر جن��م بايرن ميونيخ الفرنس��ي فران��ك ريبيري ان 
فريقه ميلك فرصة جيدة لتخطي عقبة مواطنه ليون ومواجهة 
برش��لونة او انتر ميالن االيطالي ف��ي النهائي الذي يحتضنه 

ملعب »سانتياغو برنابيو« في 22 مايو املقبل.

»ويمبلي« مسرحًا لمواجهة تشلسي وأستون ڤيال في نصف نهائي الكأس 

إنتر ميالن في اختبار صعب أمام فيورنتينا.. وقمة جديدة لبايرن ميونيخ مع ليڤركوزن
يسعى تشلس���ي الى جتديد 
تفوقه على اس���تون ڤيال وبلوغ 
نهائ���ي مس���ابقة كأس اجنلترا 
لكرة القدم للم���رة الثانية على 
التوالي والعاش���رة في تاريخه 
وذلك عندما يواجهه اليوم على 
ملعب »وميبلي« في لندن في الدور 
نصف النهائي. وكان تشلس���ي 
سحق استون فيال 7-1 قبل اقل 
من اسبوعني في الدوري احمللي، 
لكن مهمته اليوم لن تكون سهلة 
الن فريق املدرب االيرلندي مارتن 
اونيل يسعى الى استعادة اعتباره 
والتأكيد ان تلك الهزمية القاسية 
جاءت النه ل���م يكن في »يومه« 
وحس���ب، وليس بسبب الفارق 
الشاس���ع في مستوى الفريقني. 
وقد حذر مدرب تشلسي االيطالي 
كارلو انشيلوتي العبيه من مغبة 

االستهتار باستون ڤيال.
وبدوره يأمل استون ڤيال ان 
يثأر من الفريق اللندني ويصل 
الى النهائي للمرة االولى منذ عام 
2000 حني خس���ر امام تشلسي 
بالذات 1-2، وهو اليزال يبحث 
ع���ن لقبه االول من���ذ 1957 حني 
رفع الكأس للمرة الس���ابعة في 
تاريخه بفوزه على مان يونايتد 
2-1 في النهائي بفضل هدفني من 
االيرلندي بيتر ماكبارالند. وفي 
املباراة الثانية غدا يلتقي توتنهام 

مع بورتسموث.
ومن جانب اخر يلعب اليوم 
في املرحلة الرابعة والثالثني من 
الدوري االجنليزي هال س���يتي 
مع بيرنل���ي، ووس���ت هام مع 

سندرالند.

إيطاليا

انتر مي���الن حامل  يواج���ه 
اللقب واملتصدر اختبارا صعبا 
للغاية عندم���ا يحل ضيفا على 
فيورنتينا اليوم في املرحلة الثالثة 
والثالثني م���ن الدوري االيطالي 

لكرة القدم.
ويسعى فريق املدرب البرتغالي 
جوزيه مورينيو الى اس���تغالل 
معنويات���ه املرتفعة بعد التأهل 
الى نصف نهائ���ي دوري ابطال 
اوروبا على حساب سسكا موسكو 
ومواصلة صحوته التي حققها في 
املرحلة السابقة بفوزه الكبير على 
بولونيا )3-0(، ليحافظ على فارق 
النقطة الذي يفصله عن مالحقه 
روما بعد ان خس���ر امام االخير 
في املرحل���ة قبل املاضية1-2 ما 
سمح لفريق العاصمة بتضييق 

اخلناق عليه.
ويعاني العبو انتر ميالن من 
االرهاق الناجم عن املباراة التي 
خاضوه���ا الثالث���اء املاضي في 
العاصمة الروس���ية امام سسكا 

