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عضو اللجنة األولمبية الدولية يعتبر منعها من المشاركة في اآلسياد مخالفًا لميثاق األمم المتحدة وحقوق اإلنسان

الكويت الغائب الوحيد عن أول اجتماع
بين الحكومات واللجان األولمبية

تتجه األنظار في 23 اجلاري الى املكسيك التي ستشهد اول اجتماع 
من نوعه ب����ن حكومات جميع دول العالم ممثلة في وزراء الش����باب 
والرياضة واللجان االوملبية الوطنية واللجنة االوملبية الدولية واالينوك 

)االحتاد الدولي للجان الوطنية االوملبية(.
يحضر االجتماع وزراء الش����باب والرياضة ل� 204 دول مع جلانها 
االوملبية، اال ان الكويت وحدها ستغيب عن االجتماع »بسبب استمرار 
ايقافها من قبل اللجنة االوملبية الدولية لعدم تعديل قوانينها الرياضية مبا 

يتماشى مع امليثاق االوملبي وقوانن االحتادات الرياضية الدولية«.
وستشهد مدينة اكابولكو حشدا رياضيا ورسميا ضخما قوامه نحو 
1300 ش����خصية ميثلون حكومات العالم وجلانها االوملبية، مع جميع 
اعضاء اللجنة االوملبية الدولية برئاس����ة البلجيكي جاك روغ، وايضا 

ممثلن عن األمم املتحدة.
واملوضوع الرئيسي لهذا االجتماع سيكون التعاون بن احلكومات 
واملنظم����ات الرياضية من جلان اوملبية واحت����ادات، وايجاد مزيد من 
مناخات الفهم املتبادل لدور كل جهة لتجنب االيقاف الرياضي الدولي 
الذي يتزايد في اآلونة األخيرة بسبب تدخل احلكومات في عمل اللجان 
االوملبية واالحتادات حسب رئيس االينوك املكسيكي ماريو فاسكاس رانيا. 
وقال عضو اللجنة االوملبية الدولية ورئيس املجلس االوملبي األميركي 
)لألميركيتن( رانيا في تصري����ح لوكالة »فرانس برس« »الهدف من 
االجتماع الشرح للحكومات أهمية احترام املنظمات الوطنية الرياضية، 

سواء جلان اوملبية او احتادات، والتزامها بالنظم الدولية«.
وأوضح »ان اجتماع وزراء الش����باب والرياضة واالينوك واللجنة 
االوملبية الدولية واللجان االوملبية الوطنية هو االول من نوعه حيث 

يشارك فيه ممثلو 204 دول، ونحن نأسف لغياب الكويت عنه«.
وعن ايقاف الكويت عن املشاركات اخلارجية وأهمها دورة األلعاب 
اآلس����يوية املقبلة في غوانزو الصينية، واحتمال منع الرياضين من 
املش����اركة فيها قال »الكوي����ت عضو دائم في اجلمعي����ة العامة لألمم 
املتحدة، ونحن سعداء في ان نكون ش����ركاء مع هذه املنظمة العاملية 
في نشر ثقافة السالم والرياضة في العالم، وفي حال منعت اي دولة 
رياضييها من املشاركة في احدى الدورات فسيعد ذلك مخالفة مليثاق 
األمم املتحدة وحقوق االنسان، فال احد يستطيع ان مينع أي انسان من 
حرية التنقل«. وأضاف »بعد اوملبياد بكن 2008 الذي حضره عدد كبير 
من رؤساء الدول تبن لنا ان هناك قناعة لدى احلكومات والرؤساء بأن 
الرياضة عنصر مهم لبناء املجتمع وخلق املناخ الس����لمي واالستماع 
جلميع األط����راف بصوت الرياضة )أي مبفهوم الرياضة(، اذ ال يجوز 

