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القادسية واالحتاد السكندري 

يوقعان بروتوكول »توأمة«

»ماكونني« الساملية
بطل سالح الفلوريه

قال نائب رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد إن التعاون 
وتبادل اخلبرات بني األندية العربية سواء من الناحية الرياضية 
أو الثقافية او حتى االجتماعية يع���ود بالفائدة على االندية من 
ناحية اكتس���اب اخلبرات، إضافة ال���ى توطيد العالقات االخوية 
وتعزيز األواصر، وهذا بحد ذاته يؤكد الدور الذي تلعبه الرياضة 

في حياة الشعوب.
جاء ذلك خالل استقبال الفهد لنائب رئيس نادي االحتاد السكندري 
املصري د.سمير عبداحلميد، حيث وقع الطرفان بروتوكول »توأمة« 
بني نادي القادس���ية واالحتاد الس���كندري شملت 7 بنود متثلت 
في أوجه التعاون بني الناديني ووسائل تعزيزها وتشكيل جلنة 
مشتركة بهذا الش���أن، إضافة الى التخصصني في املال الرياضي 
ودراسة التكاليف اخلاصة وتنفيذ التعاون ومدة سريانه، وحضر 
مراسيم التوقيع أعضاء مجلس إدارة نادي القادسية بسام البسام 
وناصر الشرهان وحسن أبواحلسن ومحمد البناي إضافة الى منسق 

االتفاقية د.حسني املكيمي مدير عام احتاد ألعاب غرب آسيا.
وأضاف الفهد بعد أن  رحب بنائب رئيس االحتاد السكندري بني 
أهله وذويه في الكويت ان هذا التعاون يأتي تأكيدا على العالقة 
املتين���ة التي تربط بني الكويت ومصر ليس في املجال الرياضي 
فحس���ب، بل في جميع املجاالت، متمنيا أن تع���ود هذه التوأمة 

باخلير والفائدة على الناديني.
من جهته، أبدى عبداحلميد سعادته بتوقيع هذا البروتوكول 
مع ناد كبير كالقادسية، مشيرا الى أن هذا التعاون يحقق خطوة 
من خطوات التكامل والتناسق بني أقطاب الرياضة العربية، آمال 
أن تك���ون هذه اخلطوة طرق خلطوات متتابعة تعمل في النهاية 

على أحداث طفرة في الرياضة العربية.
وأش���ار عبداحلميد ال���ى أن جميع االندية ال ب���د أن تفكر في 
كيفية التكامل واالس���تفادة من نقل اخلبرات فيما بينها لتحقيق 
أهدافها، خاصة فيما يتعلق برياضة البطولة أو املمارسة إضافة 
الى ذلك فإنها تعد وسيلة للتعارف وزيادة الروابط االخوية بني 

الشعوب الشقيقة.

اختتمت أول من أمس بطولة كأس االحتاد لس���الح الفلوريه 
»أشبال« والتي نظمها احتاد املبارزة بصالة الدعية مبشاركة 100 

العب من 10 أندية.
وتوج العب الساملية ارمياس ماكونني نفسه كبطل وحصل على 
الكأس وامليدالية الذهبية، ليفوز بكل جدارة ويتوج بطال لألشبال، 
تاركا املركز الثاني ملنافسه العب القادسية خالد عبدالكرمي، فيما 
جاء في املركز الثالث العب اجلهراء خالد عزيز ش���باب والثالث 
مكرر محمد سراب من القادس���ية، وبذلك يكون القادسية األول 
في ترتيب نقاط البطولة برصيد 77 نقطة لوصول العبني اثنني 
دور األربعة بعد أن شارك بعدد 14 العبا بقيادة املدرب الهنجاري 
بيتر ومساعده فارس عبدالكرمي، فيما حصل الساملية على املركز 
الثاني واجلهراء ثالثا وأدار املباراة اخلتامية احلكمان علي بهزاد 

وسعد الواوان.
من جهته، عبر املدير الفني ملبارزة الس���املية أحمد سعد عن 
سعادته بحصول العب النادي ارمياس ماكونني على اللقب وسط 
منافسة شرس���ة ألبطال الفلوريه بجميع األندية، حيث أكد انه 
متفائل خيرا بهذه النتيجة ألشبال النادي كبداية طيبة للبطوالت 
الرسمية لالحتاد، حيث حصل النادي على أول ثالث نقاط تضاف 
لكأس التفوق، متنبئا بأكثر من جنم في الفترة املقبلة بعد األداء 

املشرف لالعب عبداهلل عبدالعزيز ويعقوب الشطي.

