
الجمعة 4 سبتمبر 2009  35رياضة
مباراة واحدة اليوم في ختام منافسات المجموعة الثانية

ركالت الترجيح تبتسم للمسباح وميالن في دورة المشاري

تختتم اليوم اجلمعة منافسات 
املجموع���ة الثانية م���ن بطولة 
الشهيد الفريق يوسف املشاري 
األولى لكرة القدم داخل الصاالت 
التي ينظمها احتاد الشرطة حتت 
رعاية وزير الداخلية الشيخ جابر 
اخلالد على صالة نادي القادسية 
خالل الفترة من 3 إلى 16 رمضان 
اجلاري، فتقام مباراة واحدة بني 
الفائز من فريقي الفراعنة واحتاد 
الش���رطة مع الفائز من مباراة 

ديوانيتي العمر واملنيع.
النتائج، حقق  وعلى صعيد 
فري���ق املرحوم خالد املس���باح 
املفاجأة الثانية في الدورة، وأحبط 
التس���هيالت  طموح���ات فريق 
التجاري���ة ف���ي الص���راع على 
احراز اللق���ب بفوزه عليه 2-3 
الترجيح بعد تعادلهما  بركالت 
في الوقت األصلي 2-2، ويلتقي 
املسباح فريق اي سي ميالن في 
املجموعة الثانية والفائز منهما 
يواجه الفائز من املجموعة األولى 

في النهائي.
وف���ي املب���اراة الثانية، أكد 
فريق اي سي ميالن جدارته بعد 
تأهله الى الدور نصف النهائي 
واملنافس���ة على كأس البطولة، 

اللجنة اإلعالمية  الغامن رئيس 
للبطولة بتسليمه اجلائزة، وأدار 
اللقاءات حكام من احتاد كرة القدم 
هم علي محمود وس���لمان امليل 

ومحمد احلداد.

الدحملي: بطولة مميزة

م���ن جانب���ه، اش���اد مدير 
العامة لهندس���ة  اإلدارة  ع���ام 
الداخلية  االتصاالت في وزارة 
الدحملي بالتنظيم  اللواء علي 
املميز للبطولة، واكد ان الشهيد 
يوسف املشاري كان مثاال يحتذى 
ورمزا من رموز العطاء والوفاء، 
وتضحيات���ه بدمائه خير مثال 
على حبه للوطن الغالي، وفكرة 
تنظيم البطول���ة تأتي تكرميا 

بسيطا ملا قدمه.
وأشار إلى أن البطولة حتظى 
برعاية واهتم���ام كبيرين من 
وزارة الداخلية متمثلة بالوزير 
الشيخ جابر اخلالد، تأكيدا على 
أهمية التذكير مبناقب واجنازات 
الشهداء األبطال وأحياء ذكراهم 
العطرة، مبديا اعجابه باملستوى 
الفني للفرق املش���اركة بعد أن 
تابع املباريات، متمنيا التوفيق 

جلميع الفرق املتنافسة.

اثر فوزه عل���ى فريق الوطنية 
لالتصاالت بالركالت الترجيحية 
3-2، وهي نفس نتيجة املباراة 
األولى بعد لقاء قوي لم يتمكن 
أي من الفريقني من حسم نتيجة 
املباراة في الوقت األصلي الذي 

انتهى بالتعادل االيجابي 1-1.

