
السبت 24 أبريل 2010   27رياضة
برعاية ناصر المحمد وبمشاركة 11 دولة

مواجهات صعبة للمنتخبات العربية في »الثانية«و»الرابعة«

البطولة الدولية أللعاب المعاقين تنطلق اليوم

األزرق في مجموعة نارية إلى جانب الصين وأوزبكستان وقطر في »آسيا«

فهد الدوسري - مبارك الخالدي
أوقعت قرعة نهائيات كأس آسيا 
الـ 15 التي تستضيفها الدوحة في 
الفترة من 7 الى 29 يناير 2011 والتي 
سحبت أمس في العاصمة القطرية 
منتخبنــــا الوطني لكرة القدم في 
املجموعة األولــــى النارية والتي 
ضمت البلد املستضيف قطر والصني 
وأوزبكستان، فيما ضمت املجموعة 
الثانية منتخبات السعودية واألردن 
وســــورية واليابان، بينما ضمت 
املجموعة الثالثة كوريا اجلنوبية 
والهند وأستراليا والبحرين، فيما 
ضمت املجموعــــة الرابعة العراق 
حامــــل اللقب وكوريا الشــــمالية 
واإلمارات وإيــــران. وتبدو مهمة 

منتخبنا صعبة في ظل وقوعه في 
املجموعة األولى الى جانب املنتخب 
القطري املستضيف، وحضر مراسم 
سحب القرعة مدرب األزرق غوران 
توڤاريتش ومدير املنتخب أسامة 
اللجنة االنتقالية  حسني وعضو 

مبارك النزال.
القرعة منتخب  كما أوقعــــت 
الســــعودية واليابــــان وكالهما 
احرز اللقب 3 مرات، في مجموعة 
واحدة الى جانب اجلارين االردن 
وســــورية. وســــيكون املنتخب 
السعودي »االخضر« الساعي الى 
املــــه جراء عدم  تعويض خيبة 
بلوغه نهائيات كأس العالم للمرة 
اخلامسة على التوالي، والياباني 

مرشــــحني لبلوغ الــــدور الثاني. 
الثالثة وقوع  وشهدت املجموعة 
منتخبني قويني وجها لوجه ايضا 
هما كوريا اجلنوبية واســــتراليا 
التي تشارك في النهائيات للمرة 
الثانية بعد انضمامها الى االحتاد 
القاري عــــام 2006 وكالهما تأهل 
الى نهائيات كأس العالم املقبلة في 
جنوب افريقيا، في حني سيحاول 
املنتخب البحرينــــي الذي تطور 
مستواه كثيرا في االونة االخيرة 

ان يخالف التوقعات.
ويكمل املنتخب الهندي املغمور 
والذي تأهل الى النهائيات لفوزه 
بكأس التحدي عــــام 2008، فرق 

املجموعة.

وستكون مهمة املنتخب العراقي 
حامل اللقب في النسخة االخيرة 
عــــام 2007 صعبة النــــه جاء في 
مجموعة ضمت كوريا الشمالية 
الــــى كأس العالم ايضا،  املتأهلة 
وايران القوية حاملة اللقب 3 مرات، 
واالمارات التي حتسن اداؤها كثيرا 

في االشهر االخيرة.
وبدأت مراســــم سحب القرعة 
القطري  بكلمة لرئيس االحتــــاد 
الشــــيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
الذي اعرب عن امله في ان »تقدم 
املنتخبات املتأهلة الى النهائيات 
مستويات فنية تليق بالتطور الذي 
تشهده الكرة اآلسيوية«، مشيرا الى 
ان بالده »تتطلع لكي تكون كأس 

آسيا 2011 مكملة للبطوالت الناجحة 
التي نظمتها دولة قطر«.

