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مواجهة قوية بين الفحيحيل والكويت في »تنشيطية اليد«

واحلارس املتألق احمد الفرحان 
وان كان األبيض يعاني من بعض 
الغيابات وأهمه���ا عبدالرحمن 
البال���ول املوق���وف ولك���ن من 
الفريقان  الفنية يعتمد  الناحية 
على السرعة في اللعب وتنفيذ 
الهجوم املرتد الس���ريع وهذا ما 
املدربان  سيضعه في احلسبان 
سعيد حجازي )الفحيحيل( وكمال 
عقاب )الكويت( ويحاوالن إيقافه 
من خالل العودة الس���ريعة الى 
الدفاع وعدم التفريط واالستعجال 

في الهجوم.

تأهل���ه دون انتظ���ار اليرموك، 
وفريقا الفحيحيل والكويت كالهما 
مؤهالن لتحقيق الفوز فاألحمر 
ميلك مفاتيح اللعب القادرة على 
فرض الس���يطرة عل���ى املباراة 
أمثال سعد سالم وعبدالرحمن 
نشمي وس���عد العازمي واحمد 
سرحان وعبداهلل احمد وفيصل 
العازمي واحلارس الدولي يوسف 
الفضلي، فيما ميلك الكويت العبني 
مميزين امثال عبداهلل اخلميس 
ومشعل طه وعبدالرحمن فخري 
وسعود العنبري وخالد الغربللي 

برصيد 8 نقاط وفرق املواجهات 
املباشرة بني الفرق الثالثة لصالح 
األبيض، إما في حالة خس���ارة 
الكويت فإن حظ���وظ اليرموك 
اما االحتمال  س���تكون األوفر، 
الفحيحيل  األخي���ر فخس���ارة 
او تعادله  اليرموك  وخس���ارة 
فأن الصليبخات سيكون صاحب 

البطاقة الثانية.
عموم���ا بغض النظر عن كل 
االحتماالت املباراة ستكون مثيرة 
ويطمح كل من الفريقني الى الفوز 
حتى يتصدر فرق املجموعة ويعلن 

حامد العمران
تشهد اليوم صالة الشهيد فهد 
األحمد في الدعية ختام مباريات 
الدور التمهيدي للمجموعة األولى 
للبطولة التنشيطية لكرة اليد، 
حيث سيلتقي في املباراة األولى 
الفحيحيل )8 نقاط( مع الكويت 
)7( في الرابعة والنصف مبباراة 
قوية الفائز فيها مولود واخلاسر 
مفق���ود، فيما يلتقي في املباراة 
الثانية اليرموك )6( مع كاظمة 
)2( بلقاء يهم األول الذي ينافس 
على احدى البطاقتني املؤهلتني 
الى الدور قبل النهائي وذلك في 
اللقاء  السادسة مساء، ويعتبر 
الثالث حتصي���ل حاصل حيث 
يلعب النصر )4( مع التضامن 
صاح���ب النقط���ة الواحدة في 
املباراة  الس���ابعة والنص���ف. 
األولى التي جتم���ع الفحيحيل 
مع الكويت ستكون محط أنظار 
فرق املجموعة األولى وذلك ألن 
اخلاسر سيخرج خالي الوفاض 
فيما سيأخذ التعادل بيد الفريقني 
إلى الدور قبل النهائي ألنه األحمر 
س���يصعد إلى النقطة التاسعة 
ويتصدر ف���رق املجموعة، فيما 
يتساوى الكويت مع الصليبخات 
واليرموك إذا فاز في لقائه األخير 

فيصل العازمي أحد األوراق املهمة في الفحيحيل في مواجهة اليوم أمام الكويت

تنطلق اليوم في نسختها الثانية بمشاركة أكثر من 3 آالف رياضي

الفهد يشيد باحتضان ُعمان ألكبر تجمع 
آسيوي في »األلعاب الشاطئية«

القناعي أصدر رزنامة »الشهيد«

الى كلف���ة مالي���ة كبيرة الن 
الشاطئ  منافساتها تقام على 
وحتتاج الى الطبيعة )البحر 
والشاطئ(، وتتيح ايضا فرصة 
لرياضيني كثر ملمارسة هواياتهم 
في رياضات غير اوملبية )جيت 
س���كي(«، فإنه أكد ان »فكرة 
األلعاب الشاطئية هي آسيوية 

احتذت بها القارات االخرى«.
وختم الفهد بالقول »نتطلع 
بع���د االنته���اء م���ن األلعاب 
الشاطئية في مسقط للذهاب الى 
انواع اخرى من الرياضات في 
دورة األلعاب اآلسيوية الشتوية 
السابعة في كازاخستان )آستانة 
واملاتي( م���ن 30 يناير الى 7 

فبراير املقبلني«.
وأقيم���ت دورة األلع���اب 
الش���اطئية االولى ف���ي بالي 

باندونيسيا.

