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المطوع: الفوز على التضامن بوابة عودة األخضر.. والموسم انتهى عندخلف
عبداهلل العنزي 

للمرة االولى هذا املوسم حقق 
العربي فوزه الثاني على التوالي 
بعد ان عجز طوال مشاركاته في 
كأس االحتاد والدوري املمتاز عن 
حتقيق انتصارين متتالني، وهو 
االمر الذي حتقق اول من امس 
عندما تغلب على التضامن في 
الدور ربع النهائي لكأس سمو 
ولي العهد 1-0، وعلى الرغم من 
ان ابناء القلعة اخلضراء الذين 
خاض����وا ثاني لق����اء لهم حتت 
ادارتهم اجلدي����دة احتاجوا الى 
وقت اضافي لتسجيل اسبقيتهم 
عل����ى خصمهم التضامن، اال ان 
اجلماهير العرباوية بدت سعيدة 
اكثر من أي وقت مضى بهذا االداء 
الذي يعاني من  اجليد لفريقها 

غيابات عديدة في صفوفه.
العرباوية  وكانت اجلماهير 
قد قام����ت مبس����يرة احتفالية 
اقامة  القادسية مكان  من نادي 
املب����اراة ال����ى املنصورية مقر 
العربي احتفاال بالفوز،  النادي 
وقد طالبت اجلماهير عبر الفتات 
حملتها في املباراة رئيس النادي 
احلالي الش����يخ سلمان احلمود 
باالس����تمرار في رئاسة النادي 

للمرحلة املقبلة.
الفريق  اكد مدير  من جانبه 
عبدالعزيز املطوع ان الفوز على 
التضامن هو بوابة العودة الى 
ان  سكة االنتصارات خصوصا 
املباراة جاءت صعب����ة للغاية 
والفريق اخلصم قدم كرة راقية 
يستحق عليها التحية ولكن كنا 
وما زلنا نثق بأبنائنا الالعبني 
الذي����ن حقق����وا النتيجة األهم 
وتأهلوا الى الدور نصف النهائي 

من املسابقة.
وب����ني املط����وع ان اللجن����ة 
املؤقتة وعلى رأس����ها الش����يخ 
س����لمان احلمود دعمت الفريق 

لألندية انه سيتكفل بعالج أي 
الع����ب يصاب اثن����اء انضمامه 

للمنتخب.
يذك����ر ان خلف اصيب اثناء 
اللقاء احلاسم بني الكويت وعمان 
في مسقط بداية الشهر اجلاري 
السلبي  انتهى بالتعادل  والذي 
بني املنتخبني وتأهل االزرق على 

ضوء ذلك الى كأس اسيا.

السابقة وقد  كثيرا في املرحلة 
ابلغوا الالعبني بأنهم سيتلقون 
مكاف����آت بعد كل فوز يحققونه 
ونحن نشكرهم على الدور الذي 

يقومون به.
وتوقع ان يكون لقب كأس سمو 
ولي العهد من نصيب الفائز في 
لقاء االخضر والقادسية في نصف 
النهائي الن هذه املباراة بطولة 

جراغ واجلزائري امير سعيود 
وعلي مقصيد والبوليڤي خواكني 
وكذلك االمر خلالد عبدالقدوس 
الذي شارك مؤخرا في تدريبات 
الفريق، اال انه بني ان املوس����م 
انتهى بالنسبة الى خالد خلف 
بعد ان تعرض الصابة قوية اثناء 
مشاركته مع االزرق في تصفيات 

كأس اسيا.

في العربي الي����وم حفل تكرمي 
لالعبي الفريق بعد الوصول الى 
الدور نص����ف النهائي في كأس 
سمو ولي العهد، وهذا هو ثاني 
تكرمي للفريق في نفس االسبوع 
بعد التكرمي االول الذي جاء بعد 
الفوز على النصر في لقاء الدور 

االول.
من جانب آخر تكفلت اللجنة 

في حد ذاتها ونهائي مبكر ومن 
العربي  ينجح في الوصول من 
والقادسية الى املباراة النهائية 

هو الذي سيحقق اللقب.
وب����ني املط����وع ان صفوف 
االخضر س����تكون مكتملة في 
املباراة املقبلة امام الساملية في 
بطولة الدوري املمتاز وذلك بعودة 
اغلب الالعبني املصابني وهم محمد 

واشار املطوع الى ان العربي 
لم يفقد االمل بع����د في بطولة 
الدوري وسنلعب بقية مبارياتنا 
من اجل الفوز، فأمل حتقيق اللقب 
م����ازال قائم����ا وان كان ضعيفا 
وسنرى ما ستسفر عنه نتائج 
فرق الصدارة التي نتمنى ان تأتي 

