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تعادل وخسارة ليد الكويت في امللتقى الرياضي العربي الرياضية
ضمن فعاليات ملتقى الرياضي العربي االول في االسكندرية أقيمت املباريات واالنشطة 
الرياضية للملتقى. ففي كرة اليد شاركت  5 فرق عربية لعبت بنظام الدوري من دور واحد 
على ان تكون مدة املباراة 30 دقيقة على شوطني وتعادل الفريق الكويتي في اولى مبارياته امام 
الفريق العراقي بنتيجة 16/16 وفي اللقاء الثاني خسر الفريق الكويتي من الفريق املصري 12/18. 
وفي لعبة كرة الطاولة شاركت ستة فرق قسمت الى مجموعتني تلعب بنظام الدوري من دور 
واحد على ان يصعد االول والثاني من كل مجموعه الى الدور قبل النهائي

الشيخ طالل احملمد وكيفن يسلمان اجلائزة لسني راش

الريان القطري واألهلي اإلماراتي في مواجهة نارية 

األبيض للتأهل من بوابة الشباب في »خليجية اليد« اليوم

الزمالك في ضيافة طالئع اجليش وفييرا ملواصلة االنتصارات 
يح���ل الزمال���ك ضيف���ا 
ثقيال في التاس���عة مس���اء 
اليوم بتوقيت الكويت على 
طالئع اجليش مبلعب الكلية 
احلربية، في افتتاحية اجلولة 
التاسعة من املجموعة الثانية 
للدوري املصري لكرة القدم.
الطالئع ملواصلة  ويس���عى 
عروضه القوية التي بدأها من 
خالل املباراة املاضية له في 
املسابقة.ولذلك يدخل املدير 
الفني للجيش عماد سليمان 
املباراة وهو محتش���د قوته 
الضاربة، خاصة بعد الفوز في 
اجلولة املاضية على حساب 
املقاولون العرب، حيث طلب 
س���ليمان من العبيه خالل 
االجتم���اع الذي عقده معهم 
عقب امل���ران االخير باالمس 
ض���رورة تنفي���ذ تعليمات 
اجله���از الفن���ي والتزام كل 
العب ب���كل املهام املكلف بها 
ف���ي امللعب من أجل حتقيق 

الفوز، خاصة أن الفريق يأمل 
هذا املوسم في املنافسة بقوة 
على املراكز املتقدمة والعودة 
م���رة أخرى كس���ابق عهده 
منذ صعوده للدوري املمتاز 
الذي يحتل فيه حاليا املركز 
اخلامس برصيد 8 نقاط.بينما 
يسعى الزمالك بعد الفوز في 
املباريات الستة التي لعبها 
في املسابقة، لتحقيق الفوز 
الس���ابع على التوالي اليوم 
علي اجليش، ويأمل الفريق 
االبيض في ع���ودة الدوري 
مرة أخرى لقلعة ميت عقبة 
بعد غياب 7 مواسم متتالية 
فاز به األهلي.حيث يسعى 
البرتغالي جورف���ان فييرا 
الي���وم الس���تغالل احلالة 
املعنوي���ة املرتفعة لالعبيه 
بعد عودته���م لالنتصارات 
م���رة أخرى، معتم���دا على 
املتمثلة  الهجومية  أسلحته 
في ش���يكاباال احمد جعفر 

وعبداهلل سيس���يه ومحمد 
ابراهيم لضمان حتقيق الفوز 
النقاط  باللقاء، واقتن���اص 
الثالث للق���اء للحفاظ على 
صدارة املجموعة الثانية التي 
يحتل قمتها برصيد 18 نقطة، 
متهيدا للوصول الى منصة 

التتوييج بلقب الدوري.

شباب الفراعنة أمام الجزائر

يلتق���ي منتخ���ب مصر 
للش���باب مس���اء اليوم مع 
اجلزائر »اصح���اب االرض 
واجلمهور« في اجلولة الثانية 
للمجموع���ة االولى ببطولة 
كأس االمم االفريقية للشباب 

املقامة باجلزائر..
وكان املدير الفني للمنتخب 
املصري للشباب ربيع ياسني 
قد طلب م���ن العبيه تأجيل 
الفرح���ة بالف���وز على غانا 
في اولى ج���والت الفراعنة 
بالبطولة الى ما بعد التأهل 