تكريم الالعبين المميزين

وبعد ختام املباريات، حصل 
على لقب أفضل العب في املباراة 
األولى س���مير عبدالرؤوف من 

فريق الوطنية لالتصاالت وسلمه 
الرومي  العميد س���ند  اجلائزة 
العليا  اللجن���ة املنظمة  رئيس 
للبطولة، ونال ثامر عمارة من 
فريق التسهيالت التجارية جائزة 
أفضل العب، وق���ام املقدم وليد 

بدر الذياب يرفع اسم العربي خالل القرعة

تسديد الكرة على املرمى في مباراة ميالن والوطنية

حارس مرمى يلتقط الكرة في مباراة خالد املسباح والتسهيالت التجارية

سمير عبدالرؤوف يتسلم جائزة أفضل العب

الوزراء والنواب يضعون اللمسات األخيرة 
قبل المواجهة في الكندري غداً

»الهيئة«: تكريم الرياضيين 7 الجاري 
ومسودة القوانين األولمبية لم تنته

بعد الفوز على السعودية في البطولة الخليجية

شباب السلة بمواجهة البحرين على اللقب

لم يتبق سوى 24 ساعة على املباراة املرتقبة بني 
نواب األمة والوزراء والتي ستقام في ال� 9 مساء 
غد السبت على صالة نادي اليرموك حتت رعاية 
وحضور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع 
الشيخ جابر املبارك، ضمن احلفل اخلتامي لدورة 
جاسم الكندري الرمضانية لكرة القدم في نسختها 
ال� 11. ويضع فريقا النواب والوزراء اللمس���ات 
األخيرة خلطة املباراة، والتشكيل األمثل خلوض 
تلك املواجهة الكروية التي تبدو مختلفة كليا عن 
املشاحنات السياسية التي تشهدها قاعة الشيخ 
عبداهلل السالم في مجلس األمة، حيث ستنتقل الى 
التباري بينهما كرويا على صالة نادي اليرموك 
لتكون لغة التخاطب بينهما رياضيا والتنافس 
على اسبقية من يهز شباك اآلخر. وقد تعمد النواب 
إجراء التدريبات بعي���دا عن اعني اجلميع حتت 
األضواء الكاش���فة، وفي ساعة متأخرة باشراف 
النائب السابق مشاري العنجري، الذي جنح في 
جتميع النواب في معسكر تدريبي منوذجي، ركز 
فيه على رفع اللياقة البدنية، وزيادة املهارات الفنية 

في املراوغة، وكيفية التحرك من دون كرة.
وقد أبدى العنجري ارتياحه الشديد ملستوى 
النواب خالل التدريبات قائال انهم حفظوا اخلطة 
جيدا نظريا، ولم يتبق سوى تطبيقها عمليا، مشيرا 
الى أن النواب يدخلون املباراة حتت شعار ال بديل 
عن الفوز واستعادة ذاكرة االنتصارات من جديد. 
وحرص النواب على مشاهدة اللقاء املاضي الذي 

جمع بينهما، لتصحيح األخطاء التي وقعوا فيها 
خاص���ة في عدم محافظتهم على تقدمهم في تلك 
املباراة، ومعرفة مواطن ضعف وقوة الوزراء. في 
املقابل، رفض الوزراء اقامة معسكر تدريبي حيث 
اكتفوا بإجراء اس���تعدادات عادية من منطلق ان 
التاريخ دائما ينصفهم امام النواب، حيث سبق 
ان ف���ازوا 4 مرات على الن���واب، وقد بدت الثقة 
واضحة عل���ى وجوه الوزراء خاصة بعد اكتمال 
القوة الضاربة بعودة الش���يخ د.محمد الصباح 
وزير اخلارجية والشيخ احمد الفهد نائب رئيس 
مجلس الوزراء للش���ؤون االقتصادية، ويطمح 
الوزراء الى حتقيق الفوز رافعني ش���عار »دائما 

الفوز حليفنا«.

نتائج المباريات

وقد اسفرت نتائج اليوم قبل األخير للدورة، 
عن فوز فريق املرحوم مرزوق محمد على عبداهلل 
اكب���ر 2 � 0، وفريق ديوانية العتيبي على فريق 
املرحوم س���لمان الرومي بهدف نظيف، وواصل 
فري���ق احملامي عبدالرزاق الكن���دري انتصاراته 
وف���از على الوحدة 3 � 1، وف���از فريق امللك على 
شباب الفحيحيل 1 � 0 ، في حني فاز أمير القلوب 
على ديوانية النزهة 1 � 0. كما فاز فريق ش���هاب 
على فريق ديوانية الغامن 5 � 4 بركالت الترجيح، 
وفريق شباب مدريد على فريق حجي محمد 3 � 

2، وفريق العنيد على الرماية 1 � 0.