ان نرفض االستماع وااللتزام بالقوانن الرياضية«.
وعن سبب عقد اجتماع في هذه اآلونة قال رانيا »ملاذا اآلن؟ النه في 
األعوام األربعة املاضية وجدنا الكثير من عدم فهم احلكومات لقوانن 
املنظمات الرياضية وكذلك عدم تعاون املنظمات الرياضية مع احلكومات 
م����ا أدى الى كثير من العقوبات بحق الدول التي ال يحب احد اتخاذها 
وتطبيقها النها تؤثر على الرياضين وعلى املبدأ االوملبي الذي يدعو 

الى السالم والتضامن وحوار احلضارات«.
وختم بالقول: ستحصل قبل االجتماع انتخابات املكتب التنفيذي 
لالينوك حيث تتمثل كل قارة بأربعة مقاعد، ونتمنى ان جتري بروح 
رياضية حسب امليثاق االوملبي وان تتفق جميع القارات على مرشحيها 
م����ن دون الدخول في منافس����ة الن هدفن����ا االول واألخير هو خدمة 

الرياضة.
وستشهد مدينة اكابولكو حشدا رياضيا ورسميا ضخما قوامه نحو 
1300 ش����خصية ميثلون حكومات العالم وجلانها االوملبية، مع جميع 
اعضاء اللجنة االوملبية الدولية برئاس����ة البلجيكي جاك روغ، وايضا 

ممثلن عن األمم املتحدة.
واملوضوع الرئيسي لهذا االجتماع سيكون التعاون بن احلكومات 
واملنظم����ات الرياضية من جلان اوملبية واحت����ادات، وايجاد مزيد من 
مناخات الفهم املتبادل لدور كل جهة لتجنب االيقاف الرياضي الدولي 
الذي يتزايد في اآلونة األخيرة بسبب تدخل احلكومات في عمل اللجان 
االوملبية واالحتادات حسب رئيس االينوك املكسيكي ماريو فاسكاس رانيا. 
وقال عضو اللجنة االوملبية الدولية ورئيس املجلس االوملبي األميركي 
)لألميركيتن( رانيا في تصري����ح لوكالة »فرانس برس« »الهدف من 
االجتماع الشرح للحكومات أهمية احترام املنظمات الوطنية الرياضية، 

سواء جلان اوملبية او احتادات، والتزامها بالنظم الدولية«.
وأوضح »ان اجتماع وزراء الش����باب والرياضة واالينوك واللجنة 
االوملبية الدولية واللجان االوملبية الوطنية هو االول من نوعه حيث 
يشارك فيه ممثلو 204 دول، ونحن نأسف لغياب الكويت عنه«. وعن 
ايقاف الكويت عن املشاركات اخلارجية وأهمها دورة األلعاب اآلسيوية 
املقبلة في غوانزو الصينية، واحتمال منع الرياضين من املشاركة فيها 
قال »الكويت عضو دائم في اجلمعية العامة لألمم املتحدة، ونحن سعداء 
في ان نكون ش����ركاء مع هذه املنظمة العاملية في نش����ر ثقافة السالم 
والرياضة في العالم، وفي حال منعت اي دولة رياضييها من املشاركة 
في احدى الدورات فس����يعد ذلك مخالفة مليثاق األمم املتحدة وحقوق 

االنسان، فال احد يستطيع ان مينع أي انسان من حرية التنقل«.

أزرق الناشئين 
غادر إلى طشقند

مبارك الخالدي
غادر البالد مس����اء امس وفد 
منتخب االزرق للناشئن متوجها 
الى اوزبكس����تان للمش����اركة في 
نهائيات كأس آسيا املقررة خالل 
الفترة من 24 اجلاري الى 7 نوفمبر 
املقبل، حيث س����يلعب االزرق في 
املجموعة الرابعة الى جانب االمارات 
والصن والعراق. وكان من املقرر 
ان يغادر الوفد الى طشقند اجلمعة 
املقبل، بيد ان ظروف الطيران دفعت 
بإدارة الوفد الى تقدمي موعد السفر 
الى مساء امس، على ان يلتحق به 
نائب رئيس احتاد الكرة ورئيس 

الوفد هايف املطيري اجلمعة.

