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أق���ام رئ��ي��س ن���ادي ال��ق��ادس��ي��ة ال��س��اب��ق ف��واز 
احل��س��اوي ف��ي دي��وان��ه مبنطقة اليرموك احتفاال 
تكرمييا للفريق األول لكرة القدم بنادي القادسية 
مبناسبة حتقيقه ك��أس سمو ول��ي العهد للموسم 
اجل���اري وحضر احلفل أم��ن السر ال��ع��ام بنادي 
القادسية حسن أبو احلسن وأمن الصندوق جمال 
النفيسي وأم��ن السر املساعد رفاعي الديحاني 
وعضو مجلس اإلدارة سعود بوحمد والفنان القدير 
عبدالرحمن العقل وعدد من الشخصيات الرياضية 
واالع��ام��ي��ة، كما ق��ام احل��س��اوي بتكرمي املشجع 
القدساوي املخضرم يونس اخلنفر ورابطة جماهير 
األصفر إضافة إلى إنهائه املتعلقات املالية اخلاصة 
باحلارس خالد الرشيدي والاعب أحمد الرياحي 

على هامش احلفل.
ورحب احلساوي في كلمة ألقاها في بداية احلفل 
بأعضاء مجلس إدارة نادي القادسية والفريق الكروي 
األول مبختلف أجهزته والعبيه وجميع احلضور 
مباركا حصول الفريق على كأس سمو ولي العهد الذي 
جاء ثمرة عمل وجهود اجلميع مثنيا على ماقدمه العبو 
األصفر من مستويات مميزة ط��وال مشوار البطولة 
ومشيدا بجماهير ن��ادي القادسية احملبة والوفية 

ومؤازرتها ووقوفها الدائم مع النادي.
وأض����اف احل���س���اوي أن ن���ادي ال��ق��ادس��ي��ة ع��ود 
محبيه وعاشقيه في كل عام على حتقيق البطوالت 
واإلجن��ازات منوها أن الفريق مير في الفترة احلالية 
بظروف صعبة في مقدمتها اإلصابات املتاحقة إال 
أن أبناء القلعة الصفراء قادرون على جتاوز وتخطي 

جميع الصعاب واملعوقات.
وطالب احلساوي األجهزة القائمة على الفريق 
والاعبن ببذل قصارى جهودهم واملضي قدما نحو 
حتقيق كأس سمو األمير كون جماهير األصفر دائما 
ماتطمع وتطمح إلى حتقيق املزيد من البطوالت وعدم 

االكتفاء ببطولة واحدة في املوسم.
واختتم احلساوي كلمته بأنه سيتقدم مبشروع 
عمل للفريق الكروي األول إل��ى مجلس إدارة نادي 
القادسية وأن األمر مرهون مبوافقة مجلس اإلدارة، 
مشيرا أن العمل بنادي القادسية من أي موقع كان 
يعتبر تشريفا التكليفا، مسترسا بقوله سأظل داعما 
للقلعة الصفراء وكما تعودت منذ نعومة أظفاري من 
منبع حبي وعشقي للكيان العريق والصرح الشامخ 

وألني أعتبر نفسي أحد أبناء األمة القدساوية.
بدوره فقد شكر أمن السر العام حسن أبو احلسن 
ون��ي��اب��ة ع��ن رئ��ي��س وأع��ض��اء مجلس إدارة ن��ادي 
القادسية فواز احلساوي على هذا التكرمي الذي اليعد 
مستغربا عليه وأسرة احلساوي الكرمية سواء كان 
داخل او خارج مجلس االدارة كونه عود أبطال األصفر 
على التواجد في ديوانه العامر وتكرميهم عقب كل 

إجناز.
ورح��ب أبو احلسن بتواجد احلساوي في القلعة 
الصفراء مضيفا بقوله نحن في نادي القادسية نعمل 
يدا واح��دة عبر مجلس االدارة برئاسة الشيخ خالد 
الفهد من منطلق احملبة والتآلف ومبدأ التعاون املثمر 
لكل مافيه خدمة ومصلحة وتطور جميع األلعاب في 
النادي نحو األفضل لتحقيق طموحات وآمال جماهير 

