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بوربيع صاحب الـ 4 ميداليات يشيد باهتمام الفهد والنادي البحري

حتت رعاي���ة رئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد احتفل 
النادي البحري بتكرمي املنتخب 
الكويت���ي للدراج���ات املائي���ة 
مبناس���بة فوزه باملركز الثالث 
عاملي���ا وحصوله على عدد من 
الذهبي���ة والفضية  امليداليات 
والبرونزية في نهائيات بطولة 
املائية 2009،  العالم للدراجات 
الت���ي نظمها االحت���اد العاملي 
للدراجات املائية بوالية أريزونا 
األميركية وسط مشاركة دولية 

واسعة.
وحضر احلفل نائب مدير عام 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 
لشؤون الرياضة د.حمود فليطح 
البحري  النادي  ونائب رئيس 
م.أحمد الغامن وأمني السر العام 
خالد الفودري وأعضاء مجلس 
إدارة النادي وعدد من املدعوين 
واملتسابقني واألبطال احملتفى 

بهم.
وألقى اللواء الفهد كلمة هنأ 
فيه���ا املتس���ابقني واجلهازين 
اإلداري والتدريب���ي باإلجن���از 
الكبير الذي حتقق ورفع اس���م 
أكبر  الكويت عالي���ا في  وعلم 
محفل عاملي لرياضة الدراجات 

املائية.

اللواء فهد الفهد ود.حمود فليطح مع األبطال املكرمني في النادي البحري

مهاجم الكويت البرازيلي روجيريو مير بني نواف شويع وروك

هل يرقص االحتاديون اليوم على أنغام الكأس اآلسيوية؟ عماد متعب تألق وسجل هدفني في مرمى تنزانيا

البطل محمد بوربيع يتسلم درعا من الفهد وفليطح 

وأشار الى أن النادي يسعى 
بقدر امكاناته وبدعم من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة ملساندة 
املائية  الدراجات  ودعم رياضة 
واملتسابقني، الفتا الى ان ما حققه 
الكوي���ت عامليا يعكس  أبطال 
حقيقة املواهب واالمكانات الرائعة 
ألبناء الكويت الذين هم بحاجة 
ماسة إلى التشجيع والدعم من 

قبل اجلهات والقطاعات، 

وأعلن الفهد خالل كلمته عن 
تكرمي شخصي سيقدمه جلميع 
األبطال، فيما أشاد بالتكرمي الذي 
قدمه حسني عاشور من النادي 
العربي وبيت التمويل الكويتي 

لألبطال.
وألقى بطل العالم واحلائز 4 
ميداليات ذهبية محمد بوربيع 
كلمة أشاد فيها مببادرة النادي 
واللواء فهد الفهد، مؤكدا أن هذا 

اإلجناز جاء من خالل ما حظي 
به متسابقو الدراجات املائية من 
اهتمام كبير من قبل اللواء الفهد 
وم.الغامن والفودري إلى جانب 
رئيس اللجنة البحرية ورئيس 

الوفد عبدالقادر النجار.
عقب ذلك ق���ام اللواء الفهد 
ود.فليط���ح وم.الغامن بتوزيع 
ال���دروع التذكارية على رئيس 
الوفد عبدالقادر النجار واملدربني 

الوطنيني عبداهلل إبراهيم بوربيع 
إلى جانب  العمر  وعبدالوهاب 
تكرمي الالعبني األبطال وهم محمد 
بوربيع وخالد بوربيع ومحمد 
الباز ويوسف العبدالرزاق وعلي 
الشمالي فيما بادر األبطال بتكرمي 
اللواء الفهد والغامن والفودري 
والنجار ثم دعي اجلميع حلفل 
العش���اء الذي أقيم على شرف 

أبطال العالم.

النادي البحري احتفى بأبطال العالم للدراجات المائية.. والفهد سيكرّمهم 

غياب البدر
غاب عن حفل التكرمي الالعب عبدالرحمن 
البدر الذي حقق نتائج متقدمة احتسبت 
ضمن املجموع الع���ام الذي منح الكويت 
املركز الثالث، مصادر رياضية استغربت 

غياب البدر متسائلة عن اسباب استبعاده 
وعدم االشارة الى نتائجه رغم ادائه اجليد 
في البطولة.. ومنا الى املسؤولني في النادي 

البحري.

الساحل يحقق أول فوز على حساب الفحيحيل في كأس االتحاد 
والعربي والكويت تعادال سلبًا وتأهال معًا

عبدالعزيز جاسم ـ يحيى حميدان
تعادل العربي والكويت سلبا في اجلولة السادسة بكأس 
االحتاد وتأهال معا الى الدور نصف النهائي بعد ان ارتفعا 
رصيدهما الى 11 نقطة وتصدر االبيض بفارق االهداف عن 
االخضر وفي باقي املباريات تخطى الساحل الفحيحيل 2 � 0 
ورفع رصيده الى 4 نقاط بينما ظل الفحيحيل على رصيده 
الس����ابق ب� 5 نقاط، كما تعادل خيطان مع التضامن سلبا 
وارتف����ع رصيد االول الى 6 نقاط وفقد االمل في املنافس����ة 
والثاني الى 5 نقاط. منذ بداية الشوط االول اتضح ان العبي 
العربي والكويت يريدان انهاء املباراة بنتيجة التعادل بعد 
ان ظهر املس����توى دون املتوسط حتى انه في الربع ساعة 

