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اليوسف كرمت المزين بعد حصوله
على بطولة قطر لالسكواش

• محاولة تسجيل للكويت في سلة النصر

الجهراء واصل انتصاراته على حساب العربي

سلة القادسية فاز على كاظمة
والكويت هزم النصر
كتب يحيى �سيف:

حقق القاد�سية ف��وزا �ساحقا على
كاظمة  60/106يف املباراة التي
جرت بينهما م�ساء �أم�س الأول على
�صالة اجلهراء يف اجلولة الثانية
من املرحلة الأخرية لبطولة الدوري
املمتاز لفرق العمومي لكرة ال�سلة
ورفع الأ�صفر ر�صيده �إلى  4نقاط
من فوزين متتاليني وتلقي كاظمة
اخل�سارة الثانية وجتمد ر�صيده عند
نقطتني.
ومل يجد الكويت �صعوبة يف التغلب
على الن�رص  51/76ورف��ع العميد
ر�صيده �إلى �أرب��ع نقاط وهو نف�س

ر�صيد القاد�سية واجلهراء �إال انه
يت�صدر بفارق النقاط.
ووا�صل اجلهراء ح�صد النقاط وحقق
الفوز الثاين يف ال��دوري املمتاز
على ح�ساب العربي بنتيجة 73/83
وعلى الرغم من خ�سارة الأخ�رض �إال
انه قدم مباراة جيدة هي الأف�ضل
خالل املو�سم احلايل ومن الوا�ضح
ان هذه النتيجة ت�شري �إلى �إمكانية
عودة العربي للمناف�سة مع ال�سته
الكبار.
وتقام مباريات املرحلة الثانية
من الدوري املمتاز بنظام الذهاب
والإي��اب حيث يلتقي كل فريق مع
الآخر مرتني وهناك فر�صة للتعوي�ض
ل��ل��ف��رق ال��ت��ي خ����سرت يف الق�سم

الأول من البطولة ويتناف�س حامل
اللقب الكويت مع كل من القاد�سية
واجلهراء اال ان نتائج بطولة درع
االحتاد الذي فاز به اجلهراء ت�شري
�إلى ان خريطة من�صة التتويج قد
ت�شهد جنما جديدا بطال للدوري
ل�صعوبة احتفاظ العميد بالتتويج.
جدير بالذكر �أن مباراة القاد�سية
وكاظمة ج���اءت م��ن ج��ان��ب واحد
تقريبا ح��ي��ث ت��ف��وق الأ���ص��ف��ر يف
الهجوم والدفاع ومل الكرات املرتدة
والرميات الثالثية وا�ستغل اجلهاز
ال��ف��ن��ي ف���ارق ال��ن��ق��اط يف اتاحة
الفر�صة امام البدالء للم�شاركة يف
املباراة خا�صة يف الربعني الثالث
والرابع .

