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حسن الذوادي يسلم سامي اجلابر فانيلة كتب عليها عبارة »قطر 2022«           )أ.ف.پ(

هل ينضم علي الشمالي لصفوف الساملية؟البرازيلي ساندرو أبرز محترفي كاظمة حتى اآلن

دابس يدعو عاشور
لمهرجان تكريمه

مبارك »إداري األصفر«

فوز النصر على التضامن

قدم العب الفريق االول لكرة القدم في نادي التضامن فهد 
دابس درعا تذكارية إلى النائب صالح عاشور مبناسبة مهرجان 
تكرميه الذي س���يقام على هامش لقاء التضامن والقادسية 
10 ديسمبر املقبل، كما وجه دابس الدعوة لعاشور حلضور 

املهرجان.
وقد ثمن دابس دور عاشور في النهوض باأللعاب الرياضية، 

وأثنى عاشور من جانبه على ما قدمه دابس لناديه.

عني مجلس ادارة نادي القادسية املعني اداري الفريق السابق 
جم���ال مبارك مديرا للفريق االول لكرة القدم، ليقود دفة االدارة 
في املوس���م احلالي مع االصفر. وكانت االدارة املعينة قد قررت 

تعيني إبراهيم املسعود مديرا للكرة في النادي.

فاز النصر عل���ى التضامن 3-2، في مب���اراة ودية بكرة 
الق���دم اقيمت على ملعب علي صباح الس���الم بنادي النصر 
وس���جل اهداف النصر البرازيلي جوني »هدفني« ومواطنه 
باتري���ك هدف، ويخوض النصر مب���اراة ودية غدا اخلميس 

امام خيطان في ملعبه.
الى ذلك، يواصل العب النصر س���عود س���ويد القادم من 
الساملية تدريباته التأهيلية إلنقاص وزنه والعودة الى مستواه 
الطبيعي على ان يكون مستعدا ملا تبقي من مباريات املوسم 

احلالي مع العنابي.

عبدالرضا: السالمية طلب المشعان والشماليبوسكندر: نجرّب أكثر من أفريقي للتعاقد معهم
عبدالعزيز جاسم 

اكد امني سر نادي كاظمة حسني بوسكندر 
ان االدارة بصدد جتربة اكثر من العب افريقي 
متهيدا للتعاق����د معهم ف����ي اول يناير املقبل 
واالنضمام للفريق االول لكرة القدم مع بداية 
املوس����م املقبل، الفتا الى ان����ه لن يتم التعاقد 
م����ع أي العب من دون جتربته والوقوف على 
مس����تواه جيدا، اما ما يخص امر التسوية مع 
البرازيلي����ني املوجودين حاليا في  احملترفني 
صفوف البرتقالي واملرتبطني بعقود مع الفريق 
فإلى االن لم يرفع اجلهازان االداري والفني أي 
تقرير بشأنهم، لذلك من غير املعقول ان نتخذ 

امر التسوية دون طلب منهم. 
واش����ار بوس����كندر الى ان عدم مشاركتهم 
في املباريات االخيرة وخصوصا امام الكويت 
في الدور نصف النهائي بكأس االحتاد والذي 
خسره البرتقالي بركالت الترجيح 6-7 يبقى 
بيد املدرب الروماني ايلي بالتش����ي حتى وان 
اجلسهم على مقاعد البدالء طوال املوسم، ولكن 
في نهاية املوسم هناك محاسبة ومساءلة عن 
اختياراته، مشيرا الى ان اجلهاز االداري بقيادة 
فواز بخيت حتى االن ابدى ارتياحه من مستوى 
احملترفني. واكد ان ادارة النادي لن تبخل على 
الفريق وستلبي جميع احتياجاته بالتعاقد مع 
اكثر من العب الن القائمة تسمح لهم بتسجيل 
اكثر من 5 العبني وس����يقوم املدرب باملفاضلة 
بينهم وتسجيلهم بقائمة كل مباراة، مبينا ان 
فريق القدم بحاجة الى العودة الى البطوالت 
مرة اخرى والصعود الى منصات التتويج ولن 
يكون ذلك اال بتضافر جميع اجلهود من مجلس 

ادراة وجهاز فني واداري والعبني. 