وقال الشيخ حمد »ال شك ان 
احتضان هــــذا احلفل يؤكد قدرة 
البطوالت  قطر على اســــتضافة 
الهامة على املســــتويني اآلسيوي 
والعاملي وهذا ما شجع الدولة على 
تقدمي طلب استضافة كأس العالم 
2022«. في املقابل، اشــــاد رئيس 
القطري محمد  االحتاد اآلسيوي، 
بن همام، بالتطور الذي شــــهدته 
البطولــــة القاريــــة، وقــــال »بعد 
انطالقتهــــا املتواضعة عام 1956، 
اصبحت هذه البطولة احلدث االكثر 
حيوية واهمية في منافسات كرة 
القدم اآلســــيوية، واذا كانت قارة 

آسيا هي املستقبل فان كأس آسيا 
سوف حتقق هذا الوعد الكبير«.

واضاف »لقد رســــم انتصار 
العراق في نسخة عام 2007 مسارا 
جديدا لكرة القدم اآلسيوية بشكل 
غير مسبوق، واصبح من الصعب 
على املنتخبات العريقة ان تشارك 
في البطولة وهي ضامنة الفوز«.

يذكر ان قطر ستنظم النهائيات 
اآلسيوية من 7 الى 29 يناير للمرة 
الثانية في تاريخها بعد عام 1988 
كما انها املرة اخلامسة التي ستقام 
البطولة وســــتقام  فيها نهائيات 
املنافســــات على خمســــة مالعب 
ابرزها ســــتاد خليفة الذي يتسع 

لـ 55 الف متفرج.

تفتتــــح اليوم بطولة الكويت الدولية االولى اللعاب القوى لرياضة 
املعاقنيـ  امليدان برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد 
وذلك في الثامنة مســــاء في صالة الشيخة شــــيخة العبداهلل اخلليفة 
الرئيســــة الفخرية لنادي املعاقني، ويلقي رئيس اللجنة املنظمة العليا 
للبطولة رئيس النادي مهدي العازمي كلمة االفتتاح، وبعدها كلمة ملدير 
عام البطولة شــــافي الهاجري ثم تبدأ بعد ذلك فقرات االوبريت التي مت 
التحضير واالعداد لها من قبل اللجنة املنظمة، ويشارك فيها عدد كبير 
من الرياضيني واالشــــبال والبراعم، ويتخلــــل احلفل فيلم وثائقي عن 
اجنازات نادي املعاقني بعنوان »اجنازاتي« باالضافة الى فقرات حتكي 

عن تاريخ الكويت وصاحب السمو األمير الشيخ صباح األحمد.
كما يتخلل حفل االفتتاح دخول الدول املشاركة في البطولة وعددها 
11 دولة هي: أوزبكســــتان، ماليزيا، پولندا، التشــــيك، بلغاريا، االردن، 
العراق، البحرين، السعودية، االمارات وفلسطني، باالضافة الى الكويت 
وفقرات كبيرة للمشاركني في االوبريت ستكون مفاجأة سارة للجماهير 
واحلضور وضيوف البطولة. من جانبه اعلن مدير عام البطولة شافي 
الهاجري ان اللجنة املنظمة باتت على اهبة االستعداد الفتتاح البطولة، 

وهو افتتاح مت االعداد له منذ فترة ليكون على مستوى احلدث.
وقال ان االفتتاح سيقام برعاية وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء 

الشيخ ناصر احملمد الذي ابدى رغبته وموافقته على الرعاية دون تردد، 
حرصا منه على دعم ابنائه الرياضيني وخاصة املعاقني.

33 العبًا من الكويت

من جهته، اكد رئيس وفد املنتخب الوطني عضو اللجنة املنظمة ناصر 
العجمي استعداد 33 العبا والعبة خلوض غمار البطولة واحراز االرقام 
التأهيلية وامليداليات الذهبية في كل لعبة، مشيرا الى ان الالعبني ميثلون 
القاعدة املثالية في النادي، وقد دخلوا معســــكرا تدريبيا خاصا بقيادة 

سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر احملمدتونسية متوقعا ان تكون لهم كلمة سواء الالعبون او الالعبات.