لصاحلنا.
الى ذلك تقيم اللجنة املؤقته 

االنتقالية املكلفة بإدارة شؤون 
احتاد الكرة بعالج العب العربي 
خالد خلف في املانيا او اجنلترا 
بعد عرض حالته الصحية على 
االطب����اء هن����اك واملفاضلة بني 

الدولتني لسفر الالعب اليها.
وتأتي ه����ذه اخلط����وة من 
اللجنة االنتقالية التزاما بوفاء 
احتاد الكرة الذي سبق ان اعلن 

العربي يحقق فوزه الثاني على التوالي للمرة األولى هذا الموسم

عدنان السيدفيصل القناعي

العربي اجتاز عقبة التضامن بصعوبة وتأهل إلى الدور نصف النهائي لكأس ولي العهد

سامح الهاجري سجل هدف الفوز للصليبخات على الكويت في الثواني األخيرة

حسني بهبهاني يسلم اجلائزة الذهبية بحضور الشيخ أحمد اجلابر وعادل الغريب

»يد« الصليبخات يهزم الكويت بصعوبة ..و السالمية أوقف 4 العبين

داخل ال� 9 أمتار ويسجل، وحاول 
الكويت تدارك األمر بتحويل مركز 
الغربللي في الدفاع ولكن طه كان 
ذكيا بالذهاب نحو املنتصف الى 
جانب جن����اح فيصل صيوان في 
التس����جيل في األوقات املناسبة، 
وش����كل ثنائيا ناجحا مع العب 
الدائرة س����امح الهاج����ري الذي 
سجل 4 أهداف في الشوط األول 
وجنح احمد الكندري في تشكيل 

العتيبي بعيدا  األيسر مش����اري 
عن مستواه وكان األجدر مبدرب 
الكويت ميشيل استبداله وإشراك 

عبدالناصر محبوب.
وفي اجلبهة األخرى، فقد كان 
اللعب عند الصليبخات  لتنويع 
أثره اإليجابي في فتح دفاع األبيض 
ففي البداية كانت اخلطورة متركزة 
عند مشاري طه، حيث استقل عدم 
خروج الغربللي ملقابلته ليصل الى 

الطريق الصحيح وخاصة الغربللي 
الذي أثبت انه جنم قادم بقوة الى 
الصفوف األولى بتسجيله 10 أهداف 
الى جانب بروز الناش����ئ الواعد 

مشعل طه في اجلناح األمين.
واألهم من كل ذلك العب الدائرة 
عبدالرحمن البالول الذي كان جنم 
الدفاع في فريقه سبب الى جانب 
إزعاجه لدفاع الصليبخات طوال 
ال� 60 دقيق����ة، فيما كان اجلناح 

ثوان وأرس����ل كرة طويلة لترتد 
على فريقه ويس����جل عبدالعزيز 
الفيلكاوي هدف التعادل خليطان 
اللقاء  في آخر ثانيت����ني لينتهي 

بالتعادل 26-26.
ويرفع الشباب رصيده الى 9 
نقاط مشاركا اليرموك في املركز 
السادس، فيما رفع خيطان رصيده 

الى 7 نقاط.
أدار اللقاء الدوليان علي عباس 

ووليد ابل.
وتقام اليوم مباراتان في ختام 
التاس����ع، حيث يلتقي  األسبوع 
النصر )5 نقاط( مع الساحل في 
اخلامسة عصرا وفي اللقاء الثاني 
سيلعب الصديقان اللدودان العربي 
)15( مع القادسية )6( في السادسة 
والنصف واللقاء يعتبر الفرصة 
األخي����رة لألصفر إلبقاء بصيص 

األمل للتأهل الى دوري الكبار.

السالمية أوقف 4 العبين

على صعيد آخر، أوقف مجلس 
إدارة نادي الساملية 4 العبني من 
اليد مباراتني  الفريق األول لكرة 
وهم: يوس����ف الفضلي، عبداهلل 
الذياب، محمد الصالل وعبدالعزيز 
جنيب، عل����ى إثر املش����ادة التي 
حصلت بني بع����ض الالعبني في 
املعسكر الذي أقامه الفريق األسبوع 
املاض����ي في اإلمارات اس����تعدادا 

