
عماد غازي

ان��ف��رد ال��ق��ادس��ي��ة وال��ك��وي��ت بسباق 
ال��ص��دارة بعد اجلولة 23 من منافسات 
ال���دوري، بعد أن ضربا بقوة الشباب، 
وب��رق��ان، ليبتعدا ع��ن اق���رب املنافسني 
العربي، بواقع 6 نقاط ملصلحة األصفر، 

و5 ملصلحة األبيض.
وبات ساحة املنافسة كما هي العادة في 
النسوات العشر األخيرة ، خالية فيما تبقى 
من جوالت لسباق القادسية حامل اللقب، 
والكويت حامل البطوالت ال��ث��اث التي 

اقيمت في الكويت حتى االن.
وش��ه��دت اجل��ول��ة 23 غ���زارة تهديفية 
ب��واق��ع 31 ه��دف��ا، وحقق العربي الرقم 
األكبر في عدد االهداف املسجلة بعد جتاوز 
الساحل 7/1، فيما سجل الكويت نصف 
درزن أهداف في شباك برقان، والساملية 
فاز على النصر برباعية في مفاجآة من 

العيار الثقيل، وباملثل فاز اجلهراء على 
ال��ي��رم��وك، وبثاثة أه���داف م��ن دون رد 
فاز التضامن على خيطان، فيما جاء فوز 
الصليبخات على كاظمة بهدف من دون رد.

وواص���ل احمل��ت��رف ال��ب��رازي��ل��ي سيلفا 
في صفوف القادسية صدارته للهدافني 
برصيد 12 هدفا، بعد أن متكن من تسجيل 
ثنائية ف��ي شباك الشباب، فيما واص��ل 
اس���وري ف���راس اخلطيب الع��ب الكويت 
تقدمه نحو ال��ه��داف التاريخي للدوري 
الكويتي، بعد أن رف��ع رصيده ال��ى 140 
هدفا وب��ف��ارق ه��دف واح��د عن الوصيف 
فيصل الدخيل، فيما ال يزال اسطورة الكرة 

الكويتية جاسم يعقوب في الصدارة.
ويعتبر القادسية ك��ون��ه ح��اف��ظ على 
الصدارة رغم الغيابات التي يعانيها من 
اب��رز الرابحني، وكذلك الكويت ال��ذي لم 
استمر في موقعه بفارق نقة واح��دة عن 

األص��ف��ر، وال ميكن جتاهل املكاسب التي 
حققها ال��ع��رب��ي، واي��ض��ا الساملية، ففوز 
كاهما على الساحل، والنصر عوضهما قليا 
عن النقاط الثمينة التي ضاعت في اجلوالت 
امل��اض��ي��ة، وباملثل استعاد الصليبخات 
نغمة الفوز على حساب كاظمة. في املقابل 
يعتبر كاظمة وال��ذي جتمد رصيده عند 
34 نقطة أبرز اخلاسرين، السيما أنه قدم 
مستوى هزيل امام الصليبخات، فيما باتت 
مهمة الصليبخات، والشباب، وخيطان، 
وال��س��اح��ل، وب��رق��ان صعبة ف��ي البقاء 
ب��ال��دوري املمتاز، إال أذا شهدت اجل��والت 
املتبقية انتفاضة حقيقية لهذه الفرق. جدير 
بالذكر أن نهاية املوسم احلالي ستشهد 
هبوط 7 ف��رق ال��ى مصاف أندية الدرجة 
الثانية، بعد ان اع��اد احت��اد الكرة دوري 
الدرجتني، عوضا عن دوري الدمج القائم 

لقطة  من مباراة القادسية والشبابفي الوقت احلالي.
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م��������واج��������ه��������ات س���ه���ل���ة 
ل��ك��ب��ار  »ال��ك��ال��ت��ش��ي��و« 
ف���ي امل��رح��ل��ة ال��ث��ال��ث��ة 

14والثالثني

»االحتاد املصري«: أزمة مباراة 
الزمالك واملقاصة »مفتعلة«

قال االحتاد املصري لكرة القدم في بيان اجلمعة، إن »اللوائح 
هي التي حتكم« قراراته، واصفا أزم��ة مباراة الزمالك ومصر 