سجل  7أهداف في  17مشاركة مع الرائد

شيكاباال يسير على طريق لقب الهداف

• شيكاباال يستقبل الكرة مبهارة

األهلي قرر بقاء

ربيعة في ألمانيا
 4أسابيع للعالج

�أعلن �سيد عبداحلفيظ ،مدير الكرة بالنادي الأهلي امل�رصي،
بقاء املدافع رامي ربيعة يف �أملانيا ملدة � 4أ�سابيع مقبلة
للخ�ضوع جلل�سات فح�ص لدى اخلبري الأمل��اين هرينان
ماير ،بعد ثبوت �إ�صابته بتمزق يف الع�ضلة ال�ضامة .وقال
مدير الكرة يف ت�رصيحات لل�صحافيني� ،إن ربيعة ح�صل
على حقنتي بالزما يف �أملانيا و�سيح�صل على نف�س احلقنتني
بعد �أ�سبوعني ثم ي�ستمر بعدها ملدة �أ�سبوعني قبل العودة
للقاهرة.
و�أ�ضاف �أن مدافع الأهلي �سيعود من �أملانيا بربنامج
ت�أهيلي ،وعالج طبيعي حمدد باليوم وال�ساعة حلني عودته
للم�شاركة يف املباريات من جديد.
و�أكد مدير الكرة �أهمية مباراة املقاولون العرب املقبلة
�ضمن مباريات اجلولة الـ  23من الدوري املمتاز ،مو�ضح ًا
�أن املقاولون العرب فريق مميز وي�ؤدي مباريات جيدة
ونتيجة املباراة الأخرية بني الفريقني بفوز الأحمر بثالثية
دون رد ،حافز مهم للأهلي لتحقيق الفوز.
و�شدد عبداحلفيظ على �أن فوز الأهلي يف كل مباراة و�إ�ضافة
 3نقاط جديدة لر�صيد الفريق �أمر �إيجابي ومهم ولكنه مل
يح�سم بطولة الدوري حتى الآن ،الفتا �إلى �أن احلديث عن
ح�سم اللقب من الآن �سي�رض مب�شوار الفريق.
و�أ�شاد عبداحلفيظ بالعب الفريق اجلنوب �أفريقي باكا،
وال��ذي ظهر ب�شكل جيد مع زمالئه يف مباراة املقاولون
العرب الأخرية م�ؤكد ًا �أن ما قدمه جمرد بداية ،و�أن �إ�رصاره
على امل�شاركة و�إثبات ذاته والتزامه بتعليمات اجلهاز الفني
�أمور �سيكون لها مردود مميز عليه يف الفرتة املقبلة.

ع����ادل حم��م��ود ع���ب���دال���رازق
«�شيكاباال» العب الرائد ،ثاين
�أف�ضل ح�صيلة تهديفية له،
يف مو�سم واح���د م��ن بطوالت
ال��دوري ،بعد �أن اختتم ثالثية
فريقه يف مرمى الباطن.
وو�صل �شيكاباال لهدفه ال�سابع
م��ع «رائ���د ال��ت��ح��دي» ،يف 17
م�شاركة ب���دوري املحرتفني
ال�سعودي ،ليعادل م��ا �سبق
و�أن فعله مو�سم 2010 -2009
بالدوري امل�رصي ،مع فريق
الزمالك.
وال تزال الفر�صة �سانحة �أمام
�شيكاباال يف املباريات ال�ست
املتبقية م��ن ع��م��ر ال����دوري
ال�سعودي للمحرتفني ،من �أجل
حم��اول��ة االق��ت�راب م��ن �أف�ضل
�أرقام م�سريته ،عندما �سجل 13
ً
هدفا يف الدوري امل�رصي مو�سم
 ،2011 -2010لينال لقب هداف
البطولة وقتها ،بالت�ساوي مع
�أحمد عبدالظاهر مهاجم �إنبي.
ويلعب �شيكاباال الذي يتم ال�شهر
املقبل عامه الـ ،32مع الرائد
معارا من
منذ بداية املو�سم،
ً
الزمالك ،و�ساهم يف � 9أهداف
للفريق بالدوري ال�سعودي7 ،
�سجلها� ،إلى جانب متريرتني
حا�سمتني.
وخ�ل�ال م��ب��اري��ات��ه الـ 17مع
الرائد ،لعب �شيكاباال  14مرة
ك�أ�سا�سي ،و 3كبديل ،و�أكمل 9
مباريات لنهايتها ،مبجموع
دقائق لعب  1328دقيقة ،وتلقى
بطاقة �صفراء واحدة.