ستكون أس���هل من مهمة بايرن، 
كونه س���يحل على هانوڤر قبل 
االخير على ملعب »أي دبليو دي 
أرينا« اليوم ايضا. ويسعى شالكه 
الى تعويض خس���ارته األخيرة 
أمام بايرن وخروجه من مسابقة 
الكأس امام الفريق الباڤاري، وهو 
يعتمد على تشكيلة قوية حتت 
املدرب فيليكس ماغاث،  اشراف 
يبرز منها املهاجم اخلطير كيفن 
كوراني.وس���يلعب بوروس���يا 
الرابع بفارق س���بع  دورمتوند 
نقاط عن بايرن للمحافظة على 
اماله باح���راز اللقب عندما يحل 
على ماينتس العاشر على ملعب 
»شتاديون أم بروشفيغ«. ويحقق 
دورمتوند نتائج طيبة مؤخرا، اذ 
فاز في اربع من مبارياته اخلمس 
االخيرة، كان اخرها على فيردر 
برمين اخلامس 2-1. ويلعب اليوم 
ايضا هرتا برلني مع شتوتغارت 
وهوفنه���امي مع كول���ن وفيردر 

برمين مع فرايبورغ.

فرنسا

س���يكون مرس���يليا مرشحا 
لالحتفاظ بالصدارة النه يخوض 
اختبارا س���هال امام ضيفه نيس 
في املرحلة الثانية والثالثني من 
الدوري الفرنسي. وكان مرسيليا 
تربع على الصدارة بعد فوزه على 

لالعبي الفريق الباڤاري، طالبهم 
املدرب الهولندي لويس ڤان غال 
بالتركيز على املباراة املقبلة في 
الدوري احملل���ي، الذي يتصدره 
بايرن بفارق نقطة عن ش���الكه 
الثاني وست نقاط عن ليڤركوزن. 
وكان بايرن ميونيخ جدد تفوقه 
على مضيفه شالكه وازاحه عن 
الصدارة بالفوز عليه 2-1 السبت 
املاضي على ملعب »فيلتنز ارينا«، 
وذلك رغم لعبه بعشرة العبني منذ 
الدقيقة احلادية واالربعني. وأتى 
الفوز على ش���الكه بعد ان حجز 
بايرن بطاقته الى نهائي مسابقة 
الكأس من امللعب ذاته بعد فوزه 
على ش���الكه بعد التمديد بهدف 
سجله الهولندي روبن الذي غاب 
الدوري  املباراة االخيرة في  عن 
بسبب االصابة، ثم جدد النادي 
الباڤاري تفوقه على فريق مدربه 
السابق فيليكس ماغاث لينتزع 
منه الصدارة بفارق نقطة وذلك 
قبل خمس مراح���ل على انتهاء 

املوسم.
وال شك بان مهمة شالكه الثاني 

موسكو، ما قد يؤثر على ادائهم امام 
فيورنتينا الباحث عن احلصول 
عل���ى املركز الرابع واملش���اركة 
في دوري ابطال اوروبا املوس���م 
املقبل وهو يتخلف بفارق 6 نقاط 
عن صاحب هذا املركز باليرمو. 
وسيجدد انتر ميالن زيارته الى 
ملعب »ارتيميو فرانكي« الثالثاء 
املقبل النه سيواجه فريق مدينة 
فلورنس���ا مجددا في اياب الدور 
نصف النهائي من مسابقة الكأس 
احمللية بعدما فاز عليه ذهابا في 
ميالنو 1-0. ويلتقي اليوم ايضا 

نابولي مع بارما.

ألمانيا

يخوض بايرن ميونيخ متصدر 
الترتيب مواجهة باير ليڤركوزن 
الثالث ف���ي املرحلة الثالثني من 
املانيا خارج أرضه على  بطولة 
ملعب »باي أرينا« اليوم، منتشيا 
من تأهله الى نصف نهائي دوري 
ابطال اوروبا على حس���اب مان 

