
عماد غازي

يدخل العربي مواجهة صعبة أمام نظيره 
التضامن الذي يقدم أداءا قويا املوسم احلالي. 
ضمن منافسات اجلولة الرابعة والعشرين من 

دوري فيفا لكرة القدم.
وسيكون مبقدور الكويت استعدادا صدارة 
ال����دوري ب��ع��د هيمنة ال��ق��ادس��ي��ة عليها في 
األسابيع االخيرة، بسبب غياب  األصفر عن 
منافسات اجلولة 25 التي ستنطلق غدا، فيما 

يواجه األبيص فريق كاظمة.
وتنطلق اجلولة 25 اليوم بثالث مواجهات 
جت��م��ع ال��ع��رب��ي وال��ت��ض��ام��ن، وال��س��اح��ل 
وب���رق���ان، وخ��ي��ط��ان واجل���ه���راء، فيما تقام 
غ��د 4 مواجهات جتمع الكويت، واليرموك 
والنصر، والصليبخات والشباب، والساملية 

والفحيحيل.
وفي مباراة اليوم بني العربي والتضامن 
يتطلع الفريق االخضر، وأبناء الفروانية الى 
الفوز، فالعربي طامح للحفاظ على اقل تقدير 
على املركز الثالث، فيما التضامن فيدفع به اكثر 

نحو منطقة األمان والبقاء قي الدوري املمتاز.
وتشهد صفوف العربي حالة كبيرة من 
اجلاهزية السيما ان الفريق التقط انفاسه 
في األي��ام السابقة، حيث غاب عن منافسات 
اجلولة 24، فيما واجه التضامن صعوبة في 
نفس اجلولة بعد جت��اوز الساحل بهدف من 

دون رد.
وف��ي بقية املباريات يرفع النصر شعار 
الفوز امام اليرموك للمضي قدما نحو منافسة 
ف��رق ال��ص��دارة، كما يسعى الساملية لالمر 
ذاته امام الفحيحيل لالقتراب من النقطة 40 

ومنطقة األمان، فيما سيكون موقف الفحيحيل 
صعب ف��ي ح��ال خ��س��ارت��ه، حيث سيتجمد 

رصيده عند 26 نقطة.
ك��ذل��ك يسعى اجل��ه��راء ال���ى ال��ف��وز على 
خيطان للحفاظ على تقدمه نحو منطقة 
األم��ان، فيما يتمسك خيطان باالمل الضعيف 
للبقاء في املمتاز، وهو ما ينطبق على الشباب 
والصليبخات في مواجهتهما، وايضاً الساحل 
وبرقان وان كان االخير حجز مقعده مبكرا في 
دوري الدرجة الثانية بعد ان جتمد رصيده 

عند النقطة التاسعة.  
وجتذب مواجهة الكويت وكاظمة األنظار 
في ظل منافسة االول على الصدارة، ورغبة 
الثاني في التقدم نحو حجز احد املركز الثالث 

في املوسم احلالي.
ويحتل الكويت ال��وص��اف��ة ب��ف��ارق نقطة 
واح���دة ع��ن القادسية املتصدر، فيما يحتل 
كاظمة املركز الرابع برصيد 37 نقطة في املركز 
اخلامس، وكانت مواجهة الذهاب قد صبت في 

مصلحة الكويت بهدفني من دون رد.
وي����درك ال��ك��وي��ت ان���ه ال ب��دي��ل ع��ن ال��ف��وز 
الستكمال امل��ش��وار نحو حصد اللقب، وان 
اي خسارة قد تكلف الفريق غاليا ملصلحة 

القادسية حامل اللقب.
وي��ع��ول األب��ي��ص وم��درب��ه محمد عبدلله 
على توليفة مميزة من الالعبني في مقدمتهم 
الثنائي اخلطير في املقدمة والذي يضم فراس 
اخلطيب، وجمعة سعيد، يعاونهما محمد 
كمارا، وعبدالله البريكي، والصاعد حسني 
احلربي، وطالل جازع، فيما يغيب فهد العنزي، 

