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2010 أشخاص يحملونها بالتتابع انطالقا من »معبد السماء«

الرئيس الصيني أضاء شعلة »آسياد غوانزو« من بكين بحضور الفهد
أطلق الرئيس الصيني هو جينتاو مسيرة شعلة دورة 
األلعاب اآلس���يوية من وسط العاصمة بكني امس، على 
أن جتت���از 21 مدينة في البالد وصوال الى غوانزو التي 

ستستضيف األلعاب من 12 الى 27 نوفمبر املقبل.
وسلم الرئيس الصيني الشعلة الى حاملها االول من 
اصل 2010 أش���خاص سيحملونها تباعا، في حفل مميز 
خارج »معبد الس���ماء« في العاصم���ة بحضور رئيس 

املجلس األوملبي اآلسيوي الشيخ أحمد الفهد.
وقالت اللجنة املنظمة لأللعاب في بيان: »ان مسيرة 
الشعلة جزء هام من عملية التحضير لأللعاب التي تنشر 
الروح االوملبية، باالضافة الى رسالة سالم وصداقة الى 

آسيا وحتى الى العالم«.
وس���يتنافس في اآلس���ياد املقبل، وهو ثاني أضخم 
حدث رياضي بع���د االوملبياد، نحو 12 ألف رياضي من 
45 دولة ومنطقة، على لقب 476 مس���ابقة في غوانزو 
الواقعة في دلتا نهر اللؤل���ؤ، احملور الصيني الضخم 

املصدر نحو العالم.
وكان املنظمون قد أعلنوا س���ابقا ان جولة الشعلة 
ستكون محصورة داخل الصني، ولن تنتقل الى خارج 
البالد. وأثارت جولة ش���علة األلعاب االوملبية في بكني 
عام 2008 الكثير من االحتجاجات خصوصا في القارة 
األوروبي���ة والواليات املتحدة حيث اعترضت جماعات 
مسيرة الش���علة البراز عدد من املسائل املثيرة للجدل 
بشأن الصني من بينهم حكمها للتيبت وسياسات النظام 

الشيوعي.
ويبلغ عدد س���كان هذه املدينة املترامية األطراف 10 
ماليني نس���مة، وتقع على بعد 140 كلم ش���مالي غرب 
هونغ كون���غ، وهي تنتظر بشغ����ف انط���الق األلع���اب 
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طالل العامر أبرز الغائبني عن قمة القادسية والعربي في الدوري

المطوع ينتظر قرار البناي وجواد يتعرض لقطع في الرباط الصليبي

العامر يغيب عن القمة.. والعربي يستعيد نيلسون وكارلوس
عبدالعزيز جاسم

تعرض القادس����ية لضربة 
ان كش����فت  بع����د  موجع����ة 
الفحوصات الطبية عن تعرض 
جنم خط الوسط طالل العامر 
إلصابة قوية عبارة عن التهاب 
في وتر العضلة األمامية حتت 
الركبة ستستدعي اراحته على 
االقل ملدة 5 أيام، ما يعني أنه 
اصبح خارج قائمة »االصفر« 
التي ستواجه العربي بعد غد 
في اجلولة الرابعة من الدوري 
املمتاز. وستربك إصابة العامر 
بذلك حس����ابات اجلهاز الفني 
بقيادة محمد إبراهيم نظرا حلاجة 
الفريق خلدماته ليس فقط امام 
العربي بل أمام الرفاع البحريني 
في إياب الدور نصف النهائي من 
كأس االحتاد اآلسيوي 19 اجلاري 
والذي قد يغي����ب عنه العامر 
بنس����بة كبيرة، وفي حال عدم 
مشاركته سيتأثر خط الوسط 
كثيرا بسبب عدم تواجد صالح 
الشيخ أيضا لطرده في مباراة 

الذهاب.
في اإلطار نفس����ه، كشفت 
الطبية ايضا عن  الفحوصات 
إصابة احلارس علي جواد بقطع 
في الرب����اط الصليبي ومتزق 
بالغضروف بع����د ان تعرض 
لالصابة في مواجهة القادسية 
مع الساملية السبت املاضي في 
كأس االحتاد، اال ان االصفر لن 
يعاني كثيرا لغيابه نظرا لتواجد 
الثالثي ن����واف اخلالدي وعلي 

العيسى وصالح مهدي.