للمقاصة في الدوري املمتاز بال� »مفتعلة«.
وذكر االحتاد في بيان نشره مبوقعه اإللكتروني: »منذ اليوم 
األول لألزمة املفتعلة حول موعد مباراة الزمالك ومصر املقاصة، 
انتهج االحتاد سياسة ضبط النفس لعدم الدخول في جدال غير 

مبني على أساس احلوار املوضوعي«.
واعتمدت جلنة املسابقات في االحت��اد املصري ف��وز مصر 
للمقاصة 2-0 على الزمالك، بعدما ق��رر األخير ع��دم حضور 
املباراة األحد املاضي. ولم يذهب الزمالك خلوض لقاء املقاصة 
إلصراره على إقامة املباراة الثاثاء، بعد اتفاق مع رئيس النادي 
املنافس، بينما أعلن االحتاد املصري تأجيلها من موعدها األصلي 
السبت إلى اليوم التالي ألسباب أمنية. وتوجه فريق الزمالك 
بالفعل إلى إستاد بتروسبورت الثاثاء إلثبات حضوره في 
املوعد. وقال رئيس الزمالك، مرتضى منصور: »احتاد الكرة هو 
سبب األزمة، وحتاملت على نفسي كثيرا طوال الفترة املاضية 
بسبب مصلحة الباد في الوقت الذي ال يراعي فيه احتاد الكرة 
مصلحة البلد«. ورد االحتاد املصري في بيانه: »كشف االحتاد 
منذ اليوم األول لألزمة املفتعلة عن كافة املستندات التي تظهر 
احلقيقة للرأي العام، ولم يظهر بعد ذلك ما يدحضها، بل على 
العكس لم جند سوى ادعاءات وجتاوزات واتهامات ال ترتكن إلى 
حقيقة«. وأضاف: »سيتخذ االحتاد كافة اإلجراءات التي تخولها 
له اللوائح والقوانني لفرض االنضباط على املنظومة الكروية، 
وإرس���اء مبدأ أن تلك اللوائح هي احلاكمة، وليست سياسة 

الصوت العالي واملاسنة«. 

»االحتاد اآلسيوي« يبحث 
عن ملعب محايد ملباراة 
كوريا الشمالية وماليزيا

أع��ل��ن االحت���اد اآلس��ي��وي ل��ك��رة ال��ق��دم اخلميس أن��ه سيبدأ 
مفاوضات مع االحت��ادات الوطنية احملتملة الستضافة مباراة 
كوريا الشمالية وماليزيا في تصفيات كأس آسيا 2019 في كرة 
القدم. وكان االحتاد اآلسيوي حدد منتصف مارس املاضي موعد 
املواجهة في الثامن من يونيو املقبل، بعد تأجيلها بسبب اخلاف 
الدبلوماسي بني البلدين عقب اغتيال األخ غير الشقيق للزعيم 
الكوري الشمالي بالسم في كواالملبور. وجاء في بيان االحتاد: 
»بعد املوعد النهائي احملدد في 14 أبريل لتقدمي اقتراح ملعب 
محايد.. سيبدأ االحتاد اآلسيوي مناقشات مع االحتادات الوطنية 

القادرة على استضافة املباراة واملقرر إقامتها في 8 يونيو«.
وتابع: »سيتم اتخاذ ق��رار نهائي حول ما إذا كانت املباراة 
ستقام في مكان محايد في 8 مايو 2017، مع األخذ بعني االعتبار 
الوضع السياسي بني البلدين، خصوصا في ما يتعلق بحظر 
السفر الذي فرضته احلكومة املاليزية وال��ذي أدى إلى تأجيل 
امل��ب��اراة امل��ق��ررة أص��ا في 28 م��ارس 2017«. وختم »ينتظر 
االحتاد اآلسيوي آخر املعلومات من االحتاد املاليزي لكرة القدم 

إذا كان حظر السفر ال يزال ساري املفعول أو مت رفعه«.
واغتيل كيم جونغ -نام )45 عاما(، األخ غير الشقيق للزعيم 
الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، في مطار كواالملبور في 13 

فبراير عبر غاز أعصاب فتاك يعتبر ضمن أسلحة الدمار الشامل.
وط��ردت ماليزيا سفير كوريا الشمالية لديها إثر توتر بني 
البلدين بسبب عملية االغتيال، ثم منعت عقب ذلك منتخبها من 
خوض مباراته في التصفيات في العاصمة الكورية الشمالية 

بسبب تهديدات أمنية.
وأوقعت قرعة التصفيات املؤهلة إلى كأس آسيا 2019 في 
اإلمارات منتخبي كوريا الشمالية وماليزيا في املجموعة الثانية، 
إلى جانب لبنان وهونغ كونغ. وفاز لبنان في اجلولة األولى على 

ضيفته هونغ كونغ -2صفر وتصدر املجموعة مؤقتا.