الرسمي لنهائيات كأس العالم 
للشباب بتركيا، حيث حقق 
منتخب مصر فوزا غاليا على 

نظيره الغاني 1-2.
اك���د ربي���ع ياس���ني ان 
املواجهة مع اجلزائر ستكون 
صعبة النهم اصحاب االرض 
الفوز  ويس���عون لتحقيق 
لالقت���راب من التأهل لكأس 
العالم، وسيساندهم جمهور 
كبير..متمنيا في املقام االول ان 
ينتهي اللقاء بصورة ايجابية، 
وهو ما جعل ياس���ني يركز 
خالل محاضرته مع العبيه 
على ضرورة احداث التوازن 
النفسي حتى ال يتأثروا سلبيا 
باملساندة الضخمة من جانب 
اجلماهير للمنافس.. ويتصدر 
منتخب مصر املجموعة االولى 
برصيد ثالث نق���اط، يليه 
اجلزائر وبنني في املركزين 
الثاني والثالث برصيد نقطة 
واحدة، وغانا االخير بدون 

رصيد.
حقق فريق الكرة بالنادي 
اإلس���ماعيلي فوزا مستحقا 
على حساب ضيفه تريبيل 
بطل مدغشقر بهدفني نظيفني 
في جولة الذهاب لدور ال�32 
لبطولة كأس االحتاد االفريقي 
لكرة القدم »الكونفيدرالية« 
في اللقاء الذي أقيم على ملعب 
العرب باإلس���كندرية  برج 
بحضور 30 ألف مش���جع.. 
وأحرز أحم���د خيري العب 
الهدف  الدراوي���ش  وس���ط 
األول، وبعدها سجل الغاني 
جون أنطوي الهدف الثاني.. 
ويسعى اإلسماعيلي حلسم 
تذكرة التأهل لدور الس���تة 
عشر للبطولة في لقاء العودة 
الذي يقام في مدغشقر يوم 

7 أبريل املقبل.

القاهرة ـ سامي   ٭
عبدالفتاح

التحول من الدفاع إلى الهجوم 
عن طريق العب اجلناح مهدي 
سعد الذي قاد فريقه في الشق 

الهجومي باللقاء األول.

الغربللي: الشباب قوي

أثنى العب الكويت محمد 
الغربللي عل����ى اإلمكانيات 
التي ميتلكها العبو الشباب، 

حي����ث قال »الش����باب فريق 
ق����وي ومنظم ولي����س من 
السهل التغلب عليه في ظل 
الدعم اجلماهيري الذي يلقاه 
الفريق، إال اننا عازمون على 
حتقيق االنتصار قبل مواجهة 
الريان في اجلولة اخلتامية 
من البطولة«.وأشار الغربللي 
إلى أن فريقه جاهز للمواجهة 
التحضير املسبق  من خالل 
لهذه املباراة التي تعتبر بوابة 
العبور لنصف النهائي، وقال 
»بع����د التعادل مع أهلي دبي 
بات م����ن الضروري حتقيق 
املباراة،  االنتصار في ه����ذه 
ولهذا بدأ التركيز على نقاط 
القوة والضعف في اجلانب 
الشبابي من أجل التغلب عليه، 
أنه ميتلك العبني  خصوصا 
يجيدون الدفاع املتقدم ومن 
خلفه ح����ارس قوي«، وتابع 
»مب����اراة اليوم مفترق طرق 
الفريق  للفريقني فحظ����وظ 
الفائز ستكون أكبر في هذه 

املواجهة«.

اخلامسة مساء.ويبرز اخلطر 
الكويتي في األخوين محمد 
اللذين  الغربللي  وعب����داهلل 
ميتلكان القدرة على التصويب 
من اخلط اخللفي، إال أن مراقبة 
أحد الالعبني من ش����أنها أن 
تزع����زع الكتيب����ة الكويتية 
ومتيل الكفة ملصلحة الشباب 
الذي يعتمد على السرعة في 

