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الكويت يتخطى النصر وكاظمة يصارع العربي في »كأس السلة«

علي وعلي أحمد.
من جهته، أكد عضو ادارة نادي 
كاظمة ومدير لعبة السلة صالح 
امليال أن هذا االجناز ليس بغريب 
على املراحل السنية في كاظمة الذين 
دائما ما يعتلون منصة التتويج 
ويحقق����ون البطولة تلو االخرى 
وذلك جلهود الالعبني واجلهازين 

الفني واالداري للفريق.
امليال العبي أش���بال  وطالب 
كاظمة وبقية فرق املراحل السنية 
بتقدمي املزيد من اجلهد في بطوالت 
الكأس التي س���تنطلق االسبوع 
النادي  املقبل وذلك لكي يحافظ 
على تفوقه في كاس التفوق العام 

للعبة.

احلكم���ان حافظ احللبي ومحمد 
سبتي.

وبعد ختام املباراة قام عضو 
مجلس ادارة احتاد السلة سعد 
امليداليات  العجم���ي بتوزي���ع 
القادس���ية  البرونزي���ة عل���ى 
والفضي���ة عل���ى الكويت، فيما 
تقل���د العبو كاظم���ة امليداليات 
البطولة  الذهبية ورفعوا كأس 
وهم: سليمان املطيري، شمالن 
السالحي، جاسم محمد، عبداهلل 
البدر، محمد أمين، فواز القبندي، 
هاني الرقم، ثامر املريشد، ناصر 
العتيق���ي، عبدالرحم���ن فه���د، 
عبدالعزيز املسعد، وليد خالد، 
حسن محمد، حمد القفيلي، صالح 

مع الساملية في صالة نادي الشباب 
في اخلامسة.

أشبال كاظمة أبطال الدوري

من جهة أخرى، توج أش���بال 
كاظمة بلقب دوري السلة حتت 14 
سنة رسميا أمس االول بعد ختام 
مباريات ال���دوري بلقاء الكويت 
والقادسية في صالة ثانوية حمد 

الرجيب مبنطقة كيفان.
وكان الكوي���ت قد تغلب على 
القادس���ية 82-63 ليحتل املركز 
الثاني، فيما حل االصفر باملركز 
الثالث وكان بحاجة للفوز بفارق 
25 نقطة لكي ينتزع املركز الثاني 
من االبيض. وقاد املباراة اخلتامية 

املراكز  الفرق اصح���اب  ينافس 
املتوسطة.

وجاءت نتائج االرباع لصالح 
اجلهراء )6-13(، )18-34(، )47-

.)49-66( ،)30
ادار املباراة احلكام عبد الرزاق 
س���ليمان وغازي مجهول وخالد 

الشايجي.
هذا وستقام اليوم 3 مباريات 
ضمن املجموعة نفس���ها، حيث 
س���يلتقي كاظمة مع العربي في 
اخلامسة مس���اء في صالة نادي 
التش���ابك على  الكويت لف���ض 
الصدارة، وسيلعب بعدها اليرموك 
مع اجلهراء على الصالة نفسها في 
السابعة، فيما سيلعب الصليبخات 

املركز الثالث، بينما أصبح للساملية 
3 نقاط من ثالث هزائم.

وفي مباراة اجلهراء والساملية 
الت���ي اقيمت في صالة الش���هيد 
النصر  قشيعان املطيري بنادي 
كان���ت املب���ادرة واالفضلية منذ 
البداية للجه���راء ومتكن بفضل 
خبرته وعناص���ره املتميزة من 
التفوق على الساملية الذي يفتقر 
كثيرا للمحترف اجليد اضافة الى 
عوامل اخرى مثل الطول واخلبرة 
حيث ان جميع العبي الفريق من 
التي تفتقر  العناصر احلديث���ة 
املباريات  ف���ي  للخبرة املطلوبة 
على الرغم من احملاوالت احلثيثة 
للمدرب وليد الهندي لصنع فريق 

يحيى حميدان
أمام  الكويت مواجهته  حسم 
النصر بسهولة 98 � 82 في املباراة 
التي اقيمت أمس في صالة يوسف 
الش���اهني بن���ادي كاظمة ضمن 
الرابعة في  مباري���ات اجلول���ة 
املجموعة األول���ى لبطولة كأس 
الس���لة، ورف���ع األبيض  احتاد 
رصيده الى 7 نقاط والنصر الى 

5 نقاط.
وساهم الدفاع اجليد من العبي 
األبيض في خروجهم فائزين بعد 
األداء الطيب وتطبيق خطة الدفاع 
رجل لرجل، مما أربك العبو النصر 
كثيرا والذين لم يحسنوا التعامل 
مع هذه الطريقة وعابهم التسرع 
الكبير مما جعلهم يفقدون الكرات 

