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ص5-4-3) ... (التفاصيل أمس تدريباتهم بدء فبل الوطني البحرين منتخب  العبو

منتخبنااستأنفتدريباتهبمعنويات3
الليلة معسكره ويدخل عالية

التاجر البنفسج سماح حارس
الغزال لصفوف االنتقال من 2قريب

الجماهير والصحف المصرية11
إفريقيا ببطولة األهلي بفوز تهلل

كأس التايلندي نوتورن يحقق
للتنس فيوز 8الرفاع

«النصر» األحمر يتعاهدون على «النصر»نجوم األحمر يتعاهدون على نجوم

على قائم  العمل «إن الحلواجي: وقال 
العاملة اللجان أكملت إذ ـــاق، وس ــدم  ق
والــتــحــضــيــرات ـــدادات ـــع ـــت جــمــيــع االس
سكن حــجــز ــم ت فــقــد الــعــربــيــة للبطولة 

العربية الــوفــود

البطولة كتيب وإعـــــداد والــمــواصــالت
والــتــدريــب الــمــبــاريــات مــالعــب  وتهيئة 
يتبق ولــم والختام االفتتاح حفل ــد وأع
التي المشاركة المنتخبات وصول سوى
إذ المملكة، على التوافد في فعاال ــدأت ب
السعودي المنتخبان ــس أم ــوم ي ــل  وص
القطري المنتخب ووصل والجزائري
الــيــوم وســتــصــل ــق ــاب ـــت س ــي وق ف
الـــعـــراق ـــت، ـــوي ـــك ــات ال ــب ــخ ــت ــن م
المنتخب وســيــصــل ــان، ــن ــب ول
(الــثــلــثــاء) غــد ـــوم الــعــمــانــي ي
غد بعد السوداني والمنتخب
المنتخب سيكون فيما (األربعاء)،
ـــــر الــــوافــــديــــن يـــوم الـــتـــونـــســـي آخ

الخميس».
 11 بالبطولة تشترك أن مقررا وكــان
منتخب ــاب ــح ــس ان ــن ــك ول عــربــيــة  دولــــة 

عدد قلص األخيرة اللحظات في فلسطين
إلى عشرة. الدول العربية

ــاك ــن ه تـــكـــون أن  ـــي ـــواج ـــح ال ونـــفـــى 
اللجنة «أن موضحا ــرى أخ انسحابات
المبدئية ــة  ــق ــواف ــم ال تــلــقــت التنظيمية 
كذلك العشرة العربية ــدول ال لمشاركة 
ــات الــتــأكــيــد ومــواعــيــد ــاب ــط تــم تــســلــم خ
الدخول تأشيرات ــال إرس وتــم الوصول
الوحيد المنتخب «أن مبينا الدول»، لهذه
فلسطين بسبب ظروف  هو انسحب الذي
أمس يوم يصل أن يفترض وكان طارئة،
الحدود غلق نتيجة ذلك عليه تعذر ولكن

بعدحوادثمجزرةبيتحانون».
المنتخب إقامة عن الحلواجي وكشف
الكويتيلمعسكرتدريبيفيالبحرينبعد
الكويتي المنتخب  «إن  قــال:  إذ البطولة،
المشاركفيالبطولةسيبقىفيالبحرين
األدوار للعب في تأهله حال عدم في حتى
المنتظر ــن  م إذ الــبــطــولــة، ــن م المتقدمة 
اســتــعــدادا الــتــدريــبــي معسكره  يقيم  أن 
خالله وسيخوض اآلسياد في  للمشاركة

مبارياتتحضيريةمعالفرقالمحلية».
العربية الــــدول عــدد انــخــفــاض وعــن 
المشاركة أوضحالحلواجي«أن البطوالت
العربيةدائماماتحظىبمشاركاتعربية
 11 ــى  إل  10 مشاركة تعتبر إذ ضعيفة،

منتخباتأمراجيدا».
حتى القرعة إجــراء تأخر سبب وعــن
ــاد فــقــد أف الــبــطــولــة، ــة ــام ــن إق آخـــر يـــوم م
االتحاد في متبع ــراء إج بأنه الحلواجي
مشاركة يضمن حتى قديم مــن العربي
يعود والسبب المنتخبات، من عدد أكبر
الــدول بعض منتخبات  الــتــزام عــدم إلــى 
للمشاركة استعدادها تبدي التي العربية
ما بانسحابها، تفاجئك البطولة وقبل
المستضيف للبلد إحراج من عليه يترتب
جديد ــن م الــقــرعــة ـــراء إج يتم وبالتالي 

إلى األمــر ويصل  البطولة جــدول  وتغيير
بعض هناك كذلك البطولة، نظام تغيير
توقعها عــنــدمــا تنسحب الــمــنــتــخــبــات
تقلص بحجة قوية مجموعة في القرعة