العربي يسعى لتخطي التضامن العنيدواحمد حزام لالصابة.
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قمة نارية بني توتنهام 
وتشيلسي   .. وأرس��ن��ال 
 ي����������واج����������ه إي�������ف�������رت�������ون 

15في »البرمييرليغ«

غ����������������������واردي����������������������وال 
وك��������������������ون��������������������ت��������������������ي 
وس���������ي���������م���������ي���������ون���������ي 
 األف�����������������������������ض�����������������������������ل 

14في العالم

أوص��ى االحت��اد العربي الع��داد القادة 
اجلمعة ب��ان تستضيف دول��ة الكويت 
ال����دورة االول���ى ال��ت��ي ينظمها االحت��اد 
بتشكيلته اجلديدة تفعيال لقرارات مجلس 
وزراء الشباب والرياضة العرب بتسمية 

الكويت عاصمة للشباب عام 2017.
وقال عضو مجلس االحتاد )الكويتي( 
محمود ابل في تصريح ادلى به ل� »كونا« 
عقب اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد 
وف��وز االعضاء اجل��دد بالتزكية للفترة 
)2017 - 2020( »ان املجلس اجلديد 
ل��الحت��اد بحث االستراتيجية اخلاصة 
بخطة العمل املقبلة وت��وزي��ع ال��دورات 
الرياضية واوص��ى ب��ان تستضيف كل 
دول���ة عضو ب��االحت��اد دورة تدريبية 
حيث سيتم تنظيم ال���دورة االول���ى في 
دول���ة ال��ك��وي��ت ه��ذا ال��ع��ام«. وذك���ر انه 
تقرر تنظيم دورة يشرف عليها االحتاد 
وتقام في مصر مرة كل عام وتتم الدعوة 
للمشاركة فيها بواقع متدربني من كل 
دول��ة. واوض��ح ابل ال��ذي يشغل منصب 
مدير مركز عبدالله السالم العداد القادة 
ب��دول��ة الكويت ان املجلس واف���ق على 
تشكيل جلنة مصغرة لبحث املوضوعات 
والدورات التي يحتاجها الشباب العربي 
لتكون موضع التنفيذ والتنظيم فضال 
عن كونها استرشادية للدول االعضاء. 

واضاف ان املجلس قرر تفعيل الصفحة 
االلكترونية اخلاصة به لتشمل معلومات 
ع��ن احمل��اض��ري��ن امل��م��ي��زي��ن ف��ي مجال 
ال��ري��اض��ة م��ن ك��ل ال���دول العربية ليتم 
االستعانة بهم واالستفادة منهم في مجال 

الدورات.
وتابع قائال »كما ق��رر االحت��اد عرض 
البرامج التدريبية احمللية لكل دولة على 
الصفحة االلكترونية مب��ا ميكن ال��دول 
االعضاء من االطالع عليها ومن ثم املشاركة 

فيها«. وج��اءت تشكيلة املجلس اجلديد 
لالحتاد برئاسة اسماعيل عبدالغفار من 
مصر وفراج الفراج من السعودية وجهاد 
عامر من مصر نائبني للرئيس وعضوية 
كل من شفيق الشهومي من سلطمة عمان 
وجمعة مسعد من ليبيا وعلي ابوالشون 
م��ن ال��ع��راق وعبدالرحمن ب��ن ي��اس من 
االمارات وسالم احلسنات من االردن وزيد 
خيامي م��ن لبنان واب��راه��ي��م صباح من 
فلسطني اضافة الى محمود ابل من الكويت.