اليوم  تس����تأنف مس����اء 
الثالث����اء مباريات املجموعة 
األول����ى بالبطولة اخلليجية 
لألندية أبط����ال الكؤوس في 
نس����ختها ال����� 33 املقامة في 
البحري����ن، حي����ث يخوض 
البحرينية  الي����د  ممثل كرة 
الشباب مباراة  الثاني فريق 
مصيرية يحمل فيها ش����عار 
االنتصار وال شيء غيره من 
أجل االبقاء على حظوظه كاملة 
ف����ي التأهل إلى الدور نصف 
البطولة، عندما  النهائي من 
يالقي فريق الكويت املتعادل 
في اجلول����ة األولى مع أهلي 
دبي اإلماراتي، وتنطلق املباراة 
في السابعة مساء على صالة 
احتاد اليد بأم احلصم ويسبق 
هذه املواجهة قمة مرتقبة بني 
بطل ووصيف آس����يا، وذلك 
عندما يلتقي الريان القطري 
متصدر املجموعة مع أهلي دبي 
اإلماراتي املنتشي بتعادله في 
الدقائق األخيرة مع الكويت 
الكويتي، وتنطلق املباراة في 

الكويت جنح في التعادل بجدارة أمام األهلي اإلماراتي

»األخضر« مبنتخبني يتخطى ماليزيا برباعية

نايف هزازي )89( وحمدان 
احلم���دان )90(.وأكد قائد 
املنتخب السعودي سعود 
كري���ري اس���تفادة الفريق 
من لق���اء ماليزي���ا التي ال 

يختلف أداؤه���ا كثيرا عن 
ان أهمية  اندونيسيا وذكر 
اللقاء في كسب النقاط الثالث 
التي س���تريحنا كثيرا في 
املجموعة خاصة بعد الفوز 
األول على الصني. من جهة 
أخرى، تعيش معظم األندية 
الس���عودية حالي���ا أزمات 
مالية بسبب جتديد عقود 
عدة العبني انتهت عقودهم 
وحتتاج الى ماليني الرياالت 
لس���د حاالت العجز اضافة 
الى العقود املالية الضخمة 
لالعبني األجانب مما دعاها 
ال���ى االس���تنجاد بأعضاء 
الشرف للخروج من أزمتها، 
وفي النصر الذي دخل مع 
العبه املصري حسني عبدربه 
في اش���كالية ع���دم عودته 
للفريق في الوقت احملدد ومت 
خصم جزء من مرتبه فيما 
لم يحدد الالعب موعد عودته 
لتدريبات الفريق استعدادا 

للمرحلة املقبلة.

الرياض ـ خالد المصيبيح  ٭

واستطاع تس���جيل هدفه 
الوحي���د بواس���طة قائده 
س���افي رحيم )71( قبل ان 
يعود املنتخب الس���عودي 
ويسجل هدفني عن طريق 

أش���رك مدرب املنتخب 
الس���عودي 23 العب���ا من 
قائمته األساسية البالغة 25 
العبا وعمد االسباني لوبيز 
كارو الى اش���راك التشكيل 
األساسي في الشوط االول 
وهو املتوقع ان يبدأ به لقاء 
اندونيسيا السبت املقبل في 
ثاني لقاءاته في التصفيات 
اآلسيوية املؤهلة لنهائيات 
كأس آسيا 2015 في استراليا، 
وكان املنتخب الس���عودي 
الذي يقيم حاليا معس���كرا 
اس���تعداديا في ماليزيا قد 
لعب امام منتخبها وانتهى 
بفوزه بأربعة أهداف مقابل 
هدف واحد وانتهى الشوط 
األول بهدفني لألخضر سجال 
عن طريق يوسف السالم )7( 
ويحيى الشهري )30( ولم 
يكن للمنتخب املاليزي اي 
وجود على املرمى السعودي 
التشكيل في  ومع اختالف 
الشوط الثاني اختلف الوضع 
كثيرا وهدد املنتخب املاليزي 
الس���ديري  مرمى عبداهلل 

نايف هزازي سجل هدفا في ماليزيا

برعاية الشيخ ناصر احملمد اختتمت مساء أول أمس بطولة الكويت 
الدولية الـ 10 املفتوحة للبولينغ التي نظمها نادي البولينغ خالل 
الفترة من 13 إلى 17 اجلاري بحضور الشيخ طالل احملمد رئيس 
االحتاد اآلسيوي للبولينغ وكيفن رئيس االحتاد الدولي للبولينغ 
وفيرونينا نائب رئيس االحتاد الدولي وأعضاء املكتب التنفيذي 

لالحتاد اآلسيوي للبولينغ في صالة كوزمو في سوق الساملية.
وسلم الشيخ طالل احملمد اجلوائز املالية إلى الفائزين وتناوب أعضاء 

املكتب التنفيذي لالحتاد اآلسيوي للبولينغ بتسليم اجلوائز على 
املراكز املختلفة أما الفائز األول سني راش فقد شارك رئيس االحتاد 

الدولي كيفن تسليم جائزته مع الشيخ طالل احملمد.