مؤتمر صحافي 
للكريكيت اليوم

تعقد اللجنة الكويتية للكريكيت 
في الس���اعة ال� 7.30 مساء اليوم 
مؤمترا صحافيا حتت رعاية رئيس 
نادي الصيد والفروس���ية الشيخ 
ضاري الفهد في فندق »موڤنبيك« 

رأس البدع في الساملية.
ويتحدث في املؤمتر السكرتير 
العام للجنة الكريكيت حيدر فرمن 
لالع���الن عن اس���تضافة الكويت 
للبطولة الدولية للكريكيت وآخر 
استعدادات اللجنة لتنظيم البطولة 
وعدد املنتخبات املشاركة واماكن 

اقامتها ومواعيد وصولها.

خسارة كاظمة والحكمة أمام
النجم الساحلي واالتحاد في »سلة الحريري«

بيروت ـ ناجي شربل
فاز النج�م الساحل�ي التونسي على كاظمة 
80 � 51 )األرباع 21 � 10، 35 � 30، 59 � 42، 80 
� 51( في املب���اراة التي جرت بينهما في قاعة 
صائب سالم بالنادي الرياضي في لبنان، في 
املرحل���ة الثانية للمجموعة الثانية من دورة 
حس���ام الدين احلريري العربية ال� 20 لكرة 
السلة التي ينظمها نادي الفداء صيدا ومؤسسة 
احلريري. قاد املباراة احلكام الدوليون اللبناني 
عادل خويري واملصريان احمد الفلكي ومحمد 

اجلعلي.
وفي املجموعة ذاتها، تلقى احلكمة بيروت 
اللبناني خسارته الثانية أمام االحتاد السكندري 

بفارق نقطت���ن 84 � 86 )األرباع 17 � 23، 36 
� 49، 51 � 59، 84 � 86(. وكان أفضل مس���جل 
للفائز اسماعيل أحمد 25 نقطة واالميركي دارن 
كيلي 18 نقطة وإسالم علي 16 نقطة، وللخاسر 
االميركي غارنت طومسون 35 نقطة وغالب 
رضا 16 نقطة وجورجيو ابي طايع 14 نقطة. 
وضمن الرياضي بيروت تأهله للدور الثاني 
عن املجموعة االولى بفوزه على االهلي املصري 
83 � 67 )االرب���اع 25 � 15، 50 � 38، 66 � 50، 
83 � 67(. وكان أفضل مسجل للفائز االميركي 
انطوني وليامز 20 نقطة وجوزف فوغل وجان 
عبد النور 19 نقطة، وللخاس���ر أحمد يوسف 

17 نقطة وهيثم سعيد 12 نقطة.

بطولة شيخة السعد لإلسكواش تفتتح اليوم
يحتض���ن نادي القادس���ية 
»مركز يوس���ف املش���اري« في 
ال� 12 ظهر اليوم حفل االفتتاح 
الرس���مي لبطولة املغفور لها 
باذن اهلل تعالى الشيخة شيخة 
الدولية لالس���كواش  الس���عد 
للس���يدات برعاي���ة الش���يخة 
الس���عد، وتستمر حتى  فادية 
24 اجلاري مبشاركة 32 العبة 
من املصنفات دوليا، من بينهن 
3 العبات كويتيات هن عائشة 
احلمد وحصة الشعيبي اللتان 
ستشاركان في االدوار التمهيدية، 
فيما ستشارك مرمي دشتي في 
الدور الرئيسي بعد منحها بطاقة 

»الوايلد كارد«.
 ورحب���ت رئيس���ة اللجنة 
املنظمة العليا للبطولة الشيخة 
فادية السعد بضيفات الكويت، 
متمنية لهن طيب االقامة والتمتع 
البطولة.وقالت: نحن  بإحداث 
نلتقي مج���ددا مجتمعن حول 
هدف واحد وهو بطولة املغفور 
الش���يخة  لها باذن اهلل تعالى 
شيخة الس���عد والتي ارتبطت 
بهذه اللعبة منذ نعومة اظافرها 
فأحبته���ا ومارس���تها وتركتها 

