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املقدم طارق السبتي

اللواء جاسم  املنصوري وضباط وأفراد اإلطفاء في الدوري

العبو منتخب امليني باسكت محمد عباس وخالد شهاب وعبدالعزيز العيسى في مباراة السعودية

)أ.ف.پ( االسترالي مارك ويبر يحتفل بفوزه في جائزة اسبانيا الكبرى 

لقطة من إحدى املباريات

عيسى الزنكوي أحرز ذهبية القرص

أبوكونيه إلى الزمالك رسميًا.. و»شيكاباال« يرفض العرض البلجيكي ..وحسام غالي ينفي هروبه من النصر السعودي

تأهل األهلي واإلسماعيلي إلى ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا

نتائج الفتة لـ »الميني باسكت« في المغرب

ويبر بطل فورموال إسبانيا

أم صالل إلى نهائي كأس أمير قطر

فوز الرميثية واألندلس في كأس اتحاد الجمعيات

حل���ق ام صالل بالريان الى املب���اراة النهائية 
ملسابقة كأس امير قطر لكرة القدم بعد فوزه على 
قطر 1 - 0 بعد التمديد في الدور نصف النهائي.

وس���جل البرازيلي ماغنو الفيس )105( هدف 

املباراة الوحيد، ليقود فريقه الى املباراة النهائية 
للمرة الثانية بعد عام 2008 عندما حقق املفاجأة 
وت���وج باللقب على حس���اب الغراف���ة بركالت 

الترجيح.

ش����هدت منافس����ات اليوم االول لكأس احتاد 
اجلمعيات خلماسيات كرة القدم، التي تقام على 
ملعب املعهد التجاري ف����ي حولي، فوز جمعية 
علي صباح الس����الم على عبداهلل املبارك 1 - 0 
بركلة ترجيح ضم����ن املجموعة االولى. وتغلب 
»جمعية الصليبية« على جليب الشيوخ 2 - 0، 
وانتظر الرميثية ركالت الترجيح ليتجاوز عقبة 

الدسمة وبنيد القار.
ولم يجد حطني صعوبة في الفوز على القادسية 
3 - 0 ، كما فاز الصباحية على السالم والصديق 
2 - 0، فيما ضرب الشامية بقوة في ظهوره االول 
محققا فوزا مستحقا على اخلالدية 3 - 0، وفاز 
احتاد اجلمعيات عل����ى اجلابرية 2 - 0 بركالت 

الترجيح.
وفي املجموعة الثانية، فاز جمعية االندلس 
على مدينة سعد العبداهلل 1 - 0، وهي النتيجة 

نفسها التي فاز بها الزهراء على الظهر، كما تغلب 
عبداهلل الس���الم على جمعي���ة الروضة 2 - 1، 
والعارضية على الصليبخات 1 - 0، واليرموك 
على الش���عب بالنتيجة ذاتها، والعديلية على 
الفيحاء بالقرعة. فيما فاز الساملية على جمعية 
على صباح السالم بثالثية نظيفة، وتخطى الدعية 
عقبة الفحيحيل 1 - 0، وفاز هدية على جمعية 

النسيم 3 - 0.
من جانبه، أبدى رئيس قسم العالقات العامة 
وعضو اللجنة املنظمة للبطولة حامد اجلالوي 
س����عادته بالصورة الرائعة الت����ي ظهرت عليها 
منافسات اليوم األول، مشيرا إلى ان جميع املباريات 
خلت من االعتراضات على قرارات احلكام، واقيمت 
في أجواء من املودة بني الفرق املشاركة، واعلن ان 
اللجنة املنظمة حرصت على رصد جوائز مالية 

قيمة للجمهور من خالل سحوبات يومية.

أحرز سائق ريد بول � رينو االسترالي مارك 
ويبر امس املركز االول في جائزة اسبانيا الكبرى، 
املرحلة اخلامس���ة من بطولة العالم لسباقات 

فورموال واحد على حلبة برشلونة.
وتقدم ويبر على س���ائق فيراري االسباني 
فرناندو الونس���و وزميله ف���ي ريد بول رينو 
االملاني سيباستيان فيتيل، وتقدم ويبر بفارق 
24 ثانية عن مطارده املباشر الونسو بطل العالم 
2005 و2006 الذي استفاد من حادثني في اللفة 
االخيرة ليقتنص الوصاف���ة بعدما كان رابعا 
امام حشد كبير من اجلماهير الكاتالونية التي 
لم تبخل عليه بالتش���جيع. واستفاد الونسو 
م���ن العطل الذي تعرض له س���ائق ماكالرين 

