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روح عالية في تدريبات األهلي قبل لقاء القمة مع الزمالك

السيارة اجلديدة التي كشفت عنها »لكزس«

األهلي أحيا آماله في المنافسة
على الدوري البحريني

اختبار صعب لالتحاد أمام 
بونيودكور في »أبطال آسيا«

المنامة ـ ناصر محمد
فقد الرفاع آماله في املنافسة على 
بطولة الدوري البحريني لكرة القدم 
واس���تمر في اضاع���ة النقاط خالل 
األسابيع األخيرة من عمر املسابقة 
بعد ان ظل متربعا على القمة وأقرب 
اللق���ب احملرق،  املنافس���ن حلامل 
فيما جدد األهلي آماله في املنافس���ة 
واستطاع بالضربة القاضية ان يبعد 
الرفاع ويتقدم خطوة نحو منافسة 
احملرق وتأجيل حس���م البط���ولة، 
حيث متكن األهلي م���ن الفوز على 
الرفاع بهدف قاتل ف���ي الوقت بدل 
الضائع أحرزه عبداهلل حمي���دان وذلك 
في ختام اجلولة 16 لي��ؤجل حسم 
البطولة لألسبوع 17 الذي سيلتقي 
في���ه األهلي مع احمل������رق املتصدر 
برصيد 40 نقطة، في��ما رفع األهلي 
رصيده الى 35 نق��طة وبقي الرفاع 

عند رصيده السابق 32 نقطة.
هذا وقد استأنف املنتخب البحريني 
األوملب���ي لكرة الق���دم تدريباته في 
التجمع الرابع للفريق مستفيدا من 
فت���رة توقف املباري���ات بعد ثالثة 
جتمعات سابقة وضم الفريق 24 العبا 
منهم ستة العبن انضموا ألول مرة 
بعد ان اختارهم املدرب السلوڤاكي 
ايڤان، ويستمر هذا التجمع لغاية 18 
اجلاري حيث سيلعب الفريق مباراة 

ودية مع احد اندية الدرجة األولى.

عصام مدربًا لشباب اليد

من جهة أخرى، اختار احتاد كرة 
اليد املدرب عصام عبداهلل لإلشراف 
على تدريب منتخب الش���باب الذي 
العالم  سيشارك في تصفيات كأس 
التي س���تقام في النصف الثاني من 

يوليو في أصفهان اإليرانية.

يحتضن ملعب األمير عبداهلل الفيصل في جدة اليوم أحد أهم لقاءات 
اجلولة اخلامسة من مسابقة دوري ابطال آسيا لكرة القدم والذي سيجمع 
االحتاد الس����عودي بفريق بونيودكور االوزبكي في لقاء أشبه ما يكون 
بنظام خروج املغلوب حيث ان الفائز منهما سيضع قدمه بقوة في الدور 
الستة عشر من املسابقة فيما سيودع اخلاسر حسابيا فرصة العبور عن 
املجموع����ة الثانية التي تضم إلى جانبهما الوحدة االماراتي وذوب آهن 
اصفه����ان االيراني متصدر املجموعة والذي يحتاج لنقطة التعادل أمام 
الوحدة في اللقاء الذي س����يجمعهما على ملعب نادي الوحدة باالمارات 

ليؤكد تأهله.
يدخل االحتاد اللقاء وهو في املركز الثاني برصيد سبع نقاط في حن 
يأتي الفريق االوزبك����ي خلفه بفارق نقطة في املركز الثالث قبل جولة 

واحدة من نهاية دور املجموعات.
وفي املباراة الثانية، يبحث الوحدة االماراتي عن فوز شرفي عندما 
يستضيف ذوب اهان االيراني على ستاد آل نهيان في ابوظبي في مباراة 
هامش����ية لالول ومهمة للثاني الباحث عن البقاء في الصدارة وخطف 

احدى بطاقتي املجموعة املؤهلة الى الدور الثاني.