بإإرادة سماوية.
 وامتدحت اعض���اء اللجنة 

 من جهته، اشاد مدير البطولة 
علي الرندي باجلهود التي بذلتها 
الش���يخة فادية الس���عد والتي 
كانت احملرك الرئيسي للجميع 
للوصول الى افضل حتضير قبل 
ازاحة الستار عن البطولة اليوم. 
وقال: اننا كمسؤولن عن البطولة 
تعاهدنا على تقدمي افضل خبراتنا 
الرعاية  لنكون عند مس���توى 
الكبيرة للشيخة فادية السعد 
وعند مستوى الدعم الالمحدود 
لها، هذا ما جعلنا امام مسؤولية 
مضاعفة نأمل ان تظهر البطولة 
باملستوى الفني والتنظيمي الذي 

يترك انطباعا جيدا.
 بدوره، اش���اد رئيس احتاد 
املالكمة ورفع االثقال الشيخ فهد 
جابر العلي بالبطولة وتنظيمها 
الرائ���ع، وق���ال ان���ه يضع كل 
االمكانيات حتت تصرف اللجنة 
املنظمة، موضح���ا ان البطولة 
حتمل ذكرى طيبة وهي تخليد 
لذكرى الشيخة شيخة السعد، 
وهي رائدة االسكواش في الكويت 
واخلليج.  من جهته، ابدى حكم 
االس���كواش جمال املس���قطي 
استعداده للمشاركة في حتكيم 
وادارة مباريات البطولة متطوعا 

خدمة للعبة والبطولة.

املنظمة والعاملن وخصت بالذكر 
مدير البطولة علي الرند، وقالت: 
ان ه���ؤالء اجلن���ود املجهولن 
يستحقون الثناء والتقدير النه 
لوال وجودهم ملا وصلنا الى هذه 
اللحظة التي نترقبها بش���غف 
لرؤية بطولة الش���يخة شيخة 
الس���عد في ابهى حلة وبأفضل 

صورة. 
الش���يخة فادية   واعتبرت 

تنظيم البطولة مكسبا على اكثر 
من صعيد فاالمر ليس حكرا على 
املستوى االعالمي فقط بل على 
مستوى تنمية وتطوير خبرات 
العبات الكويت الالتي ال يحظن 
مبثل هذه املنافسات اال فيما ندر. 
وكذلك احلملة االعالمية املوازية 
للبطولة للتعريف بس���رطان 
اكتوبر وهو  الثدي خالل شهر 

الشهر العاملي للتوعية.

الشيخة فادية السعد

يحيى حميدان
يسعى الصليبخات اليوم الى احملافظة على 
صدارته لترتيب دوري كرة السلة عندما يلتقي 
العربي في السابعة مس���اء في صالة يوسف 
الشاهن بنادي كاظمة ضمن اجلولة السادسة 
للدور التمهيدي لل���دوري. وفي مباراة أخرى 
يحاول كل من اليرموك والتضامن اإلطاحة باآلخر 
والقفز الى الصدارة � في حال فاز العربي على 
الصليبخ���ات � عندما يلتقيان في صالة نادي 

الصليبخات في نفس التوقيت.
ويحتل الصليبخات الصدارة برصيد 6 نقاط 
من فوزين وهزميتن، أمام العربي )5 نقاط( من 
فوزين وخسارة، فيما يحتل اليرموك والتضامن 
املركزين الثال���ث والرابع برصيد 5 نقاط لكل 

منهما.

في صالة نادي كاظم���ة يأمل الصليبخات 
بقيادة املدرب اخلبير يوسف السليم مواصلة 
عروضه االيجابية حتى االن على الرغم من تلقيه 
لهزميتن في مناسبتن امام الكويت والتضامن، 
اال أن أبناء الصليبخات حتى في حال خسارته 

يقدم صورة أكثر من ممتازة.
وعلى الطرف اآلخر، ستكون املباراة مصيرية 
للعربي في حال اراد حجز أحد املراكز الس���تة 
األولى املؤهلة للدوري املمتاز الذي سيقام بعد 
ختام الدور التمهيدي وذلك ألن الهزمية اليوم 
تعن���ي أن األخضر في حاجة ال���ى الفوز على 
جميع الفرق الكبيرة وهو أمر يبدو مستبعدا 
ألن مواجهة الفرق اخلمسة املرشحة لن تكون 

مضمونة العواقب.