مرسيدس البريطاني لويس هاملتون في اللفة 
66 عندما كان في طريقه الى انهاء السباق في 
املركز الثاني، ومن اضطرار فيتيل الثالث الى 

الدخول الى املرآب في اللفة ذاتها.
وجاء بطل العالم سبع مرات االملاني ميكايل 
ش���وماخر )41 عاما( رابعا وهي افضل نتيجة 
ل���ه منذ عودته الى احللبات، متقدما على بطل 
العالم العام املاضي البريطاني جنسون باتون 
سائق مكالرين مرسيدس، وحل سائق فيراري 
الثاني البرازيلي فيليبي ماسا سادسا امام األملاني 
أدريان س���وتيل )فورس اينديا(، والپولندي 
روبرت كوبيكا )رينو( ثامنا، والبرازيلي روبنز 

باريكيلو )وليامس( تاسعا.

حقق منتخبنا الوطني للميني باسكت )حتت
12 سنة( نتائج الفتة في بطولة موالي احلسن 
لكرة الس����لة املقامة في العاصمة املغربية الرباط 
بعد فوزه في مبارياته الثالث في الدور االول، حيث 
تخطى منظم البطولة االحتاد التروكي في املباراة 
االولى 39 - 28، ثم تغلب على السعودية 32 - 21، 
وفي املباراة االخيرة التي اقيمت اول من امس فاز 
على فريق محافظة الربيع 23 - 10، ليحتل صدارة 
املجموعة االولى ويبلغ نصف نهائي البطولة الذي 
التق����ى فيه املنتخب املصري أم����س. ويلعب ايضا 
ف����ي املباراة الثانية في نصف النهائي فرنس����ا مع 

االحتاد التروكي.
من جانبه، أكد رئيس الوفد وعضو مجلس ادارة 
احتاد السلة سعد العجمي في اتصال هاتفي أن جميع 
املشاركني في البطولة ابدوا اعجابهم الكبير مبستوى 
العبي منتخبنا الوطني ونالوا اشادة واسعة من قبل 
اجلميع للمستوى الفني الذي اظهروه وكذلك االلتزام 

االخالقي واالنضباط داخل وخارج امللعب.
وبني العجمي أن جميع أم����ور الوفد والالعبني 
عل����ى خير ما يرام ونأمل من خ����الل هذه البطولة 
بلوغ النهائي على أقل تقدير ليكون اجنازا معنويا 

لهذا الفريق.
وأوضح مدرب املنتخب أحمد اجلالوي أن الفوز 
في جميع مباريات الدور التمهيدي لم يكن س����هال، 
الس����يما أن جميع الفرق املش����اركة متتاز بالطول 
وباالمكانيات اجليدة، الفتا الى ان العبينا تفوقوا 
على أنفسهم وحققوا الفوز في جميع املباريات في 
هذه البطولة التي تعد رس����مية وليست مهرجانا 

مثلما مت تداوله.
وأبدى اجلالوي استياءه مبوافقة اللجنة املنظمة 
للبطولة على مشاركة املنتخب الفرنسي الذي وصل 
الى املغرب مبنتخب حتت 14 س����نة وهم كبار في 
السن وكان من األجدى اال يتم السماح لهم باملشاركة 

في البطولة.

دوري اإلطفاء ينطلق اليوم

اللجنة انتهت من استعداداتها، 
موضحا ان الدوري سيكون نواة 
لفريق اإلطفاء الذي سيشارك في 
السنوات املقبلة، وختم العدواني 
بأن اللجنة وضعت التعليمات 
واإلرشادات اخلاصة على موقع 
اإلدارة اإللكتروني وسيتم إعالن 

نتائج املباريات يوميا.

وق���ال الس���بتي ان الدوري 
يحظى باهتم���ام ورعاية مدير 
عام اإلدارة العامة لإلطفاء اللواء 
جاسم املنصوري وسيقام سنويا 

اعتبارا من هذا العام.
م���ن جهته، أوض���ح رئيس 
اللجنة الرياضية باإلدارة العامة 
لإلطف���اء مس���ير العدواني ان 

العام���ة لإلطفاء بحي���ث تبدأ 
املباري���ات يوميا من الس���اعة 
السادسة مساء، ويستمر حتى 
نهاية الشهر اجلاري، وستكون 
النهائية وحفل توزيع  املباراة 
اجلوائز برعاي���ة وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء روضان 

الروضان في 2 يونيو املقبل.