األهلي يستضيف االستقالل

 وفي املجموعة األولى، يدخل األهلي السعودي اختبارا صعبا عندما 
يحل ضيفا على االستقالل اإليراني في اللقاء الذي يحتضنه ستاد أزادي 
بطهران. وتشكل املباراة منعطفا هاما لألهلي حيث انه يحتاج إلى الفوز 
فقط ليبقى في دائرة املنافسة على إحدى بطاقتي التأهل بينما اخلسارة 
ستنهي آماله نهائيا فيما لو فاز الغرافة القطري على اجلزيرة اإلماراتي 
في منافسات املجموعة ذاتها وبالتالي سيكون تركيزه منصبا على الفوز 
رغم الظروف الصعبة املتمثلة في غياب عدد من العناصر األساسية إلى 

جانب إقامة املباراة خارج ملعبه.
وفي املقابل فإن االستقالل سيدخل املواجهة برغبة الفوز أيضا إلعالن 
تأهله رسميا أمام جماهيره التي ستسانده بقوة. ولكن عطفا على ظروف 
كل فريق فان الفريق االيراني يعتبر الطرف األفضل من كافة النواحي 

وبالتالي سيكون األقرب للفوز إال إذا كان لألهلي رأي آخر.
وفي املباراة الثانية ضمن املجموعة، تبدو الفرصة سانحة امام الغرافة 
القطري لتعويض النقاط االربع التي ضاعت منه امام االستقالل االيراني 

في آخر جولتن عندما يستضيف اجلزيرة االماراتي.

»لكزس« في سباق نوربرغرينغ
سيشهد سباق نوربرغرينغ 
للتحمل )24 س����اعة( والذي 
جت����ري أحداثه م����ن 13 إلى 
16 ماي����و املقبل عودة لكزس 
 .LFA إلى املشاركة بسيارتن
واستباقا للمناسبة، كشفت 
الشركة اليابانية عن الصور 
 LFA الرسمية األولى عن أول
إنتاجية تش����ارك في السباق 

التاريخي الشهير.
وقد حصلت على تعديالت 
طفيفة وأهمها استبدال اجلناح 
االنحساري اخللفي بآخر ثابت 
مبواكب����ة املتطلب����ات الفنية 

للسباق.
وتعد نوربرغرينغ األملانية 
واحدة من أكثر احللبات قسوة 
وصعوبة على السيارات، وقد 
أصبحت هاجس التنافس غير 
املباشر بن مصانع السيارات 
العاملي����ة حي����ث يفاخ����ر كل 

صانع باإلعالن عن س����رعة 
دوران سيارته حول احللبة 
مثل المبورغيني وبورش����ه 
وشفروليه كورفيت ونيسان 
GT-R وغيره����ا العدي����د من 
الس����يارات. وتعتبر لكزس 
حلب����ة نوربرغرين����غ مه����د 
الوالدة لس����يارتها الس����وبر 
األول����ى LFA، وجتري حاليا 
وعلى نفس احللبة اختبارات 
مكثفة على سيارتن ستشارك 
بهما بهدف ترويض هيكلهما 
ليعمال بأكبر قدر من املثالية 

خالل السباق.
لك����زس  وس����تتنافس 
بسيارتيها ضمن فئة السيارات 
التي  الفئة  القياس����ية، وهي 
تش����ارك بها س����يارات إنتاج 
جتاري وبأقل قدر ممكن من 
 LFA التعديالت. ولن حتتاج
أنها  لتعديالت كبيرة خاصة 

مجهزة مبحرك V10 بقوة 560 
حصانا، وتتسم بوزنها اخلفيف 
وبنائها الصلب، وبقدرتها على 
التسارع إلى 100 كلم/س في 
3.7 ث����وان وحتقيق س����رعة 
قصوى تزيد عن 320لىكلم/س. 
وتشير مصادر غير مؤكدة الى 
أن بعضا م����ن التعديالت قد 
تشمل زيادة القوة مبقدار 10 

أحصنة إضافية.
وسيش����ارك فريق غازو 
للسباقات بالسيارتن لصالح 
لك����زس، وس����يقود هيرومو 
ناروس كبير سائقي االختبار 
لدى شركة تويوتا مجموعة 
من السائقن ستتبادل قيادة 
الس����يارتن عل����ى احللب����ة، 
وسيتضمن فريق السائقن 4 
يابانين و3  أملان لديهم خبرة 
طويلة في املشاركة بسباقات 

التحمل.