بسهولة.
وانتهت أرباع املباراة جميعها 
لصالح الكويت )37 � 24( و)50 � 

47( و)74 � 60( و)98 � 82(.
ق���اد اللق���اء احلكام س���عود 
اليوس���ف وعابر العابر ومحمد 

سبتي.
وفي مباراة ثانية في املجموعة 
نفسها فاز التضامن على الشباب 
75 � 38، ليرفع التضامن رصيده 
الى 5 نقاط وأصبح للشباب 4 نقاط 

بهزميته في جميع مبارياته
وفي املجموعة الثانية واصل 
العربي مسلسل نتائجه القوية بعد 
فوزه على الصليبخات 84-72 اول 
من امس ضمن مباريات اجلولة 
الثالثة.كما فاز اجلهراء بسهولة 

على الساملية 49-66.
ورفع العرب���ي رصيده الى 6 
نقاط متقاسما صدارة املجموعة 
مع كاظمة، واصبح للصليبخات 3 
نقاط من ثالث هزائم، فيما ارتقى 
رصيد اجله���راء الى 5 نقاط في 

أشبال »البرتقالي« يتوجون بلقب دوري تحت 14 سنة

)كرم دياب( العبو أشبال سلة كاظمة واجلهازان الفني واإلداري في لقطة تذكارية عقب التتويج بلقب الدوري 

فهاد يدعو الخرافي لحضور اعتزاله

بن عيدان: ربع الميل إلى البحرين

اش���اد رئيس مجلس االمة جاسم اخلرافي بالدور الكبير الذي 
قام به العب الفريق االول لكرة القدم بنادي القادس���ية واملنتخب 
الوطني محمد فهاد، ومبشواره الرياضي وطالبه بتقدمي املزيد خالل 
الفترة املقبلة من اجل خدمة الرياضة الكويتية وعدم االبتعاد عن 
املج���ال الرياضي واالجتاه الى العم���ل االداري او الفني. جاء ذلك 
خالل استقبال اخلرافي لفهاد حيث قدم له الدعوة حلضور مهرجان 
اعتزاله الذي سيقام على هامش لقاء القادسية مع الكويت ضمن 
منافس���ات اجلولة ال� 20 للدوري املمتاز والتي س���تقام 24 ابريل 
اجلاري على س���تاد الكويت حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية.

يغادر وفد نادي ربع امليل لس����باق السيارات والدراجات برئاسة 
مدير عام النادي صالح بن عيدان مس����اء اليوم متوجها الى البحرين 
للمش����اركة في اجلولة اخلامسة من بطولة البحرين لسباق السرعة 
حيث تنطلق التصفيات اخلميس املقبل وصوال الى النهائيات والتي 

ستجرى اجلمعة وسط مشاركة خليجية واسعة.
 وقال مدير بن عيدان ان املشاركة الكويتية في هذه اجلولة ستكون 
االكبر ووصل عدد املش����اركني الى اكثر من 35 متسابقا موزعني على 
اكثر من 6 فئات وهذا االمر ليس بغريب ابدا في ظل وجود دعم مباشر 
من قبل رئيس مجلس ادارة النادي الش����يخ باس����ل س����الم الصباح، 
ومتابعة مس����تمرة من نائب رئيس النادي الش����يخ فيصل العبداهلل 
لتحقيق ما نصبو اليه جميعا وهو رفع الراية الكويتية وس����ط هذا 
احملفل الدولي وهذا ما جبل عليه ابطال الكويت فهم خير سفراء لهذا 

البلد املعطاء.
واشاد بدور املسؤولني في الهيئة العامة للشباب والرياضة ودورهم 

في تسهيل مهمة الفرق الكويتية املشاركة ضمن هذه اجلولة.

جاسم اخلرافي يتلقى درعا تذكارية من محمد فهاد

القادسية بطل كأس االتحاد للناشئين
تغلب على الجهراء بالضربات الترجيحية

مبارك الخالدي
توج فريق القادسية للناشئني 
حتت 16 سنة بطال لكأس االحتاد 
النهائية  املباراة  بعد تغلبه في 
الت���ي اقيمت مس���اء امس على 
الترجيحية  اجلهراء بالضربات 
5-4 بعد انتهاء الوقتني االصلي 
الس���لبي،  واالضافي بالتعادل 
واحرز لالصفر: عبداهلل القالف 
الباذر  ابراهيم وعبداهلل  وخالد 
وسلطان العنزي ومحمد الفهد، 
فيما س���جل للجهراء: فهد نايف 
واحم���د طرق���ي وعبداله���ادي 
البصيري وسعد الوليد واخفق 
نواف نايف حيث المست كرته 