الستضافة حدث رياضي مهم هو 
تأكيد على جناحها في احتضان 
األلعاب، فعمان هي ثاني دولة 
خليجي���ة تس���تضيف دورة 
لأللعاب اآلسيوية بعد جناح 

قطر في ذلك عام 2006«.
وأض���اف الفه���د »حضور 
اللجن���ة االوملبي���ة  رئي���س 
الدولي���ة البلجيكي جاك روغ 
ونائب���ه االملان���ي توماخ باخ 
وبعض اعضاء اللجنة االوملبية 
الدولية من جميع دول العالم 
الى مس���قط تأكيد على جناح 
القارة اآلسيوية في استضافة 

األحداث الكبيرة«.
وإذ اعتب���ر رئيس املجلس 
األوملبي اآلسيوي ان »الهدف 
من األلعاب الشاطئية هو مزج 
السياحة والثقافة والرياضة 
معا، كما ان تنظيمها ال يحتاج 

العاصم���ة  تس���تضيف 
العماني���ة )مس���قط( دورة 
األلعاب اآلس���يوية الشاطئية 
الثانية ابتداء من اليوم حتى 
16 اجلاري مبشاركة أكثر من 3 
آالف رياضي من جميع الدول 
اآلس���يوية يتنافسون في 12 

لعبة.
وقال رئيس املجلس األوملبي 
اآلسيوي الش���يخ احمد الفهد 
في تصريح لوكالة الصحافة 
الفرنسية أمس »أهنئ السلطنة 
عل���ى احتضان اكب���ر جتمع 

رياضي آسيوي فيها«.
ويشرف املجلس االوملبي 
اآلس���يوي على جميع دورات 
األلعاب اآلس���يوية في القارة 

اآلسيوية.
وتابع الفهد: »أشكر السلطان 
قابوس بن سعيد واحلكومة 
اللجنة  العماني���ة ورئي���س 
املنظمة للدورة هيثم بن طارق 
على حسن االستعداد الحتضان 
الرياضيني من القارة اآلسيوية 
الصف���راء، خصوصا ان هذه 
األلعاب تأت���ي بعد أقل من 12 
يوما على ختام دورة األلعاب 
اآلسيوية في غوانزو الصينية 

والتي تكللت بنجاح باهر«.
الفه���د: »األلعاب  واوضح 
اآلسيوية تعطي فرصة للمدن 
املنظمة لبناء البنية التحتية 
للمدينة او البلد، وهذا ما حصل 
في سيئول عام 1986 وبكني 1990 
والدوحة 2006 وغوانزو 2010، 
التي  وما حصل في السلطنة 
بنت مدينة جديدة على البحر 
اسمها موصنعة قرب العاصمة 
مسقط«، مضيفا »بنت سلطنة 
عمان قرية اوملبية سيستفيد 
منها العمانيون واخلليجيون 

في الرياضة والسياحة«.
وأوضح »ان م���ا قامت به 
الس���لطنة من جه���ود جبارة 

الزمي���ل فيصل  أنه���ى 
القناعي أمني س���ر جمعية 
الصحافيني رزنامة »الشهيد« 
لعام 2011، باسم »أبوالفهود« 
وهي الرزنامة السنوية التي 
القناع���ي تخليدا  يصممها 
لذكرى الشهيد فهد األحمد 

رحمه اهلل.
الرزنامة بصور  وتتميز 
نادرة للش���هيد يتم نشرها 
للمرة األولى وكذلك أبيات من 
الشعر تخلد الشهيد وتشيد 

بأبنائه.