تونس تسعى الستضافة 
أمم أفريقيا في كرة السلة

قال االحتاد التونسي لكرة السلة اجلمعة إنه عرض ترشح 
ب��اده الستضافة كأس األمم األفريقية املقرر إقامتها في شهر 
أغسطس املقبل بعد اعتذار الكونغو. وذكر االحتاد في بيان عبر 
موقعه على االنترنت أن رئيسه علي البنزرتي عرض ترشح 
تونس الستضافة البطولة أثناء مشاركته في اجتماع االحتاد 
اإلفريقي للعبة الذي يختتم اجلمعة في باماكو عاصمة مالي.  
واستضافت تونس النسخة السابقة لكأس األمم عام 2015 
وتوج باللقب منتخب نيجيريا ألول مرة في تاريخه بعد تغلبه 

على أنغوال في النهائي بينما حلت تونس في املركز الثالث. 

النزال يخوض انتخابات االحتاد 
العربي بدعم بحريني

قرر االحت��اد البحريني لكرة القدم، ترشيح الكويتي مبارك 
النزال على منصب نائب الرئيس في انتخابات مجلس إدارة 
االحتاد العربي للكرة، التي ستجرى يوم اخلامس من شهر مايو 

املقبل. 
ويشغل النزال حاليا منصب نائب رئيس االحتاد العربي إلى 

جانب رئاسته ملجلس إدارة نادي التضامن الكويتي. 
وحال تعليق نشاط الكرة الكويتية على املستوى اخلارجي، 
دون ترشح النزال في انتخابات االحت��اد العربي عبر االحتاد 

الكويتي. 
ويعد مبارك النزال أحد الكفاءات املشهود لها في كرة القدم 
الكويتية واخلليجية والعربية، نظرا لتمتعه بخبرات عريضة 
اكتسبها من شغله ألكثر من منصب في االحت��اد الكويتي لكرة 
القدم منها رئاسة جلنة املسابقات، إلى جانب عضوية اللجنة 

األوملبية الكويتية. 
ويحظى النزال بثقة االحت��ادات األهلية في الوطن العربي، 
نظرا ملا يقدمه من جهود كبيرة في االحتاد العربي، والذي ساهم 
بقوة في عودة بطولة دوري أبطال العرب مجددا، بعد توقفها منذ 

5 سنوات. 

العربي يقصي الساملية ويتأهل 
إلى قبل نهائي كأس احتاد اليد 

تغلب ال��ن��ادي العربي مساء اجلمعة على نظيره وصيف 
مسابقة الدوري نادي الساملية بنتيجة )24 - 19( ليتأهل الى 
ال��دور نصف النهائي لبطولة كأس االحت��اد الكويتي لكرة اليد 

ال49.
وق��دم العبو العربي أداء قويا بقيادة عبدالله مصطفى 
واحل���ارس عبدالله الصفار لينجح الفريق ف��ي حتقيق فوز 
مستحق وبكل جدارة. ومن املقرر ان ياقي العربي في الدور قبل 
النهائي نظيره القرين الذي تغلب في املباراة الثانية بدوره على 

برقان بنتيجة )30 - 22(.
وستقام املباريات املتبقية لدور الثمانية حيث جتمع األولى 
الشباب مع حامل اللقب الكويت في حني يواجه كاظمة في الثانية 

نظيره الصليبيخات.

