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مهرجان ولي العهد لسباق الخيل باألحمدي

الرجيب يشيد برعاية ولي العهد لرماية الشرطة

يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد 
برعايته مهرجان جائـــزة ســــــمو ولي العهد 
لســـباق اخليل الذي تقيمـــه جمعية محافظة 
االحمدي للرماية والفروسية وقـــد اناب سموه 
محافظ االحمـــدي الشـــيخ د.ابراهيم الدعيج 
حلضور حفل تسليم جائزة سموه لسباق اخليل 
في الثالثة والنصف مساء اليوم على مضمار 
املغفور له الشـــيخ عبداهلل اجلابر مبحافظة 

االحمدي.
ويشهد االجتماع الثاني عشر الذي يشمل 5 
اشواط خصص منها االشواط الثالث والرابع 
واخلامس رئيسية حيث تتنافس جياد الدرجة 
االولى بالشوط الثالث على الكأس املقدمة من 
سمو ولي العهد ملسافة 1400م قيدت فيه 9 جياد 
هي: نواف السطبل العاديات، مستقر السطبل 
السيد، اســـناد خير للمرحوم خالد العتيبي، 
ســـويد للطيار، عادل الطيب لالنصاري، عالي 
الهمة للخالد والسالم، وسام التحرير للتحرير، 

دوشان للثويران، وقطام للفراج.
 كما تتنافس جياد الدرجة الثالثة بالشوط 
الرابع على الكأس املقدمة من سمو ولي العهد 
ملسافة 1600 متر قيدت فيه 19 جوادا هي: طيف 
الهوا السطبل البزيع، شـــلفان للدماك، وافي 
الطيب للهادي، علمك غامن للمطيري، مشـــبب 

للجالل، املعطي اهلل للخالد والسالم، فرج خير 
للمرحوم خالد العتيبي، حتديث للفضلي، نوايا 
خير لطامي الهاجري، ابوصقر للدماك، ساحوك 
للوصيص، عروان ملســـلط العتيبي، بواردي 
للهادي، ذيبان لالحمـــر، كرم للرويس، طراح 
اخلير للمرحوم خالد العتيبي، الواري للثويران، 

نعم الوفي للهادي، لبيه للهاجري.
كما تتنافس جياد املختلط بالشوط اخلامس 
على الكأس املقدم من سمو ولي العهد ملسافة 
1600 متر حيـــث قيد فيه 13 جوادا هي: االلباني 
السطبل العذاب، طور للفراج، غال حور لنايف 
الرويس، بيـــرق التحرير للتحريـــر، الغالي 
طالل للهـــادي، مطارد لفهـــد الدبوس، الغالي 
علـــي للمرحوم خالد العتيبـــي، ملحم للخالد 
والسالم، شـــملول للثويران، الطلح لالحمر، 
البرقاوي ملســـلط العتيبي، قيدوم للعاديات، 

االبرز للعذاب.
كما تتنافس جياد الدرجه الثانيه بالشوط 
االول ملســـافة 1200 متر وقيد فيه 8 جياد هي: 
متسلل السطبل الفراج، رسام للثويران، القرين 
لفهد الدبوس، اخو انوار للهاجري، سلفر دين 
الحمد الربيعه، ابوشوري للعاديات، فاروقيه 
للخالد والســـالم، مفرج خيـــر للمرحوم خالد 

العتيبي.

