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أحمد الكندري ورقة رابحة في يد مدرب الصليبخات خالد غلوم

املباراة عودة القوة الضاربة علي 
مراد ال����ذي كان غيابه عن اللقاء 
املاضي غريبا، خاصة انه يعتبر 
نصف قوة الفريق لفارق امكانياته 
الفنية. من جانبه، لم يقدم الشباب 
العروض املرجوة منه، وقد يكون 
عام����ل اخلبرة الس����بب في ذلك، 
وس����يحاول الش����باب اليوم قلب 
الطاولة عل����ى االخضر وحتقيق 
مفاجأة مدوية يخطف الفوز وهذا 
اذا لعب الشباب بالطريقة  ممكن 
املناس����بة. وف����ي اللق����اء الثالث 
الساملية مواصلة  واالخير، يريد 
عروضه القوية وفرض نفسه كأحد 
البطولة،  املرشحني بقوة الحراز 
حيث ميتلك 4 نقاط من مباراتني، 
وف����وزه اليوم يعني انه بات احد 
الكبار الثالثة املتنافسني على اللقب، 
وهذا ممكن في ظل وجود مجموعة 
منس����جمة من الالعبني املميزين 
امثال عبدالعزيز جنيب وابراهيم 
صنقور وعبداهلل الذياب ومحمد 
الصالل وفهد فهي����د وراكان تقي 
وعبدالعزيز الزعابي ومن خلفهم 
يقف احلارس املتألق وهو الدولي 

يوسف الفضلي.
من ناحية اخرى، تعتبر مباراة 
اليوم هي االم����ل االخير للكويت 
للبقاء في دائرة املنافس����ة، حيث 
ان خسارته تعني انه فقد 5 نقاط 

وهذا يؤكد ابتعاده عن اللقب.
ويض����م الكويت مجموعة من 
الالعبني املميزي����ن وهم عبداهلل 
الغربللي وخالد البرك وعلي املذن 
ومشاري العتيبي ومحمد شناوة 
واحلارسان ناصر الهاجري ووليد 

احلوال.

الكندري، واما ف����ي مركز الدائرة 
فيلعب في الفحيحيل اخلبير سعد 
العازمي وفي الصليبخات محسن 
الهاجري، مما يعني انه ال توجد 
كف����ة اعلى من الكفة االخرى، اذن 
من يفوز هو من تقل اخطاؤه ومن 
يتحكم بأعصابه حتى النهاية الى 
جانب القراءات اجليدة من املدربني 
وكل هذه العوام����ل تؤكد ان لقاء 
الفريق����ني س����يكون ملتهبا حتى 

الثواني االخيرة.
الثاني، س����يلعب  اللقاء  وعن 
العربي وفي جعبته نقطة واحدة 
فقط من تعادله مع الكويت، وخسر 
لقاءه االخير امام الس����املية، مما 
يعني ان لقاء اليوم امام الشباب 
سيكون حياة او موتا، حيث انه 
في حال فوزه سيعود الى احلياة 
مجددا من اجل املنافس����ة، اما في 
حال اخلسارة فإن احالمه في احراز 

بطولة الدورة ستموت.
لذلك، سيلعب االخضر بكامل 
قوته وتركيزه وسيعود الى صفوفه 
الثنائي صالح انس وحسن الشطي 
بعد انتهاء ايقافهما مباراة ليكونا 
الى جانب زمالئهما، وقد تش����هد 

