
رياضة
االحد 4 نوفمبر 2012

35

مبارك اخلالدي 
موفد »األنباء« 

أربيل 

كذلك اجتماع جلنة التضامن 
الذي س���يتم خالله  األوملبي 
اعتماد امليزانية العامة للجنة 
خالل السنوات الثالث املقبلة 

من عام 2013 الى عام 2016.
وأشار الى أن الفهد سيقوم 
على هامش االجتماعات بتكرمي 
أفضل عشر رياضيات وأفضل 
عشرة رياضيني من قارة آسيا 
خالل دورة األلعاب االوملبية 

 الفهد إلى مكاو لترؤس اجتماعات أوملبية

ل مناصبه القيادية  نادي الصم شكَّ
شكَّل النادي الكويتي الرياضي للصم اجلديد مناصبه القيادية في 

دورته احلالية 2012-2016، حيث جاء التشكيل كاآلتي:
اسماعيل عيسى كرم عبدالرضا )رئيس مجلس االدارة(، معيوف 
صقر سالم السعيدي )نائب الرئيس(، محمد علي محمد الكندري 

)امني السر العام(، ابراهيم عبدالعزيز سيف العتيقي )امني 
الصندوق(، مساعد مطر جعيالن الزعبي )امني السر العام املساعد 

ورئيس اللجنة الثقافية(، صادق عبد احملسن ناصر احلرز )امني 
الصندوق املساعد ورئيس جلنة العالقات العامة واالعالم(، ناصر 

بدر عمران القالف )عضو مجلس االدارة ورئيس اللجنة الرياضية(، 
محمد وسمي العازمي )عضو مجلس االدارة(، فهيد محمد فهيد 

العجمي )عضو مجلس االدارة(، عيدان فراج السهلي )عضو مجلس 
االدارة(، مفرح مطلق نعير الهاجري )عضو مجلس االدارة(.

األخيرة في )لندن( أغسطس 
املاضي وتكرمي أفضل 21 جلنة 
آسيوية حققت ميداليات في 

األلعاب االوملبية.

يتوجه رئي���س املجلس 
االوملبي اآلس���يوي ورئيس 
احتاد اللجان االوملبية )أنوك( 
ورئي���س جلن���ة التضام���ن 
األوملبي الش���يخ أحمد الفهد 
الى »م���كاو« الصينية اليوم 
لترؤس اجتماعات عدة منظمات 
أوملبية قارية ودولية وذلك بني 
اخلامس والتاسع من نوفمبر 

اجلاري.
وقال املدير العام للمجلس 
االوملب���ي اآلس���يوي »مقره 
الكويت« حسني املسلم ل�»كونا« 
أمس ان الفهد سيترأس اجتماع 
اجلمعية العامة ال� 31 للمجلس 
ال���ذي  االوملب���ي اآلس���يوي 
س���يتم خالله تسمية املدينة 
املس���تضيفة لدورة األلعاب 

اآلسيوية 2019.
وأضاف املسلم ان الشيخ 
أحمد الفهد س���يترأس أيضا 
اجتماع املكتب التنفيذي الحتاد 
اللج���ان االوملبي���ة الوطنية 
)أنوك( الذي سيتضمن اعتماد 
النظام األساسي اجلديد لالحتاد 
ليتوافق مع اخلطط املستقبلية 
لتطوير العمل في هذه املنظمة 

الرياضية الدولية.
الشيخ احمد الفهدوذكر ان الفهد س���يترأس 

ابراهيم العتيقيمحمد الكندريمعيوف السعيدياسماعيل عبدالرضا

عيدان السهليفهيد العجميمحمد العازميناصر القالف

صادق احلرزمساعد الزعبي

مفرح الهاجري

تعادل العربي مع ثامن احلجج بـ »اآلسيوية«
األخضر يلتقي األهلي البحريني واألبيض مع اجليش القطري

تعادل سلبي بني النصر واجلهراء  في »املمتاز«
التضامن يحافظ على صدارة »األولى« 

تعادل إيجابي ألزرق الشباب مع اإلمارات

عملية جراحية ناجحة ألحد العبي »املاء«

تعادل العربي مع ثامن الحجج اإليراني 
23 - 23 في إفتت����اح مبارياته بالمجموعة 
الثالثة من منافس����ات البطولة اآلس����يوية 
ال� 15 لكرة اليد لألندي����ة األبطال والمقامة 
ف����ي الدوحة. ومن المقرر أن يلتقي العربي 
باألهلي البحريني عند تمام الثالثة مس����اء 
الي����وم في إطار منافس����ات الجولة الثانية 

من البطولة.
وفي اإلطار نفس����ه، يسعى الكويت الى 
التع�وي�ض ع�ن خس�����ارت�ه أم��ام الس������د 
اللبناني ام�س األول عندما يواجه الجيش 
القط������ري ف��ي الس�����ابعة مس����اء الي��وم 
ضم��ن من�افس����ات المجم��وعة األول�ى في 

البطولة.

