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في الجولة الخامسة من كأس االتحاد اآلسيوي

القادسية اصطاد »النجمة« وتأهل وكاظمة خسر من الجيش

طاقم مجري لمباراة الكويت والقادسية

الريان والرفاع يسعيان للتأهل
 في »االتحاد اآلسيوي«

»أشبال الكراتيه« تختتم غدًا

 مبارك الخالدي
قررت جلنة احلكام في احتاد الكرة، إسناد مباراة القمة في اجلولة 
الـ 20 قبل االخيرة من الدوري املمتاز، بني القادسية والكويت املقررة 

السبت املقبل الى طاقم حتكيم مجري.
وقد خاطبت اللجنة االنتقالية االحتاد املجري الذي أبدى موافقته 
على ترشيح الطاقم املكلف بادارة املباراة.اجلدير بالذكر ان األجواء 
املجريـــة لم تتأثر بتداعيات اآلثار الدخانية لبركان آيســـلندا، التي 

شلت حركة املالحة في معظم الدول األوروبية.

يخطط الريان القطري لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد عندما 
يســــتضيف اليوم الوحدات األردني في اجلولة اخلامسة وقبل األخيرة 

ضمن املجموعة اخلامسة لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
ويحتل الريان املركز االول برصيد 12 نقطة والوحدات الثالث برصيد 
6 نقاط، وميلك الريان قوة هجومية كبيرة تساعده على حتقيق الفوز 
بقيادة البرازيلي افونسو الفيش هداف الفريق والبطولة حتى اآلن والذي 

سجل 3 أهداف في مباراة الفريقني في اجلولة األولى.
 وفي ذات املجموعة، يدخل الرفاع مفترق طرق صعبا عندما يستضيف 
النهضة على ستاد البحرين الوطني بالرفاع، ويبحث الرفاع عن النقاط 
الثالث التي تضعه قاب قوســــني او أدنى مــــن التأهل للدور الثاني في 
مجموعته التي يحتل فيها املركز الثاني حاليا برصيد 9 نقاط وبفارق 

األهداف عن املتصدر الريان.
 ويتطلع نادي »شباب« األردن إلى التأهل املبكر للدور الثاني حينما 
يستضيف »أهلي« صنعاء اليمني على ستاد مدينة امللك عبداهلل الثاني 
في املجموعة األولى التي تشــــهد أيضا مواجهة »الكرامة« مع »صحم« 
العماني. ويتصدر الكرامة الئحة ترتيب الفرق بـ 10 نقاط يليه شــــباب 
األردن بـ 8 نقاط مقابل 4 نقاط لـ »صحم« العماني وال نقاط لـ »أهلي« 
صنعاء اليمني، ويحتاج »شــــباب« االردن إلى الفوز أو التعادل لبلوغ 

الدور الثاني شريطة تعثر »صحم« العماني أمام الكرامة السوري.

تختتــــم غدا بطولة األشــــبال 
الثالثة للكراتيه التي انطلقت االثنني 
املاضي مبشاركة 150 العبا ميثلون 
األندية الـ 14.من جانبه قال أمني 
سر احتاد الكراتيه خلف السعيدي 
ان البطولة قدمت مستويات راقية 
لالعبني الصغار الذين أثبتوا انهم 
مشــــروع ناجح لالعبي املستقبل 
في الكويــــت، مضيفا ان بطوالت 
االحتاد التي نظمها هذا املوســــم 
أثبتت جناحا باهرا حيث برز عدد 
كبير من الالعبني في جميع الفئات 
وكانت املنافسة بني جميع األندية 

قوية وحتمل الروح الرياضية.
واشار السعيدي الى ان ختام 
املوسم سيكون مختلفا كليا عن 
الســــنوات املاضية ومميزا بشكل 
كبير خصوصا انه سيختتم ببطولة 
عزيزة وغالية على قلوبنا جميعا 

وهي بطولة ســــمو ولــــي العهد 
للناشئني والشباب بحضور ممثل 
سموه محافظ حولي اللواء عبداهلل 
الفارس خــــالل الفترة من 4 – 12 

يونيو املقبل.