عارضة املرمى.
سيطر القادسية على مجريات 
اللقاء بش���وطيه واهدر العبوه 
فيص���ل عجب وخال���د املطوع 
ويوسف امان وحسن انور ومحمد 
الفهد العديد من الفرص، وتألق 
حارس مرم���ى اجلهراء عبداهلل 
غالب في الذود عن مرماه، بينما 
مال اجلهراء الى التكتل الدفاعي 
معتمدا على الهجمات املرتدة التي 

لم تشكل أي خطورة تذكر.
وظهر العبو االصفر الذي كان 
اكثر اس���تحواذا على الكرة في 
حالة بدنية وفنية جيدة. وادار 
اللقاء احلكم علي طالب وعاونه 

فهد السبيعي ويعقوب املطيري. 
وفي نهاية املباراة قام عضو جلنة 
املسابقات منور العنزي بتتويج 

جنوم االصفر.
من جانبه اشاد الصربي دراغان 

صانديك مدرب القادسية بجهود 
العبيه مؤك���دا انهم بذلوا جهدا 
مضاعفا خالل هذا املوسم خاصة 
في مباريات املربع الذهبي، الفتا 
الى ان فريقه يضم جنوما واعدة 

سيكون لها ش���أن في مستقبل 
الكرة الكويتية، مش���يرا الى ان 
النهائي  اجلهراء يستحق بلوغ 
اال ان الكأس الب���د لها من فائز 

واحد. 

األهلي يقترب من اللقب بعد سقوط الزمالك
عند 47 نقطة ف����ي املركز الثاني 
ورف����ع احلرس رصي����ده إلى 36 
وصعد للمركز السادس في جدول 

املسابقة.
وفي مباريات أخرى في اجلولة 
نفسها، تعادل طالئع اجليش مع 
اإلنتاج احلربي 1 � 1 ليرفع الطالئع 
رصيده إلى 34 نقطة ولكنه تراجع 
للمركز الثامن كم����ا رفع اإلنتاج 
احلربي رصيده إلى 38 نقطة في 

املركز اخلامس.
إنبي  وتعادل املنص����ورة مع 
س����لبيا ليرفع املنصورة رصيده 
إلى 16 نقطة في املركز ال� 15 قبل 
األخير مقابل 33 نقطة إلنبي في 

املركز التاسع.
من جهة أخرى، عقد املنسق العام 
لفريق الكرة بالزمالك إبراهيم حسن 
واملدرب العام لنادي احتاد الشرطة 
محمد إبراهيم جلسة تصالح داخل 
مقر نادي احتاد الشرطة بالعباسية. 
وش����ارك في جلسة املصاحلة من 
نادي الزمالك عضو مجلس اإلدارة 
أحمد جالل ومدير عام النادي عالء 

مقلد والالعب عالء علي.
ومت توثيق إج����راءات الصلح 
في الش����هر العقاري على أن يتم 
تقدميه للنيابة إلغالق ملف القضايا 
املرفوعة م����ن جانب فريق احتاد 

الشرطة ضد الزمالك.

فس����يرتفع رصيده الى 50 نقطة 
ويستطيع في هذه احلالة ان يزاحم 
األهلي لك����ن يبقى انه هو األقرب 
الى حسم البطولة اذا حصل على 

4 نقاط من 4 مباريات.

البدري سعيد بالفوز

وعلى س����تاد القاهرة، جتاوز 
األهلي اختب����اره األخير قبل لقاء 
القم����ة املرتقب م����ع الزمالك يوم 
اجلمعة املاضي وتغلب على االحتاد 
السكندري بعد لقاء باهت لم يقدم 

فيه الفريقان األداء الالئق بهما.
وقال املدير الفني بالنادي األهلي 

حسام البدري انه غير راض عن 
أمام  الفريق  ال����ذي قدم����ه  األداء 
أن  أكد  االحتاد السكندري، بينما 
اإلجهاد الذي يعانيه الفريق السبب 

الرئيسي في سوء األداء.
»املك����س«  س����تاد  وعل����ى 
أنقذ حارس مرمى  باالسكندرية، 
الزمالك عبدالواحد السيد فريقه 
من الهزمية بفارق أكبر من األهداف 
عندما تص����دى لضربة جزاء قبل 

