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الغامن والقصير والقبندي وعباس وأبطال البطولة

عمرو زكي يحاول تخطي العب من طالئع اجليش

فواز احلساوي يغادر امللعب وإبراهيما كيتا )رقم 5( في مباراة سابقة.. والصورة حتكي بني الرحيل  والبقاء؟

عبدالعزيز يالوس قوة إضافية للعربي

القادسية يلتقي النصر وديًا اليوم.. وبطاقة الحسين في سجالت األصفر

الحساوي: بديل كيتا جاهز في حال رحيله إلى ڤالنسيا
عبدالعزيز جاسم

قال مدير الكرة في نادي القادسية فواز احلساوي انه في حال 
رحيل احملترف العاجي ابراهيما كيتا سيعوض مبحترف آخر لن 
يقل عنه ولكن ذلك يتوقف على مدى حاجة املدرب محمد ابراهيم 

للمركز.
وأضاف ان األصفر ميلك 3 العبني في نفس املركز ويلعبون في 
صفوف املنتخب وهم طالل العامر وفهد االنصاري وصالح الشيخ 
مضيفا انه ينوي التعاقد مع محترف رابع في األيام املقبلة ولكنه 
يريد التأني بس����بب الوقت الكبير النطالقة الدوري في االول من 
ديسمبر املقبل وحتى يستطيع املدرب اكتشاف املراكز التي يريدها 

من خالل كأس االحتاد.
وقال احلس����اوي ل����� »األنباء« انه في حال إمت����ام صفقة كيتا 
وانتقاله الى نادي ڤالنسيا االسباني سيعتبر فخرا لألصفر كون 
احد محترفيه انضم الى احد أكبر االندية االس����بانية، مشيرا الى 
ان االدارة لن تقبل باي عرض مادي اال اذا كان مقنعا ويتوافق مع 

امكانات الالعب.
وبنينّ ان القادسية دائما مطالب بحصد البطوالت ولذلك سينافس 
على األلقاب اخلمس����ة ابتداء من كأس السوبر وحتى كأس سمو 
األمير مبينا ان جماهير األصفر تس����تحق ان حتصل على األلقاب 
والتي ال ترضى بغير القمة ما يعني ان احلصول على املركز الثاني 

او غيره لن يرضيهم باستثناء االول.
وأكد احلساوي ان صفوف األصفر مكتملة بعد انضمام الثنائي 
اخلطير فراس اخلطيب وجهاد احلسني باإلضافة الى العبي القادسية 
الذين يوجد منهم 10 في صفوف األزرق مؤكدا ان الفريق لن يقف عند 
ألقاب املوسم املاضي بل سيبدأ من جديد للحصول على األلقاب.

وأضاف ان انطالقة الدوري في ديسمبر تعتبر سلبية لالعبني 
وان القادسية لم يخض أي مباراة منذ دورة العني الدولية وبالتالي 
الالعبون بحاجة الى املباريات والتي تعتبر احملك األساسي لتقييم 
الالعب����ني كما ان األصفر وجد صعوبة ف����ي إيجاد مباريات ودية 
محلية بسبب ارتباط الفرق مع بعضها وتنظيم جدولهم منذ فترة 
والت����ي كان خاللها األصفر في مدينة العني اإلماراتية باس����تثناء 
مباراة النصر، مضيفا ان قرار جلنة املسابقات مبشاركة 5 العبني 
يعتب����ر ظاملا لألندية التي ال متتلك امكانات باس����تقدام هذا العدد 
من احملترفني كما انها ستؤثر على الالعبني احملليني الذين تقلص 
عددهم الى 6 مع احلارس مبعنى ان هناك 5 العبني فقط في أرضية 
امللعب يشاركون ما يسبب ضررا حتى على مستوى اختيار العبي 
االزرق. إلى ذلك ارسل نادي الكويت كتاب مخالصة ببطاقة السوري 
جهاد احلسني الى ادارة القادسية وبالتالي بات قادرا على املشاركة 

في كأس السوبر.
من جهة أخرى، يلتقي اليوم السبت القادسية في ال� 9:30 على 
ستاد محمد احلمد مع النصر ضمن استعدادات الفريقني للموسم 
اجلديد وكذلك ضمن استعدادات األصفر ملباراة كاس السوبر امام 

الكويت.

