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 قال لوكا طوني مهاج���م فريق بايرن ميونيخ 
االملان���ي انه يريد العودة ال���ى دوري الدرجة االولى 
االيطالي لكرة القدم من اجل العودة الى تشكيلة بالده 

التي تخوض نهائيات كأس العالم املقبلة.
 بلغ الكرواتي مارين ش��يليتش الدور قبل النهائي 
في بطولة الصني املفتوحة للتنس بفوزه على الروس��ي 

نيكوالي دافيدنكو .
وتأه��ل للدور قبل النهائي ايض��ا املصنف الثاني في 
البطول��ة الصرب��ي نوفاك ديوكوفيتش بع��د فوزه على 

املصنف اخلامس االسباني فرناندو فرداسكو.
وفي منافسات الس��يدات، تأهلت الروسية سفيتالنا 
كوزنتس��وفا للدور قبل النهائ��ي بفوزها على مواطنتها 

انستاسيا بافليوتشينكوفا.
 أحملت النجمة الفرنسية أميلي موريسمو احلائزة 
لقبي بطولتني غراند سالم الى أن الوهن الذي أصاب 
حماسها للعب التنس رمبا يعجل بنهاية مشوارها في 
املالعب بعدما انتهى بالفعل موسم 2009 بالنسبة لها 

قبل شهر من نهايته الفعلية.
 يلتق��ي منتخ��ب االم��ارات لك��رة الق��دم نظيره 
 الفلس��طيني الي��وم ف��ي دبي في مب��اراة دولي��ة ودية

ضمن اس��تعدادت االول لتصفيات كأس آس��يا 2011 في 
قطر.

 حق���ق فريق العني حامل اللقب فوزه األول في 
بداية مشواره في بطولة كأس رابطة األندية احملترفة 
اإلماراتية على الشباب 3 - 2 مؤكدا تفوقه على املستويني 
دوري احملترف���ني وكأس الرابط���ة خاصة أنه ينفرد 

بترتيب فرق الدوري برصيد 6 نقاط.

عالميةمتفرقات 
فيصل بن فهد مهتم بشراء ليڤربول

يب���دو ان االمير فيص���ل بن فهد بن عب���داهلل يبحث 
اخليارات املطروحة امامه من اجل التقدم بعرض لش���راء 
ليڤربول، وصيف بطل ال���دوري االجنليزي لكرة القدم، 
وذلك بحس���ب مدير شركة االس���تثمار »اف 6« اخلاصة 

باالمير السعودي.
وكان مالكا ليڤربول، الثنائي االميركي توم هيكس وجورج 
جيليت، اكدا مؤخرا انهما يبحثان عن مس����تثمرين جدد، 
واالمير فيصل يفكر في شراء اسهم في النادي االجنليزي 
العريق او ش����رائه بالكامل، وذلك بحس����ب ما صرح باري 

ديداتو لشبكة »بي.بي.سي« البريطانية.
وش����دد ديداتو على ان االمير الس����عودي متخوف من 
العالق����ة املتوترة بني هيكس وجيلي����ت ومن الديون التي 
تراكمت على ليڤربول منذ ان اش����ترى االميركيان النادي 

في فبراير 2007.
واجرى االمير فيص����ل مفاوضات مع جيليت فقط ولم 
يلتق هيكس حتى االن، وقد اشار ديداتو الى ان االجتماع 
كان ايجابيا من ناحية الرؤية املشتركة والتفاهم، لكنه اكد 
ان االمير السعودي متخوف من حجم الديون املتراكمة على 
النادي والتي قدرت في وقت سابق من العام احلالي بنحو 

350 مليون جنيه استرليني.
واض����اف ديداتو »يجب ان تصل الديون الى مس����توى 
ميكن التحكم به قبل ان يس����تثمر االمير فيصل واملستوى 

احلالي مرتفع جدا«.
واش����ار ديداتو الى انه ال يجوز اعتب����ار االمير فيصل 
كشخص يدخل الى النادي من اجل ان يخلصه من ديونه، 

مضيفا »على جيليت ان يتعامل مع هذا االمر«.