عبدالعزيز جاسم 
ذكر مدير فريق الكرة في نادي الس���املية علي 
عبدالرضا ان ادارة السماوي تقدمت رسميا الدارة 
القادسية بكتاب تطلب فيه ضم مدافع االصفر علي 
الشمالي على سبيل االعارة ملدة موسمني، كما جددت 
طلب العب الوسط عبدالعزيز املشعان، مؤكدا ان 
فكرة ضم الش���مالي جاءت بعد دراسة دقيقة من 

اجلهازين الفني واالداري للسماوي.
واش���ار الى ان ادارة الس���املية لم تتقدم بذلك 
الكتاب اس���تغالال لظروف القادسية بحل مجلس 
االدارة السابق بل بالعكس الن االعضاء احلاليني 
هم من ابناء النادي ويخافون على مصلحته ايضا، 
كما ان السماوي سبق ان طلب املشعان ومتكن من 
التعاقد مع نواف املطيري، حتى ان الش���مالي لم 
يشارك في أي مباراة بعد شفائه من عملية الرباط 
الصليب���ي وبالتالي لم يكن طلب اعارته الغراض 
اخرى بل لسد النقص واحلاجة اليه ملا ميلكه من 

خبرة ومهارة.
وبني عبدالرضا انه من احملتمل ان تكون هناك 
تسوية لفسخ عقد احملترف العماني سعد السعدي 
الذي لم يتعاف من اصابته والتي يبدو انها ستطول، 
حيث انه انضم للسماوي منذ اغسطس املاضي ولم 
يشارك في التدريبات او املباريات الودية والرسمية، 
مبينا انه في حال فسخ العقد فسيكون هناك بديل 
في خط الهجوم فور فتح باب التسجيل في االول 

من يناير ولن يقل عن السعدي مهارة.
واوضح عبدالرضا انه في حال موافقة القادسية 
على اعارة الش���مالي واملشعان فانه سيضطر الى 
رفع اسمني من القائمة ال� 30 وسيكون على حساب 
العبني لم ينضبطوا ف���ي التدريبات خالل الفترة 

املاضية رافضا الكشف عن اسمائهم.

ألمح إلى فسخ عقد السعدي في حال استمرار إصابتهإنهاء عقود البرازيليين يتوقف على رأي الجهازين الفني واإلداري

أعلن اختيار الجابر أول سفير للملف

الذوادي: استضافة قطر للمونديال حدث تاريخي

اعتبر املدي����ر التنفيذي مللف قطر الس����تضافة 
مونديال 2022 حس����ن الذوادي، ان احتضان بالده 
لهذا العرس الكروي سيكون حدثا تاريخيا في منطقة 
الشرق االوسط، مشيرا الى وجود نقاط قوة عديدة 
في امللف من شأنها تعزيز حظوظ بالده في ان تكون 

اول دولة عربية وخليجية تنال هذا الشرف.
وقال الذوادي في مؤمتر صحافي عقده امس في 
كواالملبور: »في حال قدر لنا الفوز بشرف تنظيم كأس 
العالم، سيكون هذا احلدث تاريخيا وفرصة لتعزيز 
التفاهم والتواصل بني العاملني العربي والغربي، ونحن 
واثقون بأن ملفنا سيلقى دعما كبيرا من املشجعني 

الش����باب وهواة رياضة  كرة القدم، واضاف »منلك 
فرصة جيدة للفوز بش����رف احتضان كأس العالم 
للمرة االولى في منطقة الشرق االوسط، ذلك الننا 
منلك البنى التحتية واملالعب التي تلبي الش����روط 

التي وضعها االحتاد الدولي للعبة«.
عل����ى صعيد متصل كش����فت جلن����ة ملف قطر 
الس����تضافة املونديال 2022 عن اول سفير لها وهو 
النجم السعودي سامي اجلابر، وقدم املدير التنفيذي 
مللف قطر حسن الذوادي، اجلابر الى رجال الصحافة 
واالعالم خالل املؤمتر واهداه قميصا كتب عليه عبارة 

»قطر 2022«، وحمل اسم اجلابر والرقم 22.