مبارك الخالدي - عبداهلل العنزي
تأهل القادسية الى الدور الثاني 
من كأس االحتاد اآلسيوي بتغلبه 
على النجمة اللبناني في بيروت 
3-1 مرافقا االحتاد السوري بعد 
فــــوزه ايضا على ايســــت بنغال 
الهنــــدي 2-1 وبذلك الفوز ارتفع 
رصيد األصفر الى 11 نقطة متصدرا 
املجموعة الرابعة يليه االحتاد بـ 
10 نقــــاط وبقيــــت بينهما مباراة 
واحــــدة في الكويــــت 27 اجلاري 
لتحديد بطل املجموعة فيما خرج 
النجمة من املنافســــة على التأهل 
بعدما وقف رصيده عند 7 نقاط. 
وفشل كاظمة في ضمان صدارته 
للمجموعة الثالثة عندما خســــر 
أمام اجليش السوري 0-1 وبذلك 
واصل كاظمة صدارته رغم اخلسارة 
متساويا مع ناساف االوزبكي الذي 
تغلب على العهد اللبناني 4-0 إال 
ان البرتقالي يتفوق عليه بفارق 
املواجهات بعد ان تساويا برصيد 
10 نقاط فيما يأتي اجليش ثالثا بـ 7 
نقاط وأحيا آماله بالتأهل الى الدور 
الثاني فيما جــــاء العهد اللبناني 
اخيرا بنقطة واحدة. وفي مباراة 
القادســــية والنجمة جاء الشوط 
األول سريعا من الفريقني السيما 
ان النجمة اللبناني مدفوع مبؤازرة 
جماهيرية بغية إحراز هدف مبكر إال 
ان األصفر سرعان ما استعاد زمام 
املباراة وتسيد هذا الشوط، عبر 
االنتشار السليم والتوازن املنطقي 
بني الدفــــاع والهجوم رغم بعض 
الهفوات من العبي خط الوسط وما 
يحسب للقادسية خالل هذا الشوط 
احرازه هدف التقدم مبكرا بعد ان 
تلقى السوري جهاد احلسني متريرة 
بينية مــــن العاجي كيتا وضعته 
منفردا في مواجهة احلارس عبود 
الطافح وضعها احلســــني »لوب« 
)5( وكاد احلســــني يضيف هدفا 
آخر، اال ان كرته ذهبت في احضان 
احلارس وواصل االصفر تسيده 
وحصل بدر املطوع على ضربة حرة 
مباشرة نفذها عبدالعزيز املشعان 
وسددها قوية من فوق حائط محرزا 
الثاني)24(. ولم يحتسب  الهدف 
حكم املبــــاراة العمانــــي إبراهيم 
احلوسني ضربة جزاء صحيحة 

للقادسية بعد ان تعرض املطوع 
لعرقلة واضحــــة من املدافع بالل 
جنارين ثم نشط النجمة لتقليص 
النتيجة اال ان متاسك اخلط الدفاعي 
لألصفر مبساندة العبي االرتكاز 
كيتا وطالل العامــــر حافظا على 
سالمة شباك الفريق واستطاع على 
الشمالي ان يبعد كرة من رأس العب 
النجمة احملتــــرف ماكيتي ديوب 
من خط املرمى قبل نهاية الشوط 
بدقيقة. وفي الشوط الثاني ضغط 
النجمة بكل قوة وحتصل على كرة 
ثابتة كاد يستثمرها لوال انها علت 
العارضة واجــــرى مدرب النجمة 
تبديال هجوميا بإشــــراك حسني 
حمدان بدال من احمد مغربي ليواصل 
اكرم  الفريق افضليته واستطاع 
مغربي ان يقلص الفارق برأسية 
متقنة بعد ان تلقى كرة عرضية 
وضعها بعد ارتقاء جيد على يسار 
علي جواد )66( ليرد عليه مدرب 
ابراهيم بإخراج  القادسية محمد 
جهاد احلسني واشراك صالح الشيخ 

العبو كاظمة مجـــاراة خصومهم 
وظهر الكيني محمد جمال وطارق 
الشمري وفهد العنزي بعيدين جدا 
عن مســـتوياتهم، وأطاح يوسف 
ناصر بكرة خطرة عندما لم يحسن 
اســـتغاللها ليسدد الهواء بدال من 
ان يســـدد الكرة القريبة جدا من 
مرمـــى اجليـــش)70(، ليأتي رد 
اجليش سريعا بعد 5 دقائق فقط 
عندما انفرد ماهر السيد بالفضلي 
وراوغه وسدد الكرة اال ان مدافع 
ابعدها من باب  كاظمة ســـاندرو 
املرمى الى ركنية استغلها مهاجم 
اجليش الزامبي فيلمون شـــيبتا 
ووضع الكرة برأسه داخل شباك 
الفضلي )71(. وبعد الهدف حاول 
مدرب كاظمة الروماني ايلي بالتشي 
حتســـني اداء فريقه هجوميا فزج 
بفهد الفهد وعبداهلل الظفيري مكان 
محمد جمال وفهـــد العنزي وكاد 
الظفيري ان يعدل النتيجة عندما 
سدد كرة من داخل منطقة اجلزاء 
أبعدها احلارس حسو الى ركنية 