دقائق قليلة من نهاية املباراة.
وأوقف احلرس مسيرة الزمالك 
الناجحة بقيادة مديره الفني احلالي 
حسام حسن وجتمد رصيد الزمالك 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
أصب����ح األهلي عل����ى أعتاب 
التتويج بلق����ب الدوري املصري 
املمتاز لكرة القدم إثر تغلبه على 
االحتاد السكندري 1 � 0 في مباراتهما 
ضمن اجلولة ال� 26 من املسابقة بعد 
ان سقط الزمالك في فخ الهزمية 
أم����ام مضيفه حرس احلدود 1 � 2 

في االسكندرية.
وأصبح لقاء القمة رقم 105 يوم 
اجلمعة املقبل، هو يوم االحتفال 
جلماهير األهلي ببطولة الدوري، 
إذا فاز األهلي أو حتى تعادل، بينما 
يحتاج الزمالك إل����ى فوز حتمي 
في ه����ذه القمة ليواصل دوره في 
املنافسة، ولكن دون أمل حقيقي في 
الفوز ببطولة الدوري، وذلك وفق 
احلسابات واالحتماالت اخلاصة 
بهذه احلال����ة، فاألهلي بعد فوزه 
املهم على االحتاد السكندري وصل 
الى النقطة 56 وبفارق 9 نقاط عن 
الزمالك )47 نقطة( فإذا فاز األهلي 
في لقاء القمة زاد رصيده الى 59 
نقطة، ويعني هذا ان األهلي حسم 
البطولة فعليا، ويحتفظ بالدرع 
للموسم الس����ادس على التوالي. 
اذا تعادال، فس����يكون األهلي  أما 
في حاجة الى نقطة واحدة من 4 

مباريات باقية له.
ويختلف احلال إذا فاز الزمالك، 

ألغت الس��لطات األمنية مبط��ار القاهرة الدولي أمس 
س��فر جنم املنتخب املصري والعب نادي هال س��يتي 
االجنليزي عمرو زكي الى أمس��تردام بسبب عدم حمله 

تصريح سفر من التجنيد. 
وكان الالع��ب يس��تعد إلنهاء إجراءات س��فره على 
الطائرة الهولندية املتجهة إلى امستردام واكتشف ضباط 
اجلوازات عدم حمله تصريح س��فر من التجنيد فتقرر 
الغاء س��فره حلني اس��تيفاء االوراق اخلاصة بس��فره. 
وغادر الالعب مطار القاهرة مباش��رة متوجها إلى إدارة 

التجنيد إلنهاء االجراءات.

تصريح التجنيد يحرم زكي من السفر

قمة خليجية خالصة جتمع الهالل مع السد اليوم

)عادل يعقوب( منور العنزي يسلم الكأس لقائد القادسية  

العدواني: غياب 
مارسيلو وعودة رودريغو

كاظمة يهزم العربي 
في »ذهبي الطائرة«

قطر يالقي الوصل
في نهائي أندية الخليج

عبدالعزيز جاسم
أك����د مش����رف الفريق األول 
بن����ادي النصر محمد العدواني 
ان فريقه سيفتقد خدمات املهاجم 
البرازيلي مارسيلو سانتوس في 
مباراة كاظمة في الدوري املمتاز 
السبت املقبل إلصابته في الكاحل 
خالل مباراة الساملية األخيرة، كما 
سيغيب املدافع ناصر الهاجري 
حلصوله على البطاقة احلمراء، 
لكن في املقابل سيعود الى الفريق 
البرازيلي رودريغو سيلفا بعد ان 
غاب عن مباراة الساملية بسبب 
إصابته في االنكل، وسيشارك في 
تدريبات اليوم مع باقي الالعبني 
مؤكدا ان الفريق سيدخل معسكرا 
قبل كل مباراة في الدوري املمتاز 

حتى وان حسم اللقب.

فاز كاظمة مساء أمس على 
العربي 3-0 في افتتاح مباريات 
املربع الذهبي لبطولة الدوري 
العام ال� 44 للك���رة الطائرة، 
وق���دم العبو كاظم���ة بقيادة 
املتألق عبداهلل بوفتني ومحمد 
اسحاق مباراة كبيرة وجاءت 
نتائج األشواط 25-17 و22-25 

و23-25.
وفي املباراة األخرى للمربع 
القادسية على  الذهبي تغلب 
الكويت 3-1 في مباراة قوية 
القادس���ية  واجه فيها العبو 
مقاومة كبيرة من العبي اخلصم 
وجاءت نتائج األشواط 23-25 

و20-25 و25-23 و15-25.