تعادل النصر مع اجلهراء سلبا من دون 
اهداف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس 
على استاد علي صباح السالم ضمن اجلولة 
الثامنة من الدوري املمتاز، وبهذه النتيجة 
اصبح للجهراء 10 نقاط باملركز اخلامس، فيما 

أصبح للنصر 7 نقاط باملركز السادس.
الى ذلك حافظ التضامن على صدارة ترتيب 
فرق دوري الدرج���ة االولى على الرغم من 
تعادله السلبي مع اليرموك من دون أهداف 

في ختام اجلولة الثامنة من البطولة، وبهذا 
اصبح للتضامن 14 نقطة في الصدارة فيما 
صار لليرموك 9 نقاط باملركز اخلامس. وجنح 
خيطان في أن يقفز للمركز الرابع بعد ان حقق 
فوزا مهما على الساحل بهدفني نظيفني، وبهذا 
الفوز أصب���ح خليطان 9 نقاط فيما تراجع 

الساحل للمركز االخير ب� 6 نقاط.

 ٭عبداهلل العنزي

تعادل أزرق الشباب مع نظيره اإلماراتي 
به���دف لكل منهما أمس ف���ي املواجهة التي 
جمعتهما على س���تاد نادي اإلمارات بإمارة 
رأس اخليمة، في افتتاح منافسات املجموعة 
األولى لبطولة كأس آس���يا للش���باب، التي 
تستضيفها اإلمارات خالل الفترة من 3 إلى 

17 اجلاري.
وبهذا التعادل وضع املنتخبان اول نقطة في 
رصيدهما بالبطولة، وتقدم املنتخب اإلماراتي 

أوال عبر سيف رشاد من كرة رأسه في الدقيقة 
)34( ، لي���درك بعدها ازرق الش���باب هدف 
التعادل عبر محمد الفهد الدقيقة األولى من 
الوقت احملتسب بدال من الضائع للشوط األول، 
بعدما حول متريرة عبدالرحمن باني الرائعة 

بيسراه إلى داخل الشباك اإلماراتية )45(.
ومن املقرر ان يلتقي ازرق الش���باب في 
اجلولة املقبلة نظيره الياباني في لقاء صعب، 

فيما يلعب اإلمارات مع إيران.

بني س���فيرنا لدى اليونان رائد الرفاعي 
امس أن العملية اجلراحية التي أجريت ألحد 
العبي منتخبنا الوطني قد تكللت بالنجاح 

الكامل.
أنه بفضل  الرفاع���ي  الس���فير  وأوضح 
حرص واهتمام صاحب السمو األمير الشيخ 
صباح األحمد حفظه اهلل ورعاه وتوجيهاته 
السامية بتقدمي كافة اخلدمات الالزمة ألبنائه 
العبي املنتخب الوطني الكويتي لكرة املاء 
فقد متكنت الس���فارة من تكليف أحد أبرز 
املختصني في جراحة العم���ود الفقري في 
اليونان د.فاس���يليس ليكوميتورس عضو 
اجلمعية األوروبية جلراحة العمود الفقري 
الذي أجرى العملية بنجاح تام. وأشار الرفاعي 
إلى أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير 

اخلارجية الش���يخ صباح اخلالد قد أعطى 
تعليماته للسفارة للسهر على راحة أعضاء 
املنتخب وتقدمي كافة اخلدمات واملساعدات 
الالزم���ة حيث قامت الس���فارة بفتح مكتب 

مؤقت في تسالونيك لهذا الغرض.
كما يتابع وكي���ل وزارة اخلارجية خالد 
اجلاراهلل االعدادات التي تقوم بها السفارة 
متابعة مباشرة وحثيثة لنجاح هذه املهام.

وقد قرر السفير الرفاعي بناء على هذه 
التوجيهات فتح القسم القنصلي في السفارة 
يومي السبت واألحد )عطلة نهاية األسبوع 
في اليونان( وذلك لتلقي االتصاالت وتقدمي 
اخلدمات التي يحتاجها أعضاء املنتخب من 
العبني وإداريني في تسالونيك ولطمأنة ذويهم 

في الكويت.

