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البحرين تمطر سريالنكا بـ 15 هدفاً وتركيا تهزم ماليزيا وتونس تقصي روسيا

إيران تخرج إيطاليا من بطولة السفارات لكرة القدم

تواصل���ت للي���وم الثان���ي 
على التوالي منافس���ات بطولة 
القدم  الس���فارات األولى لكرة 
التي تنظمها اللجنة الرياضية 
بوزارة اخلارجية حتت رعاية 
الوزراء  نائب رئيس مجل���س 
ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصب���اح على صال���ة فجحان 

املطيري بنادي القادسية.
وشهدت البطولة اليوم إقباال 
جماهيري���ا كبيرا من اجلاليات 
التي حض���رت للوقوف خلف 
فرق الس���فارات الت���ي متثلها 
وتشجيعهم وبث احلماس في 
نفوس���هم، أول اللق���اءات كان 
التونسية  بني فريقي السفارة 
والسفارة الروسية بدأت املباراة 
حماسية وحرس مرمى تونس 
القائم بأعمال السفارة واستطاع 
احلفاظ على مرماه نظيفا حيث 

تألق في التص���دي للعديد من 
الهجمات اخلط���رة على مرماه 
الروسي  الس���فير  حتى متكن 
الكس���ندر كينشاك من اختراق 
الدفاع���ات التونس���ية وإحراز 
الهدف األول، وقبل نهاية الشوط 
األول تخطى سليم العابد جنم 
التونسي دفاع روسيا  الفريق 
وأحرز ه���دف التعادل وانتهى 
الشوط األول بالتعادل اإليجابي 
1-1 واتسم الشوط الثاني بالندية 
بني الفريقني ولكن دون إحراز 
أهداف بالرغم من وجود هجمات 
خطيرة للفريقني أخطرها هجمة 
فيتاليا التي تخطت حارس املرمى 
وتصدى لها القائم التونسي ولم 
تستطع محاوالت الفريقني إنهاء 
النتيجة لصالح أحدهما ما دفع 
املباراة إل���ى ضربات الترجيح 
حلس���م النتيج���ة، حيث تألق 

مقابل ال شيء لصالح تركيا.
وفي لقاء البحرين وسريالنكا 
كان هن���اك مهرجان أهداف من 
جانب واحد تبارى فيه العبي 
البحرين بقيادة القائم باألعمال 
البحريني عيس���ى الذوادي في 
إظهار مهاراتهم على حس���اب 
الس���ريالنكي صاحب  الفريق 
األخالق احلس���نه واملس���توى 
املتواض���ع جدا في رياضة كرة 
القدم للص���االت والذي حضر 
املنافسة فتم  للمش���اركة دون 
تس���جيل 15 هدفا في مهرجان 
أهداف ه���و األول من نوعه في 
تاريخ البطولة وانتهى الشوط 
األول بتس���عة أه���داف نظيفة 
للبحرين واستكملوا مهرجانهم 
التهديفي في الشوط الثاني بستة 
أهداف أخ���رى تألق في املباراة 
حارس مرمى البحرين وشارك 

في إحراز األهداف.
وكانت املب����اراة الرابعة بني 
فريقي إيطاليا وإيران وشهدت 
نديه وإثارة تغلب فيها الفريق 
اإليران����ي بعد صراع قوي على 
إيطالي����ا وبالرغم من تقاس����م 
الفريقني األداء في الشوط األول 
إال أن اإليراني محمد رضا استطاع 
إحراز اله����دف األول قبل نهاية 
الشوط األول لينتهي بهدف نظيف 
إيران ويتألق احلارس  لصالح 
االيطالي في الشوط الثاني ليقف 
عائقا قويا أمام الهجمات املتتالية 
للفريق اإليراني ويذود عن مرماه 
ليستحق لقب أحسن العب ولكن 
عزز الالعبون اإليرانيون النتيجة 
بإضافة ثالثة أهداف أخرى من 
الالعبني إسماعيل املاس ومحمد 
عيسى وتألق في املباراة الالعب 

مهدي علي.

