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عبدالوهاب املزين من العناصر البارزة في القادسية

وفد »الصم« يقدم درعا لشركة »ڤيڤا« لالتصاالت

»الصم« يشيد بدعم »ڤيڤا«

لبنان يستعد لتايلند مبواجهة البحرين
تغادر غدا الى العاصمة البحرينية 
املنامة، بعثة منتخب لبنان لكرة القدم 
خلوض مباراة دولة ودية مع البحرين 
عل����ى ملعب البحري����ن الوطني، ضمن 
حتضيرات املنتخبني للتصفيات اآلسيوية 
املؤهل����ة لنهائيات بطول����ة القارة التي 

تستضيفها أستراليا سنة 2015.
ويلتقي لبنان ف����ي هذه التصفيات 
منتخب تايلند على ملعب مدينة كميل 
شمعون الرياضية اجلمعة 22 اجلاري، 
في املرحلة الثانية من تصفيات املجموعة 

األولى التي تضم ايران والكويت.
وكان لبنان خس����ر مباراة االفتتاح 
ف����ي التصفيات 0 – 5 ام����ام ايران على 

ملعب »أزادي«.
وس����يغادر منتخب االرز في اليوم 
التالي الى العاصمة األوزبكية طشقند 
على منت طائرة خاصة استأجرها االحتاد 
اللبناني لكرة القدم، للقاء أوزبكستان 24 
منه، في املرحلة السابعة من تصفيات 
املجموعة اآلسيوية االولى بالدور الرابع 
احلاسم املؤهل لنهائيات كأس العالم ال� 20 

التي تستضيفها البرازيل سنة 2014.
وختم املنتخب اللبناني حتضيراته 
في بيروت بتمري����ن اخير على ملعب 
مدينة كميل شمعون الرياضية بقيادة 
االملاني ثيو بوكير، ومشاركة الالعبني 

احملترفني في االمارات قلب الدفاع يوسف 
محمد واملهاجم حسن معتوق. ويغيب 
عن البعثة ال����ى البحرين الكابنت رضا 

عنتر واحلارس عباس حسن.
وهما يص����الن الى بيروت منتصف 
االس����بوع املقبل لاللتح����اق بالتمارين 

االستعدادية ملباراة تايلند.
وقال بوكي����ر ل� »األنباء«: »نتحضر 
جيدا ملباراة تايلن����د مبباراة قوية في 
البحرين. وأذكر اننا فزنا على ايران في 
تصفيات املونديال في بيروت مباشرة 
بعد ايام من خسارتنا وديا امام أستراليا 

0 – 3 في صيدا«.
ورأى بوكير ان الالعبني يركزون اآلن 
على تقدمي عروض جيدة، وقد وضعوا 
جانب ملف تورط عددا من رفاقهم في 

املراهنات وبيع املباريات.
وأشار الى رغبة مجموعة من الالعبني 
تقدمي عروض جيدة بغية احلصول على 

عقود احتراف في اخلارج.
وكرر كالمه »عن ض����رورة تخطي 
تايلند في بيروت، لتنفتح بعدها بوابة 
التنافس مع االزرق على إحدى بطاقتي 
التأهل اخلاصتني باملجموعة، متاما كما 
حصل في تصفيات الدور الثالث اآلسيوية 

املؤهلة للمونديال«.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

العربية  البطول����ة  أوقعت قرع����ة 
العاشرة لألندية ابطال الكؤوس لكرة اليد 
القادسية في مجموعة متوازنة حيث وقع 
االصفر في املجموعة االولى التي ضمت 
الترجي التونسي واهلي طرابلس الليبي 
واهلي س����داب العماني ونفط اجلنوب 
العراق����ي فيما ضمت املجموعة الثانية 
املس����تضيف مولودية مراكش املغربي 
النفطي اجلزائري والس����يب  واملجمع 
العماني والنجم����ة البحريني والنصر 

الليبي.
في حني ضمت املجموعة الثالثة فرق 
اجليش العراقي والصقر اليمني ومكارم 
التونس����ي واالهلي السعودي  املهدية 
والوفاق الرياضي اجلزائري. وستقام 
البطولة في مدينة مراكش املغربية من 

19 الى 29 من الشهر اجلاري.
 وأقيمت امس االول قرعة البطولة 10 
للرجال وللسيدات مبقر االحتاد العربي 
بالرياض بحضور امني عام االحتاد العربي 
لكرة اليد تركي اخلليوي ومبش����اركة 
املستشار هش����ام الغرياني ممثال عن 
السفارة املغربية بالرياض والديبلوماسي 
وليد الفقي من السفارة املصرية ممثال عن 
االهلي املصري املشارك بفريق السيدات 
ومندوب االهلي السعودي وأهلي سداب 
والسيب العماني فيما غاب ممثلو الفرق 