لينشط األصفر بعدها بطريقة خذ 
وهات بني املطوع واملشعان استطاع 
املطــــوع ان يضيف الهدف الثالث 
بعد ان سدد الكرة من داخل املنطقة 
على ميني احلارس طافح )72( وبعد 
الهدف بدقيقة تلقى االصفر ضربة 
موجعة بطرد كيتا حلصوله على 
الكرت االصفر الثاني. ادار اللقاء 
الدولي العماني ابراهيم احلوسني 
والذي انذر كال من ماكيتي ديوب 
وعباس فضل اهلل من النجمة وقام 

بطرد كيتا من القادسية. 
وفي املباراة الثانية جاء الشوط 
األول من لقاء كاظمة واجليش كان 

احلذرالسمة االبرز في هذا الشوط 
وســـط خوف مـــن كال الفريقني، 
فتكدس العبو الوسط في منطقتهم 
من دون اي مســـاندة للهجوم مما 
ابقى الكرة في منطقة الوسط كثيرا 
طوال وقت الشـــوط، فيما ندرت 
الهجمات على مرمى احلارسني سواء 
كاوا حسو حارس اجليش او احمد 
الفضلي حارس كاظمة، ولعل اخطر 
هجمات الشوط كانت في الدقيقة 
26 عندما لعـــب فهد العنزي كرة 
عرضية على رأس املهاجم يوسف 
ناصر املتمركز داخـــل منطقة الـ 
6 يـــاردات اال ان األخير وضعها 

بيد احلارس حســـو، فيما حاول 
ماهر السيد تشكيل اخلطورة على 
مرمى كاظمة وسدد كرة قوية لم 
تدل طريقها للشـــباك )39( وعاد 
السيد مجدد لتشـــكيل اخلطورة 
على دفاع كاظمـــة اال ان الفضلي 
جنح في االستحواذ على عرضية 
فراس اســـماعيل على مرتني قبل 
ان تصل الى الســـيد غير املراقب.  
وفي الشوط الثاني ظهرت افضلية 
اجليش كثيـــرا على كاظمة حيث 
تسيد العبوه منطقة الوسط وشنوا 
عددا من الهجمـــات اخلطرة على 
مرمى الفضلي، فيما لم يســـتطع 

عبدالعزيز املشعان يحاول السيطرة على الكرة  )عادل يعقوب(يوسف ناصر طائرا يسدد الكرة برأسه

محمد الغربللي برز بشكل جيد أمام العربي

الشيخ طالل اخلالد يتسلم درعا من محمد فهاد

خلف السعيدي

فوز مستحق للسالمية على الصليبخات في الدوري الممتاز

الشطي ينقذ »يد« العربي من الهزيمة أمام الكويت

كاظمة يهزم القادسية في »ذهبي الطائرة« فهاد يدعو الخالد لمهرجان اعتزاله
وجه العب الفريق االول 
لكرة القدم في نادي القادسية 
والعـــب املنتخـــب الوطني 
الدعوة  السابق محمد فهاد 
الى العضو املنتدب للعالقات 
والبرملانيـــة  احلكوميـــة 
والعالقـــات العامة واالعالم 
الكويتية  البترول  ملؤسسة 
الشيخ طالل اخلالد، حلضور 
مهرجان اعتزاله الذي سيقام 
على هامش مباراة القادسية 
مع الكويـــت ضمن اجلولة 
املمتاز  الـــدوري  الـ 20 من 
يوم 24 اجلاري على ستاد 
نـــادي الكويت حتت رعاية 
نائب رئيس مجلس الوزارء 
للشؤون االقتصادية والتنمية 
الشيخ احمد الفهد. وقدم فهاد 
الى اخلالد درعا تذكارية بهذه 

املناسبة.

