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األمير وولي العهد استقبال خالد اليوسف 

كيو وهولدن في »سلة الجهراء«

أستراليا تتخطى ُعمان بصعوبة

اس���تقبل صاحب الس���مو االمير الش���يخ 
صباح االحمد في قصر بيان امس الشيخ خالد 
اليوسف والش���يخ صباح اليوسف والشيخ 

عذبي اليوسف.

واستقبل س���مو ولي العهد الشيخ نواف 
االحم���د في قص���ر بيان امس الش���يخ خالد 
اليوس���ف والش���يخ عذبي اليوسف والشيخ 

صباح اليوسف.

 يحيى حميدان
وضع عضو مجلس ادارة نادي اجلهراء ومدير 
لعبة كرة السلة حسن جنيدي اللمسات االخيرة على 
صفقة ضم االميركيني انطوني كيو جونز وجمال 
هولدن لتدعيم صفوف الفريق االول لكرة السلة 
بالنادي في املوسم اجلديد الذي سينطلق في 15 
الشهر املقبل. وكان كيو وهولدن وصال امس الى 
البالد، وقد سبق لهما اللعب في الدوري احمللي، 

بع���د ان لعب كيو والذي يلعب في مركزي 2 و3 
)اطراف امللعب( مع القادسية ملوسمني، وكان احد 
ابرز الالعبني احملترفني من خالل مستواه املرتفع. 
في حني كانت جتربة هولدن الذي يلعب في مركز 
الس���نتر )حتت السلة( مع العربي غير ايجابية، 
وظهر مبستوى متواضع اال ان تألقه في املوسم 
املاضي في الدوري البحريني ساهم بصورة كبيرة 

في دفع مسؤولي اجلهراء للتعاقد معه.

حققت استراليا فوزها االول وكان على عمان 
1 - 0 امس في اجلولة الثالثة من منافسات املجموعة 
الثانية ضمن تصفيات كأس آسيا لكرة القدم التي 

تقام نهائياتها في الدوحة عام 2011.
وس���جل تيم كاهيل هدف الف���وز في الدقيقة 

.74
وجتمد رصيد عمان عند اربع نقاط بالتساوي 
في ص���دارة املجموعة مع اس���تراليا التي كانت 
س���قطت امام الكويت وتعادلت مع اندونيسيا، 
وتأتي الكويت ثالثة بثالث نقاط، واندونيس���يا 

رابعة بنقطتني.
ويلتق���ي املنتخبان ايابا في 14 نوفمبر املقبل 

في مسقط.

ويتأهل االول والثاني م���ن كل مجموعة الى 
النهائي���ات في الدوحة اللتح���اق بقطر املضيفة 
والعراق والسعودية وكوريا اجلنوبية اصحاب 
املراكز الثالثة االولى على التوالي في كأس آسيا 
االخيرة عام 2007، والهن���د بطلة كأس التحدي 
اآلسيوية لعام 2008، فضال عن بطل نسخة 2009 

من البطولة ذاتها والذي يعرف الحقا.
 تقاس���م منتخبا اس���تراليا وعمان السيطرة 
على اح���داث املباراة، فكانت االفضلية للمنتخب 
العماني في الشوط االول لكن اهدر مهاجموه اكثر 
من فرصة سهلة، بينما دانت السيطرة الصحاب 
االرض في الش���وط الثاني الذي جنح في احراز 

هدف الفوز.

صاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد مستقبال الشيخ خالد اليوسف

العب كاظمة مشاري البغلي يلعب اإلرسال

السالمية يتصدر وكاظمة يستعيد توازنه في »طاولة الخليج« 
استهل الساملية مشوار الدفاع 
عن اللقب بفوزين متتاليني على 
الوص����ل اإلمارات����ي والبحرين 
البحريني ليتصدر قمة املجموعة 
ف����ي بطول����ة االندية  األول����ى 
الطاولة  ال� 24 لكرة  اخلليجية 
التي تقام على صالة كاظمة، فيما 
استعاد كاظمة توازنه سريعا في 
املجموع����ة الثانية بتغلبه على 
العربي القطري بعد أن كان قد 
تعثر امام األهلي السعودي، كما 
ش����هدت منافسات اليوم الثاني 
مفاجأة من العيار الثقيل بفوز 
الوص����ل اإلماراتي على االحتاد 
السعودي احد املرشحني للقب، 
بينما تخط����ى النصر اإلماراتي 

عقبة البسيتني البحريني. 
وفي مب����اراة الس����املية مع 
البحرين، حس����مها االول 1-3، 
بتغلب ابراهيم احلسن 3-0 على 
راشد املاجد 3-صفر وخسر علي 
احلسن امام حسن احمد 3-2، 
وتغلب سالم احلسن على عيسى 
احل����داد 3-0، ثم ع����اد ابراهيم 
احلسن ليفوز على حسن احمد 

