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جمال الكاظمي يتسلم درعا تذكارية من عبداهلل عاشور

حمد أمان يقدم مستويات الفتة مع ظفار العماني

عبداهلل الصراف مقبل على جتربة احترافية في الصني

عبدالهادي خميس تألق في مباراة سنغافورة

»الرديف« منتشياً بتأهله يلتقي قطر في آسياد غوانزو
مبارك الخالدي

يخوض املنتخب الوطني الرديف في الثانية 
ظهر اليوم على س���تاد بين���غ دونغ مبدينة 
غوانزو الصينية مباراته االخيرة في دوري 
املجموعات بدورة االلعاب اآلس���يوية عندما 
يلتقي شقيقه القطري في مواجهة خليجية 
ضمن منافسات املجموعة الرابعة، ولن تؤثر 
نتيجة املباراة على منتخبنا الذي ضمن تأهله 
الى الدور ال� 16 بعد ان جمع 6 نقاط من فوزين 
متتاليني على كل من الهند وسنغافورة 2- 0، 
في حني يحتاج العنابي الى الفوز او التعادل 
لضمان حجز بطاق���ة التأهل حيث ميتلك 4 
نقاط من تعادل مع سنغافورة بدون اهداف 

وفوز على الهند1-2.
ويسعى االزرق في لقاء اليوم الى مواصلة 
انتصاراته واملستوى اجليد الذي ظهر عليه في 
البطولة وتسجيل فوزه الثالث على التوالي 

وضمان التأهل عل���ى رأس املجموعة تفاديا 
حلسابات قرعة دور ال� 16، اذ ان ذلك يجنبه 
مواجهة رؤوس املجموعات االخرى، كما ان 
املباراة فرصه لزي���ادة عنصر التجانس بني 
الالعبني خاصة ثالثي القادسية عمر بوحمد 
وضاري سعيد وسعود املجمد الذين شاركوا 
على فترات امام سنغافورة بسبب وصولهم 

املتأخر الى الصني.
ومن املتوقع أال تخرج تشكيلة االزرق عن 
املباراتني الس���ابقتني حيث يذود عن عرين 
االزرق عبدالعزيز كميل وفي خط الدفاع كل 
من ناصر الوهيب واحمد الرشيدي وعبداهلل 
الطاهر واحمد ابراهيم، وفي خط الوسط علي 
مقصيد وعادل مطر ومحمد فريح ومشاري 
العازمي، وفي املقدمة كل من علي اش���كناني 
وسعود املجمد، كما ميتلك اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني ماهر الشمري البدالء االكفاء 

كمهدي املوسوي وخالد عجب وعبدالرحمن 
السربل وحسني املوسوي وعبدالهادي خميس، 
اذ م���ن املمكن الدفع ب���أي منهم عند احلاجة 

وبحسب ظروف املباراة.
ومما يحسب للمنتخب الوطني حتى االن 
االداء املتوازن بفضل املهارة العالية لالعبي 
خط الوسط ومساندة الظهيرين لالعبي الهجوم 
وكذلك محاوالت التسديد من خارج املنطقة كما 
فعل علي مقصيد امام سنغافورة اول من امس 

مسجال اجمل اهداف البطولة حتى االن.
وفي املقابل يسعى املنتخب القطري الى 
كسب نقاط املباراة الثالثة او على االقل اخلروج 
بالتع���ادل لضمان تأهل���ه، وميتلك العنابي 
مجموعة متجانسة من الالعبني امثال احمد 
سفيان وحامد اسماعيل وماركوني وحسني 
الهيدوس ومحمد ص���الح والهداف جاراهلل 

املري.

يسعى إلى مواصلة انتصاراته في ختام دوري المجموعات 

حارس الصين يصف جماهير بالده باألغبياء خسارة البحرين
شّن حارس مرمى منتخب الصني واألردن وفلسطين

وانغ دالي حملة على مشجعي بالده 
ووصفهم بال� »أغبياء«، بعد االنتقادات 
التي تعرض لها جراء اخلسارة امام 
اليابان 0 - 3 في مس����ابقة كرة القدم 
ضمن انشطة دورة االلعاب اآلسيوية 
السادسة عشرة التي تستضيفها مدينة 
غوانزو الصينية. وحمل دالي )21 عاما( 
الذي ارتبط اسمه باالنتقال الى انتر 
ميالن االيطالي بطل أوروبا ومانشستر 
سيتي اإلجنليزي، مسؤولية دخول 
املباراة االفتتاحية  الثاني في  الهدف 
للصني، عندما أبعد كرة عرضية نحو 
الياباني ناغاي الذي سجل في شباكه. 

