
قرر مجلس إدارة االحت��اد الكويتي لكرة القدم 
إلغاء جميع العقوبات اإلداري���ة على مسؤولي 
والعبي األندية،  مبناسبة نهائي كأس سمو ولي 

العهد.
وكان مجلس إدارة االحتاد الكويتي لكرة القدم 

قد عقد اجتماعا اتخذ فيه القرار. 
وأكثر املستفيدين من قرار إلغاء العقوبات 
هو ن��ادي اجلهراء، حيث شهد املوسم املاضي 
شطب رئيس جهاز الكرة يوسف كرمي ومدير 
الفريق عبدالعزيز مدلول الظفيري والالعبني 
حمود ملفي وعبدالله العتيبي، بعد تعديهم 
بالضرب على احلكم فهد السهيل في مواجهتم 
مع خيطان في دور الثمانية لبطولة كأس سمو 

ولي العهد. 
ويذكر أن اجتماعا قد عقده رئيس مجلس إدارة 
االحت��اد الكويتي ف��واز احل��س��اوي مع مسؤولي 
اجل��ه��راء والسهيل، حيث شهد االج��ت��م��اع عقد 
صلح بني الطرفني، مع التنازل عن جميع القضايا 

املرفوعة على بعضهم البعض. 
ويواجه اليوم الكويت، منافسه القادسية في 
نهائي كأس ولي العهد على ملعب »جابر االحمد 

صورة جماعية سابقة ألعضاء اللجنة االنتقالية في احتاد الكرة مع الوزير احلمودالدولي«.
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النيران الصديقة 
ت�����������وق�����������ف ق�������ط�������ار 
في  م���دري���د  ري�����ال 

15األندلس

ال����ت����ع����ادل ي��خ��ي��م ع��ل��ى 
ق����������م����������ة م������ان������ش������س������ت������ر 
يونايتد وليفربول في 

14»البرمييرليغ«

تسعى مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز 
بكأس األمم االفريقية لكرة القدم بسبعة ألقاب إلى 
عودة مثالية للبطولة عندما تواجه مالي في املجموعة 

الرابعة اليوم الثالثاء.
وتعود مصر للبطولة بعد غياب سبع سنوات عقب 

الفوز بثالثة ألقاب متتالية كان أخرها في 2010.
وقال األرجنتيني هيكتور كوبر مدرب مصر إنه 
سيواجه منتخبا قويا يتميز بالطول الفارع لالعبيه 

وقدرات هجومية متنوعة.
وأضاف في تصريحات للصحفيني »طريقنا للفوز 
هو احترام املنافس وكل فرق البطولة قوية وال توجد 

مباراة سهلة.«
وأش���ار كوبر إل��ى ان��ه استقر بشكل كبير على 

التشكيلة األساسية التي سيخوض بها املباراة.
ورمبا يغيب عن تشكيلة مصر احل��ارس شريف 

إكرامي إلصابته بإجهاد في العضالت.
وحرص كوبر على حتذير املدافعني من الشراسة 
الهجومية لفريق مالي وأوضح لالعبيه نقاط القوة 

في صفوف املنافس.
وقال هاني أبو ريدة رئيس االحتاد املصري لكرة 
القدم إنه يتمنى أن يحقق منتخب بالده الفوز على 
مالي حتى تخرج الفرق العربية من دائ��رة النتائج 
السيئة بعد خسارة تونس أم��ام السنغال وتعادل 
اجلزائر مع زميبابوي األحد. وأضاف »منتخبنا ميلك 
العبني من أصحاب اخلبرة ولديهم القدرة على حتقيق 
الفوز وملست منهم إصرارا وحماسا منقطع النظير من 

أجل الدفاع عن سمعة الكرة املصرية.«
وأب����دى ع���دد كبير م��ن الع��ب��ي منتخب مصر 
استعدادهم للمباراة حيث متنى إبراهيم صالح العب 

الوسط أن تكون املباراة أول ظهور له في أمم افريقيا.
وتابع »انضممت ملنتخب مصر عام 2010 لكن 
لسوء احل��ظ لم نتأهل للنهائيات منذ ذل��ك الوقت 
وأنا سعيد بالوجود في اجلابون في أول بطولة لي 

وأمتنى أن أكون أحد املدافعني عن ألوان علم مصر في 
مباراة مالي.«

ومتنى أحمد احملمدي الظهير األمين لفريق هال 
سيتي االجنليزي أن تكون بداية جيدة ملصر بالفوز 

على مالي. وتابع »ليس مهما أن أك��ون أساسيا أو 
احتياطيا املهم أن نفوز.« وتلعب أوغندا ضد غانا 
في نفس املجموعة وهما مع مصر في تصفيات كأس 

العالم أيضا.