يونايتد االجنليزي.
وفي ظ���ل الفرح���ة الكبيرة 

ضيفه سوشو 3-0 على ملعبه في 
مباراة مؤجلة من املرحلة الرابعة 
عشرة، ليحافظ على سجله اخلالي 
من الهزائم للمباراة التاسعة على 
التوالي. ورفع فريق املدرب ديديه 
ديشان رصيده الى 59 نقطة في 
الصدارة بفارق نقطتني عن كل من 
ليون ومونبلييه واوكسير الذي ال 
يفصل بينها سوى فارق االهداف. 
واستعاد مرسيليا بريق املاضي 
اذ كان ت���وج قبل ايام باول لقب 
له في مختلف املسابقات منذ عام 
1993 وذلك عندما رفع كأس رابطة 
االندية احمللي���ة إثر تغلبه على 
بوردو 3-1 في املباراة النهائية، 
ثم اضاف الى ذلك فرحة التربع 
على صدارة الدوري. ويأمل بوردو 
ان ينفض عنه غبار خسارته في 
املرحلة السابقة امام نانسي )1-

2( وخروجه م���ن دوري ابطال 
اوروبا، لكن مهمته لن تكون سهلة 
في ضيافة باريس سان جرمان 
على ملعب »بارك دي برينس«. 
اما مونبلييه فيخوض مواجهة 
سهلة نسبيا امام مضيفه لومان 
التاسع عشر، فيما يلعب اوكسير 
مع مضيفه نانس���ي، ولنس مع 
بولوني���ي، ولوري���ان مع رين، 
وموناكو مع ڤالنسيان، وسوشو 
مع س���انت اتي���ان، وتولوز مع 

غرونوبل.

ليڤربول وأتلتيكو وهامبورغ وفوالم إلى نصف نهائي »يوروبا ليغ«
ثأر ليڤربول االجنليزي من 
ضيفه بنفيكا البرتغالي وتأهل 
مع اتلتيكو مدريد االس���باني 
وهامب���ورغ االملاني ومواطنه 
فوالم اللندني الى الدور نصف 
النهائي بالفوز عليه 4-1 اول 
من امس في اي���اب الدور ربع 
الدوري االوروبي  النهائي من 
»يوروبا ليغ« لكرة القدم، فعلى 
ملعب »انفيلد«، عوض ليڤربول 
خسارته ذهابا على ارض بنفيكا 
1-2 الي فوز كبير 4-1. وقدم 
»احلمر« مباراة رائعة حيث بدأ 
اللق���اء بطريقة مثالية اذ انهى 
ليڤربول الشوط االول وهو في 
املقدمة بهدفني نظيفني جاء االول 
الهولندي  الدقيقة 27 عبر  في 
دي���رك كاوت والثاني س���جله 

البرازيلي لوكاس ليفا )34(.
الثاني،  وفي بداية الشوط 
ضرب ليڤرب���ول مجددا وعزز 
تقدمه بهدف ثالث عبر االسباني 
فرناندو توري���س )59(.لكن 
الباراغوياني اوسكار كاردوزو 
الذي س���جل هدفي بنفيكا في 
الفريق  اع���اد  الذهاب،  مباراة 
البرتغالي الى اجواء اللقاء من 
ركلة حرة في الدقيقة 70، اال ان 
توريس اطلق رصاصة الرحمة 

على وصيف بطل 1983 بتسجيله 
الهدف الرابع والثاني له)82(.

لك���ن مهمة فري���ق املدرب 
االس���باني رافايل بينيتيز لن 
تكون س���هلة في دور االربعة 
اتلتيكو  حيث س���يتواجه مع 
الذي حس���م مواجهته  مدريد 
االس���بانية مع فريق بينيتيز 
السابق ڤالنس���يا بطل 2004 
وتأهل على حس���ابه بالتعادل 
معه 0-0 على ملعب »فيسنتي 
كالديرون« ف���ي مدريد، وذلك 
بسبب تسجيله هدفني خارج 
قواعده في مباراة الذهاب التي 
انتهت بالتعادل 2-2 على ملعب 

»ميستايا«. 
وعل���ى ملع���ب »موريس 
دوفرانس«، جدد هامبورغ الذي 
سيحتضن ملعبه »ايتش اس 
ايتش نوردبانك ارينا« املباراة 
النهائي���ة ف���ي 12 مايو املقبل، 
فوزه على مضيفه ستاندار لياج 
وتغلب عليه 3-1 في عقر داره 

