الزمالك يتأهل إلى نصف نهائي «الكونفدرالية األفريقية»
تأهل الزمالك إل��ى قبل نهائي الكونفدرالية
األفريقية بعد فوزه على حسنية أغادير  ،0-1أول
من أم��س على ملعب السويس ،وينتظر الفائز من
النجم التونسي والهالل السوداني ،بهدف أبراهيم
حسن في الدقيقة  .49واستفاد الزمالك من تعادله
بدون أهداف في مباراة الذهاب التي جرت يوم األحد
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املاضي مبدينة أغ��ادي��ر املغربية ،ليقتنص بطاقة
التأهل للمربع الذهبي في البطولة التي يحلم بالفوز
بها للمرة األولى في تاريخه.
وتقمص ابراهيم حسن دور البطولة في املباراة،
بعدما أحرز هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة .48
وض��رب الزمالك م��وع��دا ً في ال��دور قبل النهائي
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عماد غازي
يحل نادي القادسية ضيفًا على نظيره املالكية
البحريني ،اليوم الثالثاء ،في رابع جوالت دور
املجموعات لكأس االحتاد اآلسيوي ،على استاد
مدينة خليفة الرياضية.
ويتصدر املالكية ،ج��دول ترتيب املجموعة
الثالثة برصيد  7نقاط ،أما القادسية يأتي ثالثًا
برصيد  4ن��ق��اط ،أم��ا امل��رك��ز الثاني م��ن نصيب
العهد اللبناني برصيد  5نقاط ،ويتذيل السويق
العماني ،الترتيب بدون رصيد.
وال شك أن موقف القادسية املتأزم في املجموعة
بالتراجع للترتيب الثالث خلف املالكية والعهد،
ميثل نقطة سلبية في مشوار األصفر الطامح
إلنعاش حظوظه.
ويسعى القادسية للثأر من نظيره املالكية بعد
أن حقق األخير الفوز على األصفر في عقر داره.
القادسية ليس من الفرق التي تقبل اخلسارة
بسهولة ،وال شك أن سقوطه على أرضه ووسط
جماهيره في مباراة الذهاب باجلولة املاضية ،لن

رئيس االحتاد العربي للتايكوندو ادريس الهاللي

جانب من تدريبات نادي القادسية

إنطالق بطولة كأس التحدي اآلسيوي لهوكي اجلليد للسيدات مبشاركة كويتية

جانب من حفل االفتتاح

13

الهاللي يشيد مبشاركة الكويت
ببطولة املغرب للتايكوندو

القادسية يتطلع للثأر من املالكية
البحريني في كأس االحتاد اآلسيوي
ميحو آثاره سوى رد الدين للمالكية.
وم��ع ارت��ف��اع ال���روح املعنوية لالعبني بعد
بلوغهم نهائي ك��أس األم��ي��ر ،مينح الالعبني
واجلهاز الفني ،دفعة معنوية تعزز من قوتهم
أمام املالكية.
وتعد مواجهة املنافس البحريني ،البروفة
األخيرة للقادسية قبل مواجهة الكويت في نهائي
كأس األمير ،كما أن دعوة الشيخ طالل الفهد بثت
روح جديدة أنعشت روح الفريق خالل الفترة
األخيرة.
جاهزية األوراق الرابحة بصفوف األصفر،
خاصة الثنائي بدر املطوع ويوسف ناصر ،متثل
إضافة مهمة للقادسية.
كما أن استعادة جهود النيجيري أب��و بكر
إيبابوي ،متثل نقطة قوة في دفاع األصفر ،حتى
وإن مت االحتفاظ بالالعب كورقة بديلة ،بعد
غيابه عن التدريبات ،إلى جانب سيف احلشان
الذي بات جاهزًا للدفاع مجددًا عن ألوان األصفر
كأحد األوراق الهجومية املميزة في خط الوسط.

للبطولة ،مع الفائز من مواجهة النجم الساحلي
التونسي والهالل السوداني.
كان النجم فاز  1-3في مباراة الذهاب التي جرت
مبلعبه في األسبوع املاضي ،فيما تأجل لقاء اإلياب،
الذي كان من املقرر أن يقام بالسودان ،بسبب سوء
األوضاع األمنية في البالد حاليا ً.