الشيخ أحمد الفهد

غالف رزنامة »الشهيد«

القادسية والكويت والنصر يأملون في استعادة كأس االحتاد اآلسيوي التي فاز بها الكويت عام 2009

مجموعة سهلة للقادسية وصعبة على الكويت والنصر

مبارك الخالدي
أجريت في العاصمة املاليزية 
صباح امس قرعة النسخة الثامنة 
من بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 
لك����رة القدم مبش����اركة 32 ناديا 
منها 28 فريقا تأهلت مباشرة الى 
البطولة، و4 فرق هي اخلاسرة من 
الدور التمهيدي من دوري األبطال، 
وقس����مت الفرق الى 8 مجموعات 
تضم كل مجموعة 4 أندية وتنطلق 
منافس����اتها في 2 م����ارس املقبل، 
ويتأه����ل األول والثاني الى الدور 

الثاني املقرر في 24 مايو املقبل.
القادس����ية  القرعة  وأوقع����ت 
النس����خة املاضية في  وصي����ف 
املجموعة الثانية الى جانب الصقر 
اليمني وشورتان األوزبكي وأحد 
اخلاس����رين من تصفي����ات الدور 
التمهيدي لدوري أبطال آسيا، فيما 
وقع الكويت في املجموعة الرابعة مع 
السويق العماني والوحدات األردني 
والطلبة العراقي، وجاء النصر الذي 
يشارك للمرة األولى في البطولة، 
ضمن املجموعة الثالثة التي تضم 
الفيصلي االردني واجليش السوري 

ودهوك العراقي.
يذكر ان االحتاد السوري حامل 
اللقب، سيشارك في الدور التمهيدي 

لدوري أبطال آسيا.

عقلة: مجموعة صعبة

من جهته، اعتبر مدير الكرة في 
نادي الكويت عادل عقلة ان القرعة 
أوقعت األبيض في مجموعة هي 
األصعب حي����ث ضمت فرقا على 
مس����توى عال، فالوحدات يضم 
ع����ددا كبيرا من العب����ي املنتخب 
االردني، وكذلك احلال بالنس����بة 
للطلبة والسويق الذي شارك في 

البطولة اخلليجية.
واضاف في تصريح ل� »األنباء«: 
الكل يرغب في الفوز وبالنس����بة 
لألبيض س����يكون هناك استعداد 
خ����اص للبطولة، حي����ث أعطينا 
االهتمام الكبير للبطوالت احمللية 
على حساب البطولة اآلسيوية في 

املوس����م املنصرم، ولكن ذلك لن 
يتكرر باعتبار ان األبيض هو حامل 

اللقب في النسخة قبل املاضية.

العدواني: نقاتل من أجل السمعة

من جهته، قال مس����اعد مدرب 
النصر مسير العدواني: ان املشاركة 
في البطولة اآلسيوية للمرة األولى 
مفخرة لالعب����ني وفرصة إلثبات 
تواجدهم في محف����ل قاري كبير 
والظهور بصورة مشرفة، والكرة 
في ملعب الالعب����ني إذ مهما عمل 
اجلهاز الفني يبق األداء داخل امللعب 

بيد الالعبني.
وأضاف: ان مجموعتنا صعبة 
جدا وه����ي فرصة لالعبني للقتال 
إلثبات البي����ان التصاعدي للكرة 
التي تعيش نش����وة  الكويتي����ة 
االنتص����ارات، بع����د الفوز بكأس 
غرب آس����يا و»خليجي 20« فالبد 
ان يكون التمثيل مشرفا. وكشف 
العدواني ان النصر يدرس التعاقد 
مع العب محت����رف لدعم الفريق 

استعدادا للبطولة.

متوازنة للعرب في األبطال

وفي دوري أبطال آسيا، أوقعت 
قرعة الدور األول الفرق العربية 
في مجموع����ات متوازنة الى حد 

كبير.
البطولة س����يونغنام  وتفتقد 
ايله����وا الك����وري اجلنوبي بطل 
اثر تغلبه على  السابقة  النسخة 
ذوب آهان اإليران����ي في النهائي 
لفشله في احتالل احد املراكز االولى 

في الدوري احمللي.
يشارك في البطولة 32 فريقا مت 
توزيعها على 8 مجموعات بواقع 4 
فرق في كل مجموعة سيتأهل األول 

والثاني منها الى الدور الثاني.
جاء الهالل السعودي والغرافة 
القط����ري واجلزيرة اإلماراتي في 
املجموعة االولى الى جانب سيباهان 

اإليراني.
الغرافة واجلزي����رة وقعا في 
مجموعة واح����دة ايضا في العام 

املاضي فحقق الفريق القطري الفوز 
ذهابا وايابا 2 � 1 و4 � 2.