تّوج بطاًل لكأس االحتاد اآلسيوي للمرة الثانية بعد اكتساحه ألربيل برباعية نظيفة

يالعميد.. رفعت الراس

خ����ارج الديار.. داخ����ل الديار 
العميد يرعب الكبار قبل الصغار، 
هذا ما فعله الكويت في أربيل بعد 
أن أرع����ب أربي����ل وجماهيره في 
ديارهم برباعية نظيفة توجتهم 
أبطاال لكأس االتحاد اآلسيوي للمرة 
الثانية في تاريخه بالمباراة التي 
جمعته أمس مع أربيل العراقي على 

ستاد فرانسوا حريري.
س����جل أهداف الكويت شادي 
الهمامي هدفين )2 من ركلة جزاء 
و90( وروجيريو )42( وعبدالهادي 

خميس )83(.

الكويت يضرب بقوة

ومع بداية الشوط األول ضرب 
الكوي����ت بقوة وم����ع أول دقيقة 
تحصل األبيض على ركلة جزاء بعد 
إعاقة روجيريو داخل المنطقة لم 
يتردد الحكم األوزبكي فالنتين في 
احتسابها لينبري لها شادي الهمامي 
ويضعها على يمين الحارس )2( 
ليندفع بعدها العبو أربيل إلى األمام 
بقوة من أجل تعديل النتيجة ظنا 
منهم أن الكويت س����يتراجع إلى 
الخلف لكنه صدم بعد أن ش����اهد 
م����درب العميد الرومان����ي إيوان 
مارين يطالب الالعبين بمواصلة 
الهجوم وبالفعل سيطر األبيض 
على معظم مجريات هذا الشوط 
خصوصا من ناحية الوصول إلى 
المرمى بينما حاول أربيل تنويع 
اللعب م����ن األطراف ليجد الطرق 
السليم  التمركز  مسدودة بسبب 
لسامي الصانع وفهد عوض وعندما 
لجأ إلى العمق وجد سدا منيعا من 
قبل شادي الهامي وشريدة الشريدة 
في األم����ام ومن خلفهم حس����ين 
حاكم وحس����ين حاكم وحس����ين 
بابا باإلضافة إلى تمركز الحارس 
الكندري بصورة مميزة  مصعب 
والذي أبعد كرة انفرادية بطريقة 
فدائية م����ن المهاجم أمجد راضي 
الوحيدة  الخط����رة  الهجمة  وهي 

ألربيل )26(.
ول����م يتف����رج الكوي����ت على 
محاوالت أربيل ورد عليهم بقوة 
من تسديدة صاروخية لفهد العنزي 
أبدع حارس أربيل سرهنك محسن 

جمعة كرة عرضية على طبق من 
ذهب إل����ى روجيريو الذي وضع 
الكرة بسهولة في الشباك محرزا 
الهدف الثاني للكويت )42( ولوال 
إنهاء  الكويت في  تس����رع العبي 
الهجمات لخرج الفريق ب� 4 أهداف 

على أقل تقدير.

تفوق األبيض

وكما كان متوقعا بدأ الشوط 
الثاني بضغط كبي����ر من العبي 
أربيل هجوميا وسط تراجع كبير 
من األبيض إال أن هذا التراجع لم 
يؤثر على النتيجة النهائية للمباراة 
بسبب تماسك دفاع الكويت بصورة 
مميزة مع تألق الحارس الكندري 
واضطر مدرب الكويت مارين إلى 
إخراج عصام جمعة وأدخل بدال 
منه عبدالهادي خميس ثم أجرى 
بعدها تبديال تكتيكيا إلغالق منطقة 
العتيقي  الوس����ط بإدخال جراح 
وخروج فهد العنزي وبالفعل تمكن 
من اغالق المنطقة وأدخل اليأس 
في قلوب العبي أربيل مع مرور كل 
دقيقة من زمن الشوط وأجبرهم 
على ارتكاب األخطاء س����واء في 
التمرير او بترك مساحات واسعة 
لمهاجمي األبيض ليحاول بعدها 
أربيل التسديد من خارج منطقة 
الجزاء والتي كان لجميعها مصعب 
الكندري بالمرصاد وكانت اخطر 
الكرات من تسديدة صالح سدير 
أبعده����ا الكندري بصعوبة لترتد 
إلى االوغندي ايفان يوكينا إال أن 
الكندري رفض أن يدخل شباكه أي 
هدف ليبعد الكرة بطريقة رائعة 
من على خط المرمى )68( ليطلق 
البدي����ل خميس رصاصة الرحمة 
على أربيل بعد أن انطلق من بعد 
منتصف الملعب وينفرد بالحارس 
ويضع الكرة بطريقة رائعة »لوب« 
من فوق الحارس )83( ومن أول 
لمسة للبديل عبداهلل الظفيري مرر 
كرة رائعة إلى الهمامي الذي وجد 
نفسه في مواجهة الحارس ليضعها 

بسهولة في المرمى )90(.