توجه وكيــــل وزارة الداخلية رئيس اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة األولى للشرطة الدولية 
للرماية أحمد الرجيب بالشكر والتقدير لسمو ولي 
العهد الشيخ نواف األحمد لتفضل سموه برعاية 
البطولة، مضيفا ان سموه يؤمن إميانا راسخا 
بأن بناء اإلنسان أهم من بناء اجلدران ومن هنا 
يأتي اهتمامه بدور الرياضة في مسيرة التنمية 
االجتماعية والبشــــرية وانعكاساتها اإليجابية 

على رجل األمن.
وأوضح الرجيب ان سمو ولي العهد يرعى 
الرياضة الكويتية ويقدم لها كل عون لكي تنطلق 
الى آفاق العاملية بخطى ثابتة، وان تفضل سموه 
برعاية بطولة الشرطة الدولية األولى للرماية 

ليس بجديد فهذا ما عهدناه دائما في سموه.
وأعرب عن شكره ملجلس الوزراء على إقراره 

امليزانية اخلاصة بالبطولة، األمر الذي يجسد 
اهتمام الدولة الكبيــــر بالرياضة والرياضيني، 
مشيرا الى ان هناك اهتماما عربيا ودوليا كبيرا 
بالبطولة التي ستشهد مشاركات من العديد من 
الدول اإلقليمية والعربية على اتســــاع الساحة 

العاملية.
من جانب آخر وفي ظل حرص مجلس إدارة 
احتاد الشرطة على االرتقاء بالرياضة الشرطية 
الشــــرطية بالشكل الالئق  وجتهيز املنتخبات 
للمشــــاركة في البطولة اخلليجيــــة والعربية 
واآلسيوية والدولية، أوصى اللواء الشيخ أحمد 
النــــواف رئيس مجلــــس اإلدارة بتذليل جميع 
العقبات التي تواجه منتخب الســــباحة والذي 
يتم إعداده للمشــــاركة في منافســــات البطولة 

العربية التي تقام في السودان.

أكد أنها األولى من نوعها عربيًا

الفهد يثّمن تكريمه والرياضيين بجائزة محمد بن راشد
كل امليادين.

وجرى خـــالل احلفل تكرمي 
الفائزيـــن باجلوائـــز ومن بني 
املكرمني الشيخ هزاع بن زايد آل 
نهيان الفائز بجائزة »الشخصية 
الرياضية احمللية« والشيخ أحمد 
الفهـــد »الشـــخصية الرياضية 
امللولي من  العربية« واســـامة 
اجلمهوريـــة التونســـية الفائز 
بجائزة »الرياضي العربي املبدع« 
املنتخب  وحسن شحاتة مدرب 
املصري عـــن جائـــزة »املدرب 

العربي املبدع«.
كما فاز احلكم ســـعد كميل 
بجائزة »االداري العربي املبدع«، 
وفاز املنتخب العماني لكرة القدم 
بجائزة »الفريق العربي األول« 
ومت ايضا خـــالل احلفل تقدمي 
جوائز أخـــرى في مجاالت ذات 

صلة بالرياضة.
من جانبه، اعتبر سعد كميل 
فوزه باجلائزة حافزا وداعما لكل 

من يعمل في احلقل الرياضي.
وقال انه يهدي هذه اجلائزة 
الى صاحب السمو االمير وسمو 
ولي العهد وألسرة الصباح الكرام 

والشعب الكويتي الوفي.
واوضح ان ما يلفت االنتباه 
واالعجاب في هذه اجلائزة انها 
كرمت كل من له صلة بالرياضة 
سواء أكان العبا أو حكما أو اداريا 
أو مؤسسة وغير ذلك من مجاالت 

الرياضة.
وتوجه بالشكر لنائب رئيس 
االمـــارات رئيس مجلس  دولة 
الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد 
بن راشد آل مكتوم حلضوره حفل 
التكرمي بشكل مفاجئ، حيث لم 
يعلن عن ذلك مســـبقا، معتبرا 
تلك اللفتة دعما وحافزا للرياضة 

والرياضيني.