التفاؤل والثقة عنوان مشترك لألهلي والزمالك قبل القمة

بعد غياب طويل.
ومن جهته، أبدى عضو مجلس 
إدارة الزمال����ك ح����ازم إمام ثقته 
الفني  املدير  الش����ديدة في قدرة 
للفريق حسام حسن على حسم 
أمام األهلي لصالح  القمة  مباراة 

القلعة البيضاء.
وقال إمام: »بش����هادة اجلميع 
أظهر حس����ام قدرته الرائعة على 

عن كل املؤثرات اإلعالمية التي 
تسبق مباراة القمة عادة، وحتى 
يعد مفاجآته التي ميكن ان يوقف 
بها احتفال جماهير االهلي ببطولة 
الدوري على حساب الزمالك، وفي 
ذات الوق���ت انتزاع فوز تاريخ 
له واالحتف���اظ باملركز الثاني، 
حتى يتمكن الزمالك من العودة 
لبطولة رابطة االندية االفريقية 

قبل مباراة القمة واالطمئنان على 
اجلهاز الفني وزمالئه القدامى.

وفي املعسكر األبيض، سعى 
املدير الفني حس���ام حسن الى 
ال���ى أعلى  الوص���ول بالعبيه 
مع���دالت التركيز قب���ل مباراة 
اجلمعة، فشد الرحال مع العبيه 
الى االسكندرية ليقيم معسكرا 
مغلقا حتى يوم املباراة، لالبتعاد 

الفريق من أجل املشاركة في مباراة 
القمة أمام الزمالك في اجلولة ال� 
27 من عم����ر الدوري املمتاز يوم 

اجلمعة.
وحضر مدافع القلعة احلمراء 
السابق شادي محمد مران االهلي 
يوم االثنن، وبعد 24 س����اعة من 
مب����اراة ناديه االحتاد مع االهلي، 
من أجل مس����اندة ناديه السابق 

املباري����ات، وعن����دي ثقة  إدارة 
في حتقيق نتيج����ة ممتازة أمام 

األهلي«.
ويغيب عن الزمالك عالء علي 
وحازم إمام بعد قرار إيقافهما من 
قبل جلنة املسابقات بعد أحداث 

مباراة الشرطة.

اإلسماعيلي يبقى رابعا

من جهة اخرى، جنح بتروجيت 
في انتزاع ثالث نقاط ثمينة بعد 
أن حول تأخره بهدفن أمام مضيفه 
بترول أس����يوط إلى الفوز 2-3 
في املرحلة السادسة والعشرين 
من الدوري املصري املمتاز لكرة 
القدم. وأضاع اإلسماعيلي نقطتن 
ثمينتن بتعادله مع احتاد الشرطة 
سلبيا ليرفع األول رصيده إلى 41 
نقطة في املركز الرابع مقابل 36 
نقطة الحتاد الش����رطة في املركز 

السادس.
وصع����د بتروجيت مؤقتا إلى 
املركز الثالث برصيد 42 نقطة، في 
حن جتمد رصيد بترول أسيوط 
عند 16 نقطة في املركز السادس 
عشر االخير، ويبدو أن الفريق في 
طريقه ال محالة للعودة إلى دوري 

الدرجة الثانية.
وفي باقي مباري����ات املرحلة 
تعادل اجلون����ة مع مضيفه غزل 
احمللة سلبيا، كذلك تعادل املصري 
م����ع ضيف����ه املقاول����ون العرب 