االحتاد العربي إلعداد القادة يوصي باستضافة 
الكويت الدورة التدريبية األولى لالحتاد

جانب من اجتماع اجلمعية العمومية لالحتاد العربي إلعداد القادة

 األهلي املصري يتمسك 
30 ألفا من  بحضور 

مشجعيه في أبطال أفريقيا
قال املدير التنفيذي لألهلي املصري، شيرين شمس، إن النادي 
متمسك »بحقه« في خوض مبارياته بدوري أبطال أفريقيا لكرة 
القدم بحضور 30 ألف مشجع. ويستهل األهلي مشواره في دور 
املجموعات بالبطولة 13 مايو املقبل أم��ام زاناكو الزامبي في 

إستاد برج العرب، القريب من مدينة اإلسكندرية.
وأبلغ شمس موقع النادي اإللكتروني: »األمن سبق أن وافق 
على إقامة مباريات الفريق على إستاد السالم بحضور 5 آالف 
متفرج.. وطاملا مت نقل املباريات إلى اإلسكندرية فإن األهلي 
يتمسك بحقه في حضور العدد املناسب من اجلماهير للشد من 

أزر الالعبني«.
وتابع: »األهلي يسعى للفوز باللقب األفريقي ه��ذا العام، 

للعودة لتمثيل مصر في كأس العالم لألندية«.
وأض��اف: »وافقنا على اللعب في إستاد برج العرب بدال من 
ملعب السالم بعد طلب اجلهات األمنية، تقديرا للظروف احلالية 
في البالد، لكن في نفس الوقت األهلي متمسك بحقه في اللعب 
وس��ط العدد املناسب من مشجعيه، وليس 5 آالف كما طلب 
األمن«. وأشار إلى أن األهلي خاطب السلطات األمنية لزيادة عدد 
اجلماهير إلى 30 ألفا، خاصة وأن ملعب برج العرب يسهل فيه 

تأمني حضور اجلماهير بأعداد كبيرة.
ويلعب األهلي ب��دوري األبطال ضمن مجموعة تضم الوداد 

املغربي وكوتون سبور الكاميروني وزاناكو.

دربي مثير وكالسيكو ملتهب 
في تونس

تتجه األنظار اليوم األحد إلى القمتني الناريتني.. بني الترجي 
املتصدر وغرميه األكبر اإلفريقي والنجم الساحلي صاحب املركز 
الثاني ضد الصفاقسي في املرحلة احلاسمة من الصراع على لقب 

الدوري التونسي.
ويتصدر الترجي جدول ترتيب مرحلة التتويج برصيد 14 
نقطة متقدما بنقطة واح��دة عن النجم الساحلي الثاني وأربع 
نقاط عن اإلفريقي الثالث بينما تضاءلت فرص الصفاقسي في 
املنافسة على اللقب باحتالله املركز الرابع وله ست نقاط قبل 

أربع جوالت من نهاية السباق.  
وينتظر أن تشتعل املواجهة بني الترجي الساعي للتشبث 
بالصدارة ودعم آماله في التتويج باللقب وغرميه اإلفريقي الذي 
سيخوض اللقاء  أمام جماهيره وكله أمل في االنتصار وإنعاش 
آماله في إحراز اللقب أيضا.   ويدرك الترجي أن التعثر أمام جاره 
ومنافسه في قمة العاصمة قد يكلفه موقعه في القمة أمام ضغط 
النجم الساحلي املتربص الذي سيستفيد من اللعب على أرضه 

وأمام جماهيره عندما يستضيف غرميه الصفاقسي.  
وسيقاتل اإلفريقي للتغلب على منافسه األكبر في مباراة 
يعتبر االنتصار فيها تتويجا إضافة للعودة بقوة للمنافسة على 

اللقب في األمتار األخيرة من السباق.  
كما يتطلع اإلفريقي الذي سيستفيد من دعم جماهيره للثأر من 

خسارته 2-1 في جولة الذهاب مبرحلة التتويج باللقب.  
وفي املواجهة الثانية، لن يكون أمام النجم الساحلي حامل 
اللقب خيار سوى االنتصار على الصفاقسي بينما يأمل في تعثر 
الترجي النتزاع صدارة الترتيب.   ورغم تراجع ماله في التتويج 
باللقب سيسعى الصفاقسي الحتالل املركز الثاني املؤهل للعب 

في دوري أبطال افريقيا في املوسم املقبل.