)ا.ف.پ(سكرتير عام االحتاد اآلسيوي أليكس توساي يرفع اسم اليابان أثناء مراسم القرعة

العب الساملية السابق الفرنسي عبدالفتاح سافي في مباراة سابقة

قوة في مواجهة كاظمة ـ العربي

الظفيري رابع رالي الشرقية

 سافي يشكو السالمية للسفارة الفرنسية
فهد الدوسري

علمــــت »األنبــــاء« من 
مصــــادر مطلعــــة بنادي 
الساملية ان محترف فريق 
الساملية السابق لكرة القدم 
الفرنسي عبدالفتاح سافي 
ينوي التقدم بشكوى لدى 
الفرنســــية في  الســــفارة 
الكويــــت احتجاجــــا على 
طريقة تعامل مجلس ادارة 
نادي الساملية والتي وصفها 
بأنها غير انسانية مضمنا 
شكواه عدم حصوله على 
باقي مستحقاته املالية منذ 
التسوية بينه وبني  اجراء 
السماوي منذ أكثر من شهر 

ونصف تقريبا.
وأضافــــت املصــــادر ان 
السفارة بصدد مخاطبة جلنة 
حقوق االنسان لفتح حتقيق 
شــــامل في هــــذه القضية 
الداخلية  ومخاطبة وزارة 
الكويتية للنظر في القضية 
كما تقدم ســــافي بشكوى 
مماثلة للجنــــة االنتقالية 
الدارة شــــؤون احتاد كرة 
القدم على خلفية االحداث 
التي تطورت في اطار عالقته 

مع ناديه السابق.
يذكر ان النادي قد تقدم 
ببــــالغ للمخفر االســــبوع 
املاضي بحق ســــافي طالبا 
منه ضرورة تسليم مفاتيح 
الشقة والسيارة، وقد اقتيد 
الالعب للمخفر وسط حراسة 
آثــــار حفيظة  امنية ممــــا 

الالعب.

احرز الســـائق مشاري الظفيري املركز الرابع في رالي املنطقة الشرقية، 
للجولة الرابعة من بطولة الشـــرق االوســـط، الذي اختتم في مدينة اخلبر 
شرقي السعودية بينما ظفر السائق السعودي يزيد الراجحي بلقب السباق 
وصعد الى املركز الثاني وقطع الراجحي على منت سيارته »بيجو 2007 اس 
2000« مسافة املراحل اخلاصة من الســـباق بزمن 2.04.02.6 ساعة بفارق 

مريح عن اقرب منافسيه القطري مسفر املري زاد على 3 دقائق.
وحقق الراجحي فوزه الرســـمي االول في رالي الشـــرقيـــة الذي اضيف 

هذا العام الى رزنامة بطولة الشـــرق األوسط للراليات، والثاني فيه بعدما 
أحرز اللقــب عام 2008 عنــــدما نظم الرالي كحدث مرشـــح لالنضمـــام الى 

البطولة اإلقليمية.
وحقق السائق السعودي الشاب صالح عبدالعالي مفاجأة في رالي بالده 
مكمال الفرحة السعودية على منصة التتويج باحتالله املركز الثالث بعدما 
متكن بفضل قيادتـــه املميزة في املرحلة قبل األخيرة من جتاوز منافســـه 

الكويتي مشاري الظفيري، صاحب املركز الرابع.

كاظمة على بعد خطوة
من لقب دوري الطائرة

تغلب كاظمـــة أول من 
امس على العربي 3ـ  1، ضمن 
مباريـــات املرحلة الرابعة 
للمربـــع الذهبـــي لبطولة 
الدوري العام الـ 44 للكرة 
الطائرة ليصبح البرتقالي 
بذلك على بعد خطوة واحدة 

لنيل لقب البطولة.
املبـــاراة قوية  وجاءت 
ومتكافئة بني الفريقني إال ان 
العبي كاظمة بقيادة عبداهلل 
بوفتني وعبدالعزيز شاكر 
ومحمد اسحاق متكنوا من 
حتقيق األفضلية لفريقهم 
الرابع  الفوز  ليحقق بذلك 
علـــى التوالي فـــي املربع 
الذهبـــي وجـــاءت نتائج 
األشواط 25 ـ 23 و15 ـ 25 

و25 ـ 19 و25 ـ 17.