أف���اد نائب رئي���س الهيئة العامة للش���باب 
والرياضة رئيس اللجنة الفنية املشكلة ملناقشة 
اوجه التعارض ب���ني القوانني احمللية الرياضية 
وامليثاق األوملبي الدولي عبدالوهاب البناي بأنه 
يجب ان تكون القوانني الرياضية معبرة عن حقيقة 
الرياضية الوطنية واللجنة األوملبية  االحتادات 
الكويتية. وأوضح انه في تاريخ 18 اغسطس 2009 
مت ارسال كتاب لالستفسار عن املواد التي تتعارض 
مع القوانني الرياضية الدولية وجاء الرد بكتاب 
مؤرخ في 2009/9/1 يتضمن الشكر لنا والرجوع 
الى الرسالة املؤرخة في 4 اغسطس 2009 والتي 
حددت املبادئ األساسية والعامة واملساعدة في 
ان مس���ودة تعديل القانون ستتوافق مع امليثاق 
األوملبي والذي يجب ان يتحدد من خالل نظامها 

األساس���ي وليس من خالل القانون، الفتا الى ان 
اللجنة األوملبية الدولية على امت االستعداد ملراجعة 
مسودة القانون بعد االنتهاء منه على اال تتجاوز 
املدة احملددة. ام���ا فيما يتعلق بنادي الفحيحيل 
الرياضي فقد متت مناقشة جميع جوانب املوضوع 
وااللتزام برأي »الفتوى والتشريع« بالتريث الى 

ان يصدر القضاء حكمه في موضوع التظلم.
كما ناقش املجلس عددا من املوضوعات منها 
تكليف جلنة خاصة لتشغيل مشروع مدينة جابر 
األحم���د الرياضية اداريا وفني���ا ومتابعة اعمال 
التطوير واالس���تعداد لالفتتاح الرسمي. كما مت 
حتديد موعد حفل تكرمي الرياضيني املميزين في 
7 اجلاري والذي سيقام حتت رعاية سمو رئيس 

مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد.

المنامة ـ ناصر محمد
تخطى منتخب الكويت للشباب لكرة السلة 
نظيره السعودي وبصعوبة 69 � 61 في مباراته 
قبل األخيرة في بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي ال� 12 املقام����ة حاليا في البحرين 
وتختتم اليوم اجلمعة بلقاء قمة س����يجمع 
األزرق مع املنتخ����ب البحريني في ال� 9:30 

مساء على لقب البطولة.
وجاء فوز األزرق بجدارة رغم ان املنتخب 
السعودي كان ندا قويا، خاصة في الشوطني 
الثاني والثالث وال����ذي صحا فيه وفاز 19 � 
15، فيما فاز في الثاني 18 � 17، وكان األزرق 
قد فاز في الش����وط األول 14 � 13 وفي الرابع 
23 � 11 وق����دم خالله مس����توى جيدا وقلب 
النتيجة لصاحله، خاصة بعد مشاركة احمد 

البلوش����ي الذي حصل عل����ى 3 اخطاء فنية 
سريعة، ففضل املدرب فيصل بورسلي اراحته، 
وكانت عودته موفقة وفي توقيت جيد وتألق 
صالح اليوس����ف كعادته في البطولة احرز 
أعلى رصيد من النقاط )31 نقطة( وش����ارك 
طوال االشواط االربعة فيما سجل محمد ماجد 
11 نقطة وحس����ني علي )9( واحمد البلوشي 
)8( وسعود ش����هاب )5( وخالد القبس )3( 

وسالم اخلليفي )2(.
ورغ����م فوزه باملباراة اال ان اداء ش����باب 
االزرق للشباب لم يرتق للمستوى املتوقع 
وتنتظره مباراة مهمة وكبيرة مع املنتخب 

البحريني في ختام البطولة.
وقد انحصرت املنافسة على املركز الثالث 

بني منتخبي االمارات والسعودية.

