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 )هاني الشمري(العبو القادسية فرحون بالهدف وماكينغا متأثراجهاد احلسني يتخطى خالد الفضلي في طريقه لتسجيل الهدف

أبطال السباق يحتفلون بعد التتويج باملراكز الثالثة االولى

األصفر يؤجل حسم لقب الدوري إلى الجولة األخيرة بهدف »جهادي«

القادسية للكويت »حقي وأخذته بذراعي«

ناصر العنزي ـ يحيى حميدان
أكد القادسية انه »كفؤ« للمنافسة 
على األلقاب، وعاد أمس الى صدارته 
التي افتقدها ع���دة جوالت بعدما 
حقق فوزا مثالي���ا ومطلوبا على 
منافسه األوحد على لقب الدوري 
املمتاز الكويت، وهزمه بهدف دون 
رد سجله جهاد احلسني )9( وبذلك 
أّجل األصفر حسم اللقب الى اجلولة 
األخيرة يوم 6 مايو املقبل، حيث 
يتقابل القادس���ية )45 نقطة( مع 
كاظمة والكوي���ت )43 نقطة( مع 
املباراة  الصليبخات. وقد شهدت 
اعتزال العب القادسية محمد فهاد 
املطيري. وفي املباراة الثانية تغلب 
كاظمة على الس���املية 4 � 1 ورفع 
رصيده الى »37 نقطة« وسجل له 
يوسف ناصر )21( ومحمد جمال 
)44( وعبداهلل الظفيري )62( وفهد 
العنزي )79( وسجل للخاسر فرج 

لهيب )47(. 

هدف مبكر للقادسية 

ضرب القادس���ية بكل قوة في 
الشوط األول سجل هدفا مبكرا في 
الدقيقة )9( عن طريق جهاد احلسني 
بعد متريرة متقنة من العاجي كيتا، 
حيث تخلص م���ن احلارس خالد 
الى داخل  الكرة  الفضلي وس���دد 
املرمى رغ���م مح���اوالت يعقوب 
الطاهر منعها، وكاد احلسني ايضا 
ان يضيف هدفا ثانيا بعد حتضير 
جيد للك���رة من بدر املطوع اال ان 

الفضلي انقذ املوقف بخبرته.
لعب القادسية بتشكيلة مكونة 
من نواف اخلال���دي وفايز بندر 
ونهير الش���مري وعامر املعتوق 
ومحمد راشد وكيتا وطالل العامر 
وصالح الش���يخ وجهاد احلسني 
وبدر املط���وع وفراس اخلطيب، 
وقاد كيتا خط الوسط، وكان األبرز 
من بني زمالئ���ه بفضل حتركاته 
ومتريراته، وظهر األصفر بحالة 
يقظة كبيرة وتناقل كراته بشكل 
سريع أربك به خط دفاع خصمه 
ووصل مرارا الى مرمى الفضلي، 
وأس���فرت حتركات الثنائي بدر 
املط���وع وف���راس اخلطيب عن 
خط���ورة متناهي���ة، فق���د كان 
األصفر في قم���ة حضوره دفاعا 
بقيادة نهير والنشط محمد راشد 
ووسطا وهجوما، وكان بإمكانه 
ان يضيف هدف���ا ثانيا يريح به 
اال ان احلظ  أعصابه وجماهيره 

لم يحالفه في أكثر من كرة.
لعب الكويت بتشكيلة مكونة 
من خالد الفضلي ويعقوب الطاهر 
وفهد حمود وأحمد صبيح وجراح 
العتيق���ي وناص���ر القحطان���ي 
وماكينغا ووليد علي وروجيرو 
وكاريكا واسماعيل العجمي، وأربك 
الهدف املبكر حس���ابات األبيض 
واحت���اط لدفاعه على حس���اب 
هجومه وظهر خط الدفاع سهل 
االختراق ول���وال يقظة الفضلي 
لسجل القادسية هدفا ثانيا ولم 