الطبيب بشأن مشاركة املدافع 
احمد الرشيدي الذي عاد مصابا 
بعد مشاركته مع املنتخب، الفتا 
الى انه اجرى بعض تدريبات 
اجلري وسيعرض حالته على 
الذي س����يحدد  الفريق  طبيب 
مش����اركته م����ن عدمه����ا امام 
القادس����ية لكن من املتوقع ان 

يشارك بنسبة كبيرة.
وبني حاف����ظ ان احملترفني 
البرازيليني لينون نيلس����ون 
»رونالدينيو« وفابيو قد دخال 
التدريبات امس وباتا جاهزين 
القمة م����ع مواطنيهما  ملباراة 
لويس كارلوس وواالس، مبينا 
ان العبي األخضر باتوا جاهزين 
التي ستكون مهمة  للمواجهة 

حلسم الصدارة لالخضر.
واشار الى ان العربي ال ينظر 
الى اعذار القادسية التي قدمها 
لتأجيل املباراة خاصة التعذر 
بارهاق العبيه قبل مباراة الرفاع، 
فغير صحيح ان العبي القادسية 
مرهقون فالفريق اخذ وقتا كافيا 
من الراحة، كما ان معظم العبيه 
األساسيني غير متواجدين مع 
االزرق في مباراة ڤيتنام اضافة 
الى ان هناك اربعة ايام ستفصل 
بني مباراته مع العربي وموعد 

مباراته مع الرفاع.
وأوض����ح حافظ ان توقيت 
مباراة ڤيتنام م����ع االزرق لم 
يكن في محله كما ان االستفادة 
منها لن تكون كبيرة بس����بب 
عدم مشاركة عدد من الالعبني 

االساسيني فيها.

اما جنم الفريق بدر املطوع 
ف����ي تدريبات  فقد دخل امس 
منفردة عبارة عن جري خفيف 
بعد ان تعرض الصابة عبارة 
عن جتمع دم����وي في خصره 
جراء مش����اركته مع املنتخب 
الوطني اجلمعة املاضي وديا مع 
البحرين، وسيقوم املطوع بعمل 
س����ونار بعد الركض اخلفيف 
وسيعرض بعدها على طبيب 

املنتخب عبداملجيد البناي لكي 
يقرر امكانية دخوله في تدريبات 
اليوم من عدمها وكذلك مشاركته 

في مواجهة العربي.
ولم تقف إصابات القادسية 
عند هذا احلد، بل سيعاني االصفر 
وبصورة كبيرة من عدم مشاركة 
السوري فراس اخلطيب الذي 
جتددت اصابته بالوتر الداخلي 
للركبة في التدريبات االخيرة ما 

اضطره الى اخذ كورس عالجي 
عبارة عن ابر متهيدا الشراكه 

في مباراة الرفاع.
ومن املتوقع ان يلجأ املدرب 
محم����د ابراهيم إلراحة العبيه 
الذين شاركوا في مباراة االزرق 
ام����س مع ڤيتن����ام ليوم واحد 
على ان يدخلوا التدريبات غدا 
خصوصا محمد راش����د وفهد 
االنصاري اللذين يعتبران من 

الركائز األساسية للفريق في 
الوقت احلالي.

مشاركة الرشيدي

وفي العربي، قال مش����رف 
الفري����ق عبدالنب����ي حافظ ان 
الالعب الوحيد الذي تأكد غيابه 
عن مب����اراة القمة هو عبداهلل 
احلداد الذي يعاني من التواء حاد 
في الركبة، في حني ننتظر تقرير 

لجنة تكريم فاضل
وضعت اللمسات األخيرة

وضع���ت اللجنة املنظمة ملهرجان تكرمي العب الفريق األول لكرة 
القدم في النادي العربي عبدالعزيز فاضل والذي سيقام حتت رعاية 
رئيس احتاد كرة القدم الشيخ طالل الفهد على هامش مباراة القادسية 
والعربي بعد غد اجلمعة على ستاد نادي الكويت، اللمسات األخيرة 
وترتيب األمور اخلاصة من خالل حتديد مواعيد بدء بيع تذاكر املباراة 
في الناديني، وتنظيم عملية دخول امللعب، والس���ماح بالدخول الى 
املنصة الرئيسية فقط ألصحاب بطاقات الدعوة من قبل اللجنة، كما 
قررت عدم السماح حلاملي هويات احتاد الكرة بالدخول الى املباراة. 
وترأس اجتماع اللجنة حامد خشاوي رئيس جلنة العالقات العامة 
في العربي، بحضور املقرر علي اتش وعادل صفر وس���يد املوسوي 

وعبدالعزيز غلوم.

اليرموك يواجه الصليبخات في »السلة«
تقام في السابعة مساء اليوم مباراتان ضمن اجلولة الرابعة للدور 
التمهيدي لدوري كرة السلة، حيث يلعب اليرموك مع الصليبخات 
في صالة نادي التضامن، فيما يلتقي الشباب مع الساملية في صالة 
نادي الكويت. وكانت جلنة املس���ابقات وشؤون الالعبني قد أجلت 
املباراتني األخريني واللتني جتمعان النصر مع الساحل، والكويت مع 
التضامن بسبب مشاركة العبي هذه األندية مع املنتخب العسكري 

املشارك في البطولة العربية املقامة حاليا في سورية.