كما ان الغرافة والهالل التقيا في 
النسخة املاضية في ربع النهائي في 
مواجهتني مثيرتني للغاية، فحقق 
الهالل فوزا مريحا في الرياض ذهابا 
بثالثية نظيفة، ث����م كاد الغرافة 
يخطف منه بطاقة التأهل الى دور 
ال� 4، فتقدم بثالثي����ة ايضا إيابا 
وفرض وقت����ا إضافيا أضاف فيه 
هدفا رابعا ولكنه تلقى هدفني قاتلني 

في الدقائق ال� 3 االخيرة.
النصر السعودي مع  ويلعب 
االس����تقالل اإليراني وباختاكور 
األوزبكستاني في املجموعة الثانية 
الصعبة، وقد ينضم إليه الس����د 

القطري او االحتاد السوري.
ويس����تضيف الس����د القطري 
االحتاد السوري في الدور التمهيدي 
األول في 12 فبراير، على أن يتأهل 
الفائز من بينهما الستضافة دميبو 
الهندي في 19 منه أيضا في الدور 
الذي س����يحدد  الثاني  التمهيدي 
املتأه����ل منهما الى ال����دور األول 

لالنضمام الى املجموعة الثانية.
وفي املجموع����ة الثالثة، وقع 
االحتاد الس����عودي بط����ل عامي 
2004 و2005 مع الوحدة اإلماراتي 
وبيروزي اإليراني وبونيودكور 
األوزبكستاني، اما الرابعة فضمت 
الريان القطري مع االمارات بطل 
االم����ارات )درج����ة ثانية(  كأس 
والشباب السعودي وذوب آهان 
االيراني. ويلتقي العني اإلماراتي 
في امللحق املؤهل الى الدور األول 
مع الفائز من منطقة شرق آسيا بني 
سريويجايا االندونيسي وموانغ 
تونغ التايلندي في 19 فبراير املقبل 
في العني. ويلعب سريويجايا مع 
موانغ ثونغ في 12 من الشهر ذاته 
في اندونيس����يا. وفي حال تأهل 
العني الى الدور األول فإنه سيلعب 
في املجموعة السادسة التي تضم 
هانغزه����و غرينت����اون الصيني 
الكوري اجلنوبي  وكلوب سيول 

وناغويا غرامبوس الياباني. 

سحب قرعة كأس االتحاد اآلسيوي.. والمباريات تنطلق مارس المقبل

املجموع���ة األول���ى: األنص���ار )لبنان( وناس���اف 
)أوزبكستان( والتالل )اليمن( واخلاسر من ملحق دوري 

أبطال آسيا )2(.
املجموعة الثانية: القادسية )الكويت( والصقر )اليمن( 
وش���ورتان )أوزبكستان( واخلاس���ر من ملحق دوري 

أبطال آسيا )1(.
املجموعة الثالثة: الفيصلي )األردن( ودهوك )العراق( 

والنصر )الكويت( واجليش )سورية(.
املجموعة الرابعة: السويق )عمان( والوحدات )األردن( 

والطلبة )العراق( والكويت )الكويت(.
املجموعة اخلامسة: العهد )لبنان( وفنجاء أو العروبة 

)عمان( والكرامة )سورية( وأربيل )العراق(.

املجموعة األولى: الهالل )الس���عودية( والغرافة 
)قطر( واجلزيرة )االمارات( سيباهان )إيران(.