لالصاب����ة، فيما س����يغيب صانع 
ألعاب الفحيحيل احمد س����رحان 
لظروف صحية، ويعتمد الفريقان 
على السرعة في اللعب والتحول 
الس����ريع من الدفاع للهجوم وان 
كان الفحيحي����ل يعتمد على ذلك 
اكثر. اما في حراسة املرمى فنجد 
الدولي تركي  عند الصليبخ����ات 
اخلالدي وف����ي الفحيحيل الدولي 
السابق مبارك سلطان ومستواهما 
متقارب ويعتمد اداؤهما على قوة 
الدفاع امامهم����ا واما من الناحية 
الدفاعية فالفريقان يدافعان 6 � 0 و5 
� 1 ودفاع متقدم على حسب قراءة 
املباريات، واما في اجلانب الهجومي 
فالكفة متساوية لوجود مشاري طه 
وفيصل صيوان وهيثم الرشيدي 
في اخلط اخللفي وفي الفحيحيل 
يلعب فيصل العازمي وفهد ربيع 
واحيانا سعد سالم او عبدالرحمن 
نشمي والكفة ايضا متساوية، فيما 
يلعب في اجلناحني عبداهلل احمد 
وخالد عوض وفي اجلناح االيسر 
قد يلعب سعد سالم حسب حاجة 
التكتيك الهجومي، وفي الصليبخات 
يلعب حس����ني صي����وان واحمد 

حامد العمران
ال قمة اهم من قمة اليوم حيث 
سيلعب بطال الدوري في املوسمني 
املاضيني الفحيحيل والصليبخات 
بلق����اء ناري وقد يص����ل الى حد 
االنفجار في اطار منافسات اجلولة 
اليد  الثالثة للدوري املمتاز لكرة 
حيث يقام اللقاء على صالة الشهيد 
فهد االحمد في الدعية في الرابعة 
والنصف. وفي اللقاء الثاني سيلعب 
العربي لقاء مصيريا امام الشباب 
مبباراة الفرصة االخيرة وذلك في 
السادسة مس����اء، فيما يلتقي في 
اللقاء الثالث الساملية الساعي للبقاء 
في القمة مع الكويت الباحث عن 
ذاته وذلك في السابعة والنصف. في 
البداية البد من الوقوف والتأني في 
لقاء القمة الذي يجمع الفحيحيل )4 
نقاط( مع الصليبخات نقطتان على 
اعتبار ان الفريقني هما املرشحان 
االبرزان الحراز بطولة الدوري وال 
ميكن قياس مستواهما في السابق 
الن املباريات التي جتمع الفريقني 
تعتبر بطولة مستقلة بحد ذاتها 
لذلك س����يرفع املدربان اجلزائري 
سعيد حجازي )الفحيحيل( وخالد 
غلوم )الصليبخات( شعار التحدي 
السيما ان املدربني يعرفان جيدا نقاط 
ضع����ف كل فريق على اعتبار انه 
سبق حلجازي تدريب الصليبخات 
الفحيحيل  وسبق لغلوم تدريب 
وهذا س����بب كاف الن يحاول كل 
منهما اثبات أنه هو االفضل. ومن 
اجلانب الفني ال يختلف الفريقان 
في أدائها وظروفهما عن البعض 
حيث ان الصليبخات سيعاني من 
غياب صان����ع ألعابه محمد فالح 
الهاجري  الدائرة س����امح  والعب 

مواجهة صعبة بين الفحيحيل والصليبخات في »ممتاز اليد«
العربي يبحث عن العودة أمام الشباب.. والسالمية يواجه الكويت

وصل ال��ى البالد ثالث��ة اطقم ح��كام اوروبيني الدارة 
مباريات اجلولت��ني الثالثة والرابعة، حيث وصلت اطقم من 

املجر وروسيا والتشيك.
وقد احضر احتاد اليد احلكام االوروبيني لرفع الضغط 
ع��ن احلكم احمللي، وس��بق حلكام من اخللي��ج ان اداروا 

مباريات اجلولتني االولى والثانية.

تحكيم أوروبي لمباريات اليوم

عسكر يشيد بإنجاز 
مبارزة السالمية 

أه����دى نائب رئي����س نادي 
الساملية د.جواد عسكر االجناز 
ال����ذي حقق����ه فريق مب����ارزة 
الفلوري����ه في بطول����ة األندية 
العربية الت����ي اختتمت مؤخرا 
في مدينة االسكندرية بإحرازه 
الثان����ي، أهداه لصاحب  املركز 
السمو األمير ولسمو ولي العهد 
الكويتي وألعضاء  وللش����عب 
العمومي����ة في نادي  اجلمعية 
الساملية وملجلس االدارة وجميع 
محبي النادي. وأكد عسكر لدى 
عودة الفريق من القاهرة اخلميس 
املاضي أن الفريق كان بإمكانه 
ان يتوج بالذهب واملركز األول 
لوال ضع����ف اللياقة التي أهدت 
اللقب للفري����ق املنافس بفارق 
نقطة وحيدة، والس����بب يعود 
لضعف اإلعداد الذي اقتصر على 
التدريبات احمللي����ة فقط نظرا 
لضيق الوق����ت، كما أن الالعب 
ياس����ر علي الذي أحرز فضية 
أيضا في مسابقة الفردي تأخر في 
االلتحاق بصفوف الفريق بسبب 