العجمي: شخصية قدساوية فاوضتني

تأجيل مباراة كأس السوبر

الطاهر يؤكد احترام المسؤولين الخليجيين

»سلة الشباب« إلى القاهرة 24 الجاري

األولمبية:لجنةلـ »إنفلونزا الخنازير«

م الفائزين في مسابقاته »الصم« كرَّ

كأس النخبة الـ 12 بين العهد والصفاء نلسون بطل البحري للبولينغ

مبارك الخالدي
أكد محترف نادي الكويت الالعب العماني اسماعيل العجمي انه 
قد تلقى عرضا من نادي القادسية اال انه رفض رغبة منه االستمرار 
مع األبيض الذي يرتاح للعب معه ولتحقيق لقب قاري يضاف الى 
رصيده كالعب محترف مع الكويت. واضاف العجمي انه بالرغم من 
االغراء املادي الذي تلقاه من شخصية كبيرة في النادي القدساوي 
اال انه فضل االستمرار مع فريقه وقال ان املساحة التي يتحرك فيها 
الالعب داخل امللعب تصنع جنوميته بصرف النظر عن الفريق الذي 
يلعب له، مضيفا لكنني وجدت نفسي مع االدارة الكويتاوية بفضل 
الدع���م املادي واملعنوي وهذا مايزي���د من رغبتي في حتقيق اجناز 
قاري مع الفريق السيما ان حظوظنا مازالت قائمة في حال حتقيقنا 
نتيجة ايجابية في مباراة االياب أمام اربيل العراقي. وبني العجمي ان 
الكويت أدى شوطا مميزا امام اربيل ولكن تراجع اداء بعض الالعبني 
في الش���وط الثاني أعطى الفرصة للفريق العراقي المتالك ارضية 
امللع���ب وحتقيق هدف التعادل. وطالب العجم���ي جماهير الفريق 
بدعمه في هذه املرحلة وقال ان امام الفريق اس���تحقاقات مهمة في 
ايام معدودة والفريق في امس احلاجة الى دعم جماهيره والوقوف 
خلفه مشيرا الى ان االبيض سيعود بقوة الى مستواه املعهود أمام 

الوصل االماراتي الثالثاء املقبل في دوري أبطال اخلليج.

قررت اللجنة االنتقالية تأجيل موعد اقامة مباراة كأس الس���وبر 
بني القادسية والكويت املقررة مساء يوم 25 اجلاري بناء على رغبة 
الناديني في تأجيل هذه املباراة بسبب مشاركة نادي الكويت في مباراة 
االي���اب مع أربيل العراقي في العراق يوم 30 اجلاري ضمن تصفيات 
كأس االحتاد اآلسيوي. وتقرر تأجيل موعد املباراة الى اشعار آخر.

اوضح ناصر الطاهر سكرتير اللجنة املؤقتة لالحتاد عضو اللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون لكرة القدم أن تصريحه الذي نشرته 
الوس����ائل االعالمي����ة اول من امس امنا جاء تأكيدا مل����ا نكنه من تقدير 
واحترام لكل املس����ؤولني الرياضيني اخلليجيني وغيرهم على اختالف 
مناصبهم ومواقعهم الرياضية، واش����ار في بيان صادر عنه الى ان اي 
تصريح يتضمن االش����ادة بالدور الذي يقوم به اي قيادي خليجي في 
تطوير كرة القدم اخلليجية ال يعني بأي حال من االحوال جتاهل جهود 
االخري����ن بل عل����ى العكس من ذلك فقد اوض����ح ان تصريحه امنا جاء 
جتسيدا للتعاون الصادق وتعبيرا عن روح األلفة والتآخي بني االشقاء 

في دول مجلس التعاون.
وحول تأويل البعض او استنتاجهم ملضمون التصريح فقد اكد الطاهر 
ان ما نش����رته وسائل االعالم ال يستهدف مسؤوال محددا وبخاصة االخ 
الكبير محمد بن همام رئيس االحتاد اآلس����يوي لكرة القدم والذي ذهب 
البعض في تأوي����ل التصريح للزج به في القضية لغرض ما في نفس 
يعقوب فالكل يعلم مدى مكانة بن همام ووقفته الصادقة والوفية معنا 
في الكويت وابعادنا مبساندته عن شبح االيقاف الدولي راجيا اال يستغل 
احد هذه التصريحات الغراض وهمية مؤقتة. وشدد الطاهر على ان ما 
يهدف اليه ويس����عى الى حتقيقه هو تعزيز روح االخوة والتعاون بني 
االشقاء وتنمية االلفة واحملبة وتكريس قيم االخوة والتعاون بني ابناء 

االسرة اخلليجية وهو مبدأ ال ميكننا احلياد عنه.