التونس���ي مرة  املرمى  حارس 
التص���دي لضربات  أخرى في 
روسيا املركزة وإبطال مفعولها 
قبل الوصول إلى املرمى وساعده 
زمالؤه بإحراز هدفني حس���ما 
النتيجة لصالح الفريق التونسي 
وتنتهي املباراة بفوز تونس على 

روسيا 3- 2.
أما لقاء تركيا وماليزيا فقد 
غاب���ت عنه اخلط���ورة وخرج 
الشوط األول بالتعادل السلبي 
وخال م���ن أي إثارة تذكر، وفي 
الشوط الثاني تأكد عزم األتراك 
على حس���م املباراة لصاحلهم 

إضافة إلى تفاعل اجلمهور التركي 
مع فريق���ه والتهبت املدرجات 
بالتش���جيع الذي انعكس على 
الهجمات  الالعبني فأصبح���ت 
أكثر تأثيرا وخطورة،  التركية 
وأحرز الهدف األول املتألق إلياس 
وعزز فوز فريقه بهدف آخر ثم 

الثالث زمالؤه  اله���دف  أضاف 
الهدف الثالث والرابع أمام هجمة 
وحيدة مؤثره للفريق املاليزي 
أحبطها حارس املرمى. واختتم 
جوهان الترك���ي املباراة بهدف 
رائع أسكنه شباك ماليزيا لتنتهي 
املباراة بنتيجة خمسة أهداف 

فرحة العبي السفارة التركية بالفوز على ماليزياالسفير الشيخ علي اخلالد في حديث مع العبي السفارة اإليرانية السفير الروسي الكسندر كينشاك قبل بدء املباراة

القائم باألعمال التونسي أفضل العب
حصل التوفيق هنانه القائم بأعمال الس���فارة التونس���ية 
وحارس مرم���ى الفريق على لقب أفضل العب حيث ش���ارك 
بش���كل فاعل في فوز فريقه على الفريق الروسي الذي تألق 

فيه السفير كينشاك وأحرز هدف فريقه األول.
وحصل الالع���ب التركي جوهان في املب���اراة الثانية بني 

تركيا وماليزيا على لقب أحسن العب وفي املباراة الثالثة فاز 
جنم الفريق السريالنكي برمياراتنا بلقب أحسن العب برغم 
هزمية فريقه من البحرين وفي املباراة األخيرة حصل حارس 
املرم���ى اإليطالي على لقب أفضل العب برغم خس���ارة فريقه 

أمام الفريق اإليراني.

محمد جراغ قد يشارك أمام الكرامة

عبداهلل العنزي
العربي  ادارة  تراجع مجلس 
ايق���اف العبيه محمد  عن قرار 
جراغ وخالد خلف ملدة 4 مباريات 
رسمية بعد ان ملس حاجة الفريق 
املقبلة  اليهما خ���الل املرحل���ة 
مبواجهة الكرامة السوري يومي 
15 و30 اجلاري ضمن الدور ربع 
النهائي لكاس االحتاد اآلسيوي. 
وكان مجلس ادارة العربي قد قرر 
ايقاف خلف وجراغ 4 مباريات 
وخص���م راتب ش���هرين منهما 
لعدم التحاقهما مبعسكر الفريق 

بالقاهرة بداية الشهر املاضي.
وم���ن املقرر ان يغ���ادر وفد 
العربي السبت او االحد املقبلني 
الس���ورية  الى مدين���ة حمص 
امام  الذهاب  اس���تعدادا ملباراة 
الوفد 22  الكرامة حيث سيضم 
العبا منه���م احملترفون الثالثة 
الكرواتيان داريغور بوڤاكونيتش 
وداريودا باك واملدافع السلوڤيني 
روك���ي، وس���يضم الوفد العب 
الوسط علي عمر الذي ستسمح 
له لوائح البطولة باملشاركة مع 
االخضر كمحترف رابع آسيوي، 
ألنه يحمل اجلنس���ية اليمنية، 
الى  العائد  وايضا احمد موسى 
الفريق، فيما سيغيب خالد عبد 
القدوس وعلي مقصيد ومساعد 

عبداهلل بسبب االصابة.
من جهته، اكد مشرف الفريق 
عبدالنبي حافظ ان مباراة الكرامة 
صعبة للغاية ألن الفريق السوري 
من افضل الفرق اآلسيوية، وسبق 
ان تاهل الى نهائي دوري ابطال 
آسيا، وهو بطل الدوري السوري، 

مضيفا ان اس���تعدادات الفريق 
الس���وري وجهوزيته للمباراة 
افضل م���ن العربي، اال ان ثقتنا 
كبيرة بأبناء النادي في حتقيق 

نتيجة ايجابية ذهابا.
وعن مشاركة جراغ وخلف 
في مباراة الكرامة، اكد حافظ ان 
ادارة الفريق لم يصلها أي قرار 

بايقاف الالعبني من قبل مجلس 
االدارة، وان العقوبات كانت قرارا 
من اجلهاز االداري للفريق ونحن 
سنبحث امر مشاركتهما حسب 
حاج���ة الفريق لهما في املرحلة 
املقبل���ة، الن العربي مير بفترة 
حرجة بس���بب كثرة االصابات 

في صفوفه.

