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اجليالني إلى املغرب والبرازيليون »باي باي«

العربي رائع في ختام موسمه.. وفوزي أثبت جدارته
ودع فري���ق النادي العربي 
الموس���م بإعالنه  منافس���ات 
التأهل عن جدارة واستحقاق 
النهائي لبطولة  للدور نصف 
االندية الخليجية ال� 26 لالندية 
الدوري والكأس، حيث  ابطال 
ابى االخضر ان يختتم موسمه 
دون ان يترك بصمة يشار لها 
بالبنان بعد ان حقق الصعب 
خارج ارض���ه وألحق الهزيمة 
بالعربي القطري 2 - 0 ضمن 
الدور ربع النهائي من البطولة 
اول من امس ليعلن تأهله الى 
نصف النهائي والمقرر اقامته 
مع بداية الموسم المقبل علما أن 
القرعة المحددة لطرفي مباراتي 
الدور نصف النهائي ستعلن في 

6 يونيو المقبل.
وتعتبر ه���ذه المباراة هي 
االخيرة لالعب���ي االخضر في 
المقرر  الجاري، ومن  الموسم 
ان يغ���ادر المحترف المغربي 
عبدالمجيد الجيالني اليومين 
المقبلين الى المغرب في اجازة 
خاصة تستمر ثالثة اسابيع كما 
سيغادر الالعبون البرازيليون 
فابيو وجوني وواالس عائدين 
الى بالدهم بشكل نهائي النتهاء 
عقوده���م وعدم رغب���ة ادارة 

االخضر في التجديد لهم.
ومن المقرر ان يحسم مجلس 
االدارة موقفه من الجهاز الفني 
للفري���ق اليومي���ن المقبلين، 
بعد ان اثبت الم���درب القدير 
فوزي ابراهيم مقدرته الفائقة 
المباريات وحسن  على قراءة 
ادارتها واس���تطاع االخذ بيد 
العبيه لتجاوز اآلثار السلبية 
البطوالت  الخفاقاته���م ف���ي 

المحلية.
والمتابع للمباراة ش���اهد 
بوضوح ان فوزي لم يهدأ طوال 
ال� 90 دقيقة وظل يستكش���ف 
مواط���ن الق���وة والضعف في 
الخصم ويوجه العبيه طوال 
ش���وطي المباراة في المنطقة 
المخصصة، له ولم يركن الى 
دك���ة االحتي���اط، وخير دليل 
على ذل���ك هو اجراؤه التبديل 
التكتيك���ي في الش���وط االول 
حيث ادخل حسين الموسوي 
المباراة قبل  ليعتاد على جو 
ان يستفيد منه بالشكل الكامل 

مباراة منذ فترة طويلة وهو ما 
أثر على لياقة العبيه باالضافة 
إلى غياب العبه كابوري وعدم 

ظهور بيسكو بمستواه.
وأشار إلى أنه رغم التغييرات 
الموفق���ة في الش���وط الثاني 
والتي كان له���ا تأثير إيجابي 
إال أن تألق حارس مرمانا خالد 
الرشيدي صنع الفارق وحافظ 

على تقدمنا.
وأض���اف: أعتقد ان العربي 
القط���ري واجه ظروفا صعبة 
بسبب االصابات وحاالت الغياب 
الكثيرة ونحن لعبنا من أجل 
هذا السيناريو الذي شاهدناه 
في المباراة، بأال يدخل مرمانا 
أي هدف في الشوط االول مع 
استغالل اندفاع العربي الهجومي 

في تشكيل هجوم مرتد.
إلى سيناريو  ولقد وصلنا 
المباراة الذي خططت له بنسبة 
70% قبل المباراة ونجحنا في 
تحقيق ما سعينا إليه من خالل 
المتواصل في وسط  الضغط 

الملعب.
واكد فوزي ان اس���لوب لعب 
العربي القطري ساعدنا على الفوز 
فلقد الحظت ان هناك مساحات 
كبيرة في المناطق الدفاعية لهم 
استطعنا استغاللها بالشكل االمثل 
وضاعت من العبينا انفرادات كانت 
كفيلة بزيادة الغلة من االهداف، 
مشيرا الى ان العربي القطري من 

الفرق التي تستحق االحترام.