سلبيا.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
الفني للنادي  املدي����ر  أوضح 
االهلي حس����ام البدري أن الفوز 
على االحتاد السكندري وخسارة 
الزمالك من حرس احلدود قربت 
الفريق بصورة كبيرة من التتويج 

بلقب الدوري املصري.
وأش����ار البدري إلى أن مباراة 
القمة متثل الكثير للجماهير في 
كال الفريقن، مؤكدا أن العبي األهلي 
لديهم الكثير ليقدموه أمام الزمالك 
باإلضافة إلى دوافع الفوز باملباراة 

والبطولة.
وأض����اف: »املفاج����آت واردة 
ف����ي مثل ه����ذه املباري����ات ومن 
املمكن أن يكون أحد الالعبن هو 

املفاجأة«.
ووج����ه املدرب الش����اب نداء 
جلماهير قطب����ي الكرة املصرية 
بالتحلي بالهدوء وأن يكونوا قدوة 

لكل اجلماهير املصرية.
ويتصدر األهلي ترتيب أندية 
الدوري املصري املمتاز بفارق تسع 
نقاط عن الزمالك ومينحه الفوز 
في القم����ة التتويج بالدوري قبل 

عدة مراحل من النهاية.
وقال حسام البدري ان غياب 
العب الوس����ط أحم����د فتحي عن 
الفريق أمام الزمالك يعتبر خسارة 
كبيرة، معترفا بأن املفاجآت واردة 

في مثل هذه املباريات.
وش����هد تدري����ب األهلي أمس 
الثالثاء منافسة كبيرة بن العبي 

مشعل الفهد يكافئ الالعبين

ناشئو األصفر أبطال دوري السلة دون هزيمة

يحيى حميدان
نال القادسية لقب دوري الناشئن حتت 16 
سنة في كرة السلة بعد ف���وزه على الك��ويت 
74 � 55 أمس األول في اجلولة اخلتامية للدوري 
التي أقيمت في صالة ثانوية حمد الرجيب في 

منطقة كيفان.
وح���ل كاظمة في املركز الثان���ي، فيما جاء 
الكويت في املركز الثالث، وقام أمن السر املساعد 
في احتاد السلة عواد الشمري بتتويج الفرق 

الفائزة، وتقدمي كأس البطولة للقادسية.
وبعد املباراة، قدم نائب مدير قطاع ناشئي 
كرة السلة في القادسية الشيخ مشعل الفهد 100 
دينار لكل العب مكافأة تقديرا لعطاء الالعبن، 

وإحرازهم اللقب دون هزمية.
من جهته، أشاد مدير اللعبة في االصفر هاني 
املال باالجناز الذي حققه الالعبون بإحرازهم لقب 
الدوري، وقال ان فوزهم في جميع املباريات، 
هو ابلغ رد على علو كعب الفريق الذي يبشر 

مبستقبل زاهر لكرة السلة في النادي.
ووعد بصرف مكافأة اخرى لالعبن من ادارة 
النادي خالل األيام القليلة املقبلة، وذلك لتحفيز 
الالعبن، مضيفا »أنهم ال يحتاجون للتحفيز، وهم 

يدركون متاما مدى أهمية البطوالت واالجنازات، 
وهذه املكافأة ما هي أال تكرمي بسيط من ادارة 

النادي«.
بدوره، أبدى املدرب عمار دالي فخره بالعبيه 
الذين حققوا لق���ب الدوري دون هزمية، وهو 
إجن���از فريد قلم���ا يحققه فريق ف���ي املراحل 
السنية، في حن أن كاظمة صاحب املركز الثاني 
تلق���ى 3 هزائم، والكويت الثالث خس���ر في 5 

مناسبات.
وش���كر مدير قطاع الناشئن حمد العثمان 
ونائبه الش���يخ مش���عل لوقوفهما الى جانب 
الفريق مما كان له اثر كبير في حتفيز الالعبن، 
وتشجيعهم إلعطاء أقصى ما لديهم. وعن بطولة 
كأس الناشئن، أبدى دالي تفاؤله بتحقيق لقب 
البطولة واجلمع بن الثنائية هذا املوسم لثقته 

الكبيرة بالعبيه وبقدراتهم.
ومثل األصفر: خالد السنعوس���ي، مشاري 
بودهوم، ماجد حسن، إبراهيم بوعباس، أحمد 
مهدي، عذبي عصام، عثمان املطيري، علي املانع، 
عمر العلي، سعود القطان، محمد خميس، جاري 
بابازيان وعبدالعزيز جوهر وقاده فنيا املدرب 

عمار دالي ومساعده خالد الصعب.