22 العبًا يغادرون مع الفريق إلى حمص
العربي يلغي عقوبة جراغ وخلف

لجنة المرأة تستعد لأللعاب اآلسيوية
تواصل جلنة املرأة والرياضة جهودها في التحضير واالستعداد 
للمشاركة في النسخة الثالثة من دورة األلعاب اآلسيوية للصاالت 
املغلق���ة، املقرر اقامتها في ڤيتنام خ���الل الفترة من 30 أكتوبر 
وحتى 8 نوفمبر املقبلني، واعربت رئيسة جلنة املرأة والرياضة 
الشيخة نعيمة االحمد عن ارتياحها لالستعدادات والتحضيرات 
اجلارية والتي تقوم بها الف���رق واملنتخبات الوطنية للفتيات 
استعدادا لهذه املشاركة وفي ألعاب كرة السلة، والعاب القوى 
والبولينغ، وقالت هذه هي املشاركة األولى للفتاة الكويتية في 
دورة ألعاب آسيوية للصاالت املغلقة، والفرق واملنتخبات دخلت 
في املرحلة األولى من خطة االعداد حيث ترتكز التدريبات على 
اجلانب البدني لرفع مع���دالت اللياقة البدنية، في حني تعتمد 
املرحلة الثاني���ة على اجلانب البدن���ي والفني وبعض اجلمل 
التكتيكية متهيدا خلوض املباريات التجريبية املقررة لكل فريق 

في األلعاب اجلماعية والفردية.
واعتبرت ان التفوق الرياضي الذي باتت حتققه الفتاة الكويتية 
محليا وعربيا وقاريا ما كان له ان يتحقق لوال الدعم الذي تلقاه 
جلنة املرأة والرياضة من الش���يخ احم���د الفهد رئيس املجلس 
االوملبي اآلس���يوي ورئيس اللجنة االوملبي���ة، اضافة الى دعم 

ومساندة الشيخ طالل الفهد رئيس احتاد ألعاب غرب آسيا.
وثمنت الشيخة نعيمة دور الهيئة العامة للشباب والرياضة 
في دعم ومساندة خطط وبرامج جلنة املرأة والرياضة، كما ثمنت 

دور وجهود اللجنة االوملبية واالحتادات واالندية الرياضية.

الزمالك في مواجهة االتحاد
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

يعود قطار مس���ابقة الدوري املصري لكرة القدم لالنطالق من 
جديد اليوم بإقامة مباراتني غاية في األهمية ضمن االسبوع الرابع، 
فيلتقي الزمالك مع االحتاد االسكندري في ال� 9:30 مساء بتوقيت 
القاهرة على س���تاد الكلية احلربية مبص���ر اجلديدة، وفى نفس 

التوقيت يلتقي غزل احمللة مع املنصورة على ملعب االول.
وعلى ملعب الكلية احلربية يستضيف الزمالك )املعدل فنيا( 
االحتاد االسكندري في لقاء ينتظره جميع عشاق الساحرة املستديرة، 
خاصة جماهير القلعة البيضاء التي تترقب بشغف اداء فريقها بعد 
التعديالت اجلذرية التي حدثت باجلهاز الفني للفريق بعد تولي 
الفرنسي هنري ميشيل القيادة الفنية للفريق خلفا للسويسري 
ميش���يل دي كاستال املدير الفني الس���ابق الذي فشل في حتقيق 
تطلعات الن���ادي االبيض وجماهيره الغفيرة جتاه فريقها محققا 
نتائج مخيبة لآلمال وعروض غير مرضية، وهو ما أدى الى احتالل 

الزمالك املركز السادس بجدول ترتيب املسابقة برصيد 4 نقاط.
في املقابل، يخوض االحتاد املباراة بإش���راف املدرب البرازيلي 
اجلديد كابرال الذي خلف طه بصري املدير الفني السابق للفريق، 
بعد ان عجز عن تقدمي بداية قوية مع زعيم الثغر مع بداية املوسم 
اجلديد، وس���بق لكابرال ان درب الزمالك أكثر من موس���م، إال ان 
كابرال فضل مش���اهدة هذا اللقاء من املدرجات، وترك مسؤوليه 
ادارة املب���اراة حملمد نور املدرب العام للفريق ملتابعة طريقة أداء 

الفريق وتقييم مستوى الالعبني.