الشيخ خالد الفهد يوقع »التوأمة« مع سمير عبداحلميد

تسليم الكأس لكابنت الفريق

لتعويض إخفاقاتهما وحتقيق أول ألقابهما في املوسم اجلاري 

الكويت وكاظمة يتسابقان على الظفر بكأس االحتاد اليوم 
الهده���ود وناصر  ومحم���د 
الوهي���ب والغامب���ي عبيدو 
جامبا والعماني اس���ماعيل 
العازمي  العجمي ومش���اري 
وطالل الفاضل وحمد حربي 
الفهد  وناصر ف���رج وفه���د 
الظفيري وميتاز  وعب���داهلل 
البرتقالي باالنتقال السلس 
من الدفاع الى الهجوم وإجادة 
العبيه التحرك في املساحات 
اخلالية من امللعب من غير كرة 
ما يسهل مأمورية احلائز عليها 

في املرور والتمرير.

طريق الفريقين الى النهائي 

بلغ الكويت املباراة النهائية 
بعد ان حل ثانيا في املجموعة 
األول���ى 10 نقاط خلف فريق 
الشباب املتصدر ومتكن من 
تخط���ي فريق الس���املية في 
الدور نصف النهائي 4-1 بعد 
تعادلهما ذهابا بدون أهداف، 
وتأهل كاظمة ثاني املجموعة 
الثاني���ة )13 نقط���ة( خلف 
الساملية املتصدر )14 نقطة( 
وفي الدور نصف النهائي لم 
يج���د البرتقالي صعوبة في 
تخطي فريق الشباب ذهابا 1-4 
كما سحقه إيابا ب� 10 أهداف 

دون مقابل.

آخر مواجهتين

املواجهة االخيرة للفريقني 
كانت في نهائي كأس س���مو 
األمير املوسم الفائت ومتكن 
البرتقالي من الفوز 1-0، من 
إمضاء طالل الفاضل كما التقيا 
وديا أوائل الشهر اجلاري وفاز 

كاظمة 1-2.
 ٭مبارك الخالدي

الفريق بداعي اإلصابة أحمد 
الصبيح واالردني رأفت علي، 
وف���ي املقابل ميتل���ك مدرب 
الفريق البرتقالي التش���يكي 
ميالن ماتشاال عناصر مميزة 
قادرة عل���ى حتقيق مبتغاه، 
ففي حراس���ة املرمي يتواجد 
الواع���د عبدالعزي���ز كميل 

القحطاني  حاك���م وناص���ر 
وخالد الشمري وخالد عجب 
وعبدالهادي خميس وسامي 
الصانع وش���ريدة الشريدة 
وعب���داهلل امل���ال واحملترفني 
البرازيلي روجيريو كوتينيو 
والعاجي بوريس كابي واملالي 
الس���انا فاني، كما يغيب عن 

يوسف ناصر واملدافع سلطان 
صلبوخ ويعتمد مدرب الكويت 
الكروات���ي دراغان تاالييتش 
على مزيج من عناصر اخلبرة 
والشباب في مقدمتهم احلارس 
ال���ذي رمبا  الفضلي  خال���د 
الي���وم للواعد  يترك مهمته 
عبدالرحمن احلسينان وحسني 

يسعى الكويت وكاظمة إلى 
السادسة  النسخة  الظفر في 
ل���كاس االحتاد لك���رة القدم 
اليوم في مواجهة نارية على 
ستاد صباح السالم بالنادي 
العربي، حيث يبحث األبيض 
عن لقبه الثالث في املسابقة 
ومعادل���ة رصيد القادس���ية 
الذي توج به���ا ثالث مرات، 
بينما يس���عى البرتقالي الى 
كسر احتكار الفريقني وخطف 
الكأس لتدوين اسمه في سجل 

شرف املسابقة.
واملباراة فرصة للفريقني 
لتعويض إخفاقاتهما أخيرا 
وحتقيق أول ألقابهما املوسم 
اجلاري بع���د توديعهما معا 
لبطولة كأس سمو ولي العهد 
الكوي���ت قبلها من  وخروج 
بطولة كأس االحتاد اآلسيوي 