سكوسيتش يصرف النظر عن البرازيلي

برنامج تأهيلي لجراغ وخلف
مبارك الخالدي

وصل الى البالد في س����اعة متأخرة من مساء امس محترفا 
النادي العربي اجلدي����دان الكرواتيان ايغور وداريو وكان في 
اس����تقبالهما اعضاء من العالقات العامة بالنادي وس����ينضم 

الالعبان الى تدريبات الفريق مساء اليوم.
وقال مشرف الفريق عبدالنبي حافظ ل� »األنباء« ان اختيار 
الالعبني جاء بتوصية للمدرب القتناعه مبستواهما بناء على 
رؤيته السابقة لهما، مشيرا الى ان االثنني قد مت قيدهما ضمن 
قائمة ال� 35 العبا التي س����تمثل األخضر في اس����تحقاقات����ه 

املقبل��ة.
واضاف حافظ ان السويسري المني سيتأخر وصوله للبالد 
لظروف واجراءات خاصة، الفتا ال����ى ان الالعب لم يتم قيده 
ضمن قائمة الفريق ملباراة الكرامة الس����وري في كأس االحتاد 
اآلسيوي، اذ ان الالئحة تنص على تسجيل ثالثة العبني فقط 
واملدرب قد اختار املدافع روكي الى جانب ايغور وداريو لتلك 

املباراة.
وبني حافظ ان املدرب الكرواتي غوران سكوسيتش صرف 
النظر عن البرازيلي الكسندر والذي خاض الشوط األول أمام 
منتخب الش����باب بالرغم من ظهوره مبستوى متميز في خط 
الوسط اال ان الرأي األول واألخير في مسألة اختيار الالعبني 
يعود للمدرب الذي ل����م يقتن��ع أيض���ا مبس����ت��وى الغيني 

بانغوي��را.
وأوضح حافظ ان الالعبني محمد جراغ وخالد خلف يخضعان 
الى برنامج تأهيلي مباش����ر من قبل املدرب الستعادة اللياقة 
البدنية قبل دخولهما التمارين السيما ان الالعبني قد مت قيدهما 
ضمن قائمة الالعبني وامل����درب يقوم مبتابعة حالتهما الفنية 
بش����كل متواصل واألم����ر ذاته ينطبق على زميليهما حس����ني 

املوسوي وعلي مقصيد.

في الجولة الثانية من البطولة الودية

الكويت في اختبار صعب أمام الجزيرة
مبارك الخالدي

يلتقي الكويت في ال� 10:30 مساء اليوم فريق اجلزيرة االماراتي 
على امللعب الفرعي ملدينة زايد في اطار اجلولة الثانية من بطولة كأس 

اجلزيرة والتي يستضيفها النادي اإلماراتي وحتى 7 اجلاري.
وكان الكوي���ت قد تصدر اجلولة األول���ى بفوزه على العروبة 
العمان���ي 2 � 0 بينم���ا تخطى اجلزيرة عقبة االتفاق الس���عودي 
بالف���وز عليه بركالت الترجيح 5 � 3 بعد ان انتهى الوقت األصلي 

بالتعادل 1 � 1.
والفائز من مباراة اليوم يقطع شوطا بعيدا للظفر بلقب البطولة 
ويحتاج األبيض الى اعادة حس���اباته ألن اخلصم يفوق العروبة 
مهاريا وبدنيا، كما انه يلعب على ارضه وبني جمهوره، ما يجعل 
املباراة اختبارا جديا للكويت الذي سيخوض مباراتني مهمتني امام 
اربيل العراقي في 15 و30 اجلاري في مباريات الدور ربع النهائي 

لكأس االحتاد اآلسيوي.