تشكيلة األبيض

المباراة  مثل الكويت في هذه 
مصعب الكندري، سامي الصانع، 
بابا، حسين  البحريني حس����ين 
حاكم، فهد عوض، شريدة الشريدة، 
التونس����ي ش����ادي الهمامي، فهد 
العنزي )ج����راح العتيقي(، وليد 
علي، البرازيلي روجيريو )عبداهلل 
الظفيري( والتونسي عصام جمعة 

)عبدالهادي خميس(.

في هذا الشوط بتس����ديدة قوية 
أبعدها الح����ارس بصعوبة وقبل 
نهاية الشوط ب� 3 دقائق مرر عصام 

في ابعادها إل����ى ركنية )28( ثم 
عاد روجيريو للظهور مرة أخرى 
والذي كان أفضل العبي األبيض 

التونسي شادي الهمامي يعبر عن فرحته بعد تسجيله الهدف األول 

)األزرق.كوم( الرئيس الفخري لنادي الكويت مرزوق الغامن يحمل كأس البطولة وسط فرحة الالعبني  

الغامن: الالعبون طبقوا ما طلب منهم بدقة تامة
جيدة وكان مناخها رائعا، وان العبينا 

يعشقون عادة ضغط اجلمهور 
وال يتأثرون به«. وتابع الروماني 

مارين »لقد اندفع العبو اربيل كثيرا 
للهجوم وتركوا مساحات كبيرة في 
اخللف استغلها العبونا وكانوا على 

قدر كبير من السرعة وبهذه الطريقة 
جنحنا في تسجيل ثالثة اهداف بعد 

الهدف االول«.

بوعدهم، نهدي هذا االجناز القاري 
حلضرة صاحب السمو األمير 

وللشعب الكويتي عامة وال ننسى 
مجهود الوفد املرافق من اعالميني 

وقنوات تلفزيونية واجلمهور«.
من جانبه، اعتبر الروماني ايوان 
مارين مدرب »العميد« ان العبيه 

يعشقون عادة ضغط اجلمهور وان 
االجناز الذي حتقق مساء أمس 

بإحراز كأس االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم ال ميكن احلديث عنه. وأضاف 

مارين في مؤمتر صحافي عقده عقب 
انتهاء املباراة النهائية بني الكويت 
وأربيل التي انتهت بفوز ساحق 
للكويت 4-0: »لقد خضنا مباراة 

قال الرئيس الفخري لنادي الكويت 
مرزوق الغامن ان العبي فريق الكويت 
طبقوا ما طلب منهم بدقة تامة للظفر 

بكأس االحتاد اآلسيوي. واوضح 
الغامن عقب املباراة التي انتهت بفوز 

كبير للكويت على اربيل »املباراة 
لم تكن سهلة والنتيجة لم تكن على 

بال اشد املتفائلني«. واضاف »لقد 
كنت متفائال بالفوز باملباراة لكن 

بفارق هدف او هدفني لكن احلمد 
هلل الالعبون طبقوا ما طلب منهم 
بدقة تامة حيث اغلقنا منافذ القوة 
لدى فريق اربيل وهذه النتيجة ال 
تقلل من قوة فريق اربيل اال اننا 

استطعنا التعامل معه بشكل سليم«. 
وتابع قائال: »إن الالعبني تعاملوا 

مع املباراة بروح قتالية عالية.. 
نحمد اهلل سبحانه وتعالى ونشكر 

اجلماهير الكويتية التي كانت تدعو 
لهذا الفريق.. نحن سعداء بان نزف 

هذه البشرى وندخل السعادة الى 
قلوب كل الكويتيني«. واشار الى 

ان »العميد« يواصل تألقه في هذا 
املوسم. من جانبه، قال رئيس نادي 
الكويت عبدالعزيز املرزوق: نحمد 
اهلل على هذا االجناز القاري الثاني 
بإسم العميد، واشكر الالعبني فهم 

مارين يشير باألربعةاهل الثقة وعدوا بالكأس ووفوا  روجيريو أفضل العب في البطولة