جانب من تكرمي احلساوي للقادسيةاألصفر احملبة والوفية.
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وأت������������االن������������ت������������ا ف����ي 
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يسعى الزمالك املنتشي بانتصاراته 
األخيرة ملواصلة مسيرة الفوز، عندما 
يواجه النصر اليوم في افتتاح اجلولة 
26 ملسابقة ال���دوري امل��ص��ري املمتاز، 
وذلك على أمل تعثر اإلسماعيلي، وهو ما 
سيساعده على جت��اوزه وانتزاع املركز 
الثاني بعد أن حسم األهلي لقب البطولة 

بنسبة كبيرة.
ويتأهب األهلي في غضون املباريات 
القليلة املقبلة إلع���ان تتويجه بطا 
للمسابقة ه��ذا امل��وس��م، وللمرة 40 في 
تاريخه، بعد أن وسع الفارق بينه وبن 
اإلسماعيلي إل��ى 20 نقطة بعد تصدره 

للمسابقة برصيد 66 نقطة.
ويدخل الزمالك مباراة النصر، وهو 
ميلك 45 نقطة، محتا املركز الثالث بفارق 
نقطة واحدة خلف اإلسماعيلي، وإن كان 

لألخير مباراة مؤجلة مع املصري.
وأكد إيهاب جال مدرب الزمالك على 
أنه ال يسعى الحتال مركز الوصيف فقط، 
ولكنه يطمح في حتقيق االنتصار في كافة 

مباريات الفريق املقبلة.
واستقر ج��ال على التشكيلة التي 
سيخوض بها مواجهة النصر، والتي 
لن تختلف عن املباريات السابقة بينما 
سيواصل مهاجمه الغاني ن��ان��ا بوكو 
ال��غ��ي��اب بسبب اإلص��اب��ة رغ��م عودته 

للتدريبات اجلماعية.
في املقابل، قال السيد عيد مدرب النصر 
إنه ال يرغب في احلديث عن هبوط فريقه 
لدوري الدرجة الثانية من اآلن بعد تذيله 

جلدول املسابقة.
وأضاف عيد لرويترز: »فريقي تعرض 
لظروف صعبة للغاية، ويكفي أن أربعة 
العبن من العناصر األساسية يعانون من 
اإلصابات، هناك فوارق كبيرة بينا وبن 
العبي األهلي والزمالك، ونبذل قصارى 

جهدنا، لنكون حاضرين بشكل جيد«.
وميلك النصر 14 نقطة يحتل بها املركز 
األخ��ي��ر، ويحتاج إل��ى معجزة م��ن أجل 
البقاء في ال��دوري املمتاز بعد أن اتسع 
الفارق بينه وبن باقي الفرق القريبة من 

الهبوط إلى نحو عشر نقاط.
وإل��ى جانب لقاء الزمالك والنصر، 
تقام مباراة أخ��رى ال تقل أهمية وجتمع 
ب��ن إن��ب��ي، ال��ذي ع��اد لانتصارات على 
حساب اإلسماعيلي في اجلولة املاضية، 
م��ع االحت����اد ال��س��ك��ن��دري ال���ذي يسعى 
لتحقيق الفوز على أمل االبتعاد عن منطقة 

الهبوط.
ويحتل االحت���اد ال��س��ك��ن��دري املركز 
15 برصيد 25 نقطة، وهو بذلك أقرب 
املهددين بالهبوط بعد ثاثي القاع طنطا 

والرجاء والنصر.