الحجوزات أّجلت المغادرة 13 ساعة

أزرق الناشئين إلى اإلمارات
مبارك الخالدي

غادر البالد في العاشرة من صباح أمس وفد منتخب الناشئني 
متوجها ال���ى مدينة العني بدولة االمارات للمش���اركة في بطولة 
اخلليج ملنتخبات الناش���ئني والتي س���تنطلق غدا السبت وحتى 

14 اجلاري. 
وكان من املقرر ان يغادر البعثة في متام التاسعة مساء االربعاء 
اال ان عدم حصول أعضاء البعثة على التأكيدات الالزمة للحجز قد 
اخر الرحلة 13 ساعة. األمر الذي ألقى بظالله سلبيا على البرنامج 
املعد لرحلة األزرق واحلصة التدريبية األولى املقررة هناك استعدادا 

للقاء منتخب عمان.
ويرأس الوفد عضو اللجنة االنتقالية مبارك النزال وعضوية 
مدير املنتخب علي الديحاني واملش���رف نايف القحطاني واجلهاز 
الفني املكون من عبدالعزيز الهاجري مدربا ومس���اعديه ابراهيم 

عبيد وشاكر الشطي و23 العبا.
اجلدير بالذكر ان األزرق سيواجه نظيره العماني غدا السبت 
في العاشرة والنصف مساء ضمن منافسات املجموعة الثانية على 

ان يواجه املنتخب السعودي االربعاء املقبل.

دابس يفكر في االعتزال
يحيى حميدان

واف���ق مجلس ادارة نادي التضامن على اقامة مباراة تكرميية 
لقائ���د الفريق االول لكرة القدم فهد داب���س تقديرا لعطائه خالل 
مش���واره مع التضامن. وخاطب التضامن من اج���ل هذه الغاية 
القادسية القامة حفل تكرمي الالعب في مباراة الفريقني في اجلولة 

الثانية من الدوري املمتاز.
ويغي���ب دابس عن التدريب في الفترة احلالية بعد ان عاودته 
االصابة خالل مباراة فريقه الودية امام الساملية، وهي نفس االصابة 

التي كان يعاني منها في املوسم املاضي.
وتقدم دابس بالشكر اجلزيل الدارة النادي ملوافقتها على تكرميه 
في املوس���م املقبل، وقال دابس ل� »األنباء« ان املوس���م اجلديد قد 
يكون االخير له مع معش���وقته كرة الق���دم، بعد ان راودته فكرة 
االعتزال، مش���يرا الى انه س���ينتظر حتى نهاية املوس���م اجلديد 
من ثم يقرر امكانية االس���تمرار م���ن عدمه او املغادرة الى االردن 
للدراسة. وزاد: فكرة االعتزال تراودني في الوقت احلالي لرغبتي 
في اكمال دراستي واتاحة الفرصة لالعبني الشباب خلدمة التضامن، 
سأنتظر ما س���يجري في املوسم اجلديد وان كنت غير قادر على 

العطاء سأعتزل.

كاظمة يتغلب على التضامن
عبدالعزيز جاسم 

 ف���از كاظمة على التضامن 2-0 في املب���اراة التي اقيمت على 
س���تاد الصداقة والسالم ضمن اس���تعدادات الفريقني للموس���م 

اجلدي���د.
 وس���جل الهدفني علي املشموم والبرازيلي ماورسيو ساالس، 
وتأت���ي هذه التجرب���ة الثانية لكاظمة بعد ان حدد قائمة اس���ماء 
العبيه للموس���م اجلديد. وكان البرتقالي قد تعادل مع الس���احل 

2-2، وسيلتقي االحد املقبل مع الساملية.
من جهته، ل���م يحقق التضامن أي فوز ف���ي املباريات الودية 
منذ عودته من معس���كر النمسا، حيث خاض 3 مباريات، فخسر 
امام الس���املية 1-2 ومن القادسية 0-5، وتعادل مع خيطان 1-1، 
وس���يخوض مباراتني وديتني امام اجلهراء واملنتخب االوملبي في 

8 و15 اجلاري.