يقم خط الوسط بواجباته ومال 
أداء وليد علي إلى الفردية، فيما 
كان روجيرو محاطا بالرقابة من 
اخلصم بسبب خطورته عند تسلمه 
الكرة وحصل األبيض على فرصة 
خطرة ولكن اسماعيل العجمي لم 
يس���تفد من الكرة بشكل سليم.  
وفي الشوط الثاني أحدث مدرب 
الكويت البرازيلي آرثر تبديال غير 

مفهوم بإش���راكه املدافع عبداهلل 
املرزوقي بدال من ماكينغا وتبعه 
حسني حاكم في الوسط ثم دفع 
ببشار عبداهلل ولم تكن تغييرات 
الكوي���ت مثمرة رغم ان األبيض 
»اجتهد« في الشوط الثاني واقترب 
من مرمى القادسية وكاد بشار ان 
يسجل هدف التعادل اال ان كرته 
وصلت الى خط املرمى ثم توقفت 

فجأة فالتقطه���ا احلارس نواف 
اخلالدي. اما القادسية فقد قاتل 
وخصوصا خط الدفاع ويستحق 
نهير الشمري وفايز بندر ومحمد 
راشد وعامر املعتوق اإلشادة ملا 
قدموه من جه���د كبير في الذود 
عن مرماهم، وكان املدرب اشرك 
علي الشمالي وعبدالعزيز املشعان 
وخلف السالمة في الشوط الثاني 

وشن األصفر هجمات مرتدة كادت 
ان تسفر عن هدف ثان.

أدار املباراة احلكم املجري كاساي 
فيكتور وأحسن في إدارتها وأسرف 
في توزيع االنذارات ووجه البطاقة 
الصفراء الى محمد راشد وفايز بندر 
وصالح الشيخ ونواف اخلالدي 
وكيتا وطالل العامر من القادسية 

وفهد حمود من الكويت.

القوادري بطاًل للسرعة السوري األول 
أشعل املتسابقون األردنيون بطولة سورية 
لسباقات السرعة وتسلق الهضبة في مرحلتها 
األولى بعودتهم القوية ملنافس���اتها بعد غياب 
حني قدموا في س���باق السرعة األول مستوى 
الفتا زاد من حماس���ة األبطال السوريني الذين 
استطاعوا أن يحسموا لقب السباق بعد أن كاد 

يفلت من أيديهم.
وجاءت منافسات سباق السرعة األول نارية 
في مجرياتها وتقلبت الصدارة بني املتسابقني 
السوريني واألردنيني عبر جوالته الثالث لتكون 
اخلامتة الس���عيدة سورية عبر املتسابق انس 
قوادري الذي توج باللقب تاركا الوصافة لألردني 

باركيف شاديان.
وتصدر األردني باركيف ش���اديان اجلولة 
األولى بفارق أقل من ثانية واحدة عن القوادري، 
وحل األردني عاطف عواد ثالثا، تاله السوري 

علي ساعود.
وفي اجلولة الثانية جنح الس���وري أحمد 

حمش���و بتسجيل زمن أفضل من شاديان لكن 
وبسبب خطأ مالمسة إطار سيارته حلافة املسار 
متت إضافة ثانيتني لوقته فاستمرت الصدارة 
أردنية ليأتي القوادري من بعده ويكسر الزمن 

املسجل بفارق ثانية ويعتلي الصدارة.
وفي جولة احلسم احتفظ أغلب املتسابقني 
بأزمانهم املس���جلة في اجلولة السابقة وذلك 
بسبب الشحن النفس���ي الكبير لدى أصحاب 

املراكز األولى.
وفي فئة اإلنتاج التجاري استمرت املنافسة 
كما في العام الفائت بني الثالثي مولوي وقالوي 
وباكير ودانت في هذا السباق ملصلحة السائق 

طالل مولوي للمرة األولى.
ون���ال اللبناني طوني ضو كأس الس���حب 
األمامي وزاهر دحكول كأس الفئة الثانية وطالل 
مولوي الفئة الثامنة واألردني بالل الكردي الفئة 
)12( ومه���ران زينو الفئة )14( وانس قوادري 

الفئة )15(.