يحيى حميدان
أنهى اداريو الفريق األول لكرة السلة بنادي الشباب جميع الترتيبات 
فيما يخص معسكر الفريق التدريبي الذي سيقيمه في القاهرة من 
24 اجلاري وحتى 8 أكتوبر املقبل بعدما مت االنتهاء من اس���تخراج 
التفرغات الرياضية بالنسبة لالعبني البالغ عددهم 15 العبا باالضافة 
الى احملترف البحريني حسن عبدالنبي، فيما سيتخلف عن مرافقة 
الفريق احملترف النيجيري بوني فاس الذي وقع مع الفريق رسميا 

خالل الفترة املاضية بسبب صعوبة استخراج تأشيرة دخول له.
هذا وسيخوص الفريق 5 مباريات مت االتفاق على اقامتها جميعها 
م���ع ابرز فرق الدوري املص���ري ومنها االهل���ي والزمالك واالحتاد 
الس���كندري ومت االتفاق ايضا مع عدة محترفني لكي يتم جتربتهم 
خالل املعسكر قبل التعاقد مع احدهم ليكون احملترف األجنبي الثاني 

في صفوف الفريق.

صرح عبيد العنزي أمني الس����ر العام باللجنة االوملبية، بأن اللجنة 
اتخذت وبالتنسيق والتعاون مع ادارة الصحة العامة بوزارة الصحة، 
االجراءات والتدابي����ر الوقائية الواجب اتخاذها في االحتادات واالندية 
الرياضية للوقاية من انفلونزا اخلنازير، وقال في بيان له: حرصا من 
اللجنة االوملبية على جتنيب ابنائنا الرياضيني خطر االصابة بهذا املرض، 
قمنا ومنذ فترة ليست بالقصيرة مبخاطبة وزارة الصحة لالسترشاد 
بخبرتها في هذا املجال، طالبني موافاتنا باالجراءات االحترازية الواجب 
اتباعها، لتأمني اقصى درجات الوقاية من االصابة بهذا املرض، السيما ان 
املوسم الرياضي والنشاط الرياضي بدأ على مستوى االندية واالحتادات 
الرياضية، وقد قامت الوزارة مش����كورة بتقدمي كل ما من شأنه توفير 
الس����المة في املالعب والصاالت واماكن التجمعات الرياضية، مبينة ان 
الوقاية من انفلونزا اخلنازير تعتمد اساسا وفي املقام االول على نشر 
الوع����ي والثقافة الصحية لدى الرياضيني. واش����ار العنزي الى ان اهم 
االجراءات التي يجب اتخاذها لتفادي املرض بني االوساط الرياضية يكمن 
في ايجاد توعية ارشادية واضحة تساهم في تثقيف الالعبني واملدربني 
واحلكام واالداريني واملشرفني وتوعيتهم بوسائل انتقال الڤيروس املسبب 
للمرض. وش����دد العنزي في معرض حديثه على اهمية اقناع واقتناع 
املجاميع الرياضية خالل هذه الفترة بضرورة وحتمية التقليل من املظاهر 
اخلاصة بالتحية والس����الم وجتنب االحتكاك املباشر، فضال عن جهود 
االحتادات واالندية الرياضية في توفير مستلزمات الوقاية واملطهرات 
وفقا لالستراتيجية الصحية املتضمنة االجراءات الصحية في صاالت 
وقاعات وحمامات املالعب والتركيز على ضرورة توفير العيادات الطبية 
ف����ي االندية، وربط كل ناد مع املركز الصحي الكائن في دائرته، اضافة 
الى االج����راءات الصحية اخلاصة بإدارة النادي وفي االلعاب الرياضية 
وتلك اخلاصة بالالعبني من مختلف االعمار السنية، مع توفير وسائل 
التوعية للجماهير ومرتادي االندية واملالعب والصاالت الرياضية. واكد 
ان النية تتجه لتشكيل جلنة مشتركة بني وزارة الصحة واللجنة االوملبية 
التخ����اذ االجراءات املطلوبة ملكافحة انفلونزا اخلنازير، من خالل اعداد 
برامج توعية بالتنسيق والتعاون مع اللجنة االعالمية والتوعية بوزارة 
الصحة تشمل امداد االحتادات الرياضية واالندية بوسائل التوعية من 
البوسترات والبروشورات وامللصقات واملطويات، وذلك حتت اشراف 

رؤساء االندية وجلان التوعية الصحية بكل منطقة صحية.