بعد ان فاز عليه 2-1 ذهابا.
وسيتواجه هامبورغ في دور 
االربعة مع فوالم الذي جدد فوزه 
على ڤولڤسپورغ بطل املانيا في 
عقر دار االخير 1-0 بعد ان فاز 

)أ.ف.پ(ذهابا ايضا 1-2. فرحة العب ليڤربول الهولندي ديرك كاوت بتسجيله هدفا في مرمى بنفيكا  

تكريم 6 شخصيات
رياضية عربية

27 العبًا يمثلون الكويت 
في »ألعاب المعاقين«

حرمان إبراهيم حسن من دخول 
المباريات لنهاية الموسم

مفاجآت في ختام »البصري للبراعم«
تختتم مساء اليوم منافس����ات بطولة البصري الثانية للبراعم 
لكرة الق����دم التي تقام حتت رعاية م.مصطفى البصري حيث تقام 
املباراة النهائية وتوزيع اجلوائز لصاحبي املركزين االول والثاني 

وجائزة الفضل العب واخرى الفضل حارس.
من جهته اعلن راعي البطولة م.مصطفى البصري ان البطولة 
حققت اهدافها وبنجاح في جذب االندية للمش���اركة في النسخة 
الثانية للبطولة وقد ش���هد اليوم االول للبطولة منافسات قوية 
بني االندية وس���عت الفرق لتحقيق الفوز والوصول الى املباراة 

النهائية.
وقال البصري ان جناح البطولة يلقي مس����ؤولية كبيرة علينا 
في اقامتها س����نويا من اجل االهتمام بهذه الفئة العمرية واكتشاف 
وصقل املواهب الصغيرة التي تعتبر مستقبل الكرة الكويتية حيث 
ان االهتمام بقاعدة الناشئني هدف يسعى اليه اجلميع واستراتيجية 

ناجحة الكتشاف االفضل.
وقال البصري ان اليوم اخلتامي للبطولة سيشهد مفاجآت للجماهير 

التي ستحضر النهائي حيث سيتم سحب جوائز قيمة.
وقال خالد الرفاع����ي رئيس اللجنة املالي����ة ان اللجنة املنظمة 

رصدت جوائز كثيرة.

اعلن عضو مجلس ادارة نادي املعاقني ناصر العجمي ان 27 العبا 
سيمثلون الكويت في البطولة االولى الدولية اللعاب املعاقني للميدان 
املقررة هنا في 22 ابريل اجلاري مبش����اركة 15 دولة وتستمر سبعة 
ايام. وقال العجمي الذي سيرأس وفد الكويت املشارك في البطولة ان 
املنتخب الوطني يقيم حاليا معس����كرا تدريبيا داخليا مشيرا الى ان 
الالعبني يواصلون تدريباتهم على فترتني صباحية ومسائية استعدادا 
النطالق البطولة التي تش����مل ثالث مسابقات هي رمي الرمح ورمي 
القرص ودفع اجللة. واك����د ان الالعبني لديهم طموح كبير في حصد 
العديد من امليداليات الس����يما ان البطولة ستقام على ارضهم مشددا 
على ان ابطال املعاق����ني »عودونا على حتقيق االجنازات الكبيرة في  
جميع البطوالت الدولية«. واش����ار ال����ى ان البطولة التي تقام للمرة 
االولى على هذا املستوى على ارض الكويت تستقطب 14 دولة عربية 
واجنبية وتقام منافس����اتها على مضمار ثانوية كيفان بالتعاون مع 

احتاد العاب القوى وسيديرها 60 حكما.
وكشف العجمي ان الوفود املشاركة ستبدأ بالوصول في 15 اجلاري 
حيث س����يخضع الالعبون لكشف طبي على مدى يومني قبل انطالق 