الصفاء يلتقي النجمة في انطالق الدوري اللبناني
الشباب الغازية يواجه الراسينغ في صيدا

بيروت ـ ناجي شربل
تنطل���ق الي���وم مباريات 
املرحلة االولى للدوري اللبناني 
ال� 50 لكرة القدم ألندية الدرجة 
االولى، مبباراتني أوالهما في 
الغازية  الش���باب  صيدا بني 
والراسينغ، والثانية في بيروت 
بني الصفاء والنجمة، في قمة قد 
حتدد بشكل كبير هوية متصدر 
الترتيب ملرحلة الذهاب. وتقام 
غدا 4 مباري���ات، أبرزها بني 
اجلارين املب���رة والعهد على 

ملعب بيروت البلدي.
وفي نظ���رة أولي���ة على 
برنام���ج املباري���ات، ميك���ن 
مالحظة استبعاد ملعب مدينة 
كمي���ل ش���معون الرياضية، 
الستمرار اخلالف بني رئيس 
مجلس إدارتها رياض الشيخة 
واألمني العام لالحتاد اللبناني 
لكرة القدم رهيف عالمة. كذلك، 
تغيب مباريات الدرجة االولى 
عن مالعب الشمال وطرابلس 
حتديدا، لعدم وجود اي فريق 

ش���مالي في مص���اف نوادي 
الدرجة االولى.

وعلى الصعيد الفني، يتوقع 
املراقبون صراعا ثالثيا على 
اللق���ب بني النجم���ة البطل، 
والصف���اء املتوثب الذي عزز 
صفوفه، والعهد بيروت األكثر 
استعدادا، والذي ضم العبني 

أجانب مميزين.
وكانت الئح���ة االنتقاالت 
أقفلت عل���ى انتقال احلارس 
املخض���رم احم���د صقر من 
املبرة. فيما عمم  الى  النجمة 
االحتاد اللبناني أسماء الالعبني 
ال�  احملليني واألجانب للفرق 

.12
وبالنس���بة ال���ى الالعبني 
النجمة يعتمد  األجانب، فإن 
على ثالثي سنغالي، الى جانب 
اجلناح حسني حمدان املنتقل 
إليه من األنصار، بعدما لعب 
في احلكمة سابقا حتت إشراف 
املدير الفني احلالي للنجمة اميل 
رستم. كذلك التحق احلكماوي 

السابق سعيد اسكندر بالفريق 
النبيدي. وخالفا ملا تردد، فإن 
النجمة ل���م يفرط في أي من 

العبيه النجوم.
العه���د بيروت  واعتم���د 
الوصيف وحام���ل اللقب في 
2008، على ثنائ���ي برازيلي 
والع���ب نيجي���ري مع العب 
فلسطيني هو محمد ابوعتيق. 
ويعول بش���كل كبي���ر على 
ساعدي الدفاع عباس عطوي 
»أونيغا« وحسن معتوق. بينما 
اختار األنصار خلطة ملونة 
الالعبني قوامها نيجيري  من 
وبرازيلي وعراقي. واستغنى 
عن حارس مرماه السابق زياد 

الصمد ملصلحة الصفاء.
وفي وطي املصيطبة، يتفاءل 
القيمون عل���ى نادي الصفاء 
كثي���را في املوس���م اجلديد، 
انطالقا من إحرازه مس���ابقة 
كأس النخبة التنشيطية. وقد 
ضم أرمينيا وفرنسيا ومغربيا، 
واحتفظ بالعبه املوهوب رامز 

ديوب.
واختارت اإلدارة اجلديدة 
لنادي احلكمة االستمرار في 
اللعبة التي انطلق منها النادي 
اي كرة القدم، وضمت ثالثيا 
اجنبيا م���ن اوكرانيا. ولفت 
اس���تمرار قيد النادي للهداف 
املخضرم وارط���ان غازاريان 
 رغم مغادرته لبنان نهائيا منذ
الى بل���ده األم  اش���هر عائدا 

أرمينيا.
من جان���ب آخ���ر، وعلى 
صعي���د كرة الس���لة تعرض 
النادي الرياضي بيروت بطل 
العرب، لسقطة أولى افتتاحا 
في تاريخ مشاركاته في دورة 
حسام الدين رفيق احلريري 
العربية لكرة السلة، اذ تعثر 
بفارق نقطة واحدة امام امللعب 
النابلي التونسي الذي يشارك 
للمرة االولى في النس���خة ال� 
19 للدورة التي تقام في قاعة 
احلسام بثانوية رفيق احلريري 

في صيدا 83 � 84.