جبه����ة ناحية اجلناح األيس����ر، 
وكذلك اجلناح األمين أنور مفرح 
وهذا ما جعل الفارق يتسع الى 3 
أهداف ليطلب مدرب الكويت وقتا 
مستقطعا ويحول دفاعه الى 3 � 2 
� 1 وهذا ما أعاد األبيض الى املباراة 
من جديد. وكان للخبرة دور كبير 
في الشوط الثاني عندما استعان 
الكويت بقائده عل����ي املذن الذي 
جنح ف����ي تهدئة العبيه ليحققوا 
التقدم للمرة األولى ولكن وقوع 
مدرب األبيض في عدة أخطاء أدى 
الى تفوق الصليبخات عندما أصر 
على مشاركة خالد البرك في الدفاع 
ليحصل على اإليقاف الثالث ويحرم 
من تكملة املباراة الى جانب طلب 
وقت مستقطع في غير محله حول 
بعده الصليبخ����ات دفاعه الى 3 
� 3 لتتح����ول األفضلي����ة لصالح 
الصليبخات وكانت نقطة التحول 
الهجومي للصليبخات  في األداء 
عندما شارك محمد فالح بدال من 
محسن الهاجري في مركز صانع 
األلعاب واس����تطاع فالح بهدوئه 
املعتاد ان يسجل 3 أهداف في محلها 

الى جانب متريراته املتقنة.
أدار اللق����اء الدوليان جاس����م 

السويلم وأحمد املطوع.
ووضع الشباب نفسه في موقف 
محرج عندما استعجل احلارس 
عبدالرزاق البلوش����ي في آخر 10 

حامد العمران
لم يتنفس الصليبخات الصعداء 
إال مع صافرة نهاية املباراة التي 
الكويت عندما سجل  جمعته مع 
س����امح الهاجري هدف الفوز في 
آخر 9 ث����وان لينتهي اللقاء بفوز 

الصليبخات 32 � 31.
الشوط األول 18 � 15 في املباراة 
التي جرت ام����س األول في إطار 
منافسات األسبوع التاسع لدوري 
الدمج لكرة اليد على صالة الشهيد 
فهد األحمد في الدعية. وبذلك بات 
الصليبخات قاب قوسني أو أدنى 
من إعالن تأهله الرسمي الى دوري 
الكبار الذي سيضم 6 فرق، فيما 
بقي الكويت على رصيده السابق 
11 نقطة ومازالت آماله كبيرة في 
التأهل. وفي لقاء آخر، حقق كاظمة 
فوزا معنويا على اجلهراء 28 � 24 
)14 � 10( ليرفع الفائز رصيده الى 
7 نقاط، فيم����ا بقي اجلهراء على 

رصيده السابق ب� 5 نقاط.
وبالعودة للقاء اإلثارة استطاع 
شباب األبيض ان يقدموا مباراة 
كبيرة على الرغم من غياب القوة 
الضاربة في اخلط اخللفي محمد 
الغربلل����ي لإلصابة، إال ان ثالثي 
الغربللي  اخلط اخللفي عبداهلل 
البرك  وعبداهلل اخلميس وخالد 
كان����وا عل����ى ق����در املس����ؤولية 
واس����تطاعوا قي����ادة الفريق الى 

القناعي والسيد وبدر إلى الدوحة

خالص العزاء لفيصل بوحمد
انتقل إلى رحمة اهلل تعالى املرحوم فيصل ناصر احلمادي حفيد 
عضو مجلس إدارة احتاد كرة القدم االسبق فيصل بوحمد واألسرة 
الكروي���ة، إذ تتقدم لذوي الفقيد بخالص العزاء وصادق املواس���اة 
نسأل الباري عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح 

جناته »إنا هلل وإنا إليه راجعون«.

يغادر بعد ظهر اليوم الزمالء فيصل القناعي أمني السر العام 
بجمعية الصحافيني نائب رئيس االحتاد الدولي للصحافة الرياضية 
وعدنان السيد سكرتير حترير الرياضة في »الوطن« نائب رئيس 
االحتاد العرب���ي للصحافة الرياضية وصادق بدر عضو مجلس 
ادارة االحتاد اخلليجي لالعالم الرياضي للمشاركة في اجتماعات 
اللجنة التنفيذية لالحتاد اخلليجي لالعالم الرياضي والتي ستعقد 

في العاصمة القطرية الدوحة.