عبدالعزيز فاضل متوسطا جلنة التكرمي 

الميال: اجتماع مع »اتحاد السلة« 
قبل إعارة رمضان رسمياً

يحيى حميدان
أكد عضو مجلس إدارة نادي 
كاظمة ومدير لعبة كرة السلة 
صالح امليال أنه سيعقد اجتماعا 
اليوم مع رئيس احتاد السلة 
الشيخ حمد السالم وأمني سر 
االحتاد ضاري برجس للوصول 
إل����ى صيغة مالئمة في عملية 
إعارة مدرب س����لة البرتقالي 
البحريني سلمان رمضان لقيادة 
أزرق السلة في دورة األلعاب 
اآلس����يوية في الصني »اسياد 

غوانزو«.
وبني امليال أن تاريخ نادي 
كاظمة الطويل مليء باملواقف 
إعارة  الوطني����ة في عملي����ة 
املدربني لالحت����ادات الوطنية 
ومنه����ا عل����ى س����بيل املثال 
التشيكي ميالن  املدرب  اعارة 
ماتش����اال لقي���ادة األزرق في 
التس����عيني���ات  منتص�������ف 
واعارة م��درب����ني في جمي��ع 

األلع���اب األخ��رى.
وأوضح امليال أنه س����يتم 
الي����وم طرح  خ����الل اجتماع 
العديد من املس����ائل املهمة كي 
ال يتأثر فريق كاظمة من عملية 
إعارة املدرب خاصة ان الفريق 
حاليا يسير بالشكل الصحيح 
ويتصدر حالي����ا ترتيب فرق 
ال����دوري بانتصارين متتالني 

النصر والتضامن، الفتا  على 
الى ان����ه في حال االتفاق على 
بعض األمور اليوم فانه سيقوم 
بتحويل األمر الى مجلس إدارة 
النادي للبت فيه بصفة نهائية 
وأخ����ذ املوافق����ة الرسمي����ة 
بع����د اجتم�������اع مجل�������س 

اإلدارة.
وع����ن أهم الش����روط التي 
س����تطلبها إدارة كاظم����ة، أكد 
إدارة  أنه يه����م مجلس  امليال 
الن����ادي تواج����د ج����و مالئم 
ملدربنا البحريني في س����بيل 
حتقيقه لنتائج ايجابية إضافة 
الى تأجي����ل مباريات الدوري 
الفري�������ق م���ن  بعد ع����ودة 

الص���ني.

صالح امليال

القادسية وكاظمة يشاركان في دورة حسام الدين احلريري

محمود، محم���د نبيل واألميركيان 
جويل بوكس ومايكل كريستنسن، 
على أن يلتحق بالفريق في األيام 
املقبلة ثالث���ي األصفر املنضمون 
للمنتخ���ب العس���كري عب���داهلل 
الصراف وأحمد سعود وصقر عبد 
الرضا حيث يش���اركون حاليا في 
البطولة العربية العسكرية املقامة 

في سورية.
هذا وستوزع اللجنة العليا ملنظمة 
املباريات وتوزيع  للدورة برنامج 
الثمانية عل���ى مجموعتني  الفرق 

في الس���اعات القليلة املقبلة، كما 
أعل���ن مدير ال���دورة نائب رئيس 
السلة نزار  اللبناني لكرة  االحتاد 

الرواس.
وللغاية، عقدت رئيسة اللجنة 
النائبة  لل���دورة  العلي���ا املنظمة 
بهية احلريري مؤمت���را صحافيا 
في مقر الن���ادي الرياضي بيروت 
الذي سيحتضن في قاعته مباريات 
النسخة احلالية، بسبب عدم انتهاء 
أعمال الصيانة في قاعة احلس���ام 
بثانوية رفيق احلريري في صيدا، 

البرتقالي واألصفر يستعدان للمشاركة في »سلة الحريري«
يحيى حميدان ـ بيروت ـ ناجي شربل

يغادر غدا وفد الفريق األول لكرة 
السلة بنادي كاظمة الى العاصمة 
اللبنانية بيروت إلقامة معس���كر 
تدريب���ي هناك يتخلله املش���اركة 
الدين احلريري  في بطولة حسام 
في نسختها ال� 20 والتي ستنطلق 
في 15 حتى 22 اجلاري مبش���اركة 
8 ف���رق عربية ه���ي باإلضافة الى 
كاظمة، القادسية والرياضي بيروت 
واحلكمة من لبنان، واألهلي واالحتاد 
السكندري من مصر، وسال املغربي 