الكويت بالمركز الـ 11 في »القوى العربية «أزرق الشباب يستضيف »العنابي« الليلة
مبارك الخالدي

يس����تضيف املنتخب الوطني 
للشباب في الثامنة مساء اليوم على 
ستاد الصداقة والسالم املنتخب 
القطري في مباراة ودية في اطار 
اس����تعدادات املنتخب����ني خلوض 
التصفيات اآلسيوية املؤهلة لكأس 

آسيا 2010.
الفني لالزرق  ويهدف اجلهاز 
بقي����ادة مدربه احم����د حيدر الى 
الوصول الى افضل حاالت االنسجام 
الفني بني العبيه والتي بدت بصورة 
واضحة في اخ����ر لقاءين وديني 
خاضهما االزرق امام االمارات، اذ 
خسر في االولى 1 - 4 بالرغم من 
ادائه شوطا اول بشكل مميز وفاز 

في الثانية 2 - 0.
وتأتي جتربة الليلة منسجمة 
مع رغبة اجلهازين الفنى واالداري 
في استمرار اداء التجارب الفنية 
امام منتخبات تتشابه في البنية 
اجلس���مانية وادائها الفني مع 
تلك التي سيواجهها االزرق في 
التصفيات، اذ وقع االزرق في 
التي تضم  الثالث���ة  املجموعة 
منتخبات عمان والس���عودية 
والهند والعراق وافغانستان، 
التي ستنطلق مبارياتها في 3 
نوفمبر املقبل. ويسعى العنابي 
لتجربة نفسه امام االزرق السباب 
في مقدمتها ادراكه ان منتخبنا قد 

احتل����ت الكوي����ت املركز ال� 11 
في الئحة ترتيب ميداليات امس 
االول في اليوم الثالث من منافسات 
البطولة العربية السادسة عشرة 
اللعاب القوى التي اختتمت امس 
في دمشق مبيدالية ذهبية ومثلها 
فضية وبرونزية، في حني تصدرت 
البحرين الئح����ة امليداليات امس 
االول بعد ان حصلت على ذهبيتني 

وفضية.
البحري���ن رصيدها  ورفعت 
الى 6 ذهبي���ات و3 فضيات و3 
برونزي���ات بف���ارق فضيت���ني 
وبرونزية امام مصر التي صعدت 
الى املركز الثاني بعد ان انتزعت 
3 ذهبيات »خالصة« من اصل 7 
وزعت امس االول دون ان تفوز 

باي معدن آخر.
وجاءت امليدالية البحرينية 
االولى عبر املجنس����ة جتيتو 
دابا في سباق 10 االف م بزمن 
35.42.84 دقيق����ة، وحلت امام 
مواطنتها غالديس تشيروتيتش 
)35.53.94 د(، وعادت البرونزية 
للجزائري����ة كن����زة دحمان����ي 
)41.02.60 د(، علما بان السورية 
عروب����ة عمو كانت املش����اركة 
الرابعة في السباق الذي غابت 

عنه املغربيات.
ويعتبر محمد يوسف البحريني 
الوحيد غي����ر املجنس الذي كتب 

بدأ االعداد لهذه التصفيات مبكرا 
من خالل برنامج اعدادي محلي 

واخر مبعسكره في تركيا.
ومن االسباب ايضا ان االزرق 
املنتخ����ب االماراتى مرتني  واجه 

وديا وهو املنتخب الذي سيالقيه 
العنابي رسميا في اطار منافسات 
املجموع����ة الثانية التي تضم الى 
البحرين  جوارهم����ا منتخب����ات 

وسورية وسريالنكا.

اسمه في س����جل الفائزين بعدما 
قفز ملسافة 16.30 م واحرز ذهبية 
الثالثي����ة، متقدما على  الوثب����ة 
االماراتي محمد عبداهلل درويش 
)16.30 م( واجلزائري حسني بن 

الشيخ )16.12 م(.

اما الذهبية الثانية في منافسات 
الرجال فكانت من نصيب املصري 

ايهاب السيد.
ورمى الس����يد الرمح ملس����افة 
75.49 م واح����رز الذهبية االولى 

لبالده.

منتخب الشباب يسعى لالنسجام قبل التصفيات اآلسيوية

»يد« العربي يلتقي األهلي المصري

إعادة انتخاب روغ لألولمبية الدولية

بيروت ـ ناجي شربل
تنطلق اليوم في قاعة نادي الس����د اللبناني، دورة »جاسم بن 
خالد آل ثاني« الدولية الثانية لكرة اليد، حتضيرا لبطولة األندية 
اآلسيوية، التي يستضيفها األردن بني 7 نوفمبر و21 منه. وتشارك 
ف����ي الدورة 8 فرق. ويلتقي العربي في أولى مبارياته بالدور االول 

اليوم في السادسة والنصف مع األهلي املصري.