االخرى املشاركة في البطولة.
هذا وتنطلق البطولة للرجال الثالثاء 
القادم وتنطلق بطولة السيدات السبت 
23 مارس اجلاري وس����تقام املباريات 

على ثالث صاالت هي احملاميد وسيدي 
يوسف بن علي والعزوزية، وقد شهدت 
هذه البطولة اقب����اال كبيرا من االندية 
للمشاركة كما انها تعد البطولة االولى 
على مستوى السيدات التي تشهد مشاركة 
7 اندية للسيدات باالضافة الى 15 ناديا 
القادس����ية  للرجال. وتعتبر مجموعة 
متوازنة وفرصة جيدة لألصفر للتأهل 
الى الدور الثاني بالفوز على فرق اهلي 
سداب وأهلي طرابلس ونفط اجلنوب 
حي����ث انه من الناحي����ة الفنية يعتبر 

القادسية افضل من تلك الفرق.
كما يعتبر الترجي فريقا مرش����حا 
فوق العادة إلحراز البطولة ووقوعه في 
مجموعة االصفر مينح القادسية فرصة 

افضل للتأهل إلى الدور قبل النهائي.
يذكر ان القادسية يواصل استعداده 
للبطولة بإقامة معس����كر ف����ي مدينة 
برشلونة االسبانية ووصل الفريق الى 
املراحل النهائية م����ن االعداد للبطولة 
بخوضه عدة مباريات ودية مع بعض 

الفرق االسبانية.
وفي نفس الس����ياق م����ن احملتمل 
انس����حاب فريق النجمة البحريني من 
البطولة وذلك لع����دم صرف امليزانية 
اخلاصة بالفريق من قب����ل الهيئة في 
البحرين وفي حال انس����حاب النجمة 
ستتكون املجموعة الثانية من اربع فرق 
فقط عكس املجموعتني األخريني املكونتني 

من خمس فرق.
حامد العمران  ٭

يتقدم رئيس واعضاء مجلس ادارة 
النادي الكويتي الرياضي للصم ونيابة 
عن اعضاء اجلمعية العمومية للنادي 
)رجال وفتيات( بخالص الشكر لشركة 
»ڤيڤا« لالتصاالت، وذلك على حسن 
مقابلتهم لوفد النادي والذي ضم رئيس 
مجلس ادارة النادي اسماعيل عيسى 
كرم وامني السر العام للنادي محمد علي 
الكندري ومترجم لغة االشارة للصم 
يوسف الراشد ومسؤول العالقات العامة 
واالعالم بالنادي نزار الكمر، حيث وجد 
وفد النادي للصم كل الكرم والترحاب 
من مسؤولي الشركة الذين اعطوا الكثير 
من الوعود لرئيس النادي والى امني 
السر العام بدعم الصم ومساندتهم في 
قضاياهم الرياضية واالجتماعية على 

جميع املستويات واالصعدة.
كما صرح رئيس النادي بأنه سيتم 
عمل بروتوكول تع���اون بني النادي 
وشركة »ڤيڤا« خالل املرحلة املستقبلية 
وذلك بعمل باق���ة خاصة لفئة الصم 
مع عم���ل خصومات خاصة لهم على 
جميع املكاملات محليا ودوليا وبخاصة 
مكامل���ات الڤيديو ك���ول التي يتم من 
خاللها التواصل مع فئة الصم باالضافة 
لعدد من اخلدمات االخرى التي وعدوا 
بتقدميها لهذه الفئة الكبيرة والعريضة. 
بدوره، تقدم مدي���ر العالقات العامة 
بش���ركة »ڤيڤا« الى رئيس وامني سر 
النادي بالشكر والتقدير على جهودهم 
املبذولة خلدمة السادة اعضاء النادي 

)رجال وفتيات(.

تراج���ع منتخبنا الوطني 
األول لكرة القدم 3 مراكز في 
الش���هري اجلديد  التصنيف 
لالحتاد الدول���ي لكرة القدم 
»فيفا« ليحتل املركز 113 على 
العالم بعد أن كان في املركز 100 
عامليا وعلى الصعيد اآلسيوي 
بات األزرق ف���ي املركز ال� 14 
آسيويا وتراجع رصيد األزرق 
إلى 294 نقط���ة. واحتفظت 
إسبانيا باملركز األول فيما حلت 
أملانيا باملركز الثاني وخلفهما 
األرجنتني ثالثا واجنلترا رابعا 
وإيطاليا باملركز اخلامس وبقى 
املنتخب البرازيلي على مركزه 

السابق ال� 18 على العالم.