النصر يفوز بكأس رفع األثقال

حقق كاظمة اول من امس فوزا ثمينا على القادسية 
3 - 2 ضمن مباريات املرحلة الثالثة للمربع الذهبي 

لبطولة الدوري العام الـ 44 للكرة الطائرة.
وجاءت املباراة قويــــة ومتكافئة بني الفريقني 
ولــــم يتمكن أي منهما من الظفــــر بنتيجة أي من 
األشواط بسهولة، ولكن تألق العبي كاظمة بقيادة 
عبداهلل بوفتني وعبدالعزيز شاكر ومحمد اسحق كفل 
للبرتقالي حتقيق الفوز الثالث على التوالي في املربع 
الذهبي واالقتراب من حتقيق اللقب بانتظار مبــاريات 

مرحــلة االيــاب وجاءت نتائج األشــواط 31 - 33 
و25 - 23 و25 - 20 و23 - 25 و15 - 13.

وفي املباراة األخرى ضمن نفس املرحلة تغلب 
العربي على الكويت بصعوبة ايضا 3 - 2 وجاءت 
نتائج األشواط 21 - 25 و25 - 20 و20 - 25 و25 
- 15 و15 - 11. وبعد ختام مرحلة الذهاب للمربع 
الذهبي فان كاظمة يأتي في الصدارة برصيد 6 نقاط 
يليه العربي ثم القادسية والكويت بانتظار مرحلة 

االياب حلسم الصراع على لقب هذه البطولة.  

توج فريق النصــــر لرفع األثقال ببطولة كأس 
االحتاد الثالثة التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 14 
أبريل اجلاري.وقد حصل النصر على 4 ميداليات 
ذهبيــــة حصدها كل من عبداهلل احلامت وعيســــى 
الكندري وعلي الرشيدي وحسني سعيد، فيما حصل 

على فضية واحدة عن طريق الالعب طالل اخلريف، 
كما أحرز 3 برونزيات الالعبــــون حميد العتيبي 
ومحمد ماجد وفهد احلملي.وقد قام رئيس النادي 
نوري العنزي ومدير النادي مبارك اجليماز بتكرمي 

الالعبني وتوزيع الهدايا.

حامد العمران
متكن العب العربي حسن الشطي من 
إنقاذ فريقه من خسارة مؤكدة بعد تسجيله 
هــــدف التعادل في آخر 10 ثوان ليتعادل 
العربي مع الكويت 26-26 في اللقاء الذي 
جمعهما اول من امس في اطار منافسات 
اجلولة األولى من الدوري املمتاز لكرة اليد 
الذي يقام على صالة الشهيد فهد األحمد 
في الدعية، وبذلك تقاسم الفريقان نقطتي 
املباراة ليحصل كل فريق على أول نقطة 

في مشاورهما بالدوري باملمتاز.
وفــــي لقاء آخر حقق الســــاملية فوزا 
مستحقا على الصليبخات 35-29 )الشوط 
األول 16-16( ليسجل السماوي أول نقطتني 
فيما بقي الصليبخــــات دون رصيد من 
النقاط.في اللقاء األول الذي شهد فاصال 
من املتعة واإلثــــارة كان الكويت األقرب 
الى الفــــوز بعد ان قدم عرضا قويا فاجأ 
به العرباوية وخاصة في الشوط الثاني 
بعد ان لعب األبيض بالطريقة الدفاعية 
املناسبة بتحويل دفاعه من 1/2/3 الى 1/5 
ملراقبة علي مراد واحلد من خطورته وجنح 
الكويت في ذلك وهذا ما حول قلب نتيجة 
املباراة بعد ان كان العربي متقدما بفارق 
3 اهداف إلى هدفني للكويت، وكان حارس 
األبيــــض وليد احلوال جنما فوق العادة 
بوقوفه كالسد املنيع في مرماه ما ارهق 
الهجوم العرباوي الى جانب جناح العب 
الكويت علي املذن في قيادة الفريق وقدم 

واحدة من اجمل مبارياته الى جانب جلوء 
القــــوة الضاربة في اخلط اخللفي محمد 
الغربللي للعب اجلماعي وايصال الكرة الى 
العب الدائرة محمد شناوة الذي عرف كيف 
يتعامل مع املرمى العرباوي باالضافة الى 
ظهور اجلناحني مشاري العتيبي ومشعل 

طه في االوقات املناسبة.
وكان صانع األلعاب خالد البرك مميزا 
في الهجوم واخطأ مدرب االبيض ميشيل 
في عدم اشراكه وتركه على دكة االحتياط 
في آخر الدقائق حيث كان وجوده ضروريا 
خلبرته التي تفوق خبرة الالعب الناشئ 
عبداهلل اخلميس الذي استعجل في الدقائق 
األخيرة وارتكب عدة اخطاء ارتدت عكسية 
على فريقه. وظهر عبدالناصر محبوب في 
الدفاع بشكل جيد الى جانب تسجيله هدفني 
في وقت حساس وجنح جاسم محمد في 
احلد من خطورة مراد في الشوط الثاني 