ينطلق اليوم دوري اإلطفاء 
األول لك���رة القدم الذي تنظمه 
اللجنة الرياضية باإلدارة العامة 
لإلطفاء في ملعب شهداء اإلطفاء 

مبنطقة الري.
وقال رئيس اللجنة املنظمة 
املقدم طارق السبتي ان البطولة 
البدنية  اللياقة  الى رفع  تهدف 
الذي  وصحة رج���ل اإلطف���اء 
يتطلب عمله اليومي الكثير من 
التحمل ف���ي مواجهة احلوادث 
اليومية والتعام���ل معها على 

أكمل وجه.
وأوضح السبتي ان الدوري 
يتكون من مجموعتني مبشاركة 
12 فريق���ا من قطاع���ات اإلدارة 

7 ميداليات ورقم كويتي جديد
أللعاب القوى في البطولة العربية

أحرز منتخبنا الوطني أللعاب القوى فئة الش���باب، 7 ميداليات 
متنوعة ورقما كويتيا جديدا، في ختام البطولة العربية التي اختتمت 
مس���اء امس االول بالعاصمة املصرية القاه���رة، وجاءت امليداليات 
الذهبية عبر عيسى الزنكوي في رمي القرص، مسجال رقما كويتيا 
جديد 57.30 مترا، والرقم السابق باسمه 54.66 مترا، وخطف بطل 

اخلليج يوسف ظاهر ذهبية 400م حواجز.
وامليدالية الفضية الوحيدة جاءت بواس���طة عبداهلل اليوحة في 
الوثب الثالثي، اما امليداليات البرونزية فقد حققها عبداهلل القطان 
في سباق 100م جري، وصالح الشمالي في القفز بالزانة، وفرج سالم 

في الوثب الطويل، وعبداحلميد دشتي في رمي املطرقة.
من جهته، أشاد أمني السر العام بالوكالة سيف الدوسري، باالجناز 
الذي حققه الالعبون بالرغم من الفترة القصيرة، بني تلك البطولة 

وبطولة اخلليج التي توج املنتخب بلقبها.
وأش���ار الى ان هذه االجنازات املتتالية التي حتققه مدرس���ة أم 
األلعاب لم تأت من فراغ، امنا بتخطيط مدروس من مجلس اإلدارة، 
لالرتقاء باللعبة على املستوى احمللي واخلليجي والعربي والدولي. 
وتوجه بالشكر اجلزيل الى جميع الالعبني واجلهازين الفني واالداري 
للمنتخ���ب، على املجهود الكبير ال���ذي بذلوه لرفع علم الكويت في 

احملفل العربي.

الكويت والرياضي
في »السلة العربية«

يخوض الكويت مواجهة 
مصيرية وحاس�������مة أمام 
الرياضي بي���روت اللبناني 
في ال� 9 مساء اليوم ضم���ن 
مباري����ات اجلولة االخيرة 
للمجموعة الرابعة في بطولة 
االندي����ة العربية ال� 23 في 
كرة الس����لة والتي تقام في 
مدينة االسكندرية املصرية. 
وفي املجموعة نفسها، يلعب 
الغرافة القطري مع املكتبة 

السوداني في ال� 7 مساء.
ويتصدر الرياضي ترتيب 
املجموعة برصيد 4 نقاط، 
أمام الغرافة والكويت 3 نقاط 

واملكتبة نقطتان.
الى  الكويت  ويحت����اج 
الفوز بفارق كبير على النادي 
اللبناني حامل لقب البطولة 
في املواسم الثالثة املاضية 
ك����ي يتجن����ب الدخول في 
حسابات معقدة مع الرياضي 
والغرافة املرشح للفوز على 
املكتب����ة لتواضع امكانيات 

الفريق السوداني.

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
تأه����ل االهلي ال����ى الدور رب����ع النهائي )دور 
املجموعات( في دوري ابطال افريقيا لكرة القدم 
بفوزه على االحتاد الليبي 3-0 مس����اء امس في 
القاهرة في اياب الدور الثاني.وسجل عماد متعب 
)60( ومحم����د فضل )74( وش����هاب الدين أحمد 
)90+3( االهداف. وكان االحتاد الليبي فاز 2-0 ذهابا 
في طرابلس قبل اسبوعني. كما تأهل االسماعيلي 
الى الدور ربع النهائي بتغلبه على ضيفه الهالل 
السوداني 3-1 في االس����ماعيلية. وسجل محمد 
حمص )64( واحمد سمير فرج )76( واحمد خيري 
)90+3( اهداف االسماعيلي، والزميبابوي ادوارد 
سادومبا )27( هدف الهالل.وكان االسماعيلي فاز 

1-0 ذهابا في اخلرطوم قبل اسبوعني.