رفع الى صاحب الس���مو 
األمير الشيخ صباح االحمد 
أعضاء مجلس ادارة االحتاد 
العربي للرماية والرماة وجميع 
منتسبي بطولة سموه الدولية 
الثانية  الكب���رى  الس���نوية 
للرماية، برقية شكر وثناء اثر 
اختتام فعاليات البطولة التي 
الكويت مؤخرا،  استضافتها 
عبروا فيها لسموه عن أسمى 
آيات الشكر والعرفان ملا حظوا 
به من حفاوة وتكرمي في بلدهم 
الكوي���ت وعلى دعم  الثاني 
سموه املتواصل لهذه البطولة، 
متمنني لسموه موفور الصحة 
والعافية وللكويت املزيد من 
التقدم واالزدهار في ظل قيادة 

سموه احلكيمة والرشيدة.

أشاد النادي البحري بتدخل 
رئيس الهيئة العامة للشباب 
والرياضة فيصل اجلزاف إلنهاء 
إجراءات دخول دراجات الفريق 
الكويتي للدراجات املائية إلى 
السعودية وهي في طريقها إلى 
اإلمارات للمشاركة في اجلولة 
اخلامسة من بطولة اإلمارات.

وذكر رئي���س وفد الفريق 
عبدالعزيز دش���تي أنه خالل 
وصول عدد من أعضاء الفريق 
إلى منفذ اخلفجي مصطحبني 
معهم دراجاتهم املائية رفضت 
اجلمارك السعودية في املنفذ 
الس���ماح للدراجات بالدخول 
األم���ر الذي مت في���ه االتصال 
بشكل مباشر بالهيئة وباجلزاف 
الفور بإجراء  الذي بادر على 
االتصاالت الالزمة مع املسؤولني 
في الس���فارة السعودية لدى 
الكويت التي بادرت وبتعليمات 
م���ن س���فير خ���ادم احلرمني 
الشريفني في الكويت بتسهيل 
دخ���ول الدراجات والس���ماح 

مبرورها في أراضي اململكة.
وأعرب دشتي وأبطال العالم 
وأعضاء الفريق عن تقديرهم 
اللواء  البالغ جلهود ومبادرة 
اجلزاف وللتفهم والتسهيالت 
اململكة  التي قدمتها س���فارة 
الس���عودية وسفير  العربية 
خ���ادم احلرمني لدى الكويت، 
الى أن كامل أعضاء  مش���يرا 
الفريق واصلوا عقب ذلك خط 

سيرهم إلى اإلمارات.

انتقد رئيس االحتاد الدولي 
لكرة القدم السويسري جوزف 
بالتر فكرة إقامة نهائيات كأس 
أوروبا 2020 في 13 دولة الن 
ذلك سيفقد البطولة القارية 

جوهرها وروحيتها.
وقال بالت���ر في تصريح 
ملجلة »كيكر« األملانية أمس 
»البطولة تنتمي لدولة واحدة 
تتمتع بهويتها اخلاصة وتخلق 
فيه���ا )البطول���ة( حالة من 
النشوة. لقد مت تشتيت بطولة 
2020 ولم تعد بطولة أوروبية 
حقيقية. يجب ان تسمى شيئا 
آخر، ال اعلم ماذا لكن بطولة 
من هذا النوع ستفتقد القلب 
الى  والروح وتوج���ه بالتر 
رئيس االحتاد األوروبي لكرة 
القدم الفرنسي ميشال بالتيني 
اقامة  ب���ان فكرة  اياه  مذكرا 
البطولة في ع���دد من الدول 
ليست جديدة بل طرحها سابقا 
الراحل معمر  الليبي  الزعيم 
القذافي بعد حصول جنوب 
افريقيا على ش���رف تنظيم 
مونديال 2010. وأضاف بالتر 
»العقي���د القذافي قال لي إنه 
يجب إقامة مباراة في كل من 
الدول االفريقية ال� 53. فأجبته، 

انه امر مستحيل«.

األزرق يتراجع 3 
مراكز عاملياً

االحتاد العربي للرماية 
يشكر سمو األمير

إنهاء مشكلة تعطل 
فريق الدراجات 

املائية في اخلفجي

بالتر يعارض النهائيات 
في 13 دولة

املصري محمد الشوربجي أخفق أمام االجنليزي جيمس ولسترب

النجم املصري رامي عاشور تغلب على الفرنسي غريغوري غولتير

يواجه اإلجنليزي ولسترب في مباراة نارية وثأرية بعد إطاحته باملصري الشوربجي

عاشور إلى نهائي »سعد العبداهلل الدولية لالسكواش«

الدوري البحريني يستأنف 30 اجلاري
يب���دأ املنتخب البحريني 
اس���تعداداته ملالقاة املنتخب 
القطري في تصفيات كأس آسيا 
2015 بأس���تراليا 22 اجلاري 
وسيلعب مباراة ودية األحد 
املقبل م���ع املنتخب اللبناني 