الحشاش: التأهل أبلغ رد

الكرة  من جهته، قال مدير 
سامي الحشاش ان الفوز جاء 
للرد على كل من شكك في بلوغ 
االخضر لهذا الدور من البطولة 
بعد خسارتنا مرتين من االهلي 
االماراتي وانس���حاب االهلي 
البحريني وقدمنا افضل عروضنا 
هذا الموسم لنثبت ان تأهلنا الى 
نصف النهائي كان عن جدارة 
واستحقاق بعد ان تألق جميع 
الالعبين، الفت���ا الى صعوبة 
المباراة قبل انطالقها حيث ان 
الفريقين خسرا المنافسة على 
االلقاب المحلية وكانت المباراة 
فرصتهم الوحيدة للمنافس���ة 

على لقب خارجي.
مبارك الخالدي  ٭

العربي الى الدور نصف النهائي 
للبطولة.

إبراهيم  ف���وزي  أبدى  وقد 
سعادة بالغة بالفوز الذي حققه 
النهائي،  وتأهله للدور نصف 
وقال في المؤتمر الصحافي الذي 
عقد عقب المباراة ال شك أنني 
سعيد بالنتيجة التي حققناها، 
العربي القطري لم يخض أي 

في الشوط الثاني عبر تسجيله 
الثغرة  الثاني مستغال  الهدف 
الدفاعية للفريق القطري الذي 

لعب بثالثة مدافعين.
كما استطاع فوزي المحافظة 
على النسق العام لالخضر في 
الش���وط الثاني وكان بامكانه 
تسجيل نتيجة اكبر لوال سوء 
الحظ الذي الزم الالعبين ليقود 

فوزي إبراهيم جنح في قيادة األخضر للفوز

)رويترز( مهدي املوسوي في كرة مشتركة مع العب العربي القطري  

ميرزا لـ »األنباء«: نصف نهائي 
»أبطال اخلليج« بالقرعة

أعلن األمني العام املساعد للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون 
اخلليجي لكرة القدم ميرزا أحمد أن الدور نصف النهائي من دوري 
أبطال اخلليج الـ 26 سيكون بنظام القرعة وليس عن طريق التوزيع 

املوجه، لذلك قد يلتقي فريقان من دولة واحدة في هذا الدور، الفتا إلى 
أن القرعة ستقام في الدوحة 6 يونيو املقبل.

وبني ميرزا، في اتصال هاتفي لـ »األنباء«، أن اليوم الذي ستجرى 
فيه القرعة سيشهد ايضا قرعة بطولة الناشئني حتت 17 سنة 

وبطولة املنتخبات األوملبية حتت 23 سنة، لذلك فضلت اللجنة إقامة 
القرعة في قطر، مشيرا إلى أن الدور نصف النهائي سيكون بنظام 

الذهاب واإلياب وسيقام في نهاية سبتمبر وأول أكتوبر املقبلني، 
ونفس احلال للمباراة النهائية ستكون في أواخر أكتوبر واألول من 

نوفمبر بنظام الذهاب واإلياب.وأضاف أن اللجنة تدرس حاليا أن 
تختتم بطولة دوري أبطال اخلليج في املوسم نفسه أي في شهر 

يونيو بدال من نوفمبر، كما ستضع اجلدول الزمني ملباريات الفرق 
املشاركة في البطولة مبا يتوافق مع مباريات الفرق األخرى من 

نفس الدولة املشاركة في دوري أبطال آسيا وكأس االحتاد اآلسيوي 
لكي يستطيع كل احتاد ترتيب جدوله بصورة مناسبة.وأوضح 

ميرزا أن اللجنة املنظمة ستخاطب في منتصف يونيو املقبل 
االحتادات اخلليجية لتسمية الفرق املشاركة في بطولة املوسم 

املقبل، مشيرا إلى أن نظام البطولة لن يتغير بسبب النجاح الكبير 
الذي القاه هذا املوسم.

عبدالعزيز جاسم  ٭

القادسية ينتزع كأس الصاالت من الفحيحيل

توج القادسية بطال لكأس الصاالت في نسختها 
الثانية بفوزه املستحق والكبير على الفحيحيل 
حامل اللقب 7 - 4 في املباراة النهائية التي أقيمت 
أول من أمس في ختام املوسم احمللي وسط حضور 