ثمـــن نائب رئيـــس مجلس 
الوزراء للشـــؤون االقتصادية 
التنمية  الدولة لشؤون  ووزير 
الدولة لشؤون االسكان  ووزير 
الشيخ احمد الفهد مبادرة »جائزة 
محمد بن راشد آل مكتوم لالبداع 
العاملني في  الرياضي« بتكرمي 

الرياضة.
جاء ذلك في كلمة ارجتالية 
له في حفل أقيـــم امس لتكرمي 
الفائزين بجائزة »محمد بن راشد 
آل متكوم لالبداع الرياضي« الذي 
حضره نائب رئيس دولة االمارات 
ورئيس مجلـــس الوزراء حاكم 
دبي الشـــيخ محمد بن راشد آل 

مكتوم.
وقال الفهد امام احلفل الذي 
اقيم حتت رعاية ولي عهد دبي 
الرياضي  رئيس مجلس دبـــي 
الشيخ حمدان بن محمد بن راشد 
آل مكتوم انه يتشرف أن يكون 
ضمن 21 شخصية عربية من أوائل 
املكرمني في الدورة األولى لهذه 
اجلائـــزة، واصفا اجلائزة بأنها 
ستار للرياضة والرياضيني وقال 
ان هذا التكرمي يبهج كل مجتهد 
في مجال الرياضة ليرى تقييمه 

وتكرميه ونتاج عمله.
واضاف ان »املكرم الذي يتلقى 
كلمة شـــكرا فإن ذلك يعني أنه 
يســـير في الطريق الصحيح«، 
ووصف اجلائزة بأنها »أحد روافد 
الشكر والدعم املعنوي للحركة 

الرياضية«.
وختم الفهد كلمته بالشـــكر 
لدولة االمـــارات التي قال »اننا 
نعشـــقها ونتمنى لها املزيد من 

االجنازات«.
واكد الفهد ان جائزة محمد بن 
راشد لالبداع الرياضي هي األولى 

من نوعها في العالم العربي.

وفـــي مقدمتهم رئيـــس اللجنة 
األوملبيـــة الوطنيـــة االماراتية 
رئيس اجلائزة الشيخ أحمد بن 

محمد بن راشد آل مكتوم.
من جهة أخرى، قدم الشيخ 
التهنئة حلاكم دبي  الفهد  أحمد 
الشيخ محمد بن راشد مبناسبة 
الذكـــرى الرابعة لتوليه مقاليد 
احلكم بامـــارة دبي وهنأه على 
االجناز الكبير املتمثل في »برج 
خليفة«، متمنيا لالمارات أن تبقى 
شامخة وتواصل جناحاتها في 

ودوليا«.
وتوجه بالشـــكر نيابة عن 
كل الرياضيني الى الشيخ محمد 
بن راشد وولي عهد دبي رئيس 
الشـــيخ  مجلس دبي للرياضة 
حمدان بن محمد ورئيس اللجنة 
األوملبية الوطنية الشيخ احمد بن 
محمد وجلنة األمناء والقائمني 

على اجلائزة.
وكان الفهد قد وصل دبي الليلة 
املاضية حيث كان في استقباله 
عدد من كبار املسؤولني االماراتيني 

 واضـــاف ان نتائج اجلائزة 
حصلـــت على تأييـــد قلما جتد 
مثله في جميع اجلوائر، سواء 
الرياضية او الثقافية او الفنية 

او العلمية او غيرها.
وأشاد باجلائزة فكرة وتنظيما 
وحيادية ووصف حصوله عليها 
بأنه »جناح لـــه ولوطنه ولكل 
رياضي عربي عمل من أجل سمعة 
العالم العربي ومن أجل وجود 
مساحات مؤثرة للعالم العربي في 
احلركة الرياضية اقليميا وقاريا 