بالبحرين.
من جهة أخرى، س���تقام 
مباريات دور الثمانية ملسابقة 
كأس امللك لكرة القدم يومي 
26 و27 اجلاري حيث يلتقي 

احملرق مع احلد، واالحتاد مع 
البسيتني فيما يلتقي املالكية 
الرفاع الشرقي، واملنامة  مع 
مع الرفاع، على ان تستأنف 
مباري���ات اجلولة 12 لدوري 
فيف���ا للدرجة األولى اعتبارا 
من 30 مارس اجلاري بلقائي 
احلد مع الشباب، والبحرين 

مع البسيتني.
من ناحية أخرى، كس���ب 
نادي املنام���ة اجلولة األولى 

من نهائ���ي كأس زين لكرة 
السلة بعد تغلبه على سترة 
73-60 وس���ط غي���اب غير 
التي عادة  متوقع للجماهير 
ما حترص عل���ى ملء صالة 
زي���ن لك���رة الس���لة وتقدم 
احلضور رئيس احتاد السلة 
النائب عادل العسومي وغاب 
احلضور عن املنصة الرتفاع 
سعر التذكرة إلى 25 دينارا، 
كانت نتائج األشواط 7-21، 

16-23، 12-12، و18-26.
وتألق م���ن العبي املنامة 
محمد حسني 22 نقطة ومحمد 
باقر بان 21 وحس���ن نوروز 
15 ومن جانب س���ترة محمد 
كويد 19، احملترف االميركي 
جمال هولدن 16، فيما اكتفى 
الس���نغالي  املنامة  محترف 

بإحراز 7 نقاط.

المنامة ـ ناصر محمد  ٭

البطول���ة من أجل  الى  جاء 
االحتفاظ بلقبه���ا وهو بات 
على بعد خط���وة من اللقب 
وس���يبذل كل جهده من أجل 
احلصول عليه مشيرا الى أن 
مستوى البطولة يرتفع في كل 
موسم عن الذي يسبقه وهو 
ما يؤدي إلى صعوبة حتقيق 
الفوز أو حتى تخطي األدوار 

املتقدمة.
من جانبه، قال االجنليزي 
انه سعيد  جيمس ولسترب 
النهائي بعد منافسة  لبلوغ 
قوية مع العديد من الالعبني 
طوال األيام املاضية مشيرا 
إلى أنه جاء للمنافس���ة على 
اللقب وهاهو وصل للنهائي 
ولم يتبق إال التركيز من أجل 

حتقيق اللقب.
 م���ن ناحيته، أكد رئيس 

العامة في  العالق���ات  جلنة 
البطولة حمزة أشكناني ان 
التعاون ب���ني جميع اللجان 
العاملة ساهم بنجاح البطولة 
منذ اليوم األول كما أن تعاون 
الالعبني واحترامهم للمواعيد 
سهل من مهمة العالقات في أداء 
واجبها مشيرا الى أن البطولة 
تعتبر م���ن أفضل البطوالت 
على مستوى العالم في لعبة 
االسكواش وخير دليل مشاركة 
افضل 10 مصنفني في العالم 

بها.
وشكر اش���كناني اللجنة 
العليا املنظمة للبطولة على 
اختيارهم ل���ه ليكون ضمن 
طاقم العمل كما شكر جميع 
العاملني معه في البطولة على 
حس���ن تعاونهم طوال فترة 

البطولة.

أع���رب املصن���ف األول 
عل���ى العالم رامي عاش���ور 
عن س���عادته لبلوغ املباراة 
النهائية لبطولة سمو األمير 
الوالد الراحل الش���يخ سعد 
العب���داهلل الدولية املفتوحة 
لالسكواش بعد ان تغلب على 
الفرنسي غريغوري  الالعب 
غولتير 0-3 )2-11، 5-11، 11-
8( في املباراة التي جمعتهما 
بالدور نص���ف النهائي على 
امللع���ب الزجاجي في صالة 
فجحان هالل املطيري بنادي 

القادسية.
ويلتقي عاشور مع الالعب 
االجنليزى جيمس ولسترب 
الذي تغل���ب في نفس الدور 
على املصرى محمد الشوربجي 
بنتيج���ة 0-3 )8-11، 12-
10، 11-8( وقال عاش���ور انه 

البطولة العربية تنطلق الثالثاء مبشاركة 15 ناديًا 

»يد« القادسية في مجموعة متوازنة