مواجهة نارية للكويت أمام األصفر اليوم .. وفوز مثير للقادسية على الساحل

كاظمة استعرض أمام العربي في »كأس السلة«
20 نقطة لكليهما، وسجل صالح 

يوسف 12 نقطة.
اللقاء احلكام عبدالرزاق  ادار 
سليمان وعبداهلل السبتي وحافظ 

احللبي.

اختبار صعب للكويت

الي���وم 3 مباريات  وس���تقام 
ضمن اجلولة اخلامسة واالخيرة 
للمجموعة االولى وتعتبر اقواها 
مواجهة الكويت الثالث )7 نقاط( 
مع القادس���ية االول )8 نقاط( في 
السابعة مساء على صالة يوسف 
الشاهن بنادي كاظمة، وتسبقها 
مباراة النصر الرابع )5 نقاط( مع 
التضام���ن اخلامس )5 نقاط( في 
اخلامس���ة، فيما سيلعب الساحل 
الثان���ي )7 نق���اط( مع الش���باب 
الس���ادس واالخير )4 نقاط( في 

اخلامسة في صالة اليرموك.
ويدرك الكويت خطورة موقفه 
اليوم، اذ انه يحتاج للفوز وال شيء 
سواه لبلوغ الدور نصف النهائي 
وتفادي اخلروج املبكر من بطولة 
الكأس والتي يعول عليها األبيض 
كثيرا النقاذ موسمه من اخلروج 

بال بطولة.
وفي ح���ال ف���از الكويت على 
القادسية وفاز الساحل على الشباب 
الثالثة بذات  الفرق  ستتس���اوى 
الرصيد 9 نقاط جلميعهم، وفي هذه 
احلالة تنص لوائح جلنة املسابقات 
وشؤون الالعبن في احتاد اللعبة 
على اللجوء الى نتائج املواجهات 
املباشرة بن الفرق املتساوية في 
الرصيد التي يتفوق فيها القادسية 

والكويت على الساحل.

معسكر تركي لـ »سلة االبيض«

قررت ادارة نادي الكويت اقامة 
معسكر تدريبي للفريق االول لكرة 
السلة بالنادي في تركيا ابتداء من 
21 اجلاري وملدة اس���بوعن وذلك 
اس���تعدادا للمشاركة في البطولة 
ال���� 23 لألندي���ة والتي  العربية 
ستنطلق في 6 الشهر املقبل وحتى 
16 منه ف���ي مدينة االس���كندرية 

مبصر.

يحيى حميدان
رأف كاظمة بحال العربي وتغلب 
عليه بفارق 27 نقطة وبنتيجة 100 
� 73 أمس ضمن مباريات اجلولة 
الرابعة في املجموعة الثانية لبطولة 
كأس احتاد السلة والتي جمعتهما 
في صالة يوسف الشاهن بنادي 
كاظمة. وانف���رد كاظمة بصدارة 
ترتيب املجموعة برصيد 8 نقاط 
من اربعة انتصارات، وأزاح العربي 
الذي كان يزاحم���ه على الصدارة 
ليصبح لألخض���ر 7 نقاط من 3 