السعودية ترشحت
الستضافة نهائي أبطال آسيا

بطوالت »اآلسيوي« بمليار دوالر

 كشف رئيس االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن همام، ان 
السعودية هي احدى 3 دول تقدمت رسميا بطلب استضافة النسخة 
املقبلة من نهائي دوري ابطال آسيا املقررة في ديسمبر عام 2010. 
ودأب االحتاد اآلسيوي على اقامة النهائي بطريقة الذهاب واالياب 
عبر السنوات املاضية، لكن ارتأى اقامتها في ملعب محايد اعتبارا 
من النسخة املاضية حيث استضافت طوكيو املباراة النهائية 
بني بوهانغ ستيلرز واالحتاد السعودي في 7 نوفمبر املاضي، 

وسيستمر على هذا النظام في السنوات املقبلة.

جدد االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم امس العقد الذي يربطه 
بشركة التسويق العاملية »وورد سبورت غروب« للفترة املمتدة 
من 2013 الى عام 2020 مقابل مليار دوالر. ووقع العقد في مقر 
االحتاد في كواالملبور رئيس االحتاد اآلسيوي القطري محمد بن 
همام، واملدير التنفيذي لشركة »وورد سبورت غروب« شيموس 
اوبراين. ويتضمن العقد اجلديد رعاية الشركة ملسابقات االحتاد 
اآلسيوي وخصوصا كأس آسيا 2011 في قطر، و2015، ودوري 
ابطال آسيا بصيغتها اجلديدة باالضافة الى مسابقات السيدات 
وبطوالت اخرى ملختلف الفئات العمرية. وقال بن همام »العقد 
الذي وقعناه هائل، كان دخل »اآلسيوي« بني عامي 1992 و2008 
يق���در ب� 150 مليون دوالر من حقوق الرعاية، واآلن نتكلم عن 
مبل���غ خيالي مقداره ملي���ار دوالر«. وأوضح »انا واثق من ان 
هذا الرقم سيرتفع في السنوات املقبلة، وهذا يؤكد املكانة التي 
وصلت اليه الكرة اآلسيوية«. وأضاف »تخطو الكرة اآلسيوية 
خطوات عمالقة الى االمام ونحن سعداء ملواصلة التعاون مع 

شركة وورد سبورت غروب«.

إيندو أفضل العب في آسيا و12 جائزة لكوريا الجنوبية واليابان
الماسة الذهبية لبوظو ورمضان أفضل مراقب مباراة في حفل توزيع جوائز االتحاد اآلسيوي لكرة القدم

اليابان���ي  ت���وج 
ياسوهيتو ايندو العب 
العام في آسيا في حفل 
اجلوائز السنوي الذي 
يقيمه االحتاد اآلسيوي 
الفترة  للكرة في هذه 
الس���نة في مقره  من 
في العاصمة املاليزية 

كواالملبور.
وتفوق ايندو على 
4 العب���ني اخرين هم 
مواطنه مينغو ناكامورا 
ف���راس  والس���وري 
والبحريني  اخلطيب 
س���يد محم���د عدنان 
وااليراني هادي عقيلي. 
ايندو مرش���حا  وكان 
بقوة الحراز اللقب العام 
املاضي عندما تألق في 
صفوف منتخب بالده 
وق���اد فريق���ه غامبا 
اوساكا الى لقب دوري 

ابطال اسيا، لكن اللقب كان من نصيب االوزبكستاني 
سيرفر دجيباروف.

ويس���تطيع ايندو ان يشغل اكثر من مركز في خط 
الوسط ويجيد تسديد الكرات الثابتة.

وسمح فوز ايندو باللقب لبالده اليابان باالنفراد بالرقم 
القياسي من حيث عدد االلقاب )5 مرات(، بعد ان سبقه الى 
هذا الشرف مواطنوه ماسامي ايهارا )1995( وهيديتوشي 

ناكاتا )97و98( وشينجي اونو )2002(.
في حني حتتل كل من ايران والسعودية املركز الثاني 
برصيد 4 القاب، االول���ى عبر خودادا عزيزي )1996( 
وعلي دائي )1999( ومهدي مهداوي )2003( وعلي كرميي 
)2004(، والثانية بواسطة سعيد العويران )1994( ونواف 