سحب قرعة البطولة العربية 
5 مايو لألندية 

تسحب قرعة البطولة العربية لألندية، املقررة في مصر 
خالل الفترة من 21 يوليو وحتى 5 أغسطس مبشاركة 12 ناديا، 
وذلك في حفل كبير يقام اجلمعة املقبل، حتت سفح األهرامات 
في العاصمة املصرية القاهرة. وستقام مراسم القرعة مبشاركة 
ممثلي األندية املشاركة في البطولة، وه��ي األهلي والزمالك 
املصريان، والهالل والنصر السعوديان، والوحدة اإلماراتي، 
والترجي التونسي، واملريخ السوداني، والفيصلي األردن��ي، 
والنفط العراقي، والفتح الرباطي املغربي، ونصر حسني داي 

اجلزائري، والعهد اللبناني.

الكويت يغلق الباب أمام 
رحيل اجلبالي إلى تونس

أعلن نادي الكويت جتديد عقد خليل اجلبالي، املدرب املساعد 
في صفوف الفريق األول، حتى نهاية املوسم املقبل.

وقال نائب رئيس جهاز الكرة عادل عقلة عبر حساب النادي 
على »توتير« إن إدارة النادي قامت بتجديد عقد املدرب ملوسم 

إضافي.
وكانت إدارة الكويت قد تعاقدت مع اجلبابلي بعد رحيل 
املدرب الفرنسي بانيد، وتولي املدرب الكويتي محمد عبد الله 

املهمة.
وحسب مقربني من النادي الكويتي والذي يقيم عمل األجهزة 
غالبا في نهاية كل موسم، فإن خطوة جتديد عقد اجلبابلي جاءت 
بعد أن تولى املدرب التونسي نبيل معلول مهمة تدريب نسور 
قرطاج، السيما وأن اجلبابلي كان ضمن اجلهاز الفني ملعلول 

وقت أن كان مدربا ملنتخب الكويت.
وبهذا يكون نادي الكويت قد أغلق الباب أمام أي خطوة لرحيل 
اجلبابلي إل��ى نسور قرطاج، وفرضت استمراره في املوسم 
اجلديد، حتى في حال قدوم إدارة فنية مغايرة للموجودة في 

املوسم احلالي بقيادة املدرب الكويتي محمد عبدال له.
جدير بالذكر أن الكويت على موعد ومواجهة من العيار الثقيل 
االثنني املقبل، أمام كاظمة في اجلولة 25 من منافسات الدوري 

الكويتي.
ويحتل الكويت الوصافة في الوقت احلالي وبرصيد 52 نقطة، 

وبفارق نقطة واحدة عن القادسية املتصدر.

الكويت يتغلب على القرين ويظفر 
بكأس احتاد كرة اليد ال�49  

أحرز نادي الكويت الرياضي مساء اجلمعة لقب بطولة كأس 
االحتاد الكويتي لكرة اليد ال49 للمرة الرابعة على التوالي اثر 
فوزه على نظيره القرين بنتيجة )25 - 19( في مباراة قوية 

وحماسية أمتعت كل من تابعها.
وقدم العبو الكويت أداء قويا توجوه بالفوز رغم غياب ابرز 
العبي الفريق وهدافه االول محمد الغربللي لالصابة اذ متكن 
الالعبون عبدالعزيز الضويحي ومحمد الصالل وعبدالعزيز 
الدوسري ومن خلفهم احل��ارس املتألق سلمان املزعل من قول 
الكلمة الفصل والتعامل مع اللقاء بالصورة املطلوبة التي كفلت 

لهم حتقيق اللقب بكل جدارة.
وبهذا الفوز يجمع الكويت بني لقبي الدوري والكأس مثبتا أنه 
الفريق األجدر بنيل اللقب ملستواه الثابت واملتوازن اذ تعود آخر 

خسارة له في بطوالت كرة اليد الكويتية الى 16 مايو 2013.
وفي مباراة سابقة لهذه املباراة حصل العربي على املركز 
الثالث وامليدالية البرونزية بفوزه على نظيره الصليبيخات 
بنتيجة )32 - 26(. وأقيمت بطولة ك��أس االحت��اد الكويتي 
لكرة اليد 48 مرة حاز لقبها النادي العربي 10 م��رات وناديا 
كاظمة والساملية ثماني مرات والقادسية سبع مرات فيما نالها 
الكويت ست مرات وخيطان أربع مرات والفحيحيل ثالث مرات 

والصليبيخات مرتني.