اقام الن����ادي الكويتي الرياضي للصم حف����ال تكرمييا للفائزين في 
املسابقات الرياضية والثقافية الرمضانية لهذا العام بحضور فهد املعجل 
ونواف ابوشيبة ومحمد إضبية نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الفيحاء 
التعاونية، وقد قام رئيس مجلس ادارة النادي منصور احلربي ونائب 
رئيس مجلس االدارة عيدان السهلي وامني السر العام ماهر الغنام ورئيس 

اللجنة الرياضية هاني النجار بتكرمي الفائزين في املسابقات.

بيروت ـ ناجي شربل
تسدل في ال� 3:30 من بعد ظهر غد األحد على ملعب بلدية 
برج حمود، النسخة ال� 12 من مسابقة كأس النخبة، باملباراة 
النهائية بني العهد والصف���اء، وهي إعادة للمباراة بينهما في 
ال���دور األول التي انتهت بفوز الصفاء 4 � 3، بعدما كان العهد 
متقدم���ا 3 � 1. وقد فاز الصفاء ف���ي الدور نصف النهائي على 
املبرة 1 � 0، بإصابة سجلها املغربي طارق العمراتي. في حني، 
أذل العه���د األنصار في ثانية مبارات���ي نصف النهائي بفوزه 

عليه 5 � 0.
وجاءت املباراة من طرف واحد وبرز من العهد كل من حسن 
معتوق والنيجيري اجلديد روبرت اكواري، بينما بدا األنصار 
بعيدا من مستواه وافتقد الترابط بني خطوطه. وفي الدقيقة 15 
افتتح معتوق التسجيل بتسديدة من داخل املنطقة الى ميني 
احلارس حسن مغنية إثر عرضية من محمود العلي املتيامن. 
وفي الدقيقة 30 اض���اف معتوق غير املراقب اإلصابة الثانية 
من كرة وصلته من النيجيري اكواري فراوغ احلارس وأرسلها 

سهلة في املرمى املشرع. 
وفي الدقيقة 41 فاجأ النيجيري اكواري احلارس مغنية بقذيفة 
صاروخية من 20 مترا اخترقت املقص األمين ملرماه مس���جال 
اإلصابة الثالثة. وفي الدقيقة 63 رفع النيجيري اكواري رصيد 
فريقه الى أربع إصابات ورصيده الشخصي الى إصابتني من 
ضرب���ة ركنية رفعها احمد زريق وحولها اكواري بكعب قدمه 

الى ميني احلارس.
 وفي الدقيقة 90 اختتم حسن طهماز التسجيل إثر مجهود 
فردي فراوغ أكثر من مدافع وانفرد باحلارس مغتية وأرس���ل 

الكرة إلى ميينه حلظة خروجه ملالقاته.
وكانت مباريات املسابقة موزعة بني ملعبي بيروت البلدي 
وصيدا البلدي، ثم نقلت املباريات املقررة على ملعب صيدا الى 
ملعب برج حمود، بسبب اعمال إعادة تأهيل امللعب ومرافقه 
للدورة الرياضية الفرنكوفونية السادس���ة التي يستضيفها 

لبنان بني 27 سبتمبر و6 أكتوبر.

الزمالك يسقط أمام 
طالئع الجيش

 القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
انتزع فريق طالئع اجليش 
ثالث نقاط ثمينة من مضيفه 
الزمالك وتغل���ب عليه بهدف 
نظيف في املباراة التي جمعت 
بينهم���ا مس���اء ام���س األول 
اخلميس عل���ى ملعب الكلية 
احلربية ضمن املرحلة اخلامسة 
من الدوري املصري املمتاز لكرة 

القدم.
وأفلت بتروجيت من هزمية 
محققة وتعادل بصعوبة مع 
ضيفه االنت���اج احلربي 2 � 2 
وبهذه النتائج يتأخر الزمالك 
كثيرا عن س���باق املنافس���ة، 
فيما يفسح بتروجيت لألهلي 