عطيف وبشار في »سهرة الثالثة« 
يحل جنم الكرة السعودية ونادي الشباب عبده عطيف ضيفا 
على القن���اة الثالثة الرياضية من خالل اس���تضافته في برنامج 
»س���هرة الثالثة« الذي سيعرض في ال� 12:30 بعد منتصف الليل، 
حيث يتحدث الالعب عن مش���واره مع الك���رة وأهم احملطات في 
مسيرته، الى جانب التطرق الى القضايا التي تهم الكرة اخلليجية 

والعربية.
وكذلك احلديث حول فرص املنتخب السعودي في التأهل الى 
نهائيات كأس العالم 2010 ويستضيف البرنامج جنم الكرة الكويتية 
وقائد الس���املية بشار عبداهلل. البرنامج من اعداد حمد الديحاني 

وتقدمي ماهر العنزي واخرج محمد الطني.

هيوستن 
في »سلة« الساحل

يحيى حميدان
 تعاقد نادي الساحل مع احملترف 
االميرك���ي ويني هيوس���ن لتدعيم 
صفوف الفريق االول لكرة الس���لة 
في النادي استعدادا النطالق املوسم 

اجلديد.
وجاء التوقيع مع هيوسن الذي 
سبق له خوض جتارب احترافية في 
تونس والسعودية والبحرين وعمان، 
بعد مفاوضات امتدت طويال، بسبب 

اخلالف حول املقابل املادي.
ويعتبر هيوس���ن اضافة مهمة 
للس���احل لتميزه ومتتعه مبهارات 
فنية عالية مكنته من احلصول على 
لقب هداف بطولة االندية اخلليجية 
التي استضافها القادسية في ابريل 
املاضي، مع فريق السيب العماني. 

سحب قرعة بطولة األندية اآلسيوية الـ 12 لكرة اليد

مجموعة سهلة للصليبخات وصعبة للعربي
حامد العمران

س���حبت أول من أمس قرعة 
البطولة اآلسيوية ال� 12 لألندية 
أبط���ال الدوري لك���رة اليد التي 
العاصمة األردنية  تس���تضيفها 
عمان خالل الفترة من 7 حتى 23 

نوفمبر املقبل.
وأوقع���ت الصليبخات بطل 
الدوري في مجموعة س���هلة هي 
الثالث���ة، الى جانب أندية األهلي 
األردني واجليش العراقي والسد 
اللبنان���ي، فيم���ا أوقعت القرعة 
العرب���ي وصي���ف ال���دوري في 
الى  الثاني���ة الصعبة  املجموعة 
جانب الس���د القطري واحلسني 
الس���عودي  األردن���ي والوحدة 

واصفهان االيراني.
وضمت املجموعة األولى أندية 
الصداقة اللبناني والشباب السوري 
وش���هرداري االيراني والوصل 
االمارات���ي وبارب���ار البحريني، 
فيما جاء أهلي جدة بطل النسخة 
املاضية على رأس املجموعة الرابعة 
مع الريان القطري والكرخ العربي 
والنصر االماراتي. أش���رف على 
مراسيم اجراء القرعة أمني صندوق 
االحتاد اآلسيوي بدر الذياب نائب 
رئيس االحتاد الدولي لكرة اليد 
ود.أحمد أبوالليل املدير التنفيذي 
باالحتاد، باإلضافة ملمثلي األندية 
املشاركة. وحسب نظام البطولة 
اخت���ار مندوب األهل���ي األردني 
مستضيف البطولة اجليش األردني 