أعيد امس في كوبنهاغن اعادة انتخاب البلجيكي جاك روغ 
على رأس اللجن���ة االوملبية الدولية لوالي���ة ثانية وملدة اربع 
س���نوات، ونال روغ 88 صوتا من اصوات اصل 92 مشاركا في 
االقتراع الذي مت بطريقة سرية، وذلك بعدما صوت 3 اشخاص 
ض���ده وامتنع واحد فقط عن التصوي���ت. من جانب آخر قررت 
اللجنة االوملبية الدولية ادخال لعبتي الغولف والركبي )7 العبني( الى 
البرنامج الرسمي في االلعاب االوملبية اعتبارا من نسخة 2016 املقررة 

في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

إعداد المنتخب بحاجة إلعادة نظر
عبدالعزيز جاسم

س���يكون على اجلهازين االداري والفن���ي لالزرق التفكير مرة 
اخ���رى او اعادة النظر في خطة اعداد الالعبني وجتهيزهم ملباراة 
اندونيسيا ذهابا وايابا 14 و18 نوفمبر املقبل، حيث سيعود األزرق 
من معسكر القاهرة غدا األحد الذي يصادف اقامة اجلولة الثالثة 
من كأس االحتاد التي س���تنتهي بعد غد االثنني، واملشكلة ليست 
في انتهاء اجلولة الثالثة بل في الفترة الكبيرة التي متتد 12 يوما 
حتى 24 اجلاري موعد اجلولة الرابعة من كأس االحتاد، وطبيعي 
ان اغلب الفرق س���تعطي العبيها فترة ال تقل عن 3 ايام راحة من 
التدريبات قبل التجمع مرة اخرى، ومن منطلق التس���ليم باألمر 
الواقع فان املدرب احمللي ال ميكنه ان يدخل عناصر املنتخب معه في 
التشكيلة او التقسيمة النهم ممنوعون من اللعب في كاس االحتاد 
وبالتال���ي من حق اي مدرب عدم االعتماد عليهم في التدريبات او 
تدريبهم بش���كل جدي النهم في الوقت احلالي مسؤولية املنتخب 

اكثر من الفريق.
وقد ذكر اكثر من مدرب ل� »األنباء« انه يجب على ادارة األزرق 
تالفي هذا اخلطأ من االن وتكملة التجمع والتدريبات في الكويت 
حتى مباراة س���ورية الودية في 26 اجلاري بدال من اعادتهم الى 
االندية وعدم االستفادة منهم في التدريبات او املباريات، كما انتقد 
البعض فترة االعداد املبكرة التي لن تتواصل في حالة اعادة الالعبني 
الى انديتهم، مش���يرين الى انه كان من املفترض ان يبدأ املعسكر 
وفترة التجمع في نفس الوقت الذي يعودون به من القاهرة بدال 

من املعسكر في وقت مبكر ال يعود بالفائدة.
وفي النهاية فان املعسكر قد اقيم وجتمع الالعبني قد بدأ بالفعل 
لكن م���ا ميكن انقاذه اآلن هو ابقاء الالعبني مجتمعني في الكويت 
حتى مباراة سورية الودية ثم لقاء هونغ كونغ ثم املباراة احلاسمة 

في التصفيات امام اندونيسيا.

 يرافق الالعبني مشجع مصري كبير بالسن يدعي 
اجلوهري يقوم بتلبية طلباتهم ومداعبتهم خالل فترة 
الراحة إال انه متحيز لالعبي العربي، حيث يقول لهم 

انا عرباوي متعصب.
 اجتمع اجله��ازان اإلداري والفني أمس بالالعبني، 
حيث مت عرض ش��ريط الحدى مباريات األردن الس��ابقة 
كما طالبهم مدير املنتخب أسامة حسني بااللتزام بتعليمات 

املدرب واالبتعاد عن العصبية خالل مجريات املباراة.
 الش���يخ احمد اليوسف على اتصال مستمر من 

الكويت مع إدارة الفريق لالطمئنان على الالعبني.
 جهد مميز يبذله أس��امة حس��ني وعلي محمود مع 
الفري��ق، حيث جتدهم��ا يتفقدان الالعب��ني قبل التدريب 
وبعده كما انهما يقومان بتشجيعهم لبذل قصارى جهدهم 

في التدريبات اليومية.
 سيغادر األزرق القاهرة عائدا للكويت مساء الغد 

على منت اخلطوط اجلوية الكويتية.