مصر تسعى لبداية نارية أمام مالي في كأس األمم األفريقية

جانب من تدريبات منتخب مصر أمس

»اجلوهرة املشعة« يستضيف 
مواجهة السعودية والعراق

اعتمد االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، إقامة مباراة السعودية 
والعراق، في إطار تصفيات آسيا املؤهلة لكأس العالم 2018، 

على ملعب مدينة امللك عبدالله الرياضية »اجلوهرة املشعة«.
وج��اء ق��رار االحت��اد اآلسيوي تنفيذا لقرار محكمة التحكيم 
الرياضي الدولية »ك��اس«، التي قضت في وقت سابق أحقية 

السعودية في استضافة املباراة على أرضها.
ويلتقي املنتخبان السعودي والعراقي 28 مارس املقبل، في 

إطار اجلولة ال�7 لتصفيات آسيا املؤهلة ملونديال روسيا 2018. 

»العنابي« يستعيد توازنه بالفوز 
على  البحرين في مونديال اليد

استعاد املنتخب القطري لكرة اليد اتزانه سريعا في بطولة 
العالم ال�25 املقامة حاليا في فرنسا، وحقق فوزا كبيرا 22-32، 
على شقيقه البحريني، األحد، في اجلولة الثانية من مباريات 

املجموعة ال�4 بالدور األول للبطولة.
وكان املنتخب القطري استهل مسيرته في البطولة بالهزمية 
20-22، أم��ام نظيره املصري، قبل أن يستعيد بعض اتزانه 
بالفوز الكبير على املنتخب البحريني. وأنهى املنتخب القطري 
الشوط األول لصاحله 19-9، ولكن مستوى املنتخب البحريني 
حتسن في الشوط الثاني، لينهي »العنابي« املباراة لصاحله 

بفارق ال�10 أهداف التي تفوق بها في الشوط األول. 

كاظمة يتغلب على الساحل ويواصل 
تصدره دوري كرة السلة

تغلب نادي كاظمة االحد على نظيره الساحل 
بنتيجة )88-55( ضمن مباريات األسبوع 
الثامن للدور التمهيدي لبطولة ال��دوري العام 
ل��ك��رة ال��س��ل��ة ال54 ل��ي��واص��ل ب��ذل��ك ص���دارة 

البطولة.
ومتكن العبو كاظمة بقيادة الدولي اخلبير 
عبدالله توفيق من فرض أسلوبهم على اخلصم 
وحتقيق فوز لم يأت بصعوبة وليرفع البرتقالي 
رصيده إلى 13 نقطة من سبع مباريات مواصال 
تصدر البطولة لألسبوع الثالث على التوالي 

فيما ارتفع رصيد اخلاسر الى سبع نقاط..
وفي مباراة أخرى فاز الكويت على اليرموك 
بنتيجة )90-68( ليرفع رصيده إلى 12 نقطة 
من ست مباريات تضعه ثانيا مع العلم أنه 
تنقصه مباراة عن كاظمة وهو الفريق الذي لم 
يهزم في البطولة حتى اليوم فيما ارتفع رصيد 

اليرموك الى سبع نقاط.
وفي املباراة الثالثة تغلب العربي على النصر 
بنتيجة )70-63( ليرفع بذلك رصيده إلى 12 
نقطة من سبع مباريات تضعه ثانيا مشاركة 

مع الكويت ولكن بعدد مباريات أكثر.
وف���ي امل���ب���اراة األخ��ي��رة ف���از ح��ام��ل اللقب 
القادسية بسهولة على نظيره الصليبيخات 
بنتيجة )93-64( ليرفع رصيده ال��ى تسع 
نقاط من خمس مباريات فيما ظل الصليبيخات 