جماهيري غفير في صالة نادي اليرموك.
وقام رئيس احتاد الكرة الش����يخ طالل الفهد 
بتسليم الكأس لقائد القادسية مشاري النكاس، 
وتوزيع امليداليات على أصحاب املركزين األول 
والثان����ي بحض����ور وليد الفلي����ج رئيس نادي 
الفحيحيل وفواز احلساوي رئيس نادي القادسية 
وعبداللطيف الدواس عضو مجلس إدارة االحتاد 
وسهو السهو سكرتير االحتاد ورئيس وأعضاء 
جلنة الصاالت.وحتظى كرة الصاالت بش����عبية 
كبيرة بني عشاق اللعبة في ظل التنظيم اجليد 
من جلنة الص����االت لبطولتي الدوري والكأس، 
فضال عن ظهور بعض األسماء احمللية مبستويات 
رائعة خطف����ت األنظار، إلى جانب تواجد نخبة 
مميزة من احملترفني الذين أضافوا ملسة جمالية 

على منافسات املوسم الرياضي.
وكان املنظر اجلماهيري الكبير ابرز مشاهد 
املباراة النهائية، حيث امتألت الصالة قبل بداية 
املباراة بساعة باجلماهير، التي حضرت ملساندة 

الالعبني واالستمتاع مبهارات جنوم الفريقني.

حبيب دينامو البطولة

واقيمت املباراة اخلتامية، وسط أجواء تنظيمية 
جيدة حتسب العضاء جلنة الصاالت، ومن بينهم 
خالد صالح حبيب دينامو اللجنة واملنسق العام 
لبطولة الكأس، والذي بذل مجهودات كبيرة لكي 

تخرج تلك املناسبة بتلك الصورة.

ونال جنم القادسية ناصر املسند نصيب االسد 
من هتافات اجلماهير بعد تألقه الالفت وقدرته 
على حسم اللقاء لصالح فريقه في الوقت االضافي 
من خالل تسجيله أربعة اهداف، ليؤكد مجددا انه 

جنم موسم الصاالت دون منازع.
وحسم القادسية الشوط االول لصاحله 2 - 1، 
حيث سجل له احملترف البرازيلي خافي وناصر 
املسند، فيما احرز هدف الفحيحيل فهد السهلي.

وأدرك الفحيحيل التعادل في بداية الشوط الثاني 
بواسطة جنمه املميز شاكر املطيري الذي كان سببا 

رئيسيا في تأهل فريقه للمباراة النهائية.
وتقدم القادسية مجددا بهدفني متتالني حمال 
توقيع خافي، ليرد الفحيحيل بهدف تقليص الفارق 

الى هدف عن طريق االيراني حسني كرميي.
وفي اللحظات االخيرة خطف االيراني محمد 
زادة هدف التعادل للفحيحيل ليحافظ على حظوظ 
فريقه في انتزاع الفوز، بعد ان تأجل حسم القاء 
للوقت اإلضافي، عقب انتهاء الوقت األصلي بأربعة 

أهداف لكل فريق.
وفي الشوط االضافي الثاني، قلب ناصر املسند 
املوازين، ومزق شباك الفحيحيل بثالثة أهداف 
هاتريك مس����تغال مهاراته العالي����ة في املراوغة 
والتحكم بالكرة، ومباغتة املدافعني لينهي اللقاء 

لصالح القادسية 7 - 4.
كما لفت االنظار في املباراة النهائية، حارس 
القادسية املتألق س���يد املوسوي احد أفضل 
حراس كرة الصاالت هذا املوسم.في حني ادار 
اللقاء بكفاءة واقتدار الطاقم التحيكمي املكون 
من فيصل الشطي وعزيز امان واحلكم امليقاتي 

عواطف القالف.

الشيخ طالل الفهد يسلم الكأس لقائد القادسية

ناصر املسند مير من العب الفحيحيل

120 العبًا في »عربية اجلمباز« ميثلون 17 دولة

الرهيب يفوز بكأس الداود

تنطلق البطول���ة العربية الثالثة للجمباز 
الفن���ي للرجال التي تقام برعاية نائب رئيس 
مجلس الوزراء وزير اإلسكان ووزير التنمية 
الشيخ أحمد الفهد االثنني املقبل بصالة املغفور 
له عبدالعزيز اخلطيب بالنادي العربي مبشاركة 
عربية واس���عة وغير مسبوقة وألول مرة في 
تاريخ اللعبة على املستوى العربي منذ تأسيس 
االحتاد مبشاركة جميع الدول العربية االعضاء 