انطلقت فعاليات بطولة كأس التحدي اآلسيوي
لهوكي اجلليد للسيدات وذلك على صالة التزلج
مبدينة زايد الرياضية في ابوظبي مبشاركة تسعة
منتخبات منها الكويت.
وجاء حفل االفتتاح الرسمي بسيطا وذلك وفق
لوائح االحت��اد الدولي للعبة حيث تضمن دخول
ط��اب��ور ع��رض ال��ف��رق امل��ش��ارك��ة وع���زف السالم
الوطني االماراتي.وقسمت املنتخبات املشاركة
على مستويني حيث تضمن املستوى االعلى خمسة
منتخبات هي نيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة
وتايلند وتايوان بينما ضم املستوى االول أربعة
منتخبات هي الكويت والفلبني والهند واالم��ارات
(املستضيف) .وأقيمت بعد احلفل مباراة واحدة
ضمن املجموعة االول��ى اسفرت نتيجتها عن فوز
املنتخب االماراتي على نظيره الهندي (.)2-4

وقال رئيس الوفد الكويتي املشارك في البطولة
خالد املطيري لـ “كونا” ان املنتخب يتطلع الى
حتقيق نتائج ايجابية في البطولة رغم صعوبتها
وت��واض��ع االع���داد لها نظرا للظروف التي عانى
منها النادي بعدم توفر صالة للتدريبات او إقامة
معسكر خارجي لالعبات.
واضاف املطيري ان املنتخب الذي يضم العبات
ناشئات يهدف من املشاركة الى اكتساب اخلبرة
واالحتكاك واالعتياد على أجواء البطوالت وإعداد
القائمة االساسية ملنتخب املستقبل.
واوضح ان فترة االعداد للبطولة اقتصرت على
تدريبات يومية استمرت  10أيام في ابوظبي على
عكس املنتخبات االخ��رى املشاركة التي اجرت
استعدادات مبكرة ومعسكرات خارجية وتدريبات
مستمرة.

أشاد رئيس االحتاد العربي للتايكوندو ادريس الهاللي أمس
االثنني مبشاركة الكويت في منافسات البطولة العربية للعبة
باملغرب مؤكدا أن عودة الكويت للمشاركة بعد رفع اإليقاف عنها
مبثابة قيمة مضافة للرياضة.
وق��ال الهاللي لـ “كونا” على هامش مشاركة الكويت في
منافسات البطولة العربية للتايكوندو باملغرب ان عودة الكويت
“قيمة مضافة للرياضة العربية عموما ورياضة التايكوندو
خصوصا”.
واشار في هذا السياق الى دور الكويت في النهوض بالرياضة
العربية واشعاعها الرياضي من خالل تبوء ابطالها املراكز االولى
قاريا وعامليا في مختلف مجاالت الرياضة واعتبر ان عودتها الى
االحتاد العربي للتايكوندو سيعزز حضور ابطالها في امللتقيات
العربية ويحفزهم على التنافس على املراكز األولى مشيدا في
هذا السياق بحرص االحتاد الكويتي برئاسة هاني املرشاد على
تفعيل آليات التعاون العربي للنهوض بهذه الرياضة.
وأعرب عن اعتزازه بانضمام رئيس االحتاد الكويتي للعبة
الى هياكل االحت��اد من خالل تزكيته من جانب اعضاء االحتاد
لعضوية املكتب التنفيذي بصفة امني الصندوق املساعد.
وقال ان تزكية املرشاد لهذا املنصب خالل اجلمعية العمومية
ل�لاحت��اد املنعقدة على ه��ام��ش منافسات البطولة العربية
للتايكوندو حظي بترحيب واس��ع من اعضاء االحت��اد منوها
بحماس ومساهمة املرشاد في اجناح اعمال اجلمعية العمومية.
واختتمت أول من أمس االحد منافسات الدورة الـ 11للبطولة
العربية للتايكوندو التي استضافتها مدينة (العيون) املغربية
على مدى يومني مبشاركة منتخبات عربية بينها منتخب الكويت
فيمما انعقدت على هامش البطولة اجلمعية العمومية لالحتاد.
واحرز منتخب الكويت الذي ضم كال من علي املرشاد ومسفر
العجمي وعبد الله غلوم وبندر العنزي وعبد الله العنزي واحمد
الفودوي املركز الثالث في البطولة.يذكر ان هذه أول مشاركة
لالحتاد الكويتي للتايكوندو في منافسات البطولة العربية
للعبة بعد رفع االيقاف الرياضي.