ووصف أحد املعلقني التلفزيونيني دالي 
بأنه »العب الكرة الطائرة«، ورد دالي 
بقوله ان املشجعني الصينيني »أغبياء« 
وان املراس����لني »يكرهون كرة القدم 
الصينية«. وكت����ب دالي على مدونة 
عل����ى االنترنت »س����معت ان هناك 7 
آالف مراسل لكرة القدم )في الصني( 
وأعتق����د ان 4 آالف منه����م يكرهون 
كرة القدم«، وتابع دالي »لست رجال 
عنكبوتيا. دفعت الكرة لكنكم تستمرون 
في الضحك علي. ضربت على أرض 
امللعب وحتملت الشتائم. ال تقولون 
انكم تعلمون كيف متارس كرة القدم، 

ألنكم ال تعلمون شيئا«.

منيت البحرين بخسارتها الثانية على التوالي 
عندما سقطت امام ايران 0-1 امس في اجلولة الثانية 
من املجموعة الثانية. وكانت البحرين خسرت امام 
ڤيتن���ام 1-3 في اجلولة االولى، وبقيت في املركز 
االخير من دون رصيد فيما حققت ايران فوزها الثاني 

على التوالي بعد االول على تركمانستان 1-4.
وفي املجموعة ذاتها، فازت تركمانس���تان على 
ڤيتنام 6-2 لتحل في املركز الثاني بفارق االهداف 
عن ڤيتنام. وفي املجموع���ة الثالثة، مني االردن 
بخسارته االولى وكانت مذلة امام كوريا اجلنوبية 
برباعية نظيفة. وكذلك تلقت فلس���طني خسارة 

قاسية من كوريا الشمالية 0 - 3.

الكاظمي يشيد بمشوار عاشور أمان يتألق ويقود ظفار للفوز على العروبة

اتحاد الكرة يحتفل بتخرج الحكام المستجدين
منهم 30 فتاة تحت إشراف االتحادين الدولي واآلسيوي

32 جواداً في سباق األحمدي

الجولة الرابعة لالستعراض الحر غداً

استقبل رئيس مجلس إدارة النادي العربي جمال 
الكاظمي عبداهلل عاشور حارس مرمى الفريق األول 
لكرة القدم بالنادي العربي والفحيحيل السابق، حيث 
قدم عاشور الدعوة للكاظمي حلضور مهرجان اعتزاله 
الذي س����يقام حتت رعاية الش����يخ احمد الفهد نائب 

رئيس مجلس الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية 
خالل مباراة الكويت والفحيحيل 25 اجلاري بستاد 
الكويت، حيث اثنى الكاظمي على الالعب مؤكدا انه 
قدم الكثير ل� »القلعة اخلضراء« وساهم مع الفريق 

في احلصول على العديد من البطوالت.

مبارك الخالدي 
قاد جنم نادي التضامن سابقا وظفار العماني 
حاليا حمد أمان فريقه الى الفوز على غرميه العروبة 
1 - 0 في نصف نهائي كأس السلطان قابوس مساء 
اول من امس، ورغ���م الفوز اال ان ظفار خرج من 
البطولة خلسارته في مباراة الذهاب على ملعبه 
0-2، وقدم أمان عرضا راقيا نال استحسان اجلمهور 
الكبير الذي حضر املباراة، ولم يشارك زميله عبيد 
منور الذي منحه اجلهاز الفني للفريق راحة بسبب 

شعوره بآالم االصابة التي يعاني منها.

وكان الالعبون حمد امان وعبيد منور ومرزوق 
زكي وجابر جازع قد توجهوا الى سلطنة عمان في 
وقت سابق لالحتراف في اندية عمانية متهيدا لالنتقال 
الى اندية كويتية فترة االنتقاالت الشتوية املقبلة، 
وصاحبت انتقال الالعبني ردود افعال متباينة من 
االندية واحتاد الكرة حول أسباب هجرة الالعبني الى 
اخلارج، االمر الذي أدى باحتاد الكرة الى حرمانهم 
من املش���اركة مع املنتخبات الوطنية والطلب من 
االندية عدم التعاقد معهم في حال عودتهم في مسعى 

لضبط عملية التسرب الى اخلارج.

مبارك الخالدي
اليوم  الك���رة  يحتفل احتاد 
بتخريج دفعة املس���تجدين من 
حكام الكره ف���ي مركز عبداهلل 
السالم إلعداد القادة حيث تضم 
الدفع���ة 50 حكما و30 فتاة و12 
حكم ترقية وهي املرة األولى التي 
الكويتية  الفتاة  تشهد انضمام 

لدورات تأهيلي���ة لتتولى مهام 
التحكيم ملباريات كرة القدم.