باالحتاد والبالغ عددها 17 دولة عربية.
وتعد هذه املرة هي األولى التي يكتمل فيها 
العدد دون أي غياب عربي باستثناء الدول التي 
ال تتمتع بعضوية االحت���اد العربي للجمباز 
كدول مثل موريتاني���ا وجيبوتي والصومال 
وعمان على الرغم أن املش���اركة تأتي في ظل 

ظروف غير عادية.
ويسبق انطالقة البطولة عقد عدة اجتماعات 
تبدأ باجتماع رؤساء الوفود املشاركة برئاسة 
رئيس االحتاد العربي سيف بوعدل ومشاركة 
رؤس���اء الوفود ثم االجتماع الفني للبطولة 

واجراء القرعة ثم اجتماع جلنة التحكيم.
من جانبه، رحب رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة الشيخ طالل الفهد باألشقاء العرب في 
بلدهم الثاني وقال ان هذه املش���اركة العربية 
الواس���عة في هذا العرس الرياضي تشريف 
للكوي���ت ومفخرة يعتز به���ا كل الرياضيني، 
وتؤكد مكانة الكويت الرياضية في قلوب جميع 

العرب.
وعبر عن متنياته أن تتسم منافسات البطولة 
بالقوة واإلثارة واملستوى الفني الرفيع، مشيرا 
الى ان الفوز باللق���ب في مثل هذه البطوالت 
العربية مهم بقدر الفرحة التي يلتئم فيها الشمل 
العربي واالستفادة من خالل تبادل اخلبرات بني 
الالعبني واالدرايني واكتساب اخلبرات لإلعداد 

للبطوالت اإلقليمية والدولية املقبلة.
وتقدم الفهد نيابة عن اعضاء اللجنة املنظمة 
للبطولة وجميع العاملني بها عن خالص التقدير 
والثناء للشيخ أحمد الفهد على موافقته الكرمية 
لرعايته السامية للبطولة ودعمه الالمحدود 
للعائلة الرياضية الكويتية، مؤكدا ثقته الكبيرة 
باملشاركني باللجنة وحرصهم اجلماعي على 

العمل بروح الفريق الواحد.
من جانبه، أعلن أمني س���ر احتاد اجلمباز 
ورئيس االحتاد العربي للجمباز سيف بوعدل 
أنه تسلم رسميا موافقة جميع الدول املنتسبة 
باالحتاد العربي ووصل عدد املش���اركني أكثر 
من 120 رياضيا وهو رقم قياسي جديد ونادر 

في تاريخ اللعبة.
وق���ال ان منتخب���ات اليمن والس���عودية 
واالمارات وسورية ومصر واجلزائر وتونس 
ولبنان وقطر ولبنان والبحرين وفلس���طني 
واالردن والعراق واملغرب وليبيا ستتواجد في 

الكويت أثناء هذه التظاهرة الرياضية.

فاز فريق الرهيب بكأس بطولة الداود األولى 
لكرة القدم للناش���ئني حتت 17 سنة للمالعب 
الترابي���ة بعد تغلبه في املباراة النهائية على 
فريق قطعة 2 بنتيجة 3 - 0، وأقيمت البطولة 
على ملعب الداود في اجلهراء حتت رعاية معهد 
توب س���نتر للكمبيوتر، وبعد انتهاء املباراة 
قام مدير معهد توب سنتر للكمبيوتر يوسف 
العن���زي بتقدمي ال���كأس وامليداليات الذهبية 

لفريق الرهيب.
من جانبه، قال يوس���ف العنزي إن املعهد 
يتشرف برعاية مثل هذه البطوالت الرياضية 
للشباب وهو دور جميع املؤسسات والشركات 
في القطاعني األهلي واخلاص ملا لهذه البطوالت 

من دور كبير في تنشئة الشباب على الرياضة 
واكتسابهم اللياقة، مضيفا انه إلى جانب ذلك 
فإن إقامة مثل هذه البطوالت تش���غل الشباب 

بشيء مفيد.
من جانبه، قال شاكر الداود مدير البطولة 
ان بطولة الناش���ئني حتت 17 سنة تقام ألول 
مرة على املالعب الترابية في محافظة اجلهراء 
ونتمنى أن تنتقل لبقية احملافظات خصوصا 
ان هذه الس���ن بحاجة إلى الرعاية واالهتمام 
واالنشغال بشيء مفيد، وشكر الداود كل من 
ش���ارك أو س���اهم في إجناح كأس الداود في 
موس���مه األول واعدا إياهم بتطوير البطولة 

مستقبال وبشكل أفضل.

ميرزا أحمد