»بهبهاني للسيارات« تقدم الجائزة الذهبية
في بطولة الكويت المفتوحة للتنس

دعما منها لألنشطة الرياضية بني الشباب، 
قامت ش����ركة بهبهاني للس����يارات، الوكيل 
احلصري لسيارات بورشه وفولكس واجن 
في الكويت، برعاية بطولة الكويت املفتوحة 
للتنس التي نظمها على مدار أكثر من أسبوعني 

احتاد التنس.
وقد شهد احلفل اخلتامي حضورا متميزا 
في مقدمهم رئيس احتاد التنس الشيخ أحمد 
اجلابر وحسني مراد بهبهاني وعبداهلل علي 
مدير عام فولكس واجن لدى شركة بهبهاني 
وأمني س����ر احتاد التنس عبدالرضا الغريب 
ورئيس اللجنة املنظمة العليا عادل الغريب. 
وقدمت شركة بهبهاني للسيارات خالل احلفل 
اجلائزة الذهبي����ة للبطولة وهي عبارة عن 
س����يارة فولكس واجن جيتا والتي فاز بها 
عبداهلل مقدس، حيث قام حسني مراد بهبهاني 

بتسليم اجلائزة للفائز. 
وقال عبداهلل علي: »ان مشاركة الشركة 
في دعم ورعاية ه����ذه البطولة املهمة يأتي 

في إطار أنشطة املسؤولية االجتماعية التي 
تقوم بها الش����ركة جتاه املجتمع الكويتي، 
حيث كانت الشركة وراء دعم هذه البطولة 
منذ 10 أعوام«. وأضاف: »أن شركة بهبهاني 
تقوم دائما بدعم مختلف األنشطة الرياضية 
واالجتماعية خاصة تلك التي تتعلق بقطاع 
الشباب باعتبارهم الركيزة األساسية في أي 
مجتمع«. وأكد عبداهلل: »أن شركة بهبهاني 
للس����يارات ال تدخر أي جهد ميكن أن يدعم 
األنشطة الرياضية والشبابية وذلك يأتي من 
منطلق حرصها الدائم على مساندة ورعاية هذه 
النوعية من األنشطة خاصة تلك الرياضات 
التي حتتاج إلى املزيد من االنتشار بني الشباب 

الكويتي مثل التنس وغيرها«.
وتابع: »أن شركة بهبهاني للسيارات تؤمن 
بأهمية بطولة الكويت للتنس ملا حتمله اللعبة 
م����ن متعة وإثارة إذ تعتبر من األلعاب التي 
تشهد اقباال كبيرا من جميع الفئات السنية 

خاصة صغار السن«.

من جانب����ه، أثنى رئيس اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة عادل الغريب على الدور الكبير 
الذي قامت به شركة بهبهاني للسيارات ودعمها 
املتواصل للبطولة والذي يؤكد مسؤوليتها 
االجتماعية جتاه األنشطة التي تهم الشباب، 
مضيفا أن هذا الدعم س����اهم بدرجة كبيرة 
في اجناح البطولة. وكان����ت البطولة التي 
استمرت منافساتها خالل الفترة من 17 فبراير 
املاضي إلى 8 اجلاري، قد شهدت اقباال كبيرا 
من الالعبني املس����جلني في األندية واحملبني 
ملمارس����ة اللعبة من اجلنسني ومن ضمنهم 
العبو املنتخ����ب الوطني والعبون دوليون، 
حيث جتاوز عدد املشاركني فيها 500 العب 
والعبة. وكان احتاد التنس قد قام بإعداد خطة 
شاملة لالس����تفادة من هذه البطولة، وإبراز 
املواهب الش����ابة في اللعبة، وقام بتشكيل 
جلنة من عدد من املراقبني ملتابعة مباريات 
البطولة لضم املواهب الش����ابة إلى مدرسة 

النخبة في االحتاد حتت 12 سنة.

الغريب يثني على دور الشركة في دعم البطولة

فهاد: التحكيم 
سبب خروجنا

يحيى حميدان
أك��د أم��ني س��ر نادي 
التضامن ومدير كرة القدم 
بالنادي فهد فهاد أن فريقه 
ظهر ف��ي بطولة كأس ولي 
العهد بحلة مغايرة مختلفة 
عم��ا كان عليه في الدوري 
بفض��ل  وذل��ك  املمت��از، 
الالعبني واجلهازين  جهود 
إضاف��ة  واإلداري  الفن��ي 
ال��ى ادارة الن��ادي الت��ي 
كان��ت مع الفريق دائما في 
ما  املاضي��ة وهو  الفت��رة 
نت��ج عنه تغيي��ر الصورة 
في كأس ول��ي العهد التي 
ودعه��ا الفريق أمس األول 
بالهزمية ام��ام العربي 1-0 
الى ش��وطني  التمديد  بعد 
الى  فهاد  وأشار  إضافيني. 
ان احلكام ساهموا بصورة 
خ��روج  ف��ي  مباش��رة 
التضام��ن م��ن كأس ولي 
العه��د من خ��الل األخطاء 
الفادحة الت��ي ارتكبت في 

حق فريقه.