دراسته في سلطنة عمان.

حبيب يحتفي باإلعالميين

الغرافة ينتزع كأس ولي عهد قطر

أولم مقرر جلنة الصاالت في احتاد الكرة ومدير 
منتخب الصاالت باإلناب���ة خالد حبيب للزمالء 
اإلعالميني رؤس���اء األقسام اليومية في الصحف 
والقنوات الرياضية في منزله، كما أولم احلبيب 
ملديري الفرق ومش���رفي األندية واحلكام وجلنة 
الصاالت. وشهد احلفل تطرق اجلميع الى دوري 
كرة الصاالت والتغطي���ة اإلعالمية املميزة التي 

تتواك���ب مع أحداث البطولة وهو ما س���اهم في 
زيادة احلضور اجلماهيري خالل منافسات الدور 
األول للبطولة، وتواجدت العديد من الشخصيات 
في حفل الغداء الذي سيس���اهم في خلق أجواء 
احملبة واأللفة بني مديري الفرق واحلكام، ووجه 
خالد صالح حبيل الشكر والتقدير جلميع وسائل 

االعالم املقروءة واملكتوبة واملرئية.

تّوج الغرافة بطال ملس����ابقة كأس ولي عهد قطر 
لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد فوزه على 
العربي 5-0 في املباراة النهائية بحضور ولي العهد 
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ورئيس االحتاد الدولي 

)فيفا( السويسري جوزيف بالتر.
وسجل البرازيلي كليمرسون )3 و49( والعراقي 
يونس محمود )15 و43( وسعد الشمري )90( االهداف. 
واضاف الغرافة اللقب اجلديد الى لقب بطل الدوري 
للم����رة الثالثة على التوالي والس����ابعة في تاريخه 
وبطولة كأس جنوم قطر، وهو يسعى للفوز بكأس 

االمير ليحقق اجنازا مماثال الجناز السد في 2006.
وحقق الغرافة الفوز بس����هولة متناهية كما كان 
متوقعا بفضل التفوق الفني واملهاري والتجانس بني 
العبيه وجنومه بعكس العربي الذي اعتمد على وجوه 
شابة وافتقر الى جهود قائده البحريني سلمان عيسى 
الذي غاب لالصابة. وكان مبقدور الغرافة حتقيق رقم 
قياسي من االهداف لو استغل الفرص التي اتيحت له 
خالل املباراة، ووضح تفوقه الفني والفارق املهاري 

وفارق اخلبرة منذ الدقائق االولى فلم متر اكثر من 3 
دقائق حتى افتتح التسجيل ما اصاب العربي والعبيه 
باحباط مبكر السيما بعد الهدف الثاني عبر يونس 
محمود )15(. وحاول العربي مجاراة منافسه بعد ان 
انتصف الش����وط االول لكنه لم يستطع حتى تهديد 
مرماه اال من بعيد وم����ن دون فعالية، وعاد الغرافة 
والعبوه للهج����وم والضغط بغية احراز هدف ثالث 
واتيحت لهم فرص كثيرة ضاعت لعدم التركيز الى 
ان اضاف يونس اله����دف الثاني له والثالث لفريقه 
مع نهاية الشوط االول. ومارس الغرافة هوايته في 
الهج����وم والضغط مع بداية الش����وط الثاني لتأكيد 
الفوز وجنح ف����ي ذلك بالهدف الرابع في الدقيقة 49 
حاسما النتيجة بشكل نهائي، وكاد يونس محمود ان 
يسجل الهدف الثالث له واخلامس لفريقه لوال القائم 
االيس����ر الذي تصدى لتسديدته الرأسية 84، قبل ان 
يتكفل قائد الفريق سعد الشمري بالهدف اخلامس في 
الدقيقة 90. يذكر ان الغرافة حقق اللقب مرة واحدة 

عام 2000 على حساب الريان.