أخيرا بخمس نقاط من خمس مباريات.
وتقام البطولة بداية من دور متهيدي من 
قسم واح��د ثم ت��وزع الفرق ال11 إلى درجتني 
)أول��ى( وتضم الفرق من األول إلى السادس 
و)ثانية( وتضم الفرق من السابع إلى ال11 
وتقام كل درجة بدوري من قسمني ذهاب وإياب 

يحقق اللقب فيه من يجمع أكبر قدر من النقاط.
وحصد لقب بطولة الدوري العام لكرة السلة 
التي أقيمت 53 مرة انطالقا من موسم 1961 - 
1962 ستة أندية إذ نالها القادسية 22 مرة تاله 
كاظمة تسع مرات ثم كل من العربي والكويت 
)ح��ام��ل اللقب( ثماني م���رات ف��ي ح��ني نالها 

لقطة من املباراةاجلهراء خمس مرات والساحل مرة واحدة.
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مبناسبة نهائي كأس سمو ولي العهد
»احتاد الكرة« يلغي العقوبات اإلدارية على األندية

فريق »كاياك فور كويت« يصل 
إلى شواطئ منطقة جبل علي بدبي 

 وصل فريق )كاياك فور كويت( للتجديف أمس االثنني 
الى شواطئ مدينة جبل علي في امارة دبي ضمن رحلته 
البحرية التي يجوب بها اخلليج العربي بهدف نشر 

التوعية البيئية واحلد من املخاطر احملدقة بها.
 وقال قائد الفريق الكويتي بشار الهنيدي في تصريح 
ل )كونا( ان “الظروف املناخية الصعبة التي واجهت 

الفريق حالت دون الوصول املبكر المارة دبي«.
 واضاف ان “الفريق واجه ظروف صعبة خالل الرحلة 
البحرية الطويلة اذ وصل ارتفاع املوج في بعض االحيان 
الكثر من عشرة اقدام اال ان اصراره على ايصال رسالته 
البيئية للمجتمع اخلليجي هو الدافع الرئيسي لنجاحه«.

 ولفت الهنيدي الى ان هناك العديد من املظاهر السلبية 
التي متت مالحظتها خالل الرحلة التي بدءت من دولة 
الكويت داعيا السلطات اخلليجية املختصة الى رعاية 
البيئة البحرية من خ��الل تنظيف البحر من النفايات 

البالستيكية.
 واعرب عن شكره للتسهيالت التي حظي بها الفريق 
الكويتي خ��الل ع��ب��وره للمحطات اخلليجية املختلفة 

السيما السلطات املختصة االماراتية.
 من جهته قال عضو الفريق الكويتي منصور الصفران 
ان رسالة الفريق مفادها ان استدامة البيئة البحرية 
مسؤولية خليجية جماعية مشددا على ض��رورة اتخاذ 
اخل��ط��وات العلمية املناسبة للحد م��ن ت��ل��وث اخلليج 

العربي.
 واض���اف ان “الفريق يضم ال��ى جانب ق��ائ��ده بشار 
الهنيدي اخلبير االيرلندي كولن وانغ والذي ميتلك خبرة 

عاملية في التجديف اليدوي«.
 ب���دوره ق��ال املتحدث باسم اع��ض��اء االس��ن��اد البري 
للرحلة وائ��ل ال��ق��الف ان الفريق ح��از على دع��م بعض 
شركات القطاع اخلاص الكويتية مشيدا بالتعاون املثمر 
مع شركة )اجيليتي الكويت( التي ساندت الفريق منذ 

بداية الرحلة.
 واضاف ان “هذا الفريق عمله تطوعي بحت وال يهدف 
ال��ى اي رب��ح م��ادي س��وى توعية الشعوب اخلليجية 

بأهمية احملافظة على البيئة البحرية«.
 من جانبه اعرب عضو االسناد البحري فايز االشوك 
عن شكره للقنصلية الكويتية في دبي واالمارات الشمالية 
ووزارة البيئة واملياه االماراتية اضافة الى الهيئة العامة 
للبيئة الكويتية على ما قدموه من جهد متواصل ودعم 