راش بطل
 »الكويت الدولية« للبولينغ

إلى جان����ب تب����ادل اخلبرات 
واملعس����كرات بني املنتخبات 
الش����رطية لدول  الرياضي����ة 
مجلس التعاون اخلليجي لدول 
اخللي����ج العربية.ويرأس وفد 
احتاد الشرطة الرياضي نائب 
رئيس مجل����س اإلدارة العقيد 
عبدالرحم����ن احلق����ان ويضم 
الغامن  العقيد وليد  أمني السر 
العقيد  اإلدارة  وعضو مجلس 

سعد الهمالن.
 م����ن جانبه، أب����دى نائب 
رئي����س مجل����س إدارة احتاد 
الشرطة الرياضي رئيس وفد 
العقي����د عبدالرحمن  الكويت 
احلقان عن س����عادته برئاسة 
وفد احتاد الش����رطة الرياضي 
نيابة عن رئيس االحتاد الفريق 
الشيخ احمد النواف واملشاركة 
مع االخوة رؤس����اء االحتادات 
الرياضية الشرطية بدول مجلس 
التعاون اخلليجي في املساهمة 

والنهوض بدور رجل األمن.
وأش����اد احلقان بإقامة مثل 
ه����ذه االجتماعات الس����نوية، 
موضحا أن ه����ذه االجتماعات 
تهدف في املقام األول الى البحث 

»الشرطة« يشارك في االجتماع السنوي 
لالحتادات الرياضية اخلليجية

صدارة »فاينال« السلة اللبنانية للرياضي
تصدر الرياضي بيروت ترتيب بطولة لبنان 
لكرة السلة للدرجة األولى للرجال بفوزه على 
ضيفه الشانفيل 75 � 69 )األشواط 25 � 16، 46 
� 31، 55 � 50، 75 � 69(، في املباراة التي أجريت 
بينهما في قاعة صائب سالم الرياضية باملنارة، 
في املرحلة الثالثة ذهابا لدور الثمانية »فاينال 
8«.وهذا الفوز ال� 19 للرياضي بيروت الذي خسر 
جهود العبه املصري اسماعيل أحمد قبل نهاية 
الشوط األول إذ تعرض إلصابة، واستفاد الفريق 
من خس����ارة احلكمة بيروت أول من أمس أمام 

بيبلوس ليتقدم الى املركز األول.
وكان أفضل مس����جل للفائز األميركي لورن 
وودز 18 نقطة ال����ى 13 متابعة، وأضاف كل من 
عمر الترك 13 نقط����ة وجان عبدالنور 11 نقطة، 

وللخاسر كارل سركيس 19 نقطة، وأضاف فادي 
اخلطيب واجلورجي نيكولوز تسيكيشفيلي 13 
نقطة واإليراني علي أصغر كاردوست 12 نقطة في 
مباراته األولى مع النادي املتني. وكان الشانفيل 
اختار التعاقد مع األميركي سام هوسكينز الذي 
سبق له اللعب في اسرائيل، ثم شارك الفريق املتني 
في احراز بطولة لبنان املوسم املاضي، اال ان وزارة 
الشباب والرياضة منعت هوسكينز من دخول 

لبنان، فاختار الشانفيل ضم كاردوست.
في حني عانى احلكمة من اهتزاز وضعه ماليا، 
فتأثر أداء الفريق امام مضيفه بيبلوس في جبيل، 
وخسر املباراة بفارق 12 نقطة، بعدما كان متقدما 

في أشواطها الثالثة األولى.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

عن أفض����ل الس����بل والطرق 
لالرتقاء باملس����توى الرياضي 
لرجل األمن وتفعيل دوره من 
هذا اجلانب وإقامة البطوالت بني 
املنتخبات الشرطية اخلليجية 
لتوطيد أواصر األخوة والتعاون 
بني رجال األمن بدول مجلس 
التعاون اخلليجي وجتمعهم في 
بطوالت رياضية في منافسات 

شريفة.