وكانت ال���دورة قد افتتحت 
االثنني املاضي برعاية الشيخة 
نعيمة األحمد وسكرتير احتاد 
الكره سهو السهو ومقرر جلنة 
احلكام عبداللطيف الدواس وقد 
قام بإلق���اء احملاضرات د.أحمد 

الفرج واحلكم الدولي الس���ابق 
عبداهلل غريب.

وكان السهو قد أشاد باالقبال 
الكبير للدارسني معتبرا ان الدورة 
كان���ت مميزة إلقب���ال العنصر 
النس���ائي عليها وألول مرة في 
تاريخ االحتاد، متمنيا للمنتسبني 

االستفادة النظرية والعملية.

يقام ف����ي الثالثة عصر اليوم 
االجتماع اخلامس لسباق اخليل 
على مضمار املغفور له الش����يخ 
عبداهلل اجلابر بفروسية االحمدي 
والذي يشتمل على اربعة اشواط 
قي����د فيها 32 جوادا وفرس����ا من 

مختلف الدرجات.
وسيشهد الشوط الرابع منافسة 

قوي����ة بني جي����اد املبتدئات على 
مسافة 1200متر خصوصا اجلوادين 
»عزام« و»عنابي« اللذين يعتبران 
االقرب للفوز بكأس شركة ناصر 
محمد البداح للتجارة واملقاوالت، 
كما لن يكون الش����وط الثالث اقل 
اثارة وندية حيث سيشتد الصراع 
بني ابطال الدرجة الثانية التي تضم 

مجموعة ممتازة من ابطال السرعة 
لكسب الكأس ذاتها.

م����ن جانبه اك����د محمد ناصر 
البداح رئيس مجلس ادارة شركة 
البداح للتجارة واملقاوالت استمرار 
الدعم امل����ادي واملعنوي لرياضة 
الس����باقات التي تعتب����ر من اهم 

الرياضات العربية واالسالمية.

تنطلق مساء غد على مضمار االستعراض احلر 
بحلبة جابر األحمد الدولية التابعة لنادي السيارات 
والدراجات اآللية بالفروانية اجلولة الرابعة من بطولة 
سباق االستعراض احلر للسيارات الرياضية، وقد 
أغلق باب التسجيل للمشاركة مساء أمس مبشاركة 
52 متسابقا موزعني على ثالث فئات هي )الصالون 
� اجليب���ات( كما مت إجراء الفح���ص الفني النهائي 
للسيارات املشاركة، وقد قامت اللجنة الفنية املشرفة 
عل���ى تنظيم البطولة بتجهيز املضمار والتأكد من 

توافر شروط األمن والسالمة للمتسابقني وللجمهور 
ومت عق���د اجتماع جلميع أعض���اء اللجان العاملة 
ووزعت املهام لضمان سير عملية تنظيم البطولة 
بشكل الئق. وقد أصبح الترتيب العام للبطولة حتى 
اآلن متقاربا بني املتسابقني بفارق نقاط بسيطة مما 
يؤثر ايجابيا وتصدر ع���ارض العارضي الترتيب 
العام مبجموع 26 نقطة يليه ضاري الشمري ب� 24 
نقطة وكان املركز الثالث من نصيب املشارك اجلديد 

والصاعد بقوة هاشم العنزي برصيد 21.

»اآلسيوي« يشيد بتنظيم النهائي

السبيعي يضع »أزرق السلة« في مأزق

القادسية يوافق على احتراف الصراف بالصين

بعث االحتاد اآلسيوي لكرة القدم بكتاب شكر وتقدير الحتاد 
الكرة ونادي القادسية شاكرا كرم الضيافة واالستقبال الطيب 
املقدم لرئيس وضيوف ووفد االحتاد اآلسيوي وحسن التنظيم 
والتعاون البناء وأش���اد باجله���ود املبذولة الخراج حفل مثالي 
لنهائي كأس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم الذي أقيم مؤخرا بني 

القادسية واالحتاد السوري وفاز به االحتاد.
من ناحية أخرى، قرر االحتاد اآلسيوي منح القادسية جائزة 
اللعب النظيف في هذه البطولة نظرا للروح الرياضية املثالية 
والسلوك املثالي الذي متتع به العبو القادسية ليس في املباراة 
النهائية فحسب لكن طوال مباريات البطولة ما أثبت مدى تطور 

واحترافية القادسية واحتاد الكرة.