التمياط )2000( وحمد 
 )2005( املنتش���ري 
القحطان���ي  وياس���ر 
)2007(، مقاب���ل مرة 
واحدة لقطر عن طريق 
خلفان ابراهيم خلفان 
)2006(، والصني عبر 
فان زهي هي )2001(، 
واوزبكستان في العام 
املاض���ي ع���ن طريق 

دجيباروف.
االحت���اد  وح���دد 
اآلسيوي اربع منافسات 
ميكن لالعب���ني جمع 
النقاط فيها للحصول 
على لقب افضل العب 
في العام وهي تصفيات 
كأس العالم )ينال افضل 
العب في كل مباراة فيها 
25 نقطة(، وتصفيات 
كأس آسيا )ينال ايضا 
25 نقطة(، ومباريات 
دوري ابطال آس���يا )ينال 15 نقطة(، ومباريات كأس 
االحتاد اآلسيوي )ينال 10 نقاط(. ودأب االحتاد اآلسيوي 
على توزيع جوائزه منذ عام 1994 في كواالملبور لكنه 
نظم هذا احلدث ارب���ع مرات خارج العاصمة املاليزية 
حيث مقره الرئيس���ي، وكان ذلك في لبنان عام 2000، 
وفي ابوظبي عام 2006، وسيدني عام 2007 وشانغهاي 
العام املاضي. وحصدت كل من اليابان وكوريا اجلنوبية 
حصة االسد من اجلوائز ال� 18 التي وزعت امس حيث 
نالت كل منها س���تة القاب. وكان العميد فاروق بوظو 
الذي نال املاسة الذهبية، واللبناني مازن رمضان صاحب 
جائزة افضل مراقب مباراة، العربيني الوحيدين الفائزين 

خالل هذه االمسية.

محمد بن همام يسلم جائزة أفضل العب للياباني ياسوهيتو ايندو  )أ.ف.پ(

القادسية.. »سوبر« الكويت
فهد الدوسري

برباعي����ة مقابل هدف واحد 
أنهى القادسية مواجهة »السوبر« 
أمام الكويت على ستاد الصداقة 
والسالم، لتكون مبثابة الدفعة 
املعنوي����ة القوية له قبل بداية 
املمتاز، وقد  الدوري  منافسات 
أدى العبو األصفر املباراة مبزاج 
وتفنن����وا في اضاع����ة الفرص 
وكأنهم أشفقوا على األبيض من 
خسارة مذلة بعد ان حسموها 
في الشوط األول بثالثية نظيفة 
ليحققوا اللقب األول في املوسم 
اجلديد وكأس السوبر ألول مرة 

في تاريخه.
ولم يكن أش����د املتشائمني 
من جماهي����ر »العميد« يتوقع 
أن يظهر فريقه بهذه الصورة 
الت����ي كان عليها في  املهزوزة 
الش����وط األول، حي����ث كثرت 
أخطاء مدافعيه، ووضح االرتباك 
أدائهم وكأنهم يخوضون  على 
مباراة للمرة األولى، لم يظهر 
الفريق منسجما ومترابطا ولم 
يك����ن ذلك الفري����ق الذي حقق 
بطولتني في ش����هر واحد فقط 
وكانت جماهيره متني النفس 
بإضافة اللقب الثالث ولكن يأتي 
األصفر مبا ال تشتهي السفن، 
نعم حضر القادس����ية وفرض 
العبوه سيطرتهم على كل ارجاء 
امللعب ومتكن مهاجمه القناص 
خلف السالمة من تسجيل هدف 

السبق بعد ان ارتقى لعرضية 
زميله صالح الش����يخ وحولها 
بشكل رائع في الزاوية اليمنى 

.)9(
وواصل العبو القادسية تقدمي 
عرضهم الق����وي، حيث ظهرت 
الكرة وكأنها تطارد بدر املطوع 
حيثما يكون وتفنن في إضاعة 
انفرادي����ن من خطأين دفاعيني 
م����ن احمد العي����دان وعبداهلل 
املرزوق����ي، وكأنه يرؤف بحال 