بني ياس يتعادل مع النصر 
ويقترب من الهبوط 
في الدوري اإلماراتي

تعادل بني ياس مع مضيفه النصر 2-2، في املباراة التي 
جمعت بينهما اجلمعة، في اجلولة 24 من دوري اخلليج العربي 
اإلم��ارات��ي لكرة القدم، ليبقي على فرصته في البقاء ب��دوري 
األضواء. وسجل هدفي النصر جاسم يعقوب  في الدقيقة الثانية 
من الوقت بدل الضائع للشوط األول، وعبد العزيز ب��راده في 
الدقيقة 83، فيما سجل هدفي بني ياس هاري نوفيلو في الدقيقة 

49، وإيزيكيل هينتي في الدقيقة 69.
ورفع بني ياس رصيده إلى 14 نقطة في املركز 16 األخير، 
ليقترب بقوة نحو الهبوط، خاصة وأنه يبعد 4 نقاط عن أول 
املراكز غير املهددة بالهبوط، ورفع النصر رصيده إلى 36 نقطة 

في املركز السادس. 

في بطولة ملتقى املصريني لكرة القدم 

»مساعد الصالح« يسقط »سوكر«  و »الدير« يلتهم 
»األسود« و »املصراوية« يفوز على »ماالوي«

انطلقت بطولة ملتقى املصريني لكرة 
القدم الرابعة حيث اقيمت 12 مباراة ضمن 
تصفيات املجموعات  األربعة والتي تضم 
١٦ فريق و بحضور القنصل محمد عرفة  
من القنصليه املصريه بالكويت واالستاذ 
احمد ابو زيد مدير عام قناة برزينتيشن 
كيدز) الراعى الرئيسي (،والكابنت احمد 
نخلة جنم مصر والنادى االهلى واالستاذ 
هاله من شركة مسافى واالس��ت��اذ ماهر 
زي��ن من شركه اب��راج ايفينت واالستاذ 
كمال كبشه مدير سفريات مساعد الصالح 
واالس��ت��اذ محمد اب��و الريش ولفيف من 

ابناء اجلاليه املصريه بالكويت
وات��س��م��ت البطوله ف��ى ال��ي��وم االول 
بالروح الرياضيه العاليه رغم شراسه 
املواجهات بني الفرق حيث اسفرت عن ٩  
فوز و3 تعادالت واح��رزت الفرق خالل 
املواجهات 23 هدف وكان  هداف البطولة 
حتى االن الالعب محمود شحاته العب 
فريق مساعد الصالح  برصيد 4 اهداف 

احرزهم فى مرمي فريق سوكر
وع��ن امل��ب��اري��ات سقط فريق األح��الم 
ب��اخل��س��ارة ام���ام ف��ري��ق ال��ن��ج��وم بهدف 
م��ن ضربة ج��زاء وض��رب فريق مساعد 

الصالح بقوة بالفوز على فريق سوكر 
ال��ق��وي برباعية نظيفة ليرسل رسالة 
حتذيرية جلميع ف��رق ال���دورة وخسر 
ف��ري��ق م���االوي أم���ام امل��ص��راوي��ة بهدف 
دون رد في حني سقط القراصنة في فخ 
اخلسارة أمام فريق الفرسان وحقق فريق 
الدير الفوز على فريق فريق االسود الغير 

مروضة وادار الدورة حتكيميا .
احلكم هشام احمد - واحلكم حماده 
ه��م��ام - واحل��ك��م ب��اس��م مقبل واجل��دي��ر 
بالذكر ان احلكام الثالثه اشهروا  اجماال 

عدد 14 كارت اصفر.
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