انتصارات وخسارة.
وعلى الرغم من تساوي كفتي 
الفريقن في الربع األول الذي انتهى 
بالتع���ادل 21 � 21، إال ان الكف���ة 
بدأت متيل بشكل واضح لصالح 
كاظم���ة في الربع الثاني 41 � 32، 
الذي تسيده كاظمة  الثالث  وفي 
بصورة تام���ة وتفنن العبوه في 
وضع الكرة بسلة العربي خاصة 
م���ن قبل فهد الرجيبة وحس���ن 
علي وأحمد البلوش���ي من خالل 
االختراق والتصويب من خارج 
القوس دون ان تكون هناك مقاومة 
من قبل العبي األخضر ليسجل 
العبو البرتقالي 32 نقطة في الربع 
الثالث في حن سجل العربي 10 
نقاط فقط لينتهي الربع بنتيجة 
73 � 42، واستمر التفوق الكظماوي 
حتى النهاية وبسهولة تامة بفضل 
تألق العبيه في تسجيل الثالثيات 
حيث سجل الفريق 21 رمية ثالثية 

ناجحة.
قاد اللقاء احل���كام عبدالرزاق 
سليمان وسعود اليوسف ومحمد 
س���بتي. هذا وقد تأجلت املباراة 
الت���ي كانت س���تجمع  األخ���رى 
الصليبخات مع الس���املية بسبب 
العطل الفني الذي أصاب الساعة 
االلكترونية لصالة نادي الشباب، 
وستقرر جلنة املسابقات وشؤون 
الالعب���ن موع���دا الحق���ا إلقامة 

املباراة.
القادسية قد حقق فوزا  وكان 
مثيرا على الساحل 83-77 اول من 
أمس في اجلولة الرابعة للمجموعة 
االولى على صالة يوسف الشاهن 
القادس���ية  بنادي كاظمة.واعتلى 

الثالث الذي انتهى 71-58 لصالح 
القادسية وسط غضب كبير من 
املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 

مدرب االصفر.
وفي الربع االخير عاش الفريقان 
اجواء مثيرة واستبس����ل العبو 
الساحل كثيرا لقلب النتيجة لكن 
قابلهم تف����وق واضح من العبي 
القادسية ليتمكنوا من انتزاع فوز 
ثمن. وتألق محترف القادس����ية 
االميركي مايكل كريستنسن الذي 
سجل 23 نقطة، فيما سجل زميله 
عبداهلل الصراف 22 نقطة. وفي 
اجله����ة املقابلة كان ش����ايع مهنا 
وأحمد فالح االبرز بتس����جيلهما 

من انهائه 26-16، وواصلوا تفوقهم 
في الربع الثاني الذي انتهى 35-57 
مع غياب تام من العبي الساحل 
الذين قدموا اس����وأ مستوى لهم 

خالل هذين الربعن.
الربع  وتغير احلال متاما في 
الس����احل خصمه  الثالث وفاجأ 
بعدما قلص الفارق بصورة سريعة 
بعد أن غير مدرب الفريق س����الم 
الداود خط����ة الدفاع الى الضغط 
على حامل الك����رة وهو ما جنح 
فيه الالعبون بصورة كبيرة من 
خالل لياقتهم العالية وسرعتهم في 
االرتداد للدفاع في حال فقدان الكرة 
ليقلصوا الفارق عند نهاية الربع 

صدارة املجموعة بعدما رفع رصيده 
الى 8 نقاط، فيما احتل الس���احل 

املركز الثاني برصيد 7 نقاط.
وكان القادسية قريبا من حتقيق 
فوز ساحق وكبير على الساحل اال 
ان عزمية أبناء ابو حليفة وتفوقهم 
في الربعن الثالث والرابع ساهم 
في تقليص النتيجة حتى وصلت 
الى 6 نقاط وكانوا قريبن من قلب 
النتيجة واحداث مفاجأة كبيرة مع 
القادس����ية الذي وسع الفارق في 
بعض فترات املباراة الى 23 نقطة 

خاصة في الربع الثاني.
القادسية مباراة  وقدم العبو 
بطولية في الربع االول ومتكنوا 

العب العربي عمران نذير يحاول التسجيل في سلة كاظمة وحسني علي يحاول منعه
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