حضور كبير في انطالق
بطولة جابر األحمد للدراجات

انطلقت انش����طة اليوم األول لبطولة جابر األحمد الدولية للدراجات والتي 
ينظمها نادي الس����يارات والدراجات اآللية حتت رعاية الشيخة نعيمة األحمد 
بحضور جماهيري كبير جتاوز ال� 5 آالف شخص، علما أن البطولة تشمل عدة 

سباقات منها اإلندورو والكارت واالستعراض احلر للسيارات الرياضية.
وفي الثالثة والنصف عصرا من حتت ابراج الكويت انطلقت رسميا انشطة 
البطولة لسباق اإلندورو الذي ميثل اجلولة الثانية من البطولة العربية للدراجات 
النارية والتي يشارك فيها دول خليجية وعربية وأجنبية، 
حيث قام����ت اللجنة الفنية للبطولة حتت اش����راف 
مسؤولي االحتاد العربي للدراجات النارية بفحص 
الوثائق اخلاصة باملتس����ابقني جلميع املنتخبات 
املش����اركة باإلضافة لفحص الدراجات للتأكد من 
مطابقتها لش����روط األمن والس����المة املعتمدة من 

االحتادين العربي والدولي.
من جهة اخرى، نظم سباق للكارت 
مبشاركة 20 فريقا مكونا من ثالثة 
متس����ابقني وذلك على احللبة 
اإلسفلتية التي تبلغ مساحتها 
10 آالف متر مربع داخل 
حلبة جاب����ر األحمد 
الدولي����ة، وش����هدت 
تنافس����ا كبي����را بني 
املش����اركني في سعي 
للظف����ر بلقب هذه 
البطولة الغالية، أما 
سباق االستعراض 
احلر للس����يارات 
الرياضي����ة فق����د 
إقب����اال  ش����هد 
جماهيري����ا كبيرا 
ف����اق كل التوقعات 
وذلك ملتابعة أبطال 
الذين  االستعراض 
بلغ عددهم 150 متسابقا 
اظهروا مقدرتهم وحملات فنية 

وقد قامت اللجنة الفنية بتوزيع في االس����تعراض احلر هذا 
املشتركني على فئات حسب س����عة احملركات وذلك الستيعاب األعداد 

الكبيرة التي تقدمت للمشاركة.

أحد المشاركين
يستعرض بدراجته

المقلد سادس العالم في »التراب«

انطالق معرض »سبورت أكورد« اليوم 

خالص العزاء 

احتل الرامي ناصر املقلد املركز السادس في مسابقة التراب ضمن 
بطولة كأس العالم لألطباق الطائرة وأسلحة الرصاص التي اختتمت 
على مجمع الرماي���ة االوملبي في العاصمة الصينية بكني، باصابته 

134 طبقا من 150.
 وجاء عبدالرحمن الفيحان في املركز السابع مبجموع 115 طبقا، 
ف���ي حني اصاب خالد املضف 112 طبق���ا محتال املركز ال�� 15 في هذه 

املسابقة التي شارك فيها 28 راميا ميثلون 17 دولة.
 واحرز االسترالي ادم فيال امليدالية الذهبية مجموع 143 طبقا، تاله 
في املركز الروسي اليكسي أليبوف بفارق طبق عن صاحب امليدالية 
البرونزية االميركي ريان هادين.  وكان املقلد قد تس���اوى مع فيال 
في صدارة اجلوالت اخلمس قبل الدخول في اجلولة النهائية، اال ان 
العامل النفسي سيطر على معنويات االول تدريجيا وانعكس على 
دقته ومهارته في التصويب، بعد دخوله منافس���ة صعبة وحاسمة 

امام خمسة من أبطال العالم واالوملبياد.