الفـــوز يقترب  وبهـــذا 
الكظمـــاوي من  الفريـــق 
حتقيق لقب البطولة إذ ان 
فوزه في اللقاء املقبل على 
الكويت يضمن له حتقيق 
لقب البطولة الثانية له في 
هذا املوسم بعد ان ظفر بلقب 
بطولة االحتاد التي سبقت 

هذه البطولة.
وفي مبـــاراة أخرى فاز 
القادسية على الكويت 3ـ  0 
وجاءت نتائج األشواط 25ـ  

19 و26 ـ 24 و25 ـ 23.
وقـــد عانى القادســـية 
في هذا املوســـم من غياب 
العبني مهمني بالفريق بداعي 
اإلصابة ما أثر سلبا على أداء 
الفريق في مبارياته خالل 

هذا املوسم.

تخطى العربي في المرحلة الرابعة

حمادة: مجموعتنا خليط من ثقافة كرة القدم
أكد مساعد مدرب املنتخب عبدالعزيز حمادة ان مجموعة منتخبنا التي ضمت الى جانبه منتخب 
البلد املضيف قطر وأوزبكســــتان والصني فيها نوع من خلط االوراق بوجود منتخب شبه أوروبي 
)أوزبكســــتان( وآخر خليجي ويلعب على ارضه وبني جماهيره )قطر( الى جانب املنتخب الصيني 
الذي ميتاز بالسرعة واسلوب شرق آسيا املعروف، ولفت حمادة إلى أنه يجب ان يكون هناك استعداد 
مثالي بعد اتضاح الصورة ملعرفة مكان اقامة املعسكر واملنتخبات التي سنلعب معها استعدادا لهذه 
البطولة املهمة على مستوى القارة، ومتنى أن يحظى االزرق بالدعم املادي واملعنوي الالزم خلوض 
غمار هذه البطولة والتي حتتاج تكاتف اجلميع من اجل اظهار الصورة املشرفة لرياضتنا الكويتية 

والستعادة جزء من تاريخ الكرة الكويتية.

فليطح: سنوفر كل متطلبات األزرق
من جهته قال نائب مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة د.حمود فليطح ان القرعة اشعرتنا 
بأريحية كاملة فنحن منلك فريقا جيدا ومتماســــكا ولديــــه روح عالية والعبونا بدأوا بصنع تاريخ 
خاص لهم ومتوســــط اعمارهم الصغير يســــاعدهم على ذلك. واضاف فليطح ان لدينا تعليمات من 
مدير عام الهيئة فيصــــل اجلزاف بالعمل على حتقيق البرنامج االعدادي لالزرق كامال ودون تأخير 
مــــع توفير جميع متطلبات اجلاهزين الفني واإلداري ليحقق منتخبنا طموحنا الذي نتمناه جميعا 
بإعادة كرتنا إلى اخلارطة اآلســــيوية. وانتقد فليطح نظام املسابقات والدوري احمللي وقال يجب ان 
يعاد النظر فيه فكثيرا ما اضطررنا اليقاف املسابقة لتعارضها مع برنامج اعداد املنتخب ويجب ان 

يراعي الدوري املقبل استحقاق االزرق املهم.
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أول املجموعة الثانية ـ ثاني املجموعة األولى

مباراة رقم )3(
مباراة رقم )4(

أول املجموعة الثالثة ـ ثاني املجموعة 1/22
الرابعة

أول املجموعة الرابعة ـ ثاني املجموعة 
الثالثة

راحة23، 24/ 1
الفائز من مباراة رقم )1( ـ الفائز من مباراة 1/25نصف النهائي

رقم )3(
الفائز من مباراة رقم )2( ـ الفائز من مباراة 

رقم )4(

راحة26، 1/27
اخلاسرين من نصف النهائي1/28حتديد املركز الثالث

الفائزين من نصف النهائي 1/29املباراة النهائية 