السعدي يغيب 3 أسابيع
السالمية يتغلب على الشباب

عبدالعزيز جاسم
فاز الس���املية على الشباب 3 - 0 في املباراة الودية على ستاد 
ثامر ضمن استعدادات الفريقني للموسم اجلديد، وسجل للساملية 
بدر اجلاس���ر )20( وبدر الس���ماك )31( وعبدالعزيز العلي )73(، 

وسيخوض اليوم الساملية مباراة ودية امام ازرق الشباب.
وقال مدير فريق الساملية علي عبدالرضا ان الفريق قدم اداء جيدا 
خالل املباراة، مش���يرا الى ان احملترف العماني سعد السعدي عاد 
اول من امس من عمان بعد ان وضع ساقه في اجلبس وبالتالي لن 

يتمكن من دخول التدريبات اال قبل 3 اسابيع على اقل تقدير.
من جهة اخرى، يلتقي اليوم كاظمة مع الصليبخات على ستاد 

الصداقة والسالم ضمن استعداداتهما لكأس االحتاد.

راشد: إصابتي ليست خطيرة 
عبدالعزيز جاسم

أكد مدافع القادس���ية محمد راشد ان اصابته في الركبة ليست 
خطيرة بعد ان اجرى فحوصات طبية وأشعة، وقد طلب منه طبيب 
املنتخب عبد املجيد البناي اجراء تدريبات للتقوية 10 ايام، حيث 
أظهرت االشعة ان هناك ارتخاء في االربطة والغضروف، ومن ثم 
يش���ارك في التدريبات. وقال انه للتو استعاد لياقته البدنية بعد 
االصابة املوسم املاضي باالنكل، أبعدته عن اللعب طوال املوسم، 
وبالتالي ال يتمنى التع���رض ألي اصابة تبعده عن املالعب فترة 
طويلة. وكان راش���د قد تعرض لالصابة بعد اصطدامه مع حسني 
فاض���ل في مباراة الع���ني. من جهة أخرى، غ���اب بدر املطوع عن 
تدريبات االصفر ف���ي اليومني املاضيني إلصابت���ه باالنكل، ومن 

احملتمل املشاركة في التدريب اليوم. 

الدبيان يتصدر بطولة البولينغ
واص����ل العبو منتخبن����ا الوطني للبولينغ تألقه����م في البطولة 
الرمضانية الت����ي ينظمها نادي البولينغ عل����ى صالة نادي الصيد 
والفروسية، ومازال خالد الدبيان جنم منتخبنا االول متصدرا للبطولة 
بجدارة مسجال اعلى معدل لالشواط سواء للرجال او الشباب. ففي 
مس����ابقة الرجال، تصدر خالد الدبيان البطولة بصفة عامة والرجال 
بصفة خاصة وسجل اعلى معدل في االشواط التي لعبها برصيد 3097 
نقطة، تاله بدر العميري ب� 3006 نقاط، وباسل العنزي ب� 3000 نقطة، 

ويوسف الطبطبائي ب� 2983 نقطة، وفهد ابل ب� 2981 نقطة.

الخضرا يعود مدربًا 
لسلة األخضر

يحيى حميدان
تعاقد النادي العربي رسميا 
مع املدرب الوطني فهمي اخلضرا 
لالشراف على تدريب الفريق االول 
لكرة السلة في املوسم اجلديد بعد 
االجتماع الذي عقد بني مجلس 

ادارة النادي واخلضرا.
وكان اخلضرا قد انتظر طويال 
قبل التوقيع الرسمي بسبب بعض 
الظروف االدارية في العربي على 
الرغم من االتفاق املس���بق بني 

الطرفني.
وقد اك���د النادي للخضرا ان 
العربي متمسك مبدير اللعبة مؤيد 
شهاب وسيكون هناك اجتماع مع 
شهاب القناعه عن قرار ابتعاده 

عن اللعبة.
وكان اخلض���را قد حقق مع 
العربي بطولة كأس االحتاد موسم 

208/2007 بعد غياب 30 عاما.

انطالقة الدورة الرمضانية التعاونية

وفد أربيل يصل غداً لمواجهة األبيض
مبارك الخالدي

يصل الى البالد في الواحدة ظهر غد اجلمعة، 
وفد نادي اربيل العراقي ملواجهة الكويت في 15 
اجلاري ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من كأس 

االحتاد اآلسيوي لكرة القدم.
ويرأس الوفد نائب رئيس النادي عبداخلالق 
مسعود، ويضم 34 شخصا بني العب واداري وجهاز 

فني، وسيقيم الوفد في فندق »فوربوينت«.
ويجري اربيل تدريبه االول مساء غد اجلمعة 

على امللعب رقم 2 في ستاد الكويت.
اجلدير بالذكر ان بعثة االبيض قد عادت فجر 
امس االول، قادمة من االمارات بعد ان شارك الفريق 
في بطولة نادي اجلزيرة، مبشاركة اندية االتفاق 

السعودي والعروبة العماني واملنظم اجلزيرة.
وقد منحت ادارة الفريق إجازة ملدة 24 ساعة 
لالعبني على ان يباشر الالعبون بعد ذلك متارينهم 
استعدادا للقاء اربيل، اذ من املتوقع ان يدخل االبيض 

معسكرا داخليا قبل املباراة ب� 48 ساعة.