وسجل هدفا مهما تقدم به فريقه.
وعلى اجلانــــب اآلخر لم يقدم العبو 
العربي املستوى املطلوب واعتمد الفريق 
بشكل كبير في الهجوم على مهارات علي 
مراد والذي وضح هبوط مســــتواه في 
الدقائــــق األخيرة لنقص اللياقة البدنية 
فيما لم يظهر صانع األلعاب عبدالعزيز 
املطوع مبستواه املعهود وكان متسرعا في 
التصويب. وكما أخطأ مدرب الكويت أخطأ 
كذلك مدرب العربي الشاذلي القايد في عدم 
الدفع مبحمد الصانع الذي قدم مستوى 

مميزا أفضل من املطوع ولكن املدرب أخرجه 
وأجلسه على دكة االحتياط فيما لم يكن 
حسن الشطي في الفورمة وظهر اجلناح 

األمين حسني جنيب على فترات.
ولم يســــتغل العرباوية العب اخلط 
اخللفي سليمان الشمالي الذي عانى من 

عدم وجود تكتيك يخدمه.
عموما كانت املباراة مثيرة وفي النهاية 
تفوقت خبرة العبي العربي على حيوية 
العبي الكويت وكان بإمكان األبيض اخلروج 
فائزا ولكن التسرع في إنهاء الهجمة أدى الى 
التعادل ولم يتأثر الكويت بغياب عبداهلل 
الغربللي وعبدالرحمن البالول واحلارس 

أحمد الفرحان لتألق البدائل.
أما في اللقاء الثاني فقد تأثر الصليبخات 
بغياب فيصل صيوان وسامح الهاجري 
ومحمد فالح لإلصابة وهذا ما اســــتغله 
العبو الساملية الذين وضح عليهم اإلصرار 
منذ البداية لتحقيق الفوز من خالل الروح 
العالية واللياقة البدنية العالية التي خذلت 
العبي الصليبخات في الدقائق األخيرة 
ليستغل محمد الصالل الفجوات في دفاع 
الصليبخات ويسجل مبهارة الى جانب 
تألق عبدالعزيــــز جنيب في تصويباته 
وعبدالعزيز الزعابي بانطالقاته السريعة.
وما أدى الى تفوق الســــاملية في الدقائق 
األخيرة تألق احلارس الدولي يوســــف 
الفضلي في مرماه، فيما لم يظهر العبو 

الصليبخات مبستواهم املعهود.

الكويتالهالل

4
الكويت الرياضية

 جماهير النجمة تهاجم السفارة 
توجه بعض من جماهير النجمة فور انتهاء مباراتهم مع القادسية الى السفارة الكويتية في بيروت 
وقام��وا بتحطيم الزجاج وإلقاء املفرقعات النارية عليها ما اس��تدعى تدخ��ل العناصر األمنية املخولة 
بحماي��ة الس��فارات وأطلقت أعيرة نارية ف��ي الهواء لتفريق اجلماهير الغاضب��ة خلروج فريقهم من 

البطولة ولم تشر املعلومات إلى حدوث أي إصابات.

الكويت في مواجهة الهالل اليمني
 مبارك الخالدي

يخوض الكويت اليوم مواجهة مهمة على ســـتاد 
علي املريســــــي أمام الــهالل اليمني الساحلي ضمن 
مباريات املجموعة الثانيـــة من بطولة كأس االحتاد 

اآلسيوي.
وميتلـــك األبيض حامل اللقب في رصيده نقطتني 
بتعادله مع الهالل وتشرشل الهندي والفرصة سانحة 
أمامه للفوز أو التعادل حلسم إحدى بطاقتي التأهل 
عن املجموعـــة بعد ان ذهبت األخرى الى تشرشـــل 
الهنـــدي الذي أعلن تأهله مبكرا بعد ان جمع 7 نقاط 
وضعته في صدارة املجموعة مؤقتا وله مباراة أخيرة 
جتمعه مع الكويت 28 اجلاري هنا في الكويت، فيما 
يتوجب على الهالل صاحـــب النقطة الوحيدة الفوز 
على الكويت اليوم وانتظار تعثره في اجلولة األخيرة 

إلعالن تأهله.
وكان األبيـــض والهالل قد تعادال في الكويت 2-2 
في افتتاح مباريات املجموعـــة ولم يقدم الكويت ما 

لديه للدفاع عن لقبه حتى اآلن.