وقال محمد عمر مدرب االحتاد أنه يثق 
في ق��درة العبيه على حتقيق الفوز على 
إنبي الذي يحتل املركز الثامن برصيد 35 

نقطة.
وأض��اف عمر لرويترز: »ال��ف��وز على 
إن��ب��ي سيمنحنا دف��ع��ة معنوية هائلة 
لابتعاد عن منطقة الهبوط، وسيمنح 
الاعبن الثقة في تقدمي أداء جيد خال 

بقية مباريات املسابقة«.
وكشف خالد متولي م��درب إنبي عن 
طموحه مع الفريق الذي تولى مسؤوليته 
قبل نحو عشرة أي��ام، بقوله: »الفرصة 
متاحة أمامنا للمنافسة على أحد مراكز 
املربع الذهبي، أعلم أن ذلك يرتبط بالفوز 
ف��ي جميع مبارياتنا ال��ق��ادم��ة، وه��ذا ما 

سنعمل ألجله«.
وتقام يوم اجلمعة مباراة واح��دة بن 
طائع اجليش وبتروجيت، فيما تستكمل 
مباريات اجلولة ي��وم السبت بإقامة 4 
مباريات حيث يلتقي سموحة مع الرجاء 
واألسيوطي مع الداخلية، واإلسماعيلي 
مع طنطا، واألهلي مع اإلنتاج احلربي 

باستاد القاهرة.
وتختتم اجل��ول��ة ي��وم األح���د املقبل 
مبباراتن، حيث يلتقي املقاولون العرب 
مع املصري ومصر للمقاصة مع وادي 

دجلة.

الزمالك يواجه النصر  ويطمع في تعثر  اإلسماعيلي لالنقضاض على وصافة الدوري املصري

الزمالك يسعى ملواصلة انتصاراته على حساب النصر

قمة االحتاد والشباب تخطف 
األضواء في كأس خادم احلرمني

تنطلق مباريات ربع نهائي كأس خادم احلرمن الشريفن، 
اليوم اخلميس، ومتتد أربعة أيام، لتختتم يوم األحد املقبل.

ومتثل كأس خادم احلرمن أهمية خاصة للفرق السعودية، 
لكنها تبدو أكثر اهتماما بالنسبة لألندية التي فقدت األمل في 
املنافسة على لقب ال��دوري، مثل النصر واالحت��اد والشباب 

وحتى األهلي صاحب املركز الثاني بالدوري.
وتبدو الفرصة سانحة أم��ام ه��ذه الفرق للتتويج بلقب 
الكأس، بعد أن ودع الهال البطولة باخلسارة من القادسية 

في دور الستة عشر بهدف دون رد.
وتنطلق منافسات ربع النهائي، عندما يستضيف النصر 
فريق الباطن على استاد األمير فيصل بن فهد بالرياض، وهي 
مواجهة حتمل تفاصيل كثيرة ومهمة بالنسبة للنصراوين 
بعد اخلسارة العريضة أم��ام نفس الفريق بثاثية نظيفة، 
يوم اخلميس املاضي، في اجلولة 22 من الدوري السعودي 

للمحترفن.
وتتجه األنظار إلى القمة املرتقبة غدا اجلمعة، عندما يحل 

الشباب ضيفا على احتاد جدة في اجلوهرة املشعة.
وحتظى املباراة باهتمام بالغ من الفريقن، حيث يحاول 
كٌل منهما مواصلة املشوار في البطولة حتى الصعود ملنصة 
التتويج، لتكون هذه الكأس أفضل ما ميكن أن يقدمه أي منهما 

جلماهيره.
وستكون جماهير األهلي على موعد مع اختبار صعب، 
عندما يتجه الفريق إلى مدينة املجمعة ملاقاة الفيحاء، الذي 
أضاع على األهلي فرصة تقليص الفارق مع الهال، عندما 
أجبره على التعادل في مباراة اجلولة 22 بالدوري، ليستغل 
الهال هذه النتيجة، ويوسع الفارق مع األهلي في سباق 

الصدارة إلى 4 نقاط.
الفيحاء يلعب من أجل حتقيق إجناز تاريخي له في أول 
ظهور له بدوري احملترفن، ولن يكون صيدا سها لألهلي، 
ال��ذي يعاني من الضغط النفسي والبدني، بسبب تراكم 
البطوالت وضغط ج��دول مبارياته، فضا عن حالة عدم 

الرضا على مديره الفني.
وتختتم مباريات ربع النهائي يوم األحد، مبباراة القادسية 
مع الفيصلي، ال��ذي يقدم موسما استثنائيا على مستوى 
مسابقة الدوري، ويحاول بكل الطرق انتزاع لقب هذا املوسم، 
كما يسعى القادسية ملواصلة املشوار، أما في املنافسة على 

الكأس.