املجموعة الثانية: االس���تقالل )إي���ران( والنصر 
)الس���عودية( وباختاكور )أوزبكستان( والفائز من 

ملحق غرب آسيا.
املجموعة الثالثة: الوح���دة )اإلمارات( وبيروزي 
)إي���ران( واالحت���اد )الس���عودية( وبونيودك���ور 

)أوزبكستان(.
املجموعة الرابعة: الريان )قطر( واإلمارات )اإلمارات( 

وذوب آهان )إيران( والشباب )السعودية(.
املجموع���ة اخلامس���ة: جيجو يونايت���د )كوريا 
اجلنوبية( وملبورن فيكتوري )أس���تراليا( وغامبا 

أوساكا )اليابان( وتياجنني تيدا )الصني(.
املجموعة السادسة: هانغزهو غرينتاون )الصني( 
وكلوب سيول )كوريا اجلنوبية( وناغويا غرامبوس 

)اليابان( والفائز من ملحق شرق آسيا.
املجموعة الس���ابعة: سيريزو أوس���اكا )اليابان( 
وش���اندونغ ليونينغ )الصني( وشونبوك موتورز 

)كوريا اجلنوبية( وارميا )اندونيسيا(.
املجموعة الثامنة: س���يدني )أستراليا( شنغهاي 
شينهوا )الصني( وسوون سامسونغ بلووينغز )كوريا 
اجلنوبية( وكاشيما انتلرز او بطل كأس االمبراطور 

)اليابان(.

توزيع المجموعات في كأس االتحاد

نتيجة القرعة في دوري األبطال

قمة طاحنة بين األصفر واألبيض في »السلة«

فوز كاظمة والعربي والقادسية في »الطائرة«

الحمد في »قوة الصحراء« للقتال الحر

يحيى حميدان
تشهد صالة نادي الساحل قمة مباريات 
كرة السلة احمللية بلقاء الغرميني التقليديني 
القادس����ية والكويت في ال� 7 مس����اء ضمن 
مباريات اجلول����ة ال� 12 لل����دور التمهيدي 

للدوري.
ويلعب اليوم أيض����ا التضامن )9 نقاط 
م����ن 7 مباريات( مع العربي )10 نقاط من 6 
مباريات( في ال� 5 في صالة نادي الساحل، 
والصليبخات )10 نقاط من 8 مباريات( مع 
الساحل )8 نقاط من 6 مباريات( في صالة 

نادي التضامن في التوقيت نفسه.
وتتجه األنظار الى صالة نادي الساحل، 
حيث تقام قمة طاحنة تقليدية التي حتظى 
باهتمام محبي اللعبة وعشاق الناديني األصفر 
واألبيض، ملا يشكله الفريقان من قوة وثقل 
في اللعبة ملا يضمانه من جنوم على مستوى 

عال محليني أو محترفني.
ويسعى القادسية )10 نقاط من 5 مباريات( 
والكويت )8 نقاط من 4 مباريات( الى خطف 
الفوز ومواصلة االنتصارات، حيث لم يتلق 

أي منهما الهزمية في املباريات التي خاضها، 
وبالتالي فان املباراة ستكون فرصة مناسبة 
الحتالل الصدارة في ختام الدور التمهيدي 
والتأهل الى الدوري املمتاز من املركز االول، 

األمر الذي سيعطيه دفعة معنوية هائلة.
ويدرك مدربا الفريقني املقدوني جوردانكو 
ديڤيدنك����وف )القادس����ية( واألملاني بيتر 
شومر )الكويت( صعوبة املباراة األمر الذي 
سيحمل الالعبني احملليني مسؤولية مضاعفة 
والذين دائما ما يشكلون الفارق في مثل هذه 
املباري����ات الكبيرة. ويعول جوردانكو على 
عبداهلل الصراف وفهاد السبيعي وعبدالعزيز 
احلميدي وأحمد سعود وناصر الظفيري، فيما 
 يركز شومر على جهود راشد رياض وراشد
الرباح وحس����ني عبدالرحم����ن وعبدالعزيز 

فالح.
وستكون املطالبات اجلماهيرية مضاعفة 
على احملترفني األميركي����ني بتواجد جويل 
بوكس ومايكل كريستنسن في األصفر، وبوني 
واتسون ولي روي هيرد في األبيض العطاء 

مجهودات مضاعفة لترجيح كفة فريقهما.

تغلب كاظمة حامل اللقب على الشباب بسهولة 
3-0 ف����ي افتتاح بطولة االحت����اد للكرة الطائرة 
السادسة. وجاءت نتائج األشواط 25-18 و16-25 

و18-25.
وفاز العربي على اليرموك 3-0، )األش����واط 

25-18 و25-19 و25-11(. وتغلب القادسية على 
الفحيحيل 3-0 )األشواط 25-18 و25-15 و22-25(، 
والساحل على الصليبخات 3-0 )االشواط 17-20 
و25-20 و25-20(، والتضامن على اجلهراء 1-3 

)األشواط 22-25 و25-19 و25-21 و17-25(.