كاظمة يسعى حلسم اللقب امام القادسية

الشيخ سلمان احلمود يلقي كلمة افتتاح البطولة

الشيخ أحمد الفهد والشيخ محمد بن راشد أثناء التكرمي

فادية السعد: »الهيئة« ساهمت
في إنجاح بطولة العالم لإلسكواش

اعربت رئيسة اللجنة العليا لبطولة العالم لالسكواش »بطولة 
األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل« الشيخة فادية السعد عن تقديرها 
وشكرها جلهود الهيئة العامة للشباب والرياضة ممثلة برئيس مجلس 
االدارة املدير العام فيصل اجلزاف، واملساهمة الفعالة من الهيئة في 
حتقيق النجاح للبطولة. جاء ذلك خالل استقبال اجلزاف للشيخة 
فادية السعد، حيث اكد ان الهيئة ماضية في دعم هذه البطولة التي 
حتمل اســـما عزيزا على قلوب جميـــع الكويتيني ويهمها جناح هذا 
احلدث املتميز الذي اثبت جناحه سنويا، وثمن اجلهود التي بذلت من 
اجل جناح البطولة والقائمني عليها من الناحية التنظيمية واالدارية 

وكذلك الفنية متمنيا استمرار البطولة وجناح مسيرتها.

برئاســـة األمير ســـلطان بن 
فهد علـــى دعمهـــم للرياضة 

العربية.
 وتتواصل اليوم منافسات 
الثاني في  البطولة في يومها 
الساعة التاسعة صباحا حيث 
تنطلق مسابقتي املسدس الهوائي 
)رجال وســـيدات( حيث تقام 
اجلولة النهائية للمسابقتني في 
الساعة الثانية عشرة والنصف 
للسيدات وحتى الساعة الثانية 

منافسات الرجال.

ووجـــه احلـــمود شـــكره 
وتقديره لكل من صاحب السمو 
االمير الشـــيخ صباح األحمد 
ولسمو ولي عهده األمني الشيخ 
نواف األحمد وســـــمو الشيخ 
ناصر احملمـــد رئيس مجلس 
الوزراء وللحكومة الرشـــيدة 
على استضافة البطولة العربية 
التاسعة وأنه في هذه املناسبة 
يسر أن يرحب بالرعاية والدعم 
املقدم من االحتاد العربي للجان 
الوطنيـــة واألوملبية الوطنية 

و600 رام ورامية ميثلون نخبة 
الرماة العرب وشهد حفل االفتتاح 
حضورا جماهيريا ورسميا حاشدا 
الهيئـــة العامة  تقدمـــه رئيس 
للشباب والرياضة فيصل اجلزاف 
ورئيس االحتاد اآلسيوي للرماية 
الشيخ سلمان احلمود ورئيس 
االحتاد العربي للرماية م.دعيج 
العتيبي وأعضاء مجلس اإلدارة 
ورؤساء الوفود املشاركة وعدد 
من السفراء والقيادات الرياضية 

وأجهزة اإلعالم.

محلية متفرقات

 وقع العب نادي النصر السابق مانع الشمري عقدا 
مع نادي املنصورة املصـــري يقضي بأن يلعب له ملدة 
موســـمني ونصف املوســـم ليصبح بذلك أول محترف 

كويتي في الدوري املصري املمتاز.
 انتزع القادسية صدارة فئة العمومي للبطولة التمهيدية 
أللعاب الق��وى لفئتي العمومي والناش��ئني في ختام يومها 
الثان��ي برصي��د 89 نقطة. وتص��در كاظمة فئة الناش��ئني 
برصيد 63 نقطة تاله الفحيحيل ب� 61 نقطة وجاء الس��احل 

ثالثا ب� 47 نقطة.
 أقام قسم شؤون الطلبة باجلامعة العربية املفتوحة 
بالكويت حفال تكرمييا لفريقي كرة القدم والسلة املشاركني 
في دوري مؤسسات التعليم العالي بعد حصولهما على 
املركز الثاني في كرة القدم والسلة حتت رعاية وحضور 

مدير اجلامعة د.اسماعيل تقي.
 يستعد نادي السيارات والدراجات اآللية لتنظيم اجلولة 

الثالثة من بطولة الكويت املفتوحة للراليات غدا.
 فاز فريق الكراتيه بنادي الشباب لفئة العمومي بـ 4 
ميداليات في بطولة احتاد الكراتيه األولى لهذا املوسم.