 15 كاظمة يتوج بلقب بطولة الطائرة للمرة ال�� 
في تاريخه بعد فوزه على الكويت 

أح��رز ن��ادي كاظمة الثاثاء لقب بطولة 
كأس االحت��اد الكويتي لكرة الطائرة ال52 
للمرة ال 15 في تاريخه بتغلبه على نظيره 
الكويت بنتيجة )3 2-( في املباراة النهائية 

التي اقيمت على صالة نادي الكويت.
واستطاع العبو كاظمة حسم الشوط 
الفاصل من املباراة بفضل االداء املميز لهم 

بعد ان تعادلوا مع الكويت في األش��واط 
األولى ليحققوا لقبا مستحقا بعد ان ظفروا 

بثاثة اشواط.
ويضم ال���دوري املمتاز ستة ان��دي��ة هي 
ال��ك��وي��ت وال��ق��ادس��ي��ة وك��اظ��م��ة والعربي 

والتضامن واليرموك.
يذكر ان ن��ادي الكويت ك��ان حامل لقب 

بطولة ال��دوري املمتاز للكرة الطائرة ال51 
اثر تغلبه في املباراة النهائية على نظيره 

كاظمة.
واق��ي��م��ت ال��ب��ط��ول��ة 51 م���رة ن���ال لقبها 
القادسية 22 مرة وكاظمة 15 مرة بعد فوزه 
ثم الكويت عشر مرات فالعربي أربع مرات 

وأخيرا اجلهراء مرة واحدة. 
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خالل تكرميه لالعبي األصفر بعد الفوز بكأس سمو ولي العهد

احلساوي: القادسية قادر على تخطي جميع الصعوبات

قررت إدارة نادي الهال السعودي األربعاء إقالة اجلهاز الفني 
للفريق بقيادة األرجنتيني رام��ون دي��از »بعد املستويات غير 

املرضية للفريق في الفترة األخيرة«.
ويأتي قرار إقالة دياز غداة خسارة الهال أمام استقال طهران 
اإليراني صفر1- في اجلولة الثانية ضمن دور املجموعات من 
دوري ابطال آسيا، علما بأنه تعادل على ملعبه سلبا مع العن 

األماراتي في األولى، ويحتل املركز األخير في املجموعة الرابعة.
وكشفت إدارة نادي الهال أنها عقدت عدة اجتماعات خال 
الفترة املاضية مع امل��درب ملناقشته في بعض قناعاته الفنية 
رغبة منها في حتسن مستوى الفريق، »بيد أنه استمر في تقدمي 
املستويات غير املرضية إلدارة وجماهير النادي ما جعلها تتخذ 

قرارا باقالته«.
واستعانت إدارة الهال باالرجنتيني خ��وان ب��راون مدرب 
الفريق الثاني بالنادي خلافة مواطنه دياز في تدريب الفريق 

األول خال الفترة املقبلة حلن التعاقد مع مدرب جديد.
وشكرت إدارة الهال رام��ون دي��از على ما قدمه خال فترة 
اشرافه على الفريق، وثمنت جهوده التي اسهمت في إح��راز 
كأس امللك وبطولة الدوري بعد غياب خمسة مواسم، اضافة الى 
وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم عام 2017 حيث 
خسر أمام ريد داميوندز الياباني. ويترك دياز )58 عاما( الهال 
الذي بدأ االش��راف عليه في 2016، في ص��دارة ترتيب الدوري 
السعودي برصيد 46 نقطة بفارق 4 نقاط عن األهلي أقرب 
ماحقيه، قبل 5 مراحل من انتهاء املسابقة، لكنه خرج من ثمن 

مسابقة الكأس وفقد اللقب بعد اخلسارة أمام القادسية.

األرجنتيني رامون دياز

الهالل السعودي يقيل مدربه 
األرجنتيني رامون دياز