اإلعالميون في لقطة مع الشيخ دعيج اخلليفة في منزل خالد حبيب

البرازيلي جونينيو العب الغرافة يقبل الكأس بعد تسلمه من ولي عهد قطر

الصراع كان مثيرا في منافسات البطولة

احتكار إيطالي لسباق اإلندورو في بطولة »جابر األحمد للدراجات«

تنظيم ه����ذه البطولة التي حتمل 
اس����م أميرنا الراحل الشيخ جابر 
األحمد � طيب اهلل ثراه � وأضاف 
أن النادي س����ينظم هذه البطولة 
سنويا حتت مظلة االحتاد العربي 
للدراجات وسيتم تنويع األنشطة 
املقامة على هامش البطولة لتشمل 
عددا من السباقات والبطوالت التي 
يشرف عليها النادي، وتقدم بالشكر 
للشيخة نعيمة األحمد التي شملت 

البطولة برعايتها الكرمية.

من نصيب اإلماراتي محمد البلوشي 
وجاء في املركز اخلامس املغربي 
ياسني صيفروي. وفي ختام أنشطة 
البطولة أقيم حفل توزيع اجلوائز 
عل����ى الفائزي����ن بحضور رئيس 
مجل����س إدارة الن����ادي الرياضي 
للسيارات والدراجات اآللية الشيخ 
ال����داود وأعض����اء مجلس  أحمد 
الوفود  اإلدارة باإلضافة لرؤساء 
واملتسابقني، حيث أعرب الشيخ 
أحمد الداود عن بالغ سعادته لنجاح 

توزعت أحداثه على مرحلتني زمن 
كل منهما ثالثون دقيقة تنافست 
املنتخبات خاللها وتبدلت املراكز 
بش����كل لم يحدد الفائزين إال في 
الثواني األخيرة من الزمن احملدد 
وقد استطاع اإليطاليان اليساندور 
بولوميتي وجيوكومو ريدوندي 
احتالل املركزين األول والثاني على 
التوالي بالترتيب العام للبطولة 
وح����ل ثالثا املغرب����ي عبداحلليم 
س����ليماني أما املركز الرابع فكان 

دخل����ت بطولة جاب����ر األحمد 
الدولية للدراجات سجل اإلجنازات 
التاريخية للرياضة الكويتية بعد 
النجاح الكبير الذي حتقق لها وذلك 
بشهادة جميع املشاركني ورؤساء 
وفود الدول املشاركة إضافة لنائب 
الدولي للدراجات  رئيس االحتاد 
النارية FIM، فعلى مدى يومني من 
املنافس����ات جنح النادي الكويتي 
الرياضي للس����يارات والدراجات 
اآللية من خ����الل اللجنة املنظمة 
للبطولة في تثبيت قواعد جديدة 
للتنظي����م احملت����رف بالبطوالت 
اإلقليمية خاصة أن بطولة جابر 
األحمد الدولية متثل اجلولة الثانية 
من البطولة العربية للدراجات، وقد 
دخلت املتس����ابقة الكويتية غادة 
الدراجات  الفرج تاريخ رياض����ة 
الناري����ة لتك����ون اول متس����ابقة 
عربية تشارك في البطولة العربية 
للدراجات النارية وعمرها ال يتعدى 

ستة عشر عاما.
وبالعودة ألنش����طة س����باقي 
اإلن����دورو والدراج����ات الرباعية 
فقد شهدت منافس����ة شديدة بني 
املنتخبات ففي سباق اإلندورو الذي 

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يعود الي��وم املدير الفني للفريق األول لكرة 
القدم بنادي الزمالك حسام حسن لقيادة تدريبات 
الفريق بعد ش��فائه من جراحة غضروف الركبة 