الشارقة انتزع فوزاً
قات ًال من شباب
األهلي دبي

�سجل فاندر �ساكرامينتو فيريا،
هدفا يف الوقت القاتل ليقود
فريقه ال�شارقة ،النتزاع  3نقاط
ثمينة من م�ضيفه �شباب الأهلي
دب��ي  1ـ  ،0خ�لال امل��ب��اراة
التي جمعتهما �ضمن مناف�سات
املرحلة ال�ساد�سة ع�رشة من
الدوري الإماراتي لكرة القدم.
و�سجل فيريا ه��دف ال�شارقة
ال��وح��ي��د م��ن رك��ل��ة ج���زاء يف
الدقيقة الثانية م��ن الوقت
املحت�سب ب��دال م��ن ال�ضائع
للمباراة.
ورفع ال�شارقة ر�صيده �إلى 19
نقطة يف املركز ال�سابع بفارق
الأهداف �أمام عجمان ،وتوقف
ر�صيد �شباب الأهلي دبي عند
 20نقطة يف املركز ال�ساد�س.
يذكر �أن هذا الفوز هو اخلام�س
لل�شارقة ه��ذا املو�سم مقابل
اخل�������س���ارة يف  7م��ب��اري��ات
والتعادل يف  ،4فيما تعد هذه
اخل�سارة هي الرابعة ل�شباب
الأهلي دبي ،مقابل الفوز يف 4
مباريات والتعادل يف .8

قامت ال�شيخة بيبي اليو�سف بتكرمي
بطل اال�سكوا�ش عبدالله املزين بعد
تتويجه بذهبية بطولة قطر الدولية
املفتوحة لال�سكوا�ش التي اختتمت
اخريا بالعا�صمة القطرية الدوحة
و�سط م�شاركة وا�سعة من ابطال
العامل يف اللعبة.
ومت ال��ت��ك��رمي يف ح�����ض��ور ج��واد
الغريب رئي�س جهاز اال�سكوا�ش
بنادي ال�ساملية والالعب واع�ضاء
اجلهازين الفني واالداري لال�سكوا�ش
بالنادي.
وتغ ّلب املزين على امل�صنف االول
بالبطولة يف ال��دور قبل النهائي
للمناف�سات بنتيجة  2/3قبل ان
يحقق الفوز يف املباراة النهائية
بنتيجة � / 3صفر على امل�صنف
الثاين بالبطولة.
م��ن جانبها اك��دت ال�شيخة بيبي
اليو�سف على توا�صل دعمها للمزين
يف كافة م�شاركاته اخلارجية وذلك
ال�ستعادة مكانته من خالل الت�صنيف
العاملي لالعبي اال�سكوا�ش والتي
ت�أثرت �سلب ًا يف فرتات �سابقة ب�سبب
االيقاف ،م�ؤكدة على ان دعمها ال
يتوقف فقط على املزين كونه العب
نادي ال�ساملية يف اال�سا�س ،اال انها
�ستوا�صل دعمها لل�شباب الكويتي كل
يف جماله حال التفوق على امل�ستوى
اخلارجي ورفع ا�سم الكويت عالي ًا
بغ�ض النظر عن النادي الذي ينتمي
اليه.
و�شددت اليو�سف على ان تكرميها
اخلا�ص للبطل ال�سلماوي املزين
ي��أت��ي ك��وف��اء منها جت��اه �شقيقها
امل��رح��وم ال�شيخ خالد اليو�سف
الرئي�س ال�سابق لنادي ال�ساملية
والذي او�صى عائلته خري ًا بالنادي
وموا�صلة دعمه بال�شكل املطلوب
كخطوة لإعادة ال�سماوي الى �سابق

• الشيخة بيبي اليوسف أثناء تكرميها لعبدالله املزين وعلى يسارها جواد الغريب

عهده كمناف�س حقيقي على االلقاب
املحلية وال��ع��ودة ال��ى من�صات
التتويج يف خمتلف االلعاب خا�صة
االلعاب اجلماعية واجلماهريية.
ولفتت اليو�سف ال��ى انها طالبت
املزين خالل تكرميه ب�رضورة بذل
كل اجلهود للو�صول الى العاملية
خا�صة يف ظل امتالكه امل�ؤهالت
التي تعك�س ق��درت��ه على حتقيق
املهمة بكل اريحية.
توجه املزين بال�شكر الى
من جانبه ّ
ال�شيخة بيبي اليو�سف على تكرميها
املتوا�صل م�ؤكد ًا انها لي�ست املرة
االول��ى ول��ن تكون االخ�يرة يف ظل
اهتمامها باملواهب الكويتية يف