تنطل���ق الي���وم بطولة ق���وة الصحراء 
للقتال احلر مبش���اركة كويتي���ة ومصرية 
 وعربي���ة ودولي���ة وتق���ام ضم���ن قوانني
وأنظمة القت���ال احلر املعتم���دة من بطولة 

العالم.
الكويت  البطولة بط���ل  ف���ي  ويش���ارك 

للجيوجيتسو يوسف احلمد ومن مصر بطل 
املصارعة اجليوجيتس���و كرم صالح وبطل 
املالكمة عمر خال���د، ومن االردن بطل الكيك 
بوكسينغ جاد الوحش وبطل التايكواندو مهند 
دعسان، كما يشارك بطل املصارعة اللبناني 

دانيال هالل.

»الصحافيين« تكّرم
بدران اليوم

هوكي الجليد يواجه
فريقاً كندياً

تقيم جمعية الصحافيني في الساعة 
ال� 7 مساء اليوم في مقر اجلمعية حفال 
تكرمييا للزميل زكريا بدران مبناسبة 
مغادرته البالد نهائيا بعد ان قضى في 
العمل الصحافي 30 عاما. وكان مثاال 

للزميل اخللوق والنشيط.
ودعا أمني س����ر اجلمعي����ة الزميل 
فيصل القناع����ي الزمالء لوداع بدران 

بعد مسيرة حافلة بالعطاء.

الوطني لهوكي  يلتقي منتخبن����ا 
اجلليد في الس����اعة ال� 7 مساء اليوم 
عل����ى صالة التزلج فريق����ا كنديا في 
مباراة ودية استعدادا لدورة األلعاب 
التي  الس����ابعة  اآلس����يوية الشتوية 
تستضيفها كازاخستان في 22 يناير 
الى 3 فبراير 2011، وتقام املباراة تخليدا 
لذكرى املغفور لها الشيخة هدى البدر 
احملمد األحمد. وذكر رئيس جلنة الهوكي 
فهيد العجمي ان املباراة تأتي تخليدا 
لذكرى املرحومة الشيخة هدى البدر، 
وستكون محطة مهمة في استعدادات 
املنتخب لآلسياد في كازاخستان، مضيفا 
ان املباراة ستكون باملجان للجماهير، 
معربا عن سعادته وتهانيه بفوز األزرق 

بلقب »خليجي 20«.

فهيد العجمي

»مسيو« يقتنص كأس ناصر صباح األحمد
شهد االجتماع اخلامس لسباق 
اخليل لنادي الصيد والفروسية 
تألق اسطبلي النشاما واالبرق 
وغياب اسطبل النصف والسفير 
والعرين عن حصاد االنتصارات 
في هذا االجتماع، وجنح اجلواد 
البطل مس���يو للنشاما بقيادة 
مورغن في الفوز بكأس وزير 
الديوان االميري الشيخ ناصر 

صباح االحمد واملخصص جلياد 
الدرج���ة الثالثة على مس���افة 
1200 متر بعد قطع املسافة في 
1.16.05ق وبفارق نصف طول 
عن اجلواد غرنوق للنشاما ايضا 
بقيادة انتوني دو، وجاء الهفوف 
للعذاب بقيادة يوس���ف محمد 
في املركز الثالث وكان اجلواد 
حضرموت للعرين قد انطلق في 

البداية بقيادة حمود حميد لكنه 
فقد الصدارة في االمتار االخيرة 

التي جاءت ملصلحة مسيو.
كما تألق اجلواد هال طالل 
السطبل االبرق بقيادة جوفندر 
وكسب كأس رئيس نادي الصيد 
والفروسية الشيخ ضاري الفهد 
املخصصة جلياد الدرجة الثانية 
على مسافة 1400 متر بعد قطع 

املسافة في 1.28.05ق وبفارق 
طول���ني ونص���ف الطول عن 
اجلواد حميدان لدسمان بقيادة 
دو، وجاء اجلواد ابوس���لطان 
للنش���اما بقيادة مورغن في 
الش���يخ  الثالث، وقام  املركز 
علي احلمود باالنابة عن الفهد 
الى اسطبل  الكأس  بتس���ليم 

االبرق.