واحملرق البحريني.
ويترأس وفد »سلة البرتقالي« 
نائب رئيس النادي خالد البحر ويضم 
10 العبني هم عبدالعزيز الربيعة، 
فه���د الرجيبة، محمد اش���كناني، 
السلمي،  العلي، وليد  عبدالرحمن 
عبداهلل الس���الم، عبداهلل السليم، 
عبدالرحمن العلي واالميركيان الرون 
ومايكل سونال، إضافة الى اجلهازين 

الفني واإلداري.
وكان القادسية قد باشر تدريباته 
في بيروت بعد أن وصل اليها أمس 
األول، حيث ترأس الوفد مدير اللعبة 
املقدوني  هاني املال ويضم املدرب 
جوردانكو ديفيدنكوف ومساعده 
مرتضى الس���يد واجلهاز االداري، 
إضاف���ة ال���ى 10 العبني ه���م فهاد 
الس���بيعي، عبدالعزيز احلميدي، 
ناصر الظفيري، عبداهلل املطيري، 
مشاري بودهوم، فهد املكيمي، مصعب 

وتناولت مش���اركة فريق احلكمة 
بيروت للم���رة األولى في الدورة، 
وثمنت للف���رق العربية مواظبتها 
على احي���اء ذكرى حس���ام الدين 
احلري���ري جنل الرئيس الش���هيد 

رفيق احلريري.
فيما عرض الرواس أماكن اإلقامة 
ف���ي فن���دق »لوميريديان  للفرق 
كومودور« احلمرا، ووضع مالعب 
التدريب ف���ي تصرفها، وتأمني كل 
ما تطلبه الفرق الضيفة. ووصف 
الدورة بالتنشيطية في بلدان الفرق 
املش���اركة، »وخصوصا انها تأتي 
عشية انطالق بطولة لبنان املقرر 
ان تنطلق في 24 أكتوبر، وقد أعد 
كل من احلكمة والرياضي تشكيلة 
الدورة  ضاربة، وسيختبرانها في 

عشية بطولة لبنان«.
وكان احلكمة ضم ثمانية العبني 
لبنانيني ج���دد بينهم العائدان من 
الصني الى التشكيلة اخلضراء صباح 
خوري وروني فه���د، الى لبنانيي 
االنتشار، وبينهم موريس بو كنعان 
وعلي بردى ودانيال فارس. واالخير 
ال ميل���ك أوراقا ثبوتي���ة لبنانية، 
ورمبا يتم إش���راكه كالعب أجنبي 

في الفريق.
في حني، تردد ان النادي الرياضي 
استقدم العبا أجنبيا من طراز مميز، 
وهو مستمر في السعي للحصول 
عل���ى خدمات االميرك���ي املجنس 

لبنانيا جاكسون فرومان.

الرفاع يصل السبت وكوري 
يدير المباراة.. والغامدي 

للنهائي
عبدالعزيز جاسم 

يصل وفد الرفاع البحريني السبت املقبل 
ملواجهة القادسية في إياب الدور نصف النهائي 
من كأس االحتاد اآلسيوي 19 اجلاري وسيقيم 
بفندق جي دبليو ماريوت وسيتدرب على امللعب 
الفرعي لنادي القادسية يومي السبت واألحد 
على ان يخوض التدريب األخير على س��تاد 
محمد احلمد الذي س��تقام عليه املباراة. كما 
يصل في اليوم نفسه مراقب املباراة االيراني 
حس��ن غفاري ومراقب احلكام السريالنكي 
نيم��ال ناتونها وبعدهما بي��وم يصل طاقم 
التحكيم الذي سيدير املباراة املكون من حكم 
الساحة الكوري اجلنوبي كيم دون غني ومعاونه 
جونغ هي وجانغ جون مو واحلكم الرابع من 
هونغ كونغ ميك ش��وكوك وسيقيمون في 
فندق موڤنبيك. كما حددت ادارة القادس��ية 
االحد املقبل موعدا لدخول الفريق في معسكر 

داخلي بفندق الراية استعدادا للمواجهة. 
وقد أرسل االحتاد اآلسيوي كتابا للقادسية 
والرفاع يبلغهما مبوعد املباراة النهائية في 6 
نوفمبر املقبل وستكون في البحرين او في 
الكويت بعد وصول احدهما للنهائي وأرفق مع 
الكتاب اسماء مراقب املباراة والطاقم التحكيمي 
حي��ث يتكون من الهندي كول جوتام مراقبا 
للمباراة واإلماراتي علي بوجسيم مراقبا للحكام 
وس��يدير املباراة الس��عودي خليل الغامدي 
وسيعاونه االيرانيان حسن ناظم ورضا ابراهيم 

واللبناني اندريه احلداد حكما رابعا. 