عبدالعزيز جاسم
قال أمن سر النادي العربي عبدالرزاق املضف 
ان إدارة النادي سترسل كتابا الى احتاد الكرة 
تستفسر فيه عن الكتاب الذي وجهته اإلدارة 
في وقت س���ابق بشأن فتح حتقيق في عقوبة 
املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 6 مباريات التي 
وقعتها جلنة املسابقات، مشيرا إلى ان الئحة 
اللجنة تنص على إيقاف املدرب 6 مباريات في 
حال تلفظه أو دخوله أرضية امللعب ونحن ال 
نعترض على الالئحة لكن نعترض على صحة 
ما ذكر في تقرير احلكم، ونطالب بالتحقيق في 
االمر، الفتا إلى ان جلنة املسابقات تعجلت في 
ايقاع العقوبة على كابو وكان األجدر بها االستماع 

إلى رأيه وعدم االكتفاء بتقرير احلكم.
وب���ن املضف أن عقوبة كابو تعتبر قاس���ية 
وسابقة في تاريخ الكرة الكويتية وأن احتاد الكرة 
إذا لم يتراجع عن الق���رار بفتح التحقيق فعليه 
تطبيق العقوبة على كل مدرب يقوم بنفس التصرف 
وليس على العربي فقط، وقد سبق أن طلبت إدارة 
العربي عدم إس���ناد مهمة إدارة أي مباراة يكون 
األخضر طرفا فيها للحكم ثامر العنزي ومنعته من 
دخول النادي بعد األخطاء الكبيرة التي ارتكبها في 
مباراة العربي والقادسية بالدوري املمتاز املوسم 
املاض���ي والتي انتهت لصالح األصفر 4 � 0، لكن 
إدارة العربي أرادت فتح صفحة جديدة مع احلكم 

لكن كانت النتيجة إيقاف كابو.
اما عن محترفي النادي فقال املضف ان إدارة 
العرب���ي لم تتخل عن أي محترف حتى اآلن وان 

مباراة واحدة لم يظهر الالعبون فيها مبستواهم 
لن جتعلنا نتعجل في استبعادهم مؤكدا أن القرار 
في هذا الشأن بيد إدارة الفريق واملدرب اما اإلدارة 

فال تتدخل فيه.
وأضاف ان اجلهازين اإلداري والفني اجتمعا 
مع الالعبن وكشفوا لهم سلبيات مباراة القادسية 
وهو ما اعطاهم دفعة معنوية ملواجهة الس���احل 
في ال���دوري املمتاز اجلمعة املقب���ل، مؤكدا »تو 
الناس على الدوري والشاطر من يجمع أكبر عدد 

من النقاط«.
ولفت املضف الى أن على اجلماهير ان تعرف 
ان الدوري دائما يحدث به خسارة وتعادل جلميع 
الفرق لكن املهم هو أن تصل ألعلى عدد من النقاط 
مشيرا إلى ان القادسية متكن من الفوز على العربي 
لكنه في املقابل خسر أيضا من كاظمة في الدوري 
وهذا حال الدوري الذي يختلف عن الكأس الذي 

ان خسرت فيه تكون قد ودعت البطولة.
من جانبه قال مشرف الفريق عبدالنبي حافظ 
ان العب الوسط عبداهلل احلداد واملهاجم جراح 
الزهير دخال تدريبات انفرادية من خالل الركض 
الس���تعادة جزء من اللياق���ة البدنية، مضيفا أن 
صف���وف األخضر مكتملة ملواجهة الس���احل في 

الدوري.
وبن ان الالعبن نسوا اخلسارة امام القادسية 
وسيدخلون مباراة الساحل حلصد النقاط الثالث 
بالرغ���م من قوة املنافس على أرضه وخير دليل 
تعادله مع الس���املية والكويت في ابو حليفة في 

اجلولة األولى والثانية.