ملالقاته في حفل االفتتاح.
وطبقا للوائح االحتاد اآلسيوي 

متمنيا ان يحقق املعسكر اخلارجي 
اهدافه في اعداد الفريق بالصورة 
التي تشرف كرة اليد الكويتية في 

هذا احملفل اآلسيوي.
بينما خالفه الرأي مساعد مدير 
كرة اليد في الصليبخات سلمان 
السلطان قائ ال: ان حظوظ جميع 
الفرق متساوية والقرعة عادلة، 
لكن الفريق الذي س���يتعاقد مع 
محترفني على مستوى جيد سيكون 
حظه أوف���ر. متمنيا على الهيئة 
العامة للشباب والرياضة توفير 
الدعم املادي الالزم لكي نتمكن من 
تشريف كرة اليد الكويتية. يذكر 
ان الصليبخات ينوي ضم جنم 
الكويت الواع���د محمد الغربللي 
الى صفوفه في البطولة ويسعى 
للتعاقد مع العب اجنبي، فيما ضم 
العربي العب القادسية النجم مهدي 
القالف وينوي استقدام محترفني 
من اخلارج. وب���دأ اجلهاز الفني 
للصليبخات بقيادة مدربه الوطني 
خالد غلوم في تنفيذ برنامج اعداد 
آخر للفريق قبل انطالق الدوري 
6 اكتوب���ر املقبل، وقرر الصعود 
تدريجيا مبعدالت اللياقة البدنية 
لتصل الى ذروتها، حيث سيلعب 
الفري���ق لقاءات ودي���ة للوقوف 
على التشكيلة االساسية وزيادة 

االنسجام بني الالعبني.
وعلى اجلانب اآلخر، يواصل 
العربي تدريباته اليومية استعدادا 
لبطولة الدوري ويهتم القايد برفع 
مع���دالت اللياق���ة البدنية وقوة 

التحمل واالساليب الدفاعية.

يتأه���ل األول والثان���ي ف���ي كل 
مجموعة الى الدور ربع النهائي، 
وسيتم تقسيمهم الى مجموعتني 
تضم كل مجموعة 4 فرق، ويتأهل 
األول والثاني من كل مجموعة الى 
الدور نصف النهائي. ويلتقي أول 
املجموعة األولى مع ثاني املجموعة 
الثاني���ة وأول املجموعة الثانية 
مع ثاني املجموعة األولى. ومثل 
الصليبخات في مراس���م اجراء 
القرعة مساعد مدير اللعبة سلمان 
السلطان فيما مثل العربي عباس 

كرمي.
وقبل اجراء القرعة ألقى بدر 
الذياب كلمة ونقل الى احلضور 
حتيات الشيخ احمد الفهد رئيس 
االحتاد اآلسيوي لكرة اليد، واكد 
ان الفهد يسعى دائما لدفع اللعبة 
ف���ي القارة اآلس���يوية ملزيد من 
التقدم والنجاحات بفضل دعمه 
الالمحدود له���ا، متمنيا لالحتاد 

االردن���ي التوفيق في اجناح هذا 
التجمع اآلسيوي الكبير، وطالب 
الفرق املش���اركة باالعداد اجليد 
البطولة واحضار  املدروس قبل 

محترفني على مستوى عال.
ثم قام املدير التنفيذي باالحتاد 
اآلسيوي د.احمد ابوالليل بشرح 
بنود اجراء القرعة حسب لوائح 
االحتاد اآلسيوي، متمنيا للفرق 
ف���ي اظهار  التوفيق  املش���اركة 
املس���توى الفن���ي والبدني الذي 

وصلت اليه اللعبة في آسيا.

مجموعة صعبة

وعن القرعة قال مدرب العربي 
التونسي الشاذلي القايد: ان القرعة 
اوقعت االخضر في مجموعة صعبة 
بعد ارتفاع مستوى اداء الوحدة 
السعودي واصفهان االيراني والسد 
القطري في البطوالت الس���ابقة، 
خاصة السد حامل اللقب 5 مرات، 


