
ت��دخ��ل دورة امل��رح��وم عبدالله م��ش��اري ال��روض��ان 
الرمضانية ل��ك��رة ال��ق��دم احمل��ط��ة قبل االخ��ي��رة اليوم 

)اخلميس(، بإقامة مباراتي نصف النهائي.
وحجز فريق املرحوم احمد الرومي بطاقة العبور االولى 
للمربع الذهبي، بفوزه على كويت ستيل بركالت الترجيح، 
لينتظر الفائز من مباراة تيماس واخلليج للكابالت، وهم 

جميعا من الفرق املرشحة بقوة لنيل لقب الدورة
وِفي الطرف االخر، يلتقي البنك الدولي مع الفائز من 
املباراة التي ستجمع دار احملمدية مفاجاة النسخة احلالية 

وبي ام دبليو.
وكان البنك الدولي قد حسم تأهله، بجدارة واستحقاق 
عقب تغلبه على فريق املرحوم مساعد امليلم، برباعية  
حملت توقيع النجم البرازيلي شبانيا )هدفان( واحمد 

الفارس )هدفان(.
وأثبت الدولي مجددا قدرته على الذهاب بعيدا في 

صراع املنافسة على اللقب، في ظل األداء اجلماعي املميز 
الذي منحه االفضلية والتفوق في حميع مبارياته، وبرز 
من صفوف الفريق شبانيا ومواطنه لوبي الى جانب حمد 

العوضي وحمد حيات والفارس.
وكان فريق بي ام دبليو قد اطاح بهوليدي ان بثالثة 
أهداف مقابل هدف، بفضل التألق الالفت للبرازيلي بشينو 
الذي سجل هدفني رائعني، فينا أضاف عبدالرحمن الطويل 
الهدف الثالث، بينما اكتفى هوليداي ان بهدف األسبقية 

الذي جاء بواسطة علي السيف.

احلضري: اعتز بصداقة الفضلي واخلالدي
أب��دى عصام احل��ض��ري  حامي عرين منتخب مصر 
سعادته بالتواجد في بلده الثاني الكويت للمشاركة 
م��ع نخبه جن���وم دورة ال���روض���ان ف��ي م��ب��اراة احللم 

االستعراضية، مشيدا بحفاوة االستقبال والتنظيم االكثر 
من رائع، مؤكدا انه يعتز بعالقاته وصداقاته في الكويت 
التي قدم اليه سابقا بصحبة االهلي ومنتخب مصر كاشفا 
عن ارتباطه بعالقات اخوية مع العديد من الرياضيني، 
متحدثا عن تقليد صديقيه حارسي املرمى املعتزل خالد 
الفضلي ونواف اخلالدي له كحراس مرمى مبينا انه يعتز 

كثيرا بصداقتهما.
وحت��دث احلضري عن ان خروجه من االهلي خطوة 
فتحت الباب امام عدد كبير من احلراس للدفاع عن الوان 
الشياطني احلمر، معربا عن امنياته في أن يصل منتخب 
مصر ملونديال روسيا 2018 مبينا ان التأهل للمونديال 
ميثل حلم حياته بغض النظر عن مشاركته مع املنتخب 

بصفة اساسية او كبديل.
ومتنى ان يوفق في جتربته القادمة بعدما بات قريبا 
من االنتقال للدوري السعودي بعد فتح باب االحتراف 

للحراس حيث وصلت املفاوضات مع التعاون ملراحل 
متقدمه.

ولفت احل��ض��ري ال��ى أن ن��ادي الزمالك ال يقف أم��ام 
مصلحة العبيه مبا يعود بالفائدة على النادي متوقعا ان 
يصل الزمالك لنقطة اتفاق مع احت��اد جدة بشان انتقال 
محمود كهربا، مشيدا ب��إدارة املستشار مرتضى منصور 

للزمالك.

كهربا: شكرا الروضان 
تقدم محمود كهربا جنم الزمالك ومنتخب الفراعنة 
بالشكر للجنة املنظمة بقيادة عبد الله ال��روض��ان على 
دعوتها الكرمية للمشاركة والتواجد بني جن��وم دورة 

الروضان في مباراة احللم.
واكد انه يحترم إدارة الزمالك ورغبتها في االستمرار 

مؤكدا ان��ه ال يرفض البقاء في الزمالك في ح��ال تأمني 
مستقبله بالشكل املطلوب.

وبني انه مدين لناديه املصري وادارته وجماهيره مبا 
وصل اليه من مستوى في الفترة االخيرة، واضاف انه لم 
يغضب مطلقا  من جمهور الزمالك كما انه يعتز بجمهور 

احتاد جده الغالي على قلبه.