االتحاد الدولي للمبارزة يسمح 
للكويت بتنظيم كأس العالم

مبارك الخالدي
تلقى احتاد املبارزة كتابا رســـميا من االحتاد الدولي للعبة 
مذيال بتوقيع رئيس قسم التنفيذ فيالي رايس، متضمنا السماح 
واملوافقة للكويت على تنظيـــم بطولة كأس العالم في الفترة 
من 15 الى 17 اجلاري مبشـــاركة أكثر من 120 العبا ميثلون 32 

دولة.
وقال أمني الســـر العام الحتاد املبارزة حامد الشـــمري في 
تصريـــح لـ »األنباء« ان االحتاد خاطب نظيره الدولي بشـــأن 
البطولـــة، بعد قرار اللجنة االوملبيـــة الدولية الصادر مؤخرا 
والقاضي بإيقاف نشاط اللجنة األوملبية الكويتية اعتبارا من 
األول من الشهر اجلاري، وقد تضمن خطابنا استيضاح موقف 
االحتاد من استضافة البطولة، وعما اذا كان قرار اإليقاف ملزما 
الحتاد املبارزة الدولي ووضعه محل التنفيذ ومنع الكويت من 

اقامة البطولة.
وأشـــار الى ان رد االحتاد الدولي جاء واضحا بأن ال شيء 
يعيق الكويت عن تنظيم البطولة واســـتضافة وفود الالعبني 
واحلكام، الفتا الى ان قرار اللجنة االوملبية الدولية غير ملزم 

الحتاد اللعبة من هذه الناحية.
وأوضح الشـــــمري انه بنـــاء على هــذا الكتاب فإن األمور 
تســـير وفق ما مت التـخطيط له من حيث انطــالق منـــافسات 
البطـــولة في الفـــترة احملددة لها وضمــن البرامج نفـــــسها 
املعــــــدة الســـتضــافة الالعـــبـــني واملنتخبـــات واحلكـــام 
إلظهار الوجه احلضاري للشــــــباب الكويـــتي وقدرتـــه على 
التنـــظيم والتخطيط الستيعاب هذا الكم الكبير من الالعبني 

واإلداريني.
ومن جهته، قال املدير الفني للبطولة راشـــد الشـــمالي ان 
االستعدادات جتري وفق ما هو مخطط لها إلجناح املنافسات 
والتي من املتوقع ان تتســـم باإلثارة والنديـــة، وان اللقاءات 
ســـتدار من نخبة من احلكام الدوليني منهم 7 أجانب ومراقب 
احلكام االيطالي ماركو ســـيا ستر ومراقب البطولة التونسي 

زياد الغرياني.
واضاف ان املنــافسات ستـــقام على صـــالة نادي القادسية، 
بينــما ســـتخـــصص صـــالة االتـحـــاد لتــدريب املنتخبات، 
مشـــيرا الى ان تطــبيـــق كل املعــــايير املنصـــوص علـــيها 
واملعـــتمدة لبطوالت اجلائـــزة الكبرى من االحتـــاد الدولــي 
املشــرف على اللعبة، فيـــما يتعلق بفحص املبارزين للكشف 

عن املنشطات.

الوطني  املنتخـــب  حقـــق 
للرماية امس 6 ميداليات ذهبية 
في انطالق منافسات البطولة 
العربية التاسعة للرماية التي 
تستمر حتى 11 اجلاري. وشهد 
اليـــوم االول تألقا الفتا لرماة 
اثر فوز  الكويـــت  وراميـــات 
منتخب السيدات في البندقية 
الهوائية )10 أمتار( باملركز األول  
فيما حل املنتخب االماراتي ثانيا 