مستمر للفريق.
 وف��ي سياق متصل اع��رب القنصل العام للقنصلية 
العامة لدولة الكويت في امارة دبي واالمارات الشمالية 
ذي���اب ال��رش��ي��دي ف��ي تصريح ل)ك��ون��ا( ع��ن سعادته 
بوصول الفريق الى سواحل دبي متمنيا له التوفيق في 

توصيل الرسالة البيئية التي يحملها.
 واوضح ان اهمية هذه الرحلة البحرية تكمن في انها 
حتمل رسالة توعوية هامة يود اعضاء الفريق توصيلها 
مؤكدا ان القنصلية ال تتوانى في تقدمي كافة اشكال الدعم 
املساندة ملثل ه��ذه امل��ب��ادرات التطوعية التي يقوم بها 

الشباب الكويتي.
 وشكر القنصل الرشيدي اجلهات احلكومية االماراتية 
على تسهيلها كافة اج��راءات للفريق مشيدا بالتعاون 

املثمر الذي ادى الى اجناح هذه الرحلة البحرية.
 وك��ان في استقبال الفريق لدى وصوله الى سواحل 
ج��ب��ل ع��ل��ي اع��ض��اء م��ن القنصلية الكويتية ف��ي دب��ي 
واالم���ارات الشمالية ووزارة البيئة واملياه االماراتية 

اضافة الى بعض وسائل االعالم احمللية واالجنبية.
 يذكر ان الفريق سيستمر في رحلته حتى بلوغ سواحل 
سلطنة عمان بعد ان حط رحاله في عدة سواحل خليجية 

منذ انطالقته من الكويت.

لقطة جماعية للفريق

نسور قرطاج تسقط 
بثنائية أمام أسود التيراجنا 
أه������درت ت���ون���س ف���رص���ا ب��اجل��م��ل��ة ل��ت��خ��س��ر ب��ه��دف��ني 
دون رد أم���ام السنغال ف��ي مستهل مشوارهما باملجموعة 
 الثانية لكأس أمم افريقيا لكرة ال��ق��دم املقامة ف��ي اجلابون 

يوم االحد.
وتلقت تونس هدفا مبكرا عندما تسبب أمين عبد النور محترف 
بلنسية االسباني في ركلة جزاء بعرقلة العب الوسط شيخو 

كوياتي داخل املنطقة.
وسدد ساديو ماني العب ليفربول االجنليزي ركلة اجلزاء 
بنجاح ليفتتح التسجيل للسنغال بعد تسع دقائق من بداية 

اللعب.
وعزز املدافع كارا مبوج تقدم منتخب السنغال باحراز الهدف 
الثاني بعد أن قفز فوق اجلميع ليحول برأسه كرة من ركلة ركنية 
نحو املرمى أخفق حارس تونس في ردها لتدخل الشباك بعد 

نصف ساعة من زمن اللعب.
وتتصدر السنغال ج��دول ترتيب املجموعة الثانية 
برصيد ثالث نقاط بينما تتقاسم اجلزائر وزميبابوي 
اللذان تعادال 2-2 في وقت سابق يوم األحد املركز الثاني 
بنقطة لكل منهما فيما بقيت تونس في قاع اجلدول دون 

نقاط.
وقال علي معلول ظهير أيسر تونس عقب املباراة »لعبنا بشكل 
جيد طيلة فترات املباراة. صنعنا عدة فرص سانحة للتسجيل 

لكننا قبلنا هدفني ضد مجرى اللعب.«
وأض��اف العب األهلي املصري »عاجلنا األخطاء في الشوط 
الثاني وصنعنا 10 فرص على األقل لكن الكرة رفضت دخول 
الشباك..نشعر بخيبة أمل بسبب اخلسارة خاصة بعد املستوى 

اجليد الذي قدمناه.«
وأه��در أحمد العكايشي فرصة سهلة لتونس عندما كسر 
مصيدة التسلل لينفرد بحارس مرمى السنغال لكن تسديدته 

حادت عن املرمى في الدقيقة 16.
وتلتقي تونس مع اجلزائر في اجلولة الثانية من منافسات 

املجموعة الثانية يوم اخلميس املقبل.