خمتلف االلعاب.
وا���ش��ار امل��زي��ن ال��ى ان التتويج
ببطولة قطر ال��دول��ي��ة يعني له
الكثري خا�صة يف كونها �ست�سهم يف
رفع الت�صنيف العاملي م�ؤكد ًا ان
هدفه االهم يبقى الو�صول الى قائمة
الالعبني املئة االف�ضل عاملي ًا مع
نهاية املو�سم احلايل.
وك�شف امل��زي��ن ع��ن ا�ستعداداته
احلالية خلو�ض غمار مناف�سات
بطولة ماليزيا مطلع مار�س املقبل
والتي لن تقل قوة يف املناف�سة عن
بطولة قطر بل �ستزيد يف ظل م�شاركة
وا�سعة من ابطال اللعبة.
ب��دوره ا�شاد ج��واد الغريب بدعم

ال�شيخة بيبي اليو�سف وا��سرة
اليو�سف ب�شكل عام للنادي والعبيه
يف خمتلف االلعاب م�ؤكد ًا ان تلك
البادرة امنا ت�أتي لرت�سخ املبد�أ
املهم وهو ان نادي ال�ساملية يذخر
مبحبيه من اال�رسة ويبقى جميعهم
على ا�ستعداد متوا�صل لدعم املواهب
املميزة يف جميع االلعاب.
وط��ال��ب ال��غ��ري��ب البطل املزين
مبوا�صلة حتقيق النتائج اجليدة
يف جميع م�شاركاته اخلارجية
م�ؤكد ًا ان النادي �سي�سعى الى توفري
كافة احتياجاته االداري��ة والفنية
ال�ستعادة مكانته ب�ين الالعبني
االف�ضل يف العامل.

الربيع :دعم كامل من قبل «الفيفا»
للجنة التسوية باتحاد القدم
عقدت جلنة الت�سوية املكلفة ب�إدارة
���ش���ؤون احت���اد ك��رة ال��ق��دم برئا�سة
د.م�شعل الرب ّيع و�سكرتري اللجنة
م�ساعد العجيل و�أع�ضاء اللجنة علي
م���روي وخ��ال��د اجل��ارال��ل��ه وم���رزوق
العجمي اجتماعا تن�سيقيا مع ممثل
االحت��اد ال��دويل لكرة القدم « فيفا»
ن���ودار �أخالكت�سي ومم��ث��ل االحت��اد
الآ�سيوي لكرة القدم فهد الرئي�سي.
وقال رئي�س جلنة الت�سوية د.م�شعل
الرب ّيع �إن االجتماع كان مثمرا وو�ضع
العديد من النقاط فوق احلروف والتي
كان �أبرزها الآتي:
�أوال :حر�ص ممثل فيفا على ا�ستمرار
جلنة الت�سوية يف عملها ب�إدارة �ش�ؤون
االحت���اد و�إعطائهم ال�صالحيات يف
�إدارة امل�سابقات والعمل على تطوير
الكرة الكويتية بعد ما عانت منه يف
ال�سابق و�إق��ام��ة دورات وور���ش عمل
للمدربني واحل��ك��ام وامل�شاركة يف
خمتلف البطوالت والت�صفيات ملختلف
املراحل ال�سنية.
ثانيا :طلب ممثلو فيفا والآ�سيوي من
اللجنة اع��داد تقرير �شهري يرفع لالحتادين
الآ�سيوي والدويل مبا قامت به جلنة الت�سوية من
عمل خالل هذه الفرتة.
ثالثا� :إع��داد م�سودة للتعديالت املطلوبة على
النظام الأ�سا�سي لالحتاد املحلي لكرة القدم

• جانب من االجتماع

ب�إ�رشاف فيفا واالحتاد الآ�سيوي يتوافق مع النظام
الأ�سا�سي للعبة على �أن حتمل تلك التعديالت
�أخبار ًا �سارة وتطويرية للكرة الكويتية.
و�أ�ضاف الرب ّيع �أن ممثل فيفا نودار �أ�شاد بروح
التعاون وجو التفا�ؤل ال�سائد بني اع�ضاء جلنة
الت�سوية ورغبتهم يف العمل كفريق واحد.