تصريح بالسفر

أعرب العب خط الوسط املصري الدولي حسام 
غالي احملترف في صفوف النصر السعودي عن دهشته 
بإدعاءت هروبه من النادي قبل لقاء الشباب، مشيرا 
إلى أن هذه محاولة تهدف إلى تشويه سمعته وأن 
كل من في النادي كان يعرف بسفره 
النادي  مس����بقا مبن فيهم رئيس 

ومدرب الفريق.
وأكد غال����ي أن إدارة النصر 
أش����اعت هذه املشكلة لكسب ود 
اجلماهير والرأي العام، موضحا 
أنه تقدم بشكوى رسمية لالحتاد 
السعودي لكرة القدم قبل مغادرته اململكة 

للحصول على باقي مستحقاته لدى النادي.
وش����دد غالي على أنه لم يهرب من الن��ادي وأن 

ه���ذه الشائعة جاءت عبر مسؤولي النصر أنفسهم، 
حيث ان »اجلميع كان يعلم بسفري سواء اإلداريون 
أو اجله����از الفني وحتى الالعبون، بعد أن أخبرني 
الطبيب باس����تحالة مش����اركتي في مباراة الشباب 

بسبب اإلصابة«.
وأملح غالي إلى أن إدارة النصر وعدته عدة مرات 
بحل أزمته املالية ولكنه����ا لم تف بوعودها، حيث 
يتبقى له راتب شهرين بجانب مقدم العقد الذي كان 
من املفترض أن يحصل علي����ه في يناير املاض��ي، 
بجانب الوعد ال����ذي حصل عليه من جانب النادي 
ف��يما يتعلق بتحمل تكاليف مصاريف احملامي الذي 
ترافع في قضية املنشطات، ولكنه لم يحصل على 
شيء. ولم ينف غالي التقارير الصحافية التي ذكرت 
أن قيمة مصاريف قضية املنشطات تخطت حاجز 

ال� 200 ألف دوالر.
وانتقد غالي األوضاع القائمة داخل نادي النصر 
واصفا اياها بأنها غير احترافية، حيث ال يكون لديك 

علم مبوعد احلصول على مستحقاتك املادية.
وأعرب غالي عن إعجابه بالدوري السعودي ولكنه 
عاب عليه أنه ال يطبق الفكر االحترافي خاصة فيما 
يتعلق بعدم وجود جدول ثابت ملواعيد استحقاقات 

الالعبني.

الزمالك يحسم صفقة أبوكونيه

من جهة اخرى، صرح مدير التسويق والعالقات 
العامة بنادي الزمالك أشرف صبحي ان ناديه جنح 
في حس����م ضم العاجي أبو كوني����ه مهاجم اإلنتاج 
احلربي، مش����يرا الى توقف املفاوضات لضم العب 

حرس احلدود أحمد عيد عبد امللك.
وقال صبحي ان رئيس النادي ممدوح عباس حسم 

مع نادي اإلنت����اج احلربي صفقة انتقال أبو كونيه 
لصفوف القلعة البيضاء ابتداء من املوسم املقبل.

من ناحية أخرى، كشف مدير التسويق والعالقات 
العامة بالزمالك ان ناديه أغلق بش����كل مؤقت باب 
املفاوضات مع نادي حرس احلدود لضم أحمد عيد 
عبد امللك، بعد ان ابدى النادي العسكري رغبة في 

احلفاظ على الالعب.
وفي نفس االجتاه، قال عضو مجلس إدارة نادي 
الزمال����ك حازم إمام إن الع����ب الفريق محمود عبد 
الرازق »ش����يكاباال« سيجدد عقده مع الفريق خالل 

أيام، ورفض عرض نادي ليرس البلجيكي.
وقال إمام إنه ال توجد أي مشاكل في مسألة جتديد 
عق����د صانع األلعاب مع الفري����ق األبيض كونه من 

األعمدة الرئيسية التي ال ميكن االستغناء عنها.
من ناحية أخرى، أكد حازم إمام ان إدارة ناديه 
تنتظر وصول البطاق����ة الدولية ملهاجم الفريق 
عم����رو زكي كي يتمكن األخير من املش����اركة في 

املباريات.

سقوط بتروجيت 

وعلى صعيد املشاركات اخلارجية للفرق املصرية، 
أنهى الصفاقسي التونس����ي مشوار بتروجيت في 
بطولة كأس االحتاد االفريقي لكرة القدم بعدما تغلب 
علي����ه 1-0 في إياب دور ال� 16 من البطولة. وكانت 
مباراة الذهاب في مصر انتهت بتعادل الفريقني 1-1. 
كذلك أطاح حرس احلدود املصري بسيمبا التنزاني 
من البطولة بعدما حقق فوزا ساحقا وتغلب عليه 

.1-5
وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق التنزاني 

على أرضه 1-2.
مهاجم األهلي عماد متعب أرهق دفاع االتحاد الليبي وسجل هدفا رائعا       )رويترز(