.1-3
وفي مباراة الساملية الثانية 
مع الوصل، خسر العب الساملية 
امام جاسم محمد  علي احلسن 
صف����ر-3، فيما جنح ش����قيقه 
ابراهيم احلسني في الفوز على 

وليد احمد 1-3، 
ليعود بطل اخلليج ابراهيم 
احلس����ن ويفوز على جاس����م 
محمد 3-0 ويقود فريقه للفوز 

االول. 
اما كاظم����ة، فقد تغلب على 
العربي 3-0، بفوز مشاري البغلي 
على عبداهلل بدر 3-1، وحسني 
فاضل على خال����د نظام 0-3، 
وعيس����ى الكندري على جرمن 

اوليت 0-3.
وفي مب����اراة كاظمة الثانية 
مع االهلي، فاز العب البرتقالي 
حسني فاضل على منصور عالم 
3-1، وخسر العب كاظمة مشاري 
البغلي من خالد احلربي 0-3، 
وتعثر زميله نبيل عباس امام 
عزام عالم 3-2، وحسني فاضل 

امام خالد احلربي 2-3.
وفاز البحري����ن على الريان 

على حسني ماجد 3-1، وجيرمن 
على مجاهد محمد 3-1، فيما فاز 
العبا البسيتني محمد راضي على 
جيرمن 3-0، وكرر الفوز بنفس 

النتيجة على عبداهلل السادة.

صعوبة المنافسة 

واتفق العبو الفرق املشاركة 
في البطولة على اهميتها النها 
تضم والول مرة 10 فرق مما يعطي 
اكبر،  البطولة اهمي����ة وحجما 
فعبر العب العربي القطري خالد 

هم االفضل على مستوى اخلليج، 
فيما لم يخف العب كاظمة انور 
السلطان اعجابه بروح التنافس 
القوي ب����ني الالعبني واالخالق 
العالية التي يتحلون بها، ومتنى 
ان يتأه����ل فريقه مع الس����املية 

للمربع الذهبي.
من ناحية اخرى تقيم اللجنة 
املنظمة العليا حفل عشاء اليوم 
الوفود، يحضره  على ش����رف 
اعضاء اللجنة ورؤساء الوفود 

والفرق املشاركة.

القطري 3-1، بتغلب راشد محمد 
على فهد املضني 3-1، وحمد احمد 
على ناصر عباد 3-0، وكرر حمد 
محمد فوزه عل����ى فهد املضني 
3-1، فيما خسر العب البحرين 
عيسى احلداد من العب الريان 

خليفة ناصر 1-3.
وع����وض ممثل كرة الطاولة 
القطرية الثاني العربي خسارة 
الريان، عندما فاز على البسيتني 
3-2، بفوز عبداهلل السادة على 
مجاهد محمد 3-1، وخالد سطام 

الشافعي عن اعجابه بالتنظيم 
الرائع، مؤكدا ان التنظيم ممتاز 
ومس����تويات الفرق في ارتفاع، 
وش����كر االحت����اد الكويتي على 
الكم  التنظيم واس����تيعاب هذا 

من االندية والالعبني.
واضاف ان العبي فريق العربي 
هم االصغر س����نا في البطولة، 
وسيس����تفيدون من االحتكاك 

واكتساب اخلبرة. 
اما العب البس����يتني حسني 
محمد، فقال: ان الالعبني املشاركني 

الوصل يحقق المفاجأة ويسقط االتحاد والنصر يتخطى البسيتين

الحسن: تمنيت 
مشاركة الالعب 

األجنبي
اك����د بط����ل اخللي����ج 
ابراهيم احلسن ان االلتزام 
الفريق  بتعليمات مدرب 
البيالروسي بافل كابتسكي 
كان الطري����ق لتحقي����ق 
الفوز، مضيفا ان املستوى 
الفريق في  العام لالعبي 
الي����وم االول للبطول����ة 
كان جيدا جدا. وتابع: ان 
املباراة االولى ألي العب 
دائم����ا ما تك����ون اصعب 
اللقاءات، ألنها ترسم له 
خارطة الطريق في التأهل، 
ولفت احلسن الى ان كونه 
بطل اخلليج يجعله حتت 
ضغط كبير، مشيرا الى ان 
الصعود للقمة سهل لكن 

البقاء عليها اصعب.
وحول عدم مش����اركة 
الالع����ب االجنب����ي ف����ي 
البطولة، قال احلس����ن: 
كنت امتنى ان يش����ارك 
الالع����ب االجنب����ي حتى 
تأخذ البطولة حجما اكبر، 
املنافسات اقوى  وتكون 
وال جن����د فريقا ضعيفا، 
فالالع����ب االجنبي يرفع 

املستوى العام.