يحيى حميدان
رفض العب القادسية فهاد السبيعي السفر مع منتخبنا الوطني 
لكرة السلة الذي يطير في الثالثة فجر اليوم الى الصني للمشاركة 
في دورة األلعاب اآلسيوية التي ستقام في مدينة غوانزو ابتداء 

من يوم غد وحتى 27 اجلاري وذلك لظروف خاصة به.
ووضع الس���بيعي بقراره هذا »أزرق الس���لة« في ورطة اذ 
س���يغادر الفريق ب�11 العبا فقط بسبب صعوبة استدعاء العب 
جدي���د األمر الذي يحتاج معه الى اجراءات مطولة الس���تخراج 

تأشيرة دخول للصني.
هذا ويبدأ منتخبنا مشواره في البطولة أمام كوريا الشمالية 
األحد املقبل ضمن املجموعة األولى للدور التمهيدي التي تضم 

الى جانبهما هونغ كونغ.

وافقت ادارة نادي القادسية على خوض العب الفريق االول 
لكرة السلة عبداهلل الصراف التجربة االحترافية في نادي نوشان 

لونغ الصيني.
وقال أمني الس���ر وليد االنصاري ان النادي تلقى كتابا يفيد 
برغبة نادي نوش���ان في جتربة عب���داهلل الصراف لبحث مدى 
امكانية توقيع عقد احتراف معه، واكد ان النادي يستغل فترة 
توقف الدوري حاليا حتى تتاح الفرصة لالعب خلوض التجربة 
بشرط تقدمي عقد يتناسب مع قدراته وامكانياته الدولية وتاريخه 
ويضمن احلقوق للنادي االدبية واملالية، مضيفا ان ادارة النادي 
لن تتخذ اي قرار بهذا الشأن اال بعد موافقة اجلهاز االداري والفني 

للعبة كرة السلة.

»الهيئة« توّقع عقد إنشاء أحواض التضامن
وقعت الهيئة العامة للشباب 
والرياضة ظهر امس عقد انشاء 
واجناز وصيانة لتنفيذ مجمع 
أحواض السباحة االوملبي بنادي 
التضامن وال����ذي تبلغ تكلفته 
املالي����ة 2.888.611 دينارا، حيث 
سيتم اجنازه في 24 شهرا، ووقع 
العام  املدير  الهيئ����ة  العقد عن 
د.فؤاد الفالح وبحضور جاسم 
يعقوب وعص����ام جعفر نائبي 
املدير العام ومن الشركة املنفذة 
محمد اخلنة وحسن مكي ومبارك 
الدويلة عن املكتب االستشاري 
وف����الح الدبي����س رئيس نادي 
العمل بإدارة  التضامن وفريق 

االنشاءات بالهيئة.

تطوير البنية

وص����رح د.الفالح ب����أن هذا 
املش����روع يأتي ضمن سياسة 
التحتية  البنية  الهيئة لتطوير 
واس����تكمال منظومة املنشآت 

الرياضية احلديثة في اطار اخلطة 
االمنائية للدولة للسنوات )2010 
� 2014( حيث يرتكز االطار العام 
لهذه اخلطة على حزم متكاملة 
ومتناسقة من السياسات العامة 
التي متثل آليات متنوعة لتحقيق 
خط����ة التنمي����ة ف����ي املجاالت 
التنموية مبا يعكس خطة الدولة 
ويترجم األهداف االستراتيجية 

للتنمية.
وأضاف الفالح انه نظرا لهذا 
الدور احملوري الذي توليه الهيئة 
لتلك السياسات وما متثله من 
تغيير ملحوظ في تنفيذ آليات 
خطة التنمية فقد مت التنسيق بني 
الهيئة واألمانة العامة للمجلس 
األعلى للتخطيط والتنمية على 
محت����وى ومكونات املش����اريع 
االنشائية املستقبلية للهيئات 
الفالح نادي  الرياضية وهن����أ 
انش����اء  التضامن بتوقيع عقد 

هذا الصرح.

وأوض����ح رئيس فريق عمل 
الهيئ����ة م.عم����اد الدين عوض 
ان املش����روع ميثل نقلة نوعية 
وقد روع����ي اقامته على احدث 
املواصفات األوملبية ومت تزويده 
بأحدث أجهزة القياس االلكترونية 
لرصد نتائج املس����ابقات ويقع 
املجمع على مساحة 6 آالف متر 
ويش����تمل على حمام س����باحة 
اوملب����ي 50×25 مترا وبعمق 2 
متر، وحمام غطس أوملبي 18×25 
مت����را وبعمق 5 أمت����ار وحمام 
تدري����ب 12.5×25 بعمق 1.5 و2 
متر ومدرجات للجمهور تتسع 
 VIP ل� 150 متفرج����ا و20 مقعد
وغرف للمدربني وغرفة مالبس 
وحمام����ات لالعبني ويضم دور 
امليزانني مكاتب لإلدارة وصالة 
األلع����اب الرياض����ة إضافة الى 
السونا واجلاكوزي فيما يضم 
السرداب غرف املضخات واملعدات 

واملخازن.

بتكلفة تقدّر بنحو 3 ماليين دينار