اليرموك يواجه التضامن في الجولة السادسة من الدوري

اعتبر العقوبة سابقة في تاريخ الكرة الكويتية

الصليبخات للتشبث بصدارة »السلة« أمام العربي

المضف: نصرُّ على التحقيق في إيقاف كابو

تأهل إلى نهائي كأس االتحاد األسيوي بجدارة

األصفر يرد الصاع بـ»أربعـة« للرفاع

ناصر العنزي
رّد القاس���ية على الرفاع البحريني بعنف ودك 
مرماه بأربعة أهداف مقابل هدف ليتأهل بجدارة إلى 
املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم 
ومالقاة الفائز من االحتاد الس���وري ومواجن ثوجن 
التايلندي في الكويت يوم 6 نوفمبر املقبل. وسجل 
أهداف االصفر عبدالعزيز املشعان )4( وحمدالعنزي 
)56( وبدر املطوع )79( وعمر بوحمد )91( وسجل 

للرفاع حمد  راكع )93(.
استحق القادسية الفوز حيث كان الطرف االفضل خالل 
املباراة بعدما لعب بطريقة هجومية مكنته من الوصول 

ملرمى خصمه بسهولة.
وقد ضغط القادسية على خصمه الرفاع الى حد االنفجار 
ولم تنصفه الكرة في الش����وط األول سوى بهدف وحيد 

سجله املتألق عبدالعزيز املشعان بعد أن خدع بدر املطوع 
الالعبن ومرر كرة من ركلة ركنية سددها املشعان بقوة 
داخل مرمى احلارس محمود منصور )4(، وتوالت الفرص 
القدساوية وكأنه يلعب وحده وضاعت منه فرص ثمينة 
كان من ش����أنها أن ترفع النتيجة الى 3 أهداف، وأحسن 
احلارس منصور في الذود عن مرماه »وشال« كرتن وهما 

في طريقهما للمرمى.
لعب القادسية بتش����كيلة مكونة من نواف اخلالدي 
ومساعد ندا وعامر املعتوق وحسن فاضل ومحمد راشد 
وطالل العامر وعبدالعزيز املشعان وفهد األنصاري وجهاد 
احلسيني وبدر املطوع وحمد العنزي، ومنح املدرب محمد 
ابراهيم الالعبن مساحة كبيرة من الهجوم خصوصا انه 
بحاجة الى تسجيل هدف مبكر، وبالفعل انتشر األصفر في 
كل مساحات امللعب ومارس ضغطا على خصمه ووصلت 

كرت����ه كثيرا الى منطقة جزاء الرف����اع بفضل التمريرات 
املتقنة بقيادة املشعان واملطوع اللذين أحسنا كثيرا في 
اختراق دفاع اخلصم وإرسال الكرات الساقطة الى املهاجم 
حمد العنزي، ولم يكن جهاد احلسيني في حضوره املعتاد 
خصوصا ان الطرق لتهديد مرمى اخلصم كانت سالكة، 
وكان على األصفر ان يسجل هدفا ثانيا في الشوط األول 
بعدم����ا كثرت فرصه في حن ان دفاعه وحارس����ه نواف 

اخلالدي لم يواجها تهديدا طيلة الشوط األول.
أما الرفاع فقد برز منه حارسه محمود منصور وصد 
ك����رات خطرة واعتمد مدربه جاريدو على الكرات املرتدة 

التي لم تشكل خطرا على مرمى اخلالدي.
واكتس����ح األصفر خصمه في الش����وط الثاني بثالثة 
أهداف وفرص ضائعة من كل االصناف، وسجل له حمد 
العنزي بعد متري����رة رائعة من طالل العامر )56( وبدر 