لقطة من إحدى املباريات

انطلقت مباريات كرة القدم 
لدورة احتاد اجلمعيات التعاونية 
الرمضانية السادسة على مالعب 
التضامن برعاية رئيس  نادي 
احت���اد اجلمعي���ات التعاونية 

د.حسني الدويهيس.
وأسفرت مباريات اليوم االول 
عن خروج 5 فرق من البطولة 
التي تقام بنظام خروج املغلوب، 
حيث فاز فريق جمعية العارضية 
على فريق احتاد اجلمعيات 7 - 0 
وفريق جمعية صباح السالم على 
جمعية الرقة 1 - 0 وفريق جمعية 
اليرموك على جمعية ضاحية 
السالم والصديق 5 - 1 وجمعية 
القرين على جمعية الش���رق 5 
- 0 وجمعية ضاحية عبداهلل 
السالم على جمعية الساملية 2 

- 1 بضربات الترجيح.
وتق���ام الي���وم اخلميس 5 

مباريات فيلتقي فريقا اخلالدية 
واالحمدي وفريقا الصليبخات 
والدوح���ة وأبوحليفة وفريقا 

التعاون )أ( مع الصليبية، وفريقا 
الشامية وصباح الناصر، وفريقا 

الفروانية والنسيم.

الفارس حمد الدبوس

الف����ارس املخضرم  ق����رر 
حمد الدبوس العودة ملمارسة 
معش����وقته من جديد من دون 
ان يضع للتقدم النسبي للعمر 
او االبتعاد طويال عن املضمار 

اي اعتبار.
قرار الدبوس بالعودة ملضمار 
القفز من جديد استدعى سفره 
القامة معسكر خارجي استمر 
ملدة 3 اشهر قضاها بني فرنسا 
وهولندا خلوض برنامج اعداد 
مكث����ف حتت اش����راف افضل 
مدربي فروسية القفز، وشارك 
في وضعه اخصائي����و لياقة 
بدنية حتى يصل البطل السابق 
الى املس����توى واحلالة الفنية 
والبدنية التي تكفل له العودة 
القوية للحفاظ على اجنازاته 
الس����ابقة اوال قبل ان يحاول 
اضافة اجلدي����د لها وله خالل 

االيام واالشهر املقبلة.
في هذا الصدد، يقول الدبوس 
ان الرياضي ال يجب ان يتوقف 

الدبوس املسؤولني  وناشد 
الكويتية على  الرياض����ة  عن 
اختالف انتماءاتهم وتوجهاتهم 
ان يتوحدوا جميعا مبناسبة 
هذا الش����هر الفضيل، وينسوا 
املصالح الشخصية وحسابات 
الفوز واخلسارة ويتخلوا عن 
العناد الذي لع����ب دورا مهما 
وسلبيا لالسف خالل االشهر 
الس����ابقة ف����ي وص����ول ازمة 
الرياضة الكويتية لهذه الدرجة 
احلرجة التي وصلنا اليها والتي 
الرياضي  باتت تهدد تاريخنا 
وتهدد بضياع املجهود اجلبار 
الذي بذله اسالفنا املخلصون 
الذي����ن حف����روا ف����ي الصخر 
وصنعوا لنا تاريخا وحضارة 
الطليعة  رياضية جعلتنا في 
خليجيا وآسيويا في السنوات 
السابقة قبل ان ننجرف جميعا 
من تيارات العناد والبحث عن 
انتصارات وهمية او مصالح 

شخصية.

عن العطاء مادام يشعر في قرارة 
نفس����ه بانه الزال قادرا على 
االجادة، املهم ان يستعد جيدا 
ويضحي من اجل هذا االستعداد، 
فممارسة الرياضة والسعي لترك 
بصمة فيها يستلزم تضحيات 
ال يشعر بقيمتها اال من يتخلى 
عنها بارادة سعيا للنجاح وحتى 

يحقق ما يحلم به.

شارك في معسكر فرنسا وهولندا تحت إشراف أفضل المدربين

الدبوس يعود إلى مضمار القفز