أبناء كيفان.
وحاول وليد علي اثبات وجود 
األبيض من خالل تسديدة انتهت 
بني يدي اخلالدي، ومتكن مدرب 
األصفر محمد إبراهيم من خالل 
نشاط العبيه امللحوظ من اغالق 
منطقة الوسط بإحكام من خالل 
املهام الدفاعية والهجومية التي 
اسندت لصالح الشيخ من اجلبهة 
اليمنى، فضال عن ثبات طالل 
العامر بالتناوب مع ابراهيما كيتا 
في عمق امللعب، وأضاف االخير 
الهدف الثاني لألصفر برأس����ه 
ايضا بعد أن حول ركنية املطوع 
ساهم الفضلي في حتويلها داخل 
املرمى )40(، وبعد 3 دقائق فقط 
احتسب احلكم وليد الشطي ركلة 
جزاء للقادسية اثر عرقلة فهد 
عوض للمطوع الذي تفوق على 
نفسه كثيرا وكان بدرا في سماء 
العديلية ترجمها على يس����ار 

الفضلي هدفا ثالثا )43(.

الثان����ي زاد  وفي الش����وط 
السوري جهاد احلسني من اوجاع 
فريقه السابق بعد أن حول الكرة 
الثابتة بطريقة رائعة داخل مرمى 
الفضلي الذي عجز عن فعل أي 

شيء لها )48(.
ولم تهدأ ماكينة األصفر أو 
تتوقف وظهرت ثق����ة العبيه 

بأنفسهم كثيرا من خالل تبادل 
الكرة فيم����ا بينه����م وتالعب 
املطوع والسالمة في كرة تأخر 
األول في تسديدها على املرمى، 
وبعد دخوله بدقائق بديال عن 
البرازيلي روجيرو سجل علي 
الكندري الهدف الشرفي لألبيض 
مبرمى فريقه سابقا بعد ان سدد 

كرة زاحفة س����كنت على ميني 
اخلالدي )65(.

اللق����اء وليد  وطرد حك����م 
الشطي وليد علي لتعمده كعادته 
استخدام اخلشونة ضد العبي 
الفريق اخلصم، وأنقذ الفضلي 
مرماه من تسديدة العامر القوية 
التي أبعدها إلى ركنية )83( وبعد 

االطمئنان على النتيجة أشرك 
محمد ابراهيم أحمد عجب بديال 
عن الس����المة وفهد األنصاري 
م����كان صالح الش����يخ، وأبعد 
عب����داهلل املرزوقي كرة املطوع 
التي لعبها »لوب« من على خط 
املرمى مستغال خروج الفضلي 

.)88(

)هاني الشمري( خلف السالمة ونواف اخلالدي يرفعان كأس »السوبر«

الفهد: مبروك ألبطال »السوبر«

الحساوي: نحن مع الجمهور 

إبراهيم: طبقنا الخطة

المطوع والخالدي األفضل في المباراة

عبداهلل العنزي
قال رئيس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد بعد املباراة: مبروك ألبطال 
»السوبر« والقادس����ية ذهب.. اسم على مسمى، وما هذا االنتصار إال 
البداية ملوسم مليء باإلجنازات ودعمنا سيتواصل للقلعة الصفراء.

من جهته، قال نائب رئيس القادس���ية السابق فواز احلساوي 
نحن بدأنا مع اجلمهور وال ميكن ان نفترق عنه، معتبرا ان الفوز 
لم يكن مفاجئا ألن فريقنا قوي جدا، والقادسية والبطوالت وجهان 

لعملة واحدة.

وأشاد مدرب األصفر محمد إبراهيم باملستوى الذي قدمه الالعبون 
معتبرا ان فريقه كان في قمة مستواه السيما ان خطته جرى تطبيقها 
بش���كل جيد، وهذا ما ظهر في املباراة، حيث قدم الالعبون كل ما 

عندهم وكانوا مميزين في تنفيذ التكتيك الذي لعبوا به.

اختارت »الوطنية لالتصاالت« راعي املباراة، جنم القادسية بدر 
املطوع أفضل العب في املباراة وكافأته ب� 1000 دوالر، فيما اختارت 
حارس مرمى االصفر نواف اخلالدي افضل حارس مرمى مبكافأة 
مثله���ا، وقدم اجلائزتني لالعبني نائ���ب املدير العام في »الوطنية 

لالتصاالت« فؤاد العبالني.