من الدورة 
    حصل البرازيلي شبانيا العب فريق البنك الدولي 
على جائزة افضل الع��ب في منافسات اليوم اخلامس 

والعشرين.
    حرص عصام اخلضري على التقاط صورة تذكارية 
مع احلارس اإلسباني ايكر كاسياس وأهداه فانيلة منتخب 

مصر.

احلضري وكهربا في ديوانية الروضان
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»ال����ف����ي����ف����ا« ي���ن���ف���ي ف��ت��ح 
إنفانتينو  بحق  حتقيق 
بشأن دوره في انتخابات 

14االحتاد األفريقي

مواجهة م��ن العيار الثقيل انتهت بفوز ال��وداد 
البيضاوي املغربي على ضيفه األهلي املصري بهدفني 
دون رد في إطار اجلولة الرابعة من مباريات املجموعة 

الرابعة ضمن بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.
واستعاد الوداد البيضاوي املغربي حظوظه وآماله 
في التأهل إلى ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا 
عقب فوزه القوي والهام على ضيفه األهلي املصري 
بهدفني دون رد  » فجر األربعاء بتوقيت مكة املكرمة« 
على ملعب مركب محمد اخلامس ضمن اجلولة الرابعة 

من مباريات املجموعة الرابعة من البطولة.
افتتح الوداد التسجيل عن طريق فابريس نغيسي 
أونداما في الدقيقة 48 وأض��اف وليد الكرتي الهدف 
الثاني في الدقيقة 78، فحقق الفريق املغربي بذلك فوزه 
الثاني في املجموعة مقابل خسارتني رافعاً رصيده إلى 
ست نقاط في املركز الثالث خلف زاناكو الزامبي، فيما 

بقي األهلي رغم اخلسارة متصدراً املجموعة.
وف��ي  ال��ش��وط األول متكن األه��ل��ي ف��رض أسلوبه 
على ال��وداد ومنع الفريق املغربي متاماً من تشكيل 
أي خطورة على الفريق املصري الذي لم تهتز شباكه 
في البطولة حتى اآلن، التعادل يعزز حظوظ األهلي 
في التأهل للدور القادم بينما يضعف متاماً من فرص 

الوداد للمضي قدماً في املسابقة.
وفي الدقيقة 48  استغل فابريس أوندوما كرة 
ساقطة داخ��ل منطقة ج��زاء األهلي وينقض عليها 
ثم يرسلها كرة ساقطة تستقر داخل مرمى الفريق 
املصري معلناً تقدم ال��وداد بهدف نظيف وهو أول 
هدف يدخل شباك األهلي في 6 مباريات خاضها 

حتى اآلن في املسابقة.
وفي الدقيقة 78 ترجم الوداد سيطرته الكاملة في 
الشوط الثاني وسسجل ثاني أهدافه في مرمى شريف 
إك��رام��ي عقب عمل جماعي ممتاز من محمد أوناجم 
الذي مرر كرة عرضية رائعة إلى البديل وليد الكرتي 
ال��ذي انقض عليها برأسة وسط سلبية واضحة من 
دفاع األهلي فسكنت الكرة الشباك معلنة الهدف الثاني 

للوداد.
وحاول التونسي علي معلول بالسيطرة على كرة 
على حدود منطقة جزاء ال��وداد وأطلق تسديدة قوية 
تذهب إلى الشباك اخلارجية للحارس املغربي زهير 

عروبي في أخطر فرص األهلي في اللقاء.
وأه��در ك��رمي نيدفيد الع��ب األهلي الصاعد فرصة 
ال تصدق بعد أن تهيأت الكرة متاماً أمامه وه��و في 
مواجهة مرمى ال��وداد فأطلقها فوق العارضة وسط 
ذه��ول اجلميع مضيعاً أق��رب فرص األهلي في اللقاء 

للتسجيل.
أقيمت املباراة على ملعب »املركب الرياضي  محمد 

اخلامس« الذي يتسع لثمانني ألف متفرجاً .
    أدار املباراة احلكم اجلزائري مهدي عبيد شارف 
البالغ من العمر 37 عاماً والذي بدأ مسيرته التحكيمية 

الدولية منذ عام 2011.
ويعتبر    األه��ل��ي ه��و صاحب ال��رق��م القياسي في 
التتويج بلقب البطولة »8 مرات« أعوام »1982 – 1987 
.»2013 – 2012 – 2008 – 2006 – 2005 – 2001 –

و حمل ال��وداد لقب البطولة مرة وحيدة فقط عام 
.1992

حسرة العبي النادي األهلي

فليطح يعقد جلسة مع احلكام املضربني
ع��ق��د ال��دك��ت��ور ح��م��ود ف��ل��ي��ط��ح، م��دي��ر ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة للرياضة 
ب��اإلن��اب��ة، اج��ت��م��اع��ا م��ع 20 ح��ك��م ك���رة ق���دم، أع��ل��ن��وا إض��راب��ه��م عن 
 ال��ت��ح��ك��ي��م ف���ي امل���وس���م امل���اض���ي، وذل����ك م��س��اء ال���ي���وم، ال��ث��الث��اء،