البطولة للتأكد من اهليتهم للمشاركة في املسابقات.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اعرب حسام حسن املدير الفني للزمالك عن دهشته من القرار الذي 
اتخذته جلنة املسابقات ضد ابراهيم حسن املنسق العام للفريق مبنعه من 
دخول مباريات الدوري املمتاز حتى نهاية املوسم. وتساءل في تصريحات 
ابرزها املوقع الرسمي للزمالك: كيف سيمنع مواطن مصري من دخول 
مباري���ات كرة القدم وفي أي الئحة او قانون يحدث ذلك؟! وكانت جلنة 
املسابقات باالحتاد املصري لكرة القدم قد قررت في اجتماعها بحضور 
جلنة الطوارئ واالنضباط منع املنس���ق العام للكرة بالزمالك ابراهيم 
حسن من دخول امللعب في املباريات التي يكون الزمالك طرفا فيها حتى 
نهاية املوسم ومخاطبة اجلهات املعنية لتنفيذ القرار وايقاف حازم امام 
العب الزمالك 8 مباريات وتغرميه 8 آالف جنيه الهانته احلكم ومحاولته 
االعتداء عليه. كما تضمنت العقوبات ايقاف العب الزمالك عالء علي 3 
مباري���ات وتغرميه 3 آالف جنيه وتغ���رمي الزمالك 50 ألف جنيه لقيام 
جماهيره بأحداث شغب وسب احلكام وحتطيم مقاعد االستاد والقائها 
على امللعب« وتوجيه الشكر للمدير الفني للزمالك حسام حسن واملدرب 

عبداحلليم علي لقيامهما بتهدئة اجلماهير والالعبني.

بيروت ـ ناجي شربل
اقام وزير الشباب والرياضة 
اللبناني د.علي عبداهلل حفل 
عشاء تكرمييا اول من امس في 
فندق »احلبتور« في بيروت، 
على ش����رف وزراء الش����باب 
الع����رب والوفود  والرياضة 
املرافقة التي شاركت في الدورة 
ال� 33 للمجل����س والدورة ال� 
التنفيذي، واعمال  53 ملكتبه 
الصندوق العربي لالنش����طة 
الشبابية والرياضية. وجرى 
تكرمي 6 ش����خصيات عربية 
لعبت دورا ب����ارزا في خدمة 
قطاعي الشباب والرياضة، وهم 
الوزير املفوض هاني مصطفى، 
وعثمان السعد، وخالد املال، 
ود.صالح بن ناصر، ومنصور 
اخلضيري، وغسان الصياح.

جانب من مباراة الكويت والبحرين للسيدات

خسارة »أزرق السيدات« 
وديًا في البحرين

               المنامة ـ ناصر محمد
خس����ر منتخب الكويت النسائي لكرة القدم مباراته 
الودية التي لعبها امس االول امام منتخب البحرين 
4 � 10 في املباراة التي اقيمت على صالة نادي الرفاع 
ضمن الزيارة التي يقوم بها الفريق الكويتي 
للبحرين وقد لعب الفريقان مباراتهما الثانية 
امس، وتأتي هاتان املباراتان في اطار اعداد 

املنتخب البحريني للمشاركات املقبلة.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
إنجلترا )المرحلة الرابعة والثالثون(

شوسبورت 53هال سيتي � بيرنلي
شوسبورت 51وست هام � سندرالند

إيطاليا )المرحلة الثالثة والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +71نابولي � بارما

اجلزيرة الرياضية +9:451فيورنتينا � إنتر ميالن

المانيا )المرحلة الثالثون(
4:30هرتا برلني � شتوتغارت

4:30ماينتس � بوروسيا دورمتوند
4:30هانوڤر � شالكه
4:30هوفنهامي � كولن

4:30ڤيردر برمين � فرايبورغ
دبي الرياضية 7:302باير ليڤركوزن � بايرن ميونيخ

فرنسا )المرحلة الثانية والثالثون(
اجلزيرة الرياضية +82لومان � مونبلييه
8لنس � بولتون
8لوريان � رين

8موناكو � ڤالنسيان
8سوشو � سانت اتيان

8تولوز � غرونوبل
اجلزيرة الرياضية +104باريس سان جرمان � بوردو

مباراة اليوم بالتوقيت المحلي
كأس إنجلترا )نصف النهائي(

اجلزيرة الرياضية +73أستون ڤيال � تشلسي