الطريق لالنفراد بالصدارة.
الفوز لطالئع  وجاء هدف 
اجلي���ش عن طري���ق البديل 
دودزي ليهدي فريقه ثالث نقاط 
ثمينة رفعت رصيده إلى سبع 
نقاط في املركز اخلامس بفارق 
األهداف خلف الزمالك صاحب 

املركز الرابع.
واعت���رف هنري ميش���يل 
املدير الفني للزمالك بأنه مازال 
يتحسس خطواته مع الفريق 
األبيض، وحمل غياب الفاعلية 
الهجومية مسؤولية اخلسارة 

أمام طالئع اجليش.

حقق اإلجنليزي نلسون ديسوزا كأس بطولة البحري الرمضانية 
املفتوحة الثامنة عش���رة للبولينغ التي نظمها مركز البولينغ في 
النادي البحري الرياضي حتت رعاية رئيس النادي اللواء فهد الفهد 
وشارك فيها ما ال يقل عن 96 العبا والعبة من العبي املنتخب الوطني 
واملواطنني واجلاليات العربية واألجنبية. وقد أقيمت نهائيات البطولة 
بحضور نائب رئيس مجل���س إدارة النادي م.أحمد الغامن ورئيس 
اللجنة الرياضية فيصل القصير ورئيس جلنة التراث علي القبندي 
ومدي���ر املركز طالب عباس وجمهور م���ن محبي رياضة البولينغ، 
واستطاع اإلجنليزي ديس���وزا أن يحسم املباراة النهائية لصاحله 
عقب فوزه على العب املنتخب الوطني للبولينغ زياد بورسلي والذي 
فاز بكأس املركز الثاني فيما استطاع املتألق مشاري الفضلي الفوز 
بكأس املركز الثالث إلى جانب الفوز بجائزة أعلى شوط ب� 258 نقطة، 
واستطاع البطل السابق للبطولة واملخضرم موسى عبداهلل الفوز 
باملركز الرابع، وجاءت الفلبيني���ة فيكي نابارو في املركز اخلامس 
لتكسر احتكار الرجال في املراكز اخلمسة األولى، واستطاع مواطنها 

إيجاي كبلدو الفوز بجائزة أعلى 12 شوطا ب� 2633.

االتحاد اإلماراتي يلغي بطولة زايد

»يد« العربي تقبض على »يالوس الشباب«
حامد العمران

أنهى العربي اجراءات تسجيل العب نادي الشباب 
واملنتخ���ب الوطني االول لك���رة اليد عبدالعزيز 
يالوس ليكون عرباويا من امس االول )اخلميس( 
بعد ان اصدر احتاد اليد بطاقة الالعب العرباوي 

على سبيل االعارة ملدة موسم.
بذلك يكون يالوس ثالث العب ينضم الى االخضر 
خالل املواسم الثالثة املاضية، حيث سبق ان ضم 
االخضر صالح انس قبل موسمني الى جانب يالوس 
الذي عاد لفريقه في املوسم املاضي، فيما لعب الالعب 
الدولي علي مراد مع العربي في املوسم املاضي بعد 
ضمه بصورة نهائية، وبذلك يكون اخلط اخللفي 
في العربي ضاربا بوجود انس ومراد ويالوس الى 
جانب مجموعة من الالعبني املميزين وسيحاول 
االخضر بعد ضم يالوس تعويض خسارته بطولة 
الدوري في املوسمني املاضيني بعد خسارة اللقاء 

النهائي واكتفائه مبركز الوصيف.
من جانب آخر، أرسل االحتاد االماراتي للعبة 
بكتاب رس���مي الى االحتاد الكويتي يعتذر خالله 
عن تنظيم بطولة املرحوم الش���يخ زايد الثالثة 
والت���ي ينظمها نادي العني ويش���ارك فيها نادي 
الصليبخات ممثال عن الكويت بصفته بطل الدوري 

للموسم املاضي.
حيث جاء االعتذار ع���ن تنظيم البطولة بعد 
اعتذار أكثر من فريق عن عدم املشاركة في البطولة 
وكان من املقرر ان تنطلق مباريات الدور االول في 

2 اكتوبر املقبل، وتستمر البطولة الى 10 منه.