 مبقر الهيئة. 
حضر االجتماع فواز احلساوي، رئيس اللجنة االنتقالية املكلفة بإدارة 

شؤون االحتاد الكويتي لكرة القدم. 
وأك��دت مصادر موثوقة من داخل االجتماع أن االجتماع جاء إيجابيا 
للغاية، حيث وقف فليطح على مطالب احلكام من أجل العودة ملمارسة 

اللعبة مجددا.
وم��ن امل��ق��رر أن يعقد فليطح اجتماعا ج��دي��دا مساء غ��ٍد، األرب��ع��اء، 
 مع احلكام إلنهاء ه��ذه األزم��ة العابرة متاما، وغلق ه��ذا امللف بشكل 

نهائي. 
يذكر أن شرارة األحداث قد اندلعت من بعض احلكام اعتراضا منهم على 

إسناد مهمة إدارة نهائي كأس سمو األمير للحكم سعد الفضلي.

10 آالف دوالر..  تغرمي القادسية 
وإيقاف حارس الكويت

عقدت جلنة االنضباط في االحتاد الكويتي لكرة القدم، اجتماًعا 
الثالثاء، مبقر احتاد الكرة، وبحضور رئيس اللجنة احملامي عبد 
الرحمن الياسني، ونائب الرئيس الدكتور فهد الصواغ، وعضوية 

السيد نايف شجاع.
وقررت اللجنة توقيع غرامة مالية على نادي القادسية 3000 
دينار ، بسبب قيام النادي بعمل منصة تتويج في مباراة الفريق 
األول في اجلولة األخيرة من دوري فيفا أمام خيطان بتاريخ 25 
مايو املاضي.  كما ق��ررت  اللجنة إيقاف حارس مرمى الكويت 
مصعب الكندري مباراتني وتغرميه 400 دينار وتوقيع غرامة 
مالية على العب الكويت شريدة الشريدة 100 دينار بسبب 
األحداث التي رافقت مباراة الكويت أمام الساملية في ختام دوري 

فيفا بتاريخ 25 مايو املاضي.

الكاظمي يستعيد منصب رئيس جهاز الكرة
استعاد رئيس النادي العربي جمال 
الكاظمي منصب رئيس جهاز الكرة 
في النادي، وال��ذي ذهب في السنوات 
امل��اض��ي��ة لنائب رئ��ي��س ج��ه��از الكرة 

عبدالعزيز عاشور.
واستقر األمر داخل اجتماع مجلس 
إدارة العربي على عودة الكاظمي إلى 
رئاسة جهاز الكرة إل��ى جانب مهمة 
فريق الشباب، فيما سيتولى عاشور 
مهمة املراحل السنية، إلى جانب مدير 

لعبة كرة السلة.
وميثل هذا املنصب في العربي بؤرة 
الضوء، وهو ما جعله هدفا للرئيس، 

وأيضا لنائبه.
ومن املقرر أن يعكف الكاظمي على 
تشكيل جهاز الكرة في النادي العربي، 

إلى جانب اجلهاز الفني.
وح��س��ب م���ص���ادر ف���إن اس��ت��م��رار 
األخ��وي��ن ناصر وميثم الشطي على 
رأس اجلهاز الفني بات صعبا، في ظل 
رغبة الكاظمي في االستعانة مبدرب 
يستطيع تلبية طموحات النادي من 

وجهة نظره.
وسيكشف ال��ك��اظ��م��ي س��ري��ع��ا كل 
التفاصيل اخلاصة مبهمته مع األخضر، 
كما سيكشف اجل��ه��از الفني اجلديد، 

السيما أنه قطع شوطا من املفاوضات 
م��ع امل����درب امل��ل��ق��ب ب��اجل��ن��رال محمد 

إبراهيم.
جدير بالذكر أن العربي عوقب من 
االحت��اد الدولي لكرة القدم، بحرمانه 
من التعاقدات اخلارجية ملدة موسم، 
أي ما يعني أن مهمة الكاظمي في تدعيم 

الصفوف ستكون صعبة للغاية.
واخ��ت��ت��م ف��ري��ق ال��ع��رب��ي مسابقة 
ال���دوري الكويتي ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع، 
برصيد 51 نقطة، ليتواصل غيابه عن 
منصة التتويج، حيث كانت آخر مرة 

حصد فيها اللقب موسم 2002-2001.
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جانب من منافسات البطولة

مسابقات زين رجل املباراةحضور جماهيري كبير

دورة الروضان تدخل محطتها قبل األخيرة اليوم

الوداد املغربي ينتفض ويهزم األهلي بثنائية في دوري أبطال أفريقيا