تنفي����ذا لق����رارات وزراء 
الداخلي����ة ف����ي دول مجل����س 
التعاون لدول اخلليج العربية 
عقد االجتماع السنوي الثاني 
الرياضية  لرؤساء االحتادات 
الشرطية صباح أمس االثنني في 
فندق فيرمونت مبدينة ابوظبي 
باإلم����ارات على أن يس����تكمل 

االجتماع صباح اليوم.
ويتم خالل االجتماع مناقشة 
القضايا واألمور  العديد م����ن 
التي تهم االحتادات الشرطية 
الرياضي����ة ف����ي دول مجلس 
التعاون اخلليجي لدول اخلليج 
العربية ومنها مراجعة توصيات 
االجتم����اع األول الذي عقد في 
اململكة العربية السعودية في 
ش����هر ابريل من العام املاضي 
إضافة إلى مناقشة آلية تنظيم 
البطوالت الرياضية الشرطية 
السنوية بني االحتادات اخلليجية 
الزمني  البرنام����ج  وتفعي����ل 
الرياضية اخلاصة  لل����دورات 
بإعداد الكوادر الرياضية ووضع 
التصورات املناسبة لالرتقاء 
مبس����توى رجال األمن بدول 
العقيد عبدالرحمن احلقانمجلس التعاون بدنيا وذهنيا 

اإلمارات، ويب����دو أن املرحلة 
املقبلة ستكون ملصلحة اإلماراتي 

يوسف السركال«.
وأوض����ح د.املدل����ج أنه ال 
ميلك قرار املواصلة في السباق 
الرئاسي الحتاد الكرة اآلسيوي 
إذا مت االتفاق م����ع اإلماراتيني 
على استمرار السركال، مؤكدا 
أن البحريني الشيخ سلمان بن 
إبراهيم لن يتنازل أبدا ملصلحة 

»عكاظ«: السركال رئيسًا 
لـ »اآلسيوي« واملدلج نائبًا

املرشحني السعودي أو اإلماراتي 
إال إذا تدخل����ت جهات عليا في 
هذه املسألة، وجترى االنتخابات 
ف����ي الثاني من مايو املقبل في 
العاصمة املاليزية كواالملبور.

أش����ارت صحيفة »عكاظ« 
الس����عودية إلى اتفاق يوسف 
السركال رئيس االحتاد اإلماراتي 
لكرة القدم مع السعودي د.حافظ 
مدلج على ترشيح األول ملنصب 
رئيس االحتاد اآلس����يوي مع 
ترشيح الثاني نائبا له.وذكرت 
الس����ركال  ان  الصحيفة امس 
يحظى بدعم قطري باإلضافة 
إلى عدد من أصوات شرق القارة 

اآلسيوية وغربها.
وكان د.املدلج أملح إلمكانية 
انسحابه من س����باق الترشح 
ملنص����ب رئيس احت����اد الكرة 
الس����باق  اآلس����يوي، ويضم 
اإلماراتي السركال والبحريني 
الشيخ س����لمان بن إبراهيم آل 
خليفة والتايلن����دي ماكودي 
واروي.وق����ال د.املدل����ج ف����ي 
تصريح����ات نقله����ا برنام����ج 
»الهدف« بقناة الين س����بورت 
التلفزيوني����ة: »اجتمعت مع 
د.حافظ املدلجالش����يخ ه����زاع ب����ن زايد في  يوسف السركال

دورة براعم »الثقافة االجتماعية« انطلقت

انطلقت بطولة البراعم لكرة القدم ضمن 
أنشطة احتفال جمعية الثقافة االجتماعية مبرور 
50 عاما على إنشائها وقد شهد اليوم األول من 
البطولة مباريات حماسية انتهت بفوز نادي 
الكويت على أكادميية الزمالك 2 � 0 وفوز نادي 
اليرم���وك على فريق األنصار 3 � 0، كما تأهل 
فريق أكادميية حسن أبل بإحرازه هدف الفوز 
بالضربات الترجيحية على نادي الصليبخات 

وشهدت املباراة األخيرة من اليوم األول للبطولة 
فوز نادي كاظمة على نادي الساملية بنتيجة 

1 � 0 بالضربات الترجيحية.
يذكر ان املباريات التي أقيمت في اليوم األول 
للبطولة شهدت تنافسا قويا بني الفرق املشاركة 
مما أعطى جوا حماسيا أثناء املباريات والتي 
ستس���تمر حتى الغد بإقامة املباراة النهائية 

واحلفل اخلتامي للبطولة.

فرحة الالعبني بالفوز بعد املباراة