املطوع بعد انف����راد باحلارس، وحاول الرفاع البحريني 
محمد دعيج اعاقته اال انه سجل في املرمى بإصرار )79( 
واضاف اله����دف الرابع البديل عم����ر بوحمد بعدما صد 
احلارس محمود منصور ركلة جزاء من بدر املطوع تابع 
الكرة واعادها للمرم����ى )91(، وبالفعل جنح االصفر في 
الهيمنة على مجريات الشوط الثاني بقيادة بدر املطوع في 
الهجوم، في حن ان دخول فراس اخلطيب بديال للعنزي 
لم يكن ذا فائدة نظرا البتعاده عن مستواه، كما ان خروج 
املش����عان لم يكن في صالح الفريق فأصبح العبء على 
املطوع وحده. وسجل الرفاع هدفه الوحيد عن طريق حمد 
راكع )93( وانشغل مدربه جاريدو طوال املباراة باللجوء 
إلى الدفاع فخس����ر. أدار املباراة احلكم الكوري كيم دون 
غن وأحسن في ادارتها وانذر اسماعيل صالح من الرفاع 

وعمر بوحمد من القادسية.

)هاني الشمري( بدر املطوع يطير في الهواء في كرة مشتركة مع مدافعي الرفاع  الشيخ طالل الفهد والشيخ خالد الفهد ومحمد املسعود فرحني بهدف القادسية األول

تايكوندو البحرين 
يعسكر في النصر

يقيم منتخب البحرين للرجال 
في التايكوندو معسكرا إعداديا في 
نادي النصر ملدة 4 ايام استعدادا 
لالستحقاقات القادمة التي تنتظره 
على الصعيدين العربي واآلسيوي. 
ويأتي اختيار البحرين للنصر مقرا 
للمعس����كر االعدادي نظرا لتميز 
الفريق في هذه اللعبة، باالضافة 
الى تواف����ر جميع املتطلبات التي 
يحتاجها الفريق الداء متارينه في 
مرفقات النادي. من جانبه، تلقى 
العامة في النصر  مدير العالقات 
سعد الفضلي كتاب شكر من مجلس 
ادارة النجم����ة البحرين����ي نظرا 
للجهود املضنية التي بذلها خالل 
الفترة والتي اقام فيها فريق الشباب 
حتت 19 سنة معسكرا اعداديا في 
النصر ملدة اسبوع خالل سبتمبر 

املاضي.

»الهيئة« توّقع عقد 
صيانة مجمع الصاالت

بحض���ور رئي���س مجلس 
العام للهيئة  االدارة واملدي���ر 
العام���ة للش���باب والرياضة 
د.فؤاد الفالح، سيتم اليوم في 
الس���اعة ال� 12.30 ظهرا مبقر 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
� منطقة الرقع���ي توقيع عقد 
لتنفيذ انشاء واجناز وصيانة 
مجمع الشيخ سعد العبد اهلل 

للصاالت املغطاة.

عبدالعزيز جاسم
قال مدرب القادس��ية محمد ابراهيم إن 
العبي األصفر كانوا أبطاال اليوم واستطاعوا 
حتقيق الف��وز والتأهل الى املباراة النهائية 

على الرغم من صعوبة اللقاء.
وأشار ابراهيم الى ان أهداف القادسية 
كانت عبر خطط تكتيكية ملعوبة وليس��ت 

بأخطاء دفاعية من قبل فريق الرفاع.
من جهته، قال م��درب الرفاع البرتغالي 
جاريدو انه على الرغم من كون القادس��ية 
يستحق الفوز والتأهل الى املباراة النهائية 
إال ان��ه يش��كك بصحة هدف��ني من أصل 
القادس��ية  التي س��جلها  األهداف األربعة 

كونها سجلت بوضعية تسلل.

إبراهيم: أهداف ملعوبة

ب��ارك رئيس احتاد الكرة الش��يخ طالل 
الفهد تأهل القادسية إلى نهائي كأس االحتاد 
اآلس��يوي مش��يدا بجهود كل من س��اهم 
في هذا االجناز من العب��ني وجهازين فني 

واداري ومجلس إدارة وجماهير.
وبني الفهد انه سيس��عى من��ذ اآلن إلى 
احلصول على موافقة اجلهات املختصة من 
اجل اقامة املباراة النهائية على س��تاد جابر 

الدولي.

الفهد: النهائي في ستاد جابر