التي خضع لها مؤخرا.
وس��يبدأ املدير الفن��ي اجتماعاته مع اجلهاز 
الفني املعاون له لتبدأ عملية تقييم مستوى وأداء 
الالعبني خالل املوس��م احلالي الذي قارب علي 
االنتهاء لتحديد الالعبني املس��تمرين مع الفريق 
خالل املوسم اجلديد، وكذلك العناصر املستبعدة 
من القائمة متهيدا لضم وجوه جديدة في املوسم 
املقبل، ويعكف اجلهاز الفني على تقييم مستوى 

جميع العناصر في جميع خطوط الفريق .
يأت��ي ذلك ف��ي ظ��ل تلقي بع��ض الالعبني 
عروضا لالحت��راف مثل أحم��د امليرغني الذي 
أعلن تلقيه عرضا للعب ضمن صفوف القادسية 
الس��عودي وعرضا آخر إلبراهي��م أيو من أحد 
أندي��ة فنلندا، وه��و االمر الذي جع��ل الالعب 
أحمد امليرغن��ي حتديدا يطلب من اجلهاز الفني 
حتدي��د موقفه مع الفريق خاص��ة في ظل عدم 
املش��اركة في التدريبات بأمر من اجلهاز الفني 
مع الغاني ابراهيم أيو واس��تبعادهما من قائمة 
الزمال��ك التي خاض��ت لقاء القم��ة األخير أمام 
األهلي،  وق��د اش��ترط اجلهاز الفن��ي للزمالك 
التزام الثنائي وإب��داء الرغبة احلقيقية واجلدية 
في االنتظ��ام في تدريبات الفري��ق قبل العودة 
للمجموعة االساس��ية، لذلك يح��اول امليرغني 
التأكيد دائما على أنه لم يصدر منه أي شيء بعد 
أن مت استبعاده من قائمة مباراة األهلي، وكل ما 
ف��ي األمر أنه فضل مغادرة س��تاد القاهرة بعد 
قرار اجلهاز الفني للزحام الشديد في املقصورة 

األمامية .
وفى نفس الس��ياق، الي��زال عضو مجلس 
إدارة الزمالك حازم إمام يقوم مبحاوالته لعودة 
الوف��اق بني مداف��ع الفريق االبي��ض واملنتخب 
املصري هاني س��عيد واجله��از الفني والذي لم 
يش��ارك في تدريبات الفري��ق ويؤدي تدريبات 
منفردة حتت إش��راف اخصائي التأهيل البدني 

عمرو املطراوي .

فى ش��أن آخ��ر، اكد املنس��ق الع��ام للكرة 
بالزمالك ابراهيم حسن انه عقد جلسة اخيرا مع 
مدافع الفريق أحمد غامن في حضور والده، وأكد 
ل��ه الالعب انه لم يوقع لالهل��ي وانه في انتظار 
عق��د احتراف بإحدى الدوريات االوروبية، وفي 
حالة عدم وصول عرض يليق به سيجدد للزمالك 
دون أي ش��روط، كما اكد ابراهيم ايضا انه قام 
ببعض االتصاالت مبهاجم الفريق السابق احمد 
حس��ام »ميدو« واحملترف حاليا بنادي وس��ت 
هام االجنليزى أكد خالله��ا االخير على رغبته 
وترحيبه بالعودة للصفوف البيضاء مرة اخرى، 

وانه سعيد بالتطور الهائل في اداء الفريق.
وكان الزمال��ك قد ف��از برباعية نظيفة في 
املباراة الودية التي جمعته مع فريق غزل شبني 
على ملعب درمي بالس��ادس من أكتوبر مؤخرا 
ولم يحضرها حس��ام حسن، والتي تأتى في 
اطار اس��تعدادات الفريق االبيض الستئناف 
املس��ابقة الدورى املمت��از، والتي يس��تهلها 
الزمال��ك مبواجه��ة املصري في بورس��عيد ، 
واملقرر لها يوم  3  مايو املقبل ضمن منافسات 