ويف ختام حديثه �شكر الرب ّيع ممثلي فيفا
والآ�سيوي على احل�ضور والتفاهم والتوافق الذي
اظهراه خالل االجتماع كما �شكر زمالءه اع�ضاء
اللجنة على املجهود ال��ذي يبذلونه من اجل
م�صلحة الكرة الكويتية والتي تخطو خطوة مهمة
نحو التطوير خالل الفرتة املقبلة.

االتحاد أهدر فرصة التساوي مع النصر

بالتعادل أمام القادسية في الدوري السعودي
�أهدر نادي االحتاد فر�صة التقدم
يف ترتيب الدوري ال�سعودي لكرة
القدم والت�ساوي نقاطا مع الن�رص
�صاحب املركز الثالث ،بتعادله
�سلبا مع م�ضيفه القاد�سية �صاحب
املركز الثاين ع�رش.
ويف امل��ب��اراة التي �أقيمت على
ملعب مدينة الأم�ير �سعود بن
جلوي الريا�ضية يف اخلرب �ضمن
املرحلة احلادية والع�رشين،

مل يتمكن االحت���اد م��ن حتويل
�سيطرته والفر�ص اخلطرة ،الى
نتيجة ت�ضمن له النقاط الثالث.
ورف��ع االحت��اد ر�صيده ال��ى 29
نقطة يف املركز اخلام�س ،بفارق
نقطتني عن الن�رص الثالث «31
نقطة» ،وال��ذي تعادل اخلمي�س
مع الأهلي .2-2
و���س��ي��ط��ر االحت����اد ع��ل��ى معظم
جمريات ال�شوط الأول وكاد �أن

• رقابة شديدة من العبي القادسية على كهربا

يفتتح الت�سجيل يف وقت مبكر،
ولكن ك��رة احمد ع�سريي التي
�صوبها من ركلة ح��رة مبا�رشة
ت�����ص��دى ل��ه��ا في�صل م�رسحي
وح��ول��ه��ا للركنية « .»5كما
�أ�ضاع التون�سي �أحمد العكاي�شي
هدفا حمققا عندما انفرد مبرمى
القاد�سية ولعب الكرة يف املكان
الذي تواجد فيه احلار�س «.»22
ورد القاد�سية بكرة قوية �صوبها

الغاين حممد فتاو وت�صدى لها
ع�ساف القرين برباعة «.»25
ووا�صل االحتاد ال�ضغط يف ال�شوط
ال��ث��اين ،و�أ���ض��اع فر�صة الفوز
عندما ت�صدى في�صل م�رسحي
لكرة امل�رصي حممود كهربا قبل
�أن تعود لزميله عمار النجار
الذي �أط��اح بها فوق العار�ضة
«.»83
الى ذلك� ،سجل التون�سي ه�شام
ال�سيفي �أول �أه��داف��ه مع فريقه
�أحد ،وقاده للفوز على التعاون
 ،0-1وذل��ك يف الدقيقة  53من
املباراة التي �أقيمت على ملعب
مدينة الأمري حممد بن عبد العزيز
الريا�ضية باملدينة املنورة.
وكان ال�سيفtي قد ان�ضم حديثا
الى �أحد على �سبيل االعارة حتى
نهاية املو�سم ،قادما من فريق
االحتاد املن�ستريي التون�سي.
ورفع �أحد ر�صيده �إلى  18نقطة
يف املركز الثالث ع�رش بينما
بقي التعاون �ساد�سا بر�صيد 27
نقطة.
وتغلب الرائد على الباطن .1-3
�سجل للفائز الربازيلي تراباي
�أدي�سون « »25والغيني �إ�سماعيل
بانغورا « »52وامل�رصي حممود
���ش��ي��ك��اب��اال « ،»90وللباطن
ال�برازي��ل��ي ج��ون��اث��ان بينتي�س
«.»43
ورغ���م ال��ف��وز ،بقي ال��رائ��د يف
املركز الرابع ع�رش «الأخري» مع
 17نقطة ،والباطن يف املركز
العا�رش مع  21نقطة.