الى  القطري  يس����عى قطر 
قطع خطوة كبيرة نحو احراز 
لقب بطولة االندية اخلليجية 
اخلامس����ة والعش����رين لكرة 
القدم عندما يستضيف الوصل 
االماراتي في اخلامسة والربع 
من مساء اليوم في ذهاب الدور 

النهائي.
ويأمل قطر في اس����تغالل 
االرض واجلمه����ور  عامل����ي 
لتحقيق فوز كبير ذهابا يعزز 
حظوظه في التتويج باول لقب 
خارجي ف����ي تاريخه وخوض 
مباراة االياب بارتياح كبير في 
27 ابريل اجلاري في دبي حيث 
س����تقام املباراة بدون جمهور 
الوصل تطبيقا لعقوبة اللجنة 
التنظيمي����ة بعد االحداث التي 
وقعت خالل مباراة الوصل مع 
النصر السعودي في اياب الدور 

نصف النهائي للبطولة.

الهالل يطمح لعبور »السد« والتأهل في »أبطال آسيا«

يسعى الهالل السعودي الى حسم تأهله الى 
الدور الثاني عندما يستضيف السد القطري اليوم 
على س����تاد امللك فهد الدول����ي بالرياض في قمة 
خليجية ضمن اجلولة اخلامسة قبل االخيرة من 
منافسات املجموعة الرابعة ملسابقة دوري ابطال 

آسيا لكرة القدم.
ويتصدر الهالل ترتيب املجموعة برصيد 10 
نق����اط بفارق 4 نقاط امام الس����د وميس كرمان 
االيران����ي الذي يحل ضيفا على االهلي االماراتي 

صاحب املركز االخير برصيد نقطة واحدة.
ويحتاج الهالل الى نقطة واحدة فقط لبلوغ 
الدور الثاني، فيما مينحه الفوز صدارة املجموعة 
وهو ما يبحث عنه الفريق وجهازه الفني واإلداري 
وجماهيره الغفيرة الت����ي لن ترضى بغير لقب 

البطولة اآلسيوية.
وفي املباراة الثانية، يتمس����ك االهلي بآماله 
الضئيل����ة في خطف اح����دى بطاقتي املجموعة 
عندما يستضيف ميس كرمان على ستاد راشد 

في دبي.
ويحتل االهلي املرك����ز االخير برصيد نقطة 
واحدة، وهو يحتاج الى حسابات معقدة للتأهل 
تتلخص في فوزه غدا على ميس كرمان ومن ثم 
على السد في اجلولة االخيرة بشرط عدم جمع 

االخيرين  الفريقني 
الي نقطة.

بدوره، ميلك ميس 
طموحات  كرم����ان 
للتأه����ل  كبي����رة 
ال����ى ال����دور الثاني 
وخصوصا انه يحتل 
الثالث حاليا  املركز 

في املجموعة برصي����د 6 نقاط وبفارق االهداف 
عن السد الثاني.

الشباب يواجه أصفهان

وفي املجموعة الثالثة، يحل الشباب السعودي 
ضيفا على اصفهان االيراني الثالث، والعني االماراتي 
الرابع االخير على باختاكور االوزبكي الثاني في 

مواجهتني صعبتني.
ويتصدر الش����باب املجموعة برصيد 7 نقاط 

مقابل 6 لباختاكور و5 الصفهان و4 للعني.
ويخوض الشباب اهم لقاءاته في مشواره في 
املس����ابقة، وهو يسعى الى حتقيق الفوز العالن 
تأهله الى الدور الثاني مبكرا دون انتظار اجلولة 
السادس����ة االخيرة عندما يستضيف باختاكور، 
فيما يسعى اصفهان الى استغالل عاملي االرض 
واجلمهور القتناص النقاط الثالث واالستمرار في 

املنافسة على احدى بطاقتي الدور املقبل.
وفي املباراة الثانية، يرفع العني شعار الفوز 
وح���ده عندما يح���ل ضيفا عل���ى باختاكور في 

طشقند.
ويدافع العني عن فرصته االخيرة النقاذ موسمه 
بعدما خرج خالي الوفاض من كل املنافسات احمللية 
بخسارته اجلمعة املاضي امام غرميه التقليدي الوحدة 
0-1 في املرحلة الثامنة 
الدوري  عش����رة من 
ليتوقف رصيده عند 
 11 35 نقطة وبفارق 
الوحدة  نقطة ع����ن 
اربع  املتصدر قب����ل 
مراحل من الوصول 

الى خط النهاية.

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي 
ابوظبي الرياضية 41باختاكور � العني
اجلزيرة الرياضية 51اصفهان � الشباب

ابوظبي الرياضية 6:351االهلي � ميس كرمان
الدوري والكأس8:35الهالل � السد