خالي الوفاض.
البرتقال���ي بظروف  ومر 
مش���ابهة، حيث خسر كأس 
القادسية في  أمام  »السوبر« 
افتتاح منافسات املوسم وفشل 
في حتقيق آماله في البطولة 
اخلليجية ال� 26 لألندية أبطال 
الدوري والكأس ويشكل الفوز 
بلقب البطولة دفعة معنوية 
الفنيني والالعبني  للجهازين 
قبيل انطالق منافسات الدوري 
املمت���از 30 اجل���اري لكنهما 
الي���وم عناصرهما  يفتقدان 
املشاركة مع األزرق املوجود 
حالي���ا ف���ي دورة األلع���اب 
العربي���ة ف���ي قط���ر، حيث 
يفتقد األبيض العبيه جراح 
العتيقي ويعقوب الطاهر وعلي 
الكندري وفهد عوض، بينما 
يغيب ع���ن البرتقالي هدافه 

)األزرق.كوم( مواجهة نارية بني الكويت وكاظمة  

خسر أمام العنابي في النهائي.. ولبنان يتأهل للنهائيات

 »أزرق الصاالت« ينهي التصفيات اآلسيوية في املركز الثاني

ملساندة الالعبني.

فيرو: اللقب يعكس تطورنا

أب���دى م���درب املنتخ���ب 
القطري فرانشيس���كو فيرو 
سعادته الكبيرة بفوز فريقه 
بلقب التصفيات اآلس���يوية، 

التي س���تمثل التحدي املقبل 
لهؤالء الالعبني.

وت���واج���د باس������تمرار 
بج���وار املنتخ���ب، وحرص 
ع��لى مشاهدة جميع املباريات 
من داخل صالة فجحان هالل 
املطي���ري بنادي القادس���ية 

مب���اراة العناب���ي على األداء 
الرائع والقتالية داخل امللعب 
واإلصرار على حتقيق التعادل 
في الثواني األخيرة من املباراة، 
مطالبا الالعبني باحملافظة على 
هذا املستوى والظهور بشكل 
أفضل في النهائيات اآلسيوية 

مؤكدا أن ذل���ك يعكس مدى 
تطور املنتخب القطري الذي 
جنح بحص���د نتائ���ج عمل 
وجهد كبيرين خالل السنتني 

املاضيتني.
واعترف فيرو بأن احلظ 
أمام االزرق باملباراة  ساعده 
النهائية الى حد كبير، مؤكدا 
أن���ه ال ميك���ن ألي فريق أن 
يك���ون بطال ب���دون حظ في 
بطولة وألي مسابقة، مشيرا 
الى أن فريقه واجه صعوبة 
أمام رجال االزرق الذين قدموا 
أنهم  أفضل مستوياتهم، كما 
أبدوا جاهزية أكثر في املباراة، 
خصوصا في الش���وط االول 
على عكس العبيه املرهقني من 
مواجهتهم مع املنتخب اللبناني 

في الدور نصف النهائي.
ف����ي���رو عل���ى  وأثن���ى 
مس���توى املنتخبني القطري 
والكويت���ي اللذي���ن خالف���ا 
الترش���ي����حات والتوقعات 
الت���ي تزامنت م���ع انطالق 
التصفي���ات والت���ي انصبت 
لصالح منتخبات املجموعة 
الثانية باعتباره���ا االقوى، 
ولكنهم���ا اثبت���ا عكس ذلك 
النهائي  وحجزا مقعدين في 

وفي النهائيات اآلسيوية.

فابيو: مستقبل كبير

أشاد مدرب االزرق البرازيلي 
فابيو مبستوى العبي االزرق 
أدائهم رغم  مبديا رضاه عن 
خسارتهم في املباراة النهائية 
أنهم قدم���وا أفضل  مؤك���دا 

عروضهم في التصفيات.
وقال: الالعبون كانوا رجاال 
في امللعب وعلى قدر املسؤولية 
والطموحات امللقاة على عاتقهم 
وأثبتوا متاسكا وتركيزا كبيرا 
في كل مرة استقبلوا فيها هدفا، 
وكانت ردة فعلهم س���ريعة 
التعادل في  ب���إدراك  وقوية 
مناسبتني، ولكن لم يتمكنوا 
من الفوز بسبب عدم التوفيق 

الذي الزمهم أمام املرمى.
وأكد فابيو أن هذا املنتخب 
سيكون له مستقبل كبير وباهر 
إذا ما مت االهتمام به من قبل 
احتاد الكرة، مش���يرا الى انه 
سيكون أكثر تقدما وقوة خالل 

النهائيات اآلسيوية.