واملنتخب البحريني ثالثا.
ومتكنت مـــرمي رزوقي من 
اضافة امليدالية الذهبية الثانية 
ولها شـــخصيا بعد فوزها في 
منافسات الفردي لنفس املسابقة 
وحقق منتخب الســـيدات في 
مسابقة التراب امليدالية الذهبية 
ملسابقة الفرق فيما نال املنتخب 
القطري املركز الثاني واملنتخب 

املغربي املركز الثالث.
وفي مسابقة فردي السيدات 
للتراب متكنت شهد احلوال من 
الذهبية. وفي  امليدالية  حتقيق 
منافسات البندقية )10 أمتار( فاز 
خالد السبيعي باملركز االول تاله 
وبفارق ضئيل ناصر العيســـى 
فيما حل عبداهلل احلربي في املركز 
الثالث. وفي بطولة الفرق لنفس 
الوطني  الســـالح فاز املنتخب 

بامليدالية الذهبية.
وكانت البطولة افتتحت مساء 
أمـــس األول على مجمع ميادين 
الشـــيخ صباح األحمد األوملبي 
والتي تســـتمر حتـــى 11 يناير 
اجلاري مبشاركة 16 دولة عربية 

في افتتاج جماهيري بحضور الجزاف والحمود والسعد وعدد من السفراء

6 ذهبيات للكويت في انطالق البطولة العربية للرماية

»طائرة« كاظمة للتحليق باللقب من »القادسية«
طالل المحطب

تشهد اجلولة اخلامسة من املربع الذهبي لبطولة 
احتاد الطائرة مساء اليوم مواجهتني حاسمتني في 
الصراع على لقب البطولــــة حيث يخوض كاظمة 
املتصــــدر اختبارا مهما يطمــــح للنجاح فيه ليعلن 
عن نفسه بطال قبل جولة من انتهاء املسابقة وذلك 
عند السابعة مساء، حيث يحل ضيفا على القادسية، 
وبالتوقيت ذاته يســــتضيف العربي الكويت الذي 
ميني النفس بالفوز وخسارة كاظمة ليبقى محتفظا 
بأمله في مباراة فاصلة بعد ان عاد االبيض الستعادة 
نغمة االنتصارات واصبح املنافس الوحيد لكاظمة 

على اللقب.
وكان كاظمة ضرب بقــــوة في »الذهبي« منفردا 
بالقمة برصيد 8 نقاط من دون هزمية يطارده الكويت 
ولــــه 6 نقاط مقابل 5 لكل من القادســــية والعربي 
اللذين تأكد خروجهما من سباق البطولة ويحتاج 
»البرتقالي« الى فوز واحد من مباراتيه امام القادسية 
اليوم او الكويت االثنني املقبل وخالف ذلك يتساوى 
كاظمة والكويت في الرصيد من النقاط وعليه جتري 
بينهما مباراة فاصلة لتحديد اللقب ووصيفه علما 
بأن املباراة اخلتامية للمسابقة ستكون بني العربي 

والقادسية الثالثاء املقبل.
ويأمل القادسية مصاحلة جماهيره ورد اعتباره 
من كاظمة الذي هزمه بالذهاب 3-2 ايذانا بانطالقة 

»برتقالية« متوهجة وانحسار بريق »االصفر« وفقدانه 
اللقب الذي بحوزته للمواسم الثالثة املاضية.

وحقيقة فإن العبي كاظمة بقيادة املدرب الصربي 
الكسندر ومساعده الوطني خالد البحوه ميتلكون 
مقومات الفوز خصوصا ان القادسية سيخوض املباراة 
وهناك احتمال كبير في غياب محترفه التونسي نور 
الدين حفيظ وجنم االصفر واملنتخب الوطني سعد 

صالح للسبب ذاته.
ويعتمد القادسية على جنومه زيد الكاظمي وعامر 
السليم وحسني الشطي وخالد الدويسان ويوسف 
البلوشــــي وبشــــار احمد وحمد الشايجي، وناصر 
عبدالصمد في صورة اساســــية والذين تنتظرهم 