األسبوع ال�  28 .
وأصر حس��ام حس��ن على خوض مواجهة 
ودية أو أكثر خالل فترة توقف الدوري لرغبته 
ف��ي عدم افتق��اد العبي��ه حلساس��ية اللقاءات 
باإلضاف��ة لتقيي��م م��دي اس��تيعاب الالعب��ني 
للجرع��ات التكتيكية خ��الل التدريبات وعالج 
الس��لبيات وزي��ادة اجلوان��ب اإليجابية بغض 
النظر عن حجم الفريق الذي س��يواجهه الزمالك 
في جتاربه الودية، لذلك يس��ابق املنس��ق العام 
لفري��ق الكرة إبراهيم حس��ن الزمن إلقامة لقاء 
ودي آخر في اقرب وقت ممكن، السيما بعد ان 
حتدد يوم  6  مايو املقب��ل موعدا ملباراة الزمالك 
أمام الترسانة في اعتزال مؤمن عبدالغفار العب 
الترسانة الس��ابق وس��تقام املباراة على ملعب 

الترسانة في ميت عقبة .
وكان الفري��ق االبي��ض ق��د انتظ��م جميع 
الالعبني في م��ران األمس ما عدا املس��تبعدين 
هاني س��عيد وأحم��د امليرغني وأي��و باإلضافة 

ألحمد غامن سلطان املصاب.

حسام حسن يدرس ضم وجوه جديدة للزمالك 
منافسة ثالثية في دوري
الدرجة األولى البحريني

18 مايو موعد الفصل
في أحداث مصر والجزائر 

المنامة ـ ناصر محمد
يتطلع فريق احلد اليوم حلس���م صعوده للدوري البحريني 
املمتاز لكرة القدم في لقائه مع أقرب منافس���يه فريق البحرين 
وذلك قبل جولتني من ختام مسابقة دوري الدرجة األولى، حيث 
سيلتقي الفريقان اليوم في مباراتني مختلفتني قبل لقائهما حيث 
سيلتقي احلد املتصدر برصيد 39 نقطة مع االحتاد صاحب املركز 
الرابع ب� 26 نقطة، فيما سيلتقي البحرين صاحب املركز الثاني 

برصيد 37 مع سترة الثالث برصيد 37 من 15 مباراة.
ولقاء اليوم بني سترة والبحرين سيحدد بشكل قاطع املنافسة 
واس���تمرارها بني احدهما واالحتاد، فاخلس���ارة تعني االبتعاد 
عن الصعود املباش���ر واملنافس���ة على املركز الثاني فيما يعني 
فوز البحرين تأجيل احلسم األسبوع األخير من املسابقة حيث 

سيلتقي مع احلد.
لذا فإن احلد يتطلع للفوز على االحتاد اليوم وبانتظار وما تسفر 

عنه نتيجة سترة والبحرين.

أعلن السويسري جوزيف بالتر رئيس االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
أن الفصل في حادثة االعتداء على حافلة املنتخب اجلزائري بالقاهرة في 12 

نوفمبر املاضي سيتم يوم 18 مايو املقبل.
وق���ال بالتر في تصريح لصحيفة »الش���روق اليومي« اجلزائرية أمس 
»االحتاد الدولي سيعلن قراراته املتعلقة بقضية اعتداء املشجعني املصريني 
على حافلة املنتخب اجلزائري في 18 مايو املقبل«، مضيفا »ال ميكنني البوح 
بالعقوبات التي س���يتم تطبيقها ألن هناك جلنة مكلفة بدراسة امللف نثق 

في قراراتها«.
ونف���ى بالتر أن يكون )فيفا( قد تعمد املماطلة في اتخاذ قراره بش���ان 
حادثة االعتداء وقال »لم مناطل في اإلعالن عن العقوبات املتعلقة باملباراة 
التي جاءت ضمن التصفيات األفريقية املؤهلة لكأس العالم، وكل ما في األمر 
أننا أردنا دراس���ة القضية بتأن كما يح���دث في جميع القضايا التي تطرح 

على جلنة عقوبات االحتاد الدولي لكرة القدم«.
وش���دد على حيادية )فيفا( في معاجلة جمي���ع امللفات والقضايا التي 

تطرح على جلنة املنافسات لالحتاد الدولي.