تستضيف مدينة دبي االماراتية النسخة الثامنة من مؤمتر سبورت 
اكورد الدولي الذي يعد اكبر جتمع للشخصيات الرياضية في العالم 
وينظم للمرة االولى في الشرق االوسط، ابتداء من اليوم وحتى 30 
ابريل احلالي. يشارك في املؤمتر شخصيات رياضية متثل مؤسسات 
واحتادات وهيئات دولية وقارية، في مقدمتهم رئيس االحتاد الدولي 

لكرة القدم السويسري جوزيف بالتر.
وتضم قائمة ابرز املش���اركني: كوفي عنان االمني العام الس���ابق 
لالمم املتحدة ورئيس املنتدى االنس���اني العاملي، واالميرة هيا بنت 
احلسني حرم الشيخ محمد بن راش���د ال مكتوم نائب رئيس دولة 
االمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ورئيسة االحتاد الدولي 
للفروسية والش���يخ احمد الفهد رئيس املجلس االوملبي االسيوي، 
وبرنار الباس���يه رئيس مجلس الرغبي العامل���ي وادواردو باييس 
محاف���ظ مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية التي تس���تضيف دورة 

االلعاب االوملبية 2016.

يتقدم القس���م الرياضي بخالص العزاء م���ن العب نادي النصر 
السابق أحمد حمود لوفاة املغفور له بإذن اهلل تعالى عمه.

تغمد اهلل الفقيد بواس���ع رحمته وأس���كنه فسيح جناته، وألهم 
أهله الصبر والسلوان. )إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

الشيخ طالل الفهد وفواز احلساوي يتابعان املباراة وسط اجلماهير

جماهير األبيض تحاصر آرثر
مبارك الخالدي

حاصرت مجموعة كبيرة من جماهير األبيض مدرب فريقها 
البرازيلي ارثر برنارديس ووجهت له انتقادات الذعة وأرجعت 
سبب اخلسارة الى تشكيلة املدرب التي بدأ بها املباراة، ما اضطر 
املدرب الى اخلروج من امللعب مباشرة إلى سيارته ولم يحضر 

االجتماع الذي عقدته إدارة الفريق مع الالعبني بعد املباراة.
ورد آرث����ر على اجلماهير التي انتظرت����ه خارجا: يجب أن 
تعرفوا انها كرة قدم وأنا أديت واجبي كامال والدوري لم ينته 

بعد وهناك بعض األمور خارجة عن إرادتي.

العربي يلتقي الصليبخات »المنتشي«
مبارك الخالدي

تختتم في ال� 6:55 مساء اليوم اجلولة ال� 20 من الدوري املمتاز 
بإقامة مباراتني، فيلتقي العربي )24 نقطة( مع الصليبخات )6 
نقاط( على ستاد محمد احلمد، وفي الثانية يواجه النصر )38( 
التضامن )5( على ستاد صباح السالم. في املباراة االولى، ال يشكل 
اللقاء أي اهمية بالنس���بة لالخضر املنفرد في املركز اخلامس، 
وهي ستكون اس���تعدادا ملواجهة الكويت في 3 مايو املقبل في 
نهائي كأس سمو ولي العهد. وجل ما يخشاه العربي هو حماس 
العبي الصليبخات الذين تخلوا عن ذيل الترتيب بتغلبهم على 
التضامن 1-0 في اجلولة املاضية، ويطمح الى البحث عن منطقة 
الدفء، وتعزيز موقفه وعينه على تعثر التضامن أمام النصر.
وفي املباراة الثانية، يس���عى النصر الى كس���ب نقاط املباراة، 
ومواصل���ة عروضه املتميزة، فالفريق ميتاز بثبات املس���توى 
وينتهج تكتيكا راقيا س���اعده في احملافظة على حظوظه، وهو 
يضم بني صفوفه متصدر هدافي الدوري البرازيلي باتريك فابيانو 

)12 هدفا( والطامح الى زيادة رصيده من االهداف.