أراجو: التأهل طموح لبنان

أعرب املدرب االس���باني 
للمنتخب اللبناني فرانسيسكو 
اراجو عن سعادته في بلوغ 
نهائيات كاس آس���يا، وقال: 
وجدنا صعوبة في التسجيل 
الدفاعية  الطريق���ة  بس���بب 
للمنتخب العراقي الذي اعتمد 
فقط على الكرات املرتدة، وهذه 
املباريات، ولكن  هي طبيعة 
األهم أننا س���جلنا وحصلنا 
على املركز الثالث الذي يتيح 
لن���ا التواجد ف���ي النهائيات 
واس���تكمال مس���يرتنا نحو 
املونديال، وهو الهدف األسمى 

الذي نسعى إليه.

حل منتخبنا الوطني لكرة 
الصاالت وصيف���ا في ختام 
تصفيات غرب آسيا املؤهلة 
إلى نهائيات 2012 باإلمارات، 
بعدما خس���ر أم���ام العنابي 
القطري بهدفني مقابل ثالثة 
في املب���اراة النهائي���ة التي 
أقيمت أمس اجلمعة، بعد أن 
ضمن املنتخبان تواجدهما في 
النهائي���ات، إلى جانب لبنان 
صاح���ب املرك���ز الثالث بعد 
فوزه على العراق بهدف نظيف 
ورغم اخلسارة أمام قطر، إال 
أن العبي األزرق اس���تحقوا 
حتية وتصفيق اجلماهير على 
املجهودات الكبيرة التي بذلت 
طوال مشوارهم في التصفيات 
حتت قيادة املدرب البرازيلي 

فابيو.
وق���دم أزرق الص������االت 
واحدا من أفض���ل ع��روضه 
أم���ام قطر في  على اإلطالق 
النهائ���ي، رغ���م تلقيه هدفا 
مبكرا من جانب عمرو محسن 
الع���ب العنابي في الدقيقة 3 
لي���رد عبدالرحم���ن الطويل 
بهدف التعادل في الدقيقة 9، 
لينتهي الشوط األول بالتعادل 

االيجابي.
الثاني تقدم  وفي الشوط 
املنتخ���ب القطري مجددا في 
الدقيقة 31 بواسطة احمد رجا، 
ليتقمص بعدها عبدالرحمن 
املنقذ مسجال  املسبحي دور 
هدف التعادل لألزرق قبل نهاية 

اللقاء بدقيقة.
الش���وط اإلضافي  وف���ي 
العنابي  األول متكن ه���داف 
والتصفيات روديغو من وضع 
بصمته التهديفية على اللقاء 
بتسجيل هدف الفوز للعنابي 
ال���ذي أنهى اللق���اء لصاحله 
بثالثة أه���داف مقابل هدفني، 
ليحصل على املركز األول محققا 
الكاملة بستة  النجاح  عالمة 
انتصارات متتالية، ويكتفي 

األزرق باملركز الثاني.
وفي املباراة الثانية، خطف 
البطاقة  اللبنان���ي  املنتخب 
الثالث���ة املؤهلة إلى نهائيات 
كأس اسيا للصاالت بعد فوزه 
العراق 0-1  املس���تحق على 
أحرزه خالد تاكجي في الدقيقة 
)4( من الشوط الثاني، وسيطر 
اللبنانيون على املباراة بشكل 
مطلق إال أنهم فشلوا في ترجمة 
الفرص التي أتيحت لهم الى 
أهداف إلجادة املنتخب العراقي 
دفاع املنطقة وتألق احلارس 

احمد دريد.

ألف دينار لكل العب

بدوره حرص الشيخ د.طالل 
الفهد رئيس احتاد الكرة على 
منح كل العب مكافأة ألف دينار 
بعد صعوده���م الى نهائيات 
كاس آسيا التي ستقام في مايو 
املقبل، كخطوة أولى في طريق 
املنافسة على التأهل الى كاس 

العالم.
وهنأ الفه���د الالعبني بعد 

أزرق الصاالت قدم مستوى جيدا أمام العنابي رغم خسارته

الشيخ طالل الفهد يهنئ الالعبني

كاظمة الكويت
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