مهمة صعبة ولكنها ليست مستحيلة.
ولن تقل مبــــاراة العربي والكويت اهمية حيث 
ستكون عامرة بالندية واالثارة بداية من الدافع للفوز 
لكليهما ألن »االخضر« يســــعى الى رد اعتباره من 
اخلســــارة التي مني بها امام ضيفه في لقاء الذهاب 
1-3 واســــتعادة توازنه الفني واملعنوي استعدادا 
للقاء القادسية على امل ضمان مكان له على منصة 
التتويج في ختام املسابقة، اما »االبيض« فيلعب رافعا 
شــــعار »ال بديل عن الفوز« على امل فوز القادسية 
على كاظمة ما يدخله في حسبة جديدة يطمح لهما 
وهي »الفاصلة« ولكن االهم ما ســــيقدمه ويحققه 

اليوم وبعدها يكون لكل حادث حديث.

عربية متفرقات

 قرر اجلهاز الفني للزمالك بقيادة حسام 
حســـن إيقاف مهاجم الفريـــق عمرو زكي 
وحرمانه من التدريبات حتى يخضع للتحقيق 
من قبل مجلس إدارة النادي بسبب تخلفه 

عن التدريبات منذ 5 ايام دون عذر.
 تق��ام اليوم 3 لقاءات ف��ي ختام اجلولة ال� 
16 من الدوري الس��عودي لكرة القدم يش��كل 
لق��اء اله��الل واألهلي أكثرها أهمي��ة واهتماما 
ل��دى املتابعني، خاصة بعد خس��ارة الهالل في 
اجلول��ة املاضي��ة للم��رة األولى في املس��ابقة 
وهو م��ا يحتم عليه اليوم ض��رورة تعويضها 
واحملافظة على فارق النقاط ال� 4 الذي يفصله 
عن الش��باب مط��ارده ولقي مدرب��ه البلجيكي 
ايري��ك غيريتس انتقادات ح��ادة ألول مرة مع 
العبيه بعد اخلس��ارة من النصر وهو ما يأمل 
اليوم في إعادة البس��مة جلماهيره فيما اليزال 
األهلي يحاول التمس��ك بفرصته في احملافظة 
على املركز الرابع وان كان الفريق قد عاد ألدائه 
الس��ابق في اجلولتني األخيرت��ني ويعتبر لقاء 

اليوم أقوى لقاءات اجلولة.
 توج الغرافة بطال ملســـابقة كأس جنوم 
قطر األولى لكرة القدم بعد فوزه الســـاحق 

على األهلي 5 ـ 0 في املباراة النهائية.
وســـجل البرازيلـــي كليمرســـون )8 و38 
و78( والعراقي يونـــس محمود )45 و72( 

األهداف.
واللقب هو األول للغرافة هذا املوســـم، في 
حني حصل ام صالل على لقب بطل مسابقة 

كأس الشيخ جاسم.
من جانبه، عانى األهلي بشكل كبير خاصة 
بعد طرد قلبي الدفاع مشـــعل العنزي )19( 

واحمد شهداد )30(.
 أح��رز فيردر برمي��ن األملان��ي لقب بطل 
النس��خة األولى من الكأس الس��وبر اإلماراتية 
� األملاني��ة لكرة الق��دم بعد ف��وزه على العني 
اإلمارات��ي 2 � 1 على س��تاد خليفة بن زايد في 

العني.
وس��جل البيروفي كالوديو بيتزارو )41 و44( 
هدف��ي برمي��ن، وعبدالعزيز فاي��ز )59( هدف 

العني.
وتقرر ان تقام الكأس الس��وبر حتى عام 2016، 
وهي ستجمع س��نويا بطلي الكأس او الدوري 
في البلدين وذلك في إطار االتفاقية بني االحتاد 
األملان��ي لكرة القدم وقن��اة دبي الرياضية التي 

تنقل مباريات »البوندسليغا«.