من المعسكرلقطات

األزرق يلتقي األردن ودياً في القاهرة ويعود غداً

 القاهرة ـ حسين المطيري موفد 
جمعية الصحافيين

يخوض املنتخب الوطني األول 
لكرة القدم في السابعة مساء اليوم 
مباراته الودية األخيرة أمام منتخب 
األردن على ملعب الهدف مبدينة 6 
أكتوبر في معسكره التدريبي الذي 
يقيمه في القاهرة استعدادا للقاء 
اندونيسيا في التصفيات اآلسيوية 
املؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011 
التي ستقام في الدوحة. وقد وجه 
رئيس اللجنة االنتقالية الش����يخ 

أحمد اليوسف دعوة لرئيس نادي 
القادسية الشيخ طالل الفهد حلفل 

غداء وحضور املباراة.
وسيسعى اجلهاز الفني لألزرق 
بقي����ادة امل����درب الصربي غوران 
توفاريتش ومساعده عبدالعزيز 
حمادة للتركيز في هذه املباراة على 
تالفي األخطاء التي وقعت خالل 
املباراة األولى أمام املنتخب الليبي 
التي انتهت 1-1، السيما انها الودية 
األخيرة في املعسكر باإلضافة إلى 
تطبيق اخلطة واجلمل التكتيكية 

التي س����يتم من خاللها مواجهة 
املنتخب االندونيسي.

وكان األزرق قد خاض تدريبه 
األخير أمس وش����ارك فيه جميع 
الالعبني مبن فيهم خالد علي ناصر 
الذي تعافى متام����ا من اإلصابة، 
باإلضافة إلى نواف اخلالدي الذي 
يتدرب حتت إشراف اجلهاز الطبي 
لتالفي تعرض احلروق التي أصيب 
بها في ساقه للتلوث من أرضية 
امللعب، بينما لم يشارك محمد جراغ 
حلقنه في كاحل القدم بسبب كدمة 

تعرض لها في التدريب في مكان 
إصابته القدمية ولكنه س����يكون 

جاهزا للقاء اليوم.
وقد اتضحت مالمح التشكيلة 
التي سيخوض بها األزرق مباراة 
اليوم، حيث سيكون في حراسة 
املرمى ش����هاب كنكوني وفي خط 
الدفاع مساعد ندا، يعقوب الطاهر، 
فهد عوض وحسني فاضل وفي خط 
الوسط فهد األنصاري، محمد جراغ، 
وليد علي. وفي خط الهجوم بدر 
املطوع، خالد خلف، حمد العنزي. 

بينما س����يكون في مقدمة البدالء 
كل من طالل العامر وفهد العنزي 
وخال����د علي واحلارس حس����ني 
كنكوني لكونهم لم يشاركوا في 

املباراة السابقة.
وأوضح املدرب غوران انه يريد 
جترب����ة أكثر من العب وإفس����اح 
املجال أمام اآلخرين إلبراز مواهبهم 
وقدراتهم، بحي����ث يكون الالعب 
البدي����ل الذي يجل����س على دكة 
االحتياط بنفس إمكانيات الالعب 
املنافسة وتالفي  األساسي خللق 

حاالت اإلصابة أو الطرد التي قد 
حتصل في أي مباراة.

وأكد غ����وران أن لق����اء اليوم 
س����يكون مفيدا جدا لألزرق قبل 
الدخول في املرحل����ة الثانية من 
اإلعداد ف����ي الكويت، موضحا ان 
نتيجة لقاء الليل����ة في حد ذاتها 
ليست مهمة وكل ما يهم استيعاب 
الالعبني ملا طلبن����اه منهم خالل 
املعسكر وأنا شخصيا راض عما 
وصل إليه الالعبون وسترون نتائج 

املعسكر خالل املباريات املقبلة.

استعدادًا لمباراة إندونيسيا في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2011

العبو األزرق خالل التدريب استعدادا للقاء األردن
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شباب الكويت يكتسح الصليبخات
مبارك الخالدي

اسفرت نتائج اجلولة الثالثة لدوري الشباب حتت 17 سنة عن 
فوز الكويت على الصليبخات 5-0، والعربي على الفحيحيل 0-3، 
واجلهراء على خيطان 2-1، والنصر على الساحل 3-2، فيما تعادل 
القادسية مع التضامن 2-2 وكاظمة مع اليرموك 1-1، والساملية مع 

الشباب 1-1، وبذلك حافظ الكويت على الصدارة برصيد 9 نقاط.