انطالق مهرجان بنك برقان للتراياثلون 
500 متسابق  مبشاركة 

انطلق مهرجان بنك برقان للتراياثلون اجلمعة بالتعاون مع 
ن��ادي الكورنيش مبشاركة نحو 500 متسابق ميثلون جميع 

الفئات العمرية على ان تختتم فعالياته السبت.
وتضمنت فعاليات اليوم االول للمهرجان الذي يعد األول من 
نوعه في الكويت سباق )االكواثلون( الذي يتكون من اجلري 
ملسافة 2000 متر ثم السباحة ملسافة 500 متر يعقبه جري مرة 
أخرى ومن ثم يليه سباق لاطفال. أما فعاليات السبت فتضمنت 
سباق التراياثلون مبشاركة نخبة م��ن الاعبني احملترفني 

والصاعدين على مستوى منطقة اخلليج العربي.
ويشمل )التراياثلون( سباقا مسافته 750 مترا يعقبه سباق 
للدراجة الهوائية ملسافة 24 كيلومترا ومن ثم االنتهاء باجلري 

ملسافة 5 كيلومترات.

متسابقو الكويت يحققون مراكز 
متقدمة في اجلولة السادسة من 

بطولة البحرين للدراجات 
حقق املتسابقان الكويتيان محمد الزيدان ونواف الشعيبي 
مساء اجلمعة مراكز متقدمة في اجلولة السادسة من بطولة 

البحرين للدراجات النارية.
ففي فئة )600 سي.سي.( حقق املركز االول القطري علي 
الشمري فيما جاء الكويتي محمد الزيدان باملركز الثاني والكويتي 

نواف الشعيبي باملركز الثالث.
وش��ارك في بطولة البحرين الدولية العديد من املتسابقني 

وسط منافسات اتسمت باحلماس والقوة بني مختلف املشاركني.
وقال املتسابق الزيدان في اتصال هاتفي مع »كونا« أمس ان 
السباق جاء على قدر كبير من الصعوبة ملشاركة نخبة من أبطال 
هذه الرياضة الذين جت��اوز عددهم ال20 متسابقا إضافة إلى 
صعوبة في مراحل السباق. واضاف بالقول »لقد متكنت وزميلي 
الشعيبي من تقدمي مستوى مميز ومنافسة هؤالء األبطال وتقدمي 
ما يعكس املستوى الفني العالي للمتسابقني الكويتيني في هذه 

البطولة عالية املستوى«. 

جناح كبير لفعاليات اليوم األول وحفل االفتتاح خطف األنظار وتواجد جماهيري جيد

أزرق هوكي اجلليد يواجه الهند اليوم.. 
وعمان يلعب مع منتخب مكاو

تتواصل اليوم منافسات بطولة كاس اسيا 
لهوكي اجلليد التي افتتحت امس على صالة 
التزلج برعاية وزي��ر التجارة والصناعة 
وزير الدولة لشئون الشباب بالوكالة خالد 
الروضان حيث يلعب اليوم منتخبنا االول 
امام منافسه الهندي في متام العاشرة مساءا 
على ان تسبق تلك املباراة مواجهة قوية بني 
مكاو وعمان في مت��ام السادسة والنصف 
مساءا وهي املواجهات الصعبة للغاية التي 
يسعى خالها كل منتخب الى حتقيق الفوز 
السيما وان كل منتخب يأمل في الفوز من 

اجل االقتراب اكثر من حصد اللقب االسيوي.
وي��ع��ي��ش منتخبنا ح��ال��ة ك��ب��ي��رة من 
التركيز حيث فضل اجلهاز الفني عاج كافة 
السلبيات والتركيز التام على مباراة اليوم 
ودراس��ة املنتخب الهندي من كل اجلوانب 
من اجل التعرف على افضل اسلوب خططي 

للتعامل معه.
وفي سياق اخر لقي حفل االفتتاح واليوم 

االول من البطولة ردود فعل ايجابية للغاية 
حيث عبر الكثيرين عن اعجابهم مبا تتضمنه 
اليوم االول وبصفة خاصة حفل االفتتاح 
املبسط الذي شهد رفع العلم الكويتي للمرة 
االول��ى منذ توقيف النشاط الرياضي في 

الكويت على مختلف الرياضات.
كما حرصت اعداد جيدة من اجلماهير على 
التواجد في صالة التزلج من اجل متابعة 
احلدث ورص��ده عن قرب وتفاعلت مع حفل 
االفتتاح واملباريات التي اقيمت في اليوم 

االول.
واشادت الفرق املشاركة بالتنظيم وحسن 
االستقبال وش��ددوا على ان كل شىء يسير 
بالشكل املطلوب والسليم في البطولة حتى 
االن وثمنوا العمل الكبير الذي يقوم به نادي 
االلعاب الشتوية الكويتي من اج��ل تذليل 
كافة العقبات من امامهم في محاولة واضحة 
الخ��راج البطولة بالشكل املثالي وهو االمر 

الواضح متاما حتى االن.