حظوظهافي البطولة.
قــرعــة ـــــراء إج أن ــي  ــواج ــل ــح ال وبـــّيـــن 
15 نوفمبر  األربعاء يوم سيكون البطولة
مساء   3.30 الساعة في  ــك وذل الــجــاري،
في وسيقام الجفير،  في السفير بفندق
االجتماع  نفسه اليوم من 8.30 الساعة
تقلص وبعد  المنتخبات، لجميع الفني 
منتخبات   10 إلــى المشاركة ــدول ال عــدد 
تقسم أن تقرر فقد فلسطين اسحاب بعد
 5 ــع ــواق ب مجموعتين إلـــى المنتخبات
يحل بحيث مــجــمــوعــة لــكــل منتخبات 
في مــصــر ــف ــي وص الــتــونــســي  المنتخب 
األولى المجموعة في عربية بطولة  آخر 
في الــعــرب ثالث الــجــزائــري والمنتخب 
توزيع يتم وبعدها الثانية المجموعة
المجموعتين عــلــى المنتخبات ــي  ــاق ب
آخـــر ــى ــق ــب ــت حـــتـــى ي ـــة ـــرع ـــق ــب ال ــس ــح ب
الدولة لمنتخب يحق ثــم ــن وم منتخب 
اختيار حرية (البحرين) المستضيفة
المتبقي المنتخب يقع بينما مجموعتها،

األخرى. المجموعة في

البحرين في لآلسياد يحضر الكويت منتخب

مشاركة أكبر يضمن القرعة وتأخر استعداداتها أتمت التنظيمية الحلواجي:
العالي جعفر - الوسط §

العربية البطولة ومدير البحريني للكرة الطائرة االتحاد سر أمين أكد ]
برئاسة رئيس العليا التنظيمية اللجنة أن الحلواجي فراس للكرة الطائرة
أتمت خليفة محمد آل بن فواز الشيخ والرياضة العامة للشباب المؤسسة
عشرة الخامسة العربية البطولة البحرين الستضافة جميع استعداداتها
في الشباب مركز صالة على ستقام التي الطائرة الكرة رجال لمنتخبات

الجاري. تشربن الثاني نوفمبر/ 16 حتى 23 من الفترة خالل الجفير

الحلواجي فراس

ــة...  ــي ــرال ــت األس  V8 الــــ ســبــاقــات
تزور جارفة  وشعبية عريق تاريخ 
ص7-6 الدولية... البحرين  حلبة

منصور يونس - المطار §

الكويتي المنتخب العبي منع رغم على ]
الــصــحــافــة إلــــى ــح ــاري ــص ت بــــأي  اإلدالء  ـــن  م
بعض ننتزع أن استطعنا فإننا الكويتية
الحصيلة. ــذه ــه ب ــا ــن ــرج وخ منهم الــكــلــمــات 
الطائرة على الكويتي المنتخب مــع ــل وص
القدم لكرة البحريني االتــحــاد رئيس  نفسها
نائب وبرفقته  إبــراهــيــم ــن ب سلمان الشيخ 
الشيخ الــوطــنــيــة المنتخبات لجنة رئــيــس 
إبراهيم بن عبدالرحمن وقال سلمان بن راشد
منتخبكم «أوصلنا الكويتيين لإلخوة ممازحا

بالسالمة».
الكويتي االتــحــاد إدارة مجلس عــضــو  -
لم التي العجاف السبع عن قال مشلش سعود

منتخبنا على الفوز الكويتي المنتخب فيها ير
إلى ــار أش ولكنه طبيعي  أمــر  ذلــك  أن الوطني 
«نهايتها وقال البحرين  أرض من  هنا نهايتها

قربت».
في االنطالقات علي صاحب وليد الالعب -
وقال الحديث  في  مرونة أبدى اليسرى  الجهة 
المباراة هذه في محتار انه الدعابة باب من
وال الجنسية بحرينية والدته أن وخصوصا
البحريني. المنتخب بخسارة يحزنها أن يريد
عاصفة أن ـــى إل أشــــار ــة  ــالم ــس ال ــف  ــل خ  -
المنتخب العبي جميع تطال ربما التغيير 
واإلخفاق في الوصول الفشل حال في الكويتي

آسيا. نهائيات إلى
المشاعر سيلهب ـــه  أن ـــد أك لهيب ـــرج  ف  -
بلهيبه تحترق شباكنا وسيجعل البحرينية

الجماهير جميع قــلــوب فــي الــفــرح وسيوقد 
الكويتية.

األزرق وعد جماهير بدر المطوع المهاجم -
الحبيبة البحرين أرض من والتأهل بالفرح

تعبيره. بحسب
وصاحب القوي  المدافع الشمري نهير  -
الكالم عــن امتنع الــصــاروخــيــة الــتــســديــدات 

المباراة». يوم «موعدنا وقال المباح
المواجهة صعوبة أكــد الطاهر يعقوب  -
زميله يواجه  أن المحتمل من أنه وخصوصا 
طــالل الــكــويــتــي ــه الــكــويــت ــادي ــوف ن ــف ــي ص ف

صعبة». «المواجهة وقال يوسف
عودة على علق العليقي  ــراح  ج الالعب  -
ما «بلوه بقوله يوسف طالل منتخبنا العب

الوقت». هذا في الحين رجعتوه إال

العجاف السبع السنوات سننهي مشلش:

أرضكم من سنتأهل والمطوع شباككم... سأحرق تحٍد في لهيب

منتخب الكويت استقبال الباشا في