وب��دوره اش��اد مدير تطوير لعبة هوكي 
اجل��ل��ي��د ف��ي االحت����اد االس��ي��وي ان���دي كير 
بفعاليات البطولة االس��ي��وي��ة ق��ائ��ا عند 
وصوله بان نادي االلعاب الشتوية الكويتي 
مشهود ل��ه دائ��م��ا واب���دا بحسن التنظيم 
والقدرة الهائلة على التعامل مع االح��داث 
االقليمية املهمة وهو ما واضح قبل ذلك من 

خال تنظيمهم للعديد من الفعاليات.
واض��اف كيري ب��ان الفرق املشاركة في 
البطولة االسيوية احلالية هي منتخبات 
على اعلى مستوى ولها تاريخ جيد واسماء 
راقية في عالم هوكي اجلليد ما يضفي القوة 

واالثارة على احلدث.
ومتنى ان تنتهي البطولة بالشكل املميز 
وهو ما عهدنا نادي هوكي اجلليد الكويتي 
عليه كما اكد على ان رياضة هوكي اجلليد 
ب��دات في االنشتار اجليد وه��و ام��ر يحسب 
للقائمني على تلك اللعبة في الكويت في ظل 

الطقس احلار هنا.

منتخبنا يستعد ملواجهة اليوم
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قرعة بطولة ملتقى املصريني لكرة القدم 
تسفر عن مواجهات قوية

اجريت قرعة دورة ملتقى املصريني لكرة 
القدم الرابعة ملوسم 2017 بحضور كباتن 
ال��ف��رق. واتسمت القرعة بالعانيه وكل 
قواعد احلياديه حيث افتتح سحب القرعة 
كابنت وليد سالم ثم ق��ام كل كباتن الفرق 
احلضور بسحب كل منهم ورقة بأسم فريق 
م��ن ال ستة عشر فرقه املشاركة وبنفس 
الترتيب يتم تسكني الفرق على جدول ُمعٓد 
مسبقا ومت توزيعة على الفرق قبل إجراء 
القرعة مما ترك في نفوس الاعبني وكباتن 
الفرق واحلضور  مزيدا من الثقة في ادارة 
اللجنة املنظمه ل��ل��دوره وامللتقى وعزمها 
على جناح الدورة واستمرار جناحها اسوة 
بالسنوات السابقة حيث اسفرت القرعة على 
اربعة مجموعات جائت اقواها املجموعة 
الرابعة وضمت فرق سوكر ومساعد الصالح 
والقراصنة والفرسان وستكون املنافسة 
بينهم تكسير ع��ظ��ام وجمعت املجموعة 
االولى فرق املصراوية والدمياطي والتحدي 

وماوي وال تقل في قوتها عن سابقتها.
وجمعت املجموعة الثانية ف��رق ابناء 
الصعيد وجنوم القصير واالحام والنجوم 

وضمت املجموعة الثالثة فرق االسود والدير 
وريال مدريد مصر ومجلة امل��زاد  وجميعها 
فرق قوية مما يبشر ببطولة قوية وستشهد 
منافسات شرسة بينهم ملواصلة مشوار 

البطولة طمعا في الظفر باللقب.
وتنتهي البطولة  اجلمعة امل��واف��ق19/

2017/0٥بفعالية فنية رياضية ترفيهية 
هى االكبر للجالية املصرية بالكويت )كرنفال 
نهائي امللتقى( بحضور السفيرة هويدا 
عصام قنصل عام جمهورية مصر العربية 
بالكويت.  وح��ض��ور جن��م مصر وال��ن��ادي 

االهلى الكابنت  احمد نخلة.

كباتن الفرق مع السفيرة هويدا عصام

بعد نهاية اجلولة الثالثة والعشرين من »دوري فيفا«  

القادسية يستعيد الصدارة.. 
والكويت يالحقه