االولى لم تكن هناك كرة خطرة على مرمى الفريقني وكانت 
الكرات بينهم بطريقة الصد والرد دون تركيز من الطرفني 
حتى سنحت فرصة حملترف العربي الكرواتي ايغور الذي 
انفرد باملرمى وراوغ خالد الفضلي لكن الزاوية كانت ضيقة 
فوضعها بالشبك اجلانبي ليأتي الرد سريعا من البرازيلي 
روجيريو الذي انطلق بكرة من منطقة ال� 18 لفريقه ويراوغ 
اكثر من العب لالخضر وانفرد باحلارس يوسف ثويني اال 
انه وضعه����ا بطريقة غريبة خارج املرمى ويبدو ان ايغور 
كان مصرا على اضاعة الفرص بعد ان سدد كرة علي مقصيد 
العرضية سهلة بني احضان احلارس الفضلي وكأنه يقوم 
بتدريبه وشهد منتصف الشوط حادثة غريبة بدفع روجيريو 

للحكم علي محمود الذي اكتفى باشهار البطاقة الصفراء بوجهه 
وقبل نهاية الشوط سدد علي اشكناني كرة قوية تصدى لها 
الفضلي ببراعة وفي الشوط الثاني قل اداء الفريقني واصبح 
ارجتاليا اكثر منه تكتيكيا حتى ان الفرص لم تتواجد وكان 
كل العب يريد استعراض مهاراته على االخر وعاد روجيريو 
واضاع فرصة سهلة س����ددها فوق العارضة ثم عاد اللعب 
الى االنحصار في وسط امللعب دون تركيز وكان الفريقان 
يريدان ان يطلق احلكم صافرة النهاية لتنتهي بالتعادل سلبا 
لعبا ونتيجة، ادار املباراة احلكم علي محمود وانذر روكي 
وداريو داباك وعلي اش����كناني وعبداهلل احلداد من العربي 

وعبدالرحمن العوضي وماكينغا وروجيريو من الكويت.

تتجه األنظار الى العاصمة 
اليابانية طوكيو التي تش���هد 
اليوم  الواحدة ظهر  الس���اعة 
قمة كروي���ة مهمة بني االحتاد 
الس���عودي وبوهانغ ستيلرز 
الكوري اجلنوب���ي في نهائي 
دوري أبطال آسيا لكرة القدم. 
وهي النسخة االولى من املسابقة 
بحلتها اجلديدة بعد ان أطلق 
االحتاد اآلس���يوي لكرة القدم 
دوري آس���يا للمحترفني هذا 
املوسم بشروط جديدة رافعا 
ان  املالية، على  قيمة اجلوائز 
يقام النهائي من مباراة واحدة 
فقط في طوكيو. وسينال الفائز 
باللقب جائزة مالية قدرها 1.5 
ألفا  مليون دوالر، مقابل 750 

للوصيف.
وحتظ���ى املب���اراة بأهمية 
كبي���رة هذه امل���رة خصوصا 
لالحتاد الذي يس���عى أوال الى 
إحراز اللقب للمرة الثالثة في 
تاريخه بعد عامي 2004 و2005، 
وثانيا الى إعادة كأس البطولة 
الى منطقة غرب آسيا بعد ان 
انتزعتها فرق شرق القارة في 
النسخ ال� 3 الس���ابقة، وثالثا 
الى حجز بطاقته للمشاركة في 
كأس العالم لألندية في أبوظبي 

الشهر املقبل ممثال آلسيا.
من جانبه، وفضال عن الهدف 
األهم باملشاركة في كأس العالم 
أيضا، يأمل بوهانغ ستيلرز في 
تكرار اجناز مواطنه شونبوك 
الذي كان  الكوري اجلنوب���ي 
اول فري���ق من ش���رق القارة 
يحرز اللقب وذلك عام 2006. 
ل���ن يقتنع العبو  وبالتأكيد، 
االحتاد ب���أن اللقب بات قريبا 
منهم قبل خوض املباراة، ولن 
تدغ���دغ مخيالتهم انه اذا كان 
انتقال كأس البطولة من غرب 
القارة الى ش���رقها حصل عبر 
فريق ك���وري عام 2006، فإنه 
سيعود إليها عبر فريق كوري 
آخر عام 2009، ألن مشوارهم 
فيها اظهر تصميما واضحا على 
است��عادة اللقب واملشاركة في 
كأس العالم بعد الظهور املشرف 
فيها عام 2005 حني بلغ الدور 

نصف النهائي.
وتزخ���ر صف���وف االحتاد 
الذي يق���وده امل���درب القدير 
األرجنتيني غابرييل كالديرون 
الدوليني  بالعبني مميزين من 
واألجانب، ففضال عن نور هناك 
املولد  حمد املنتشري وأسامة 
وصالح الصقري وسعود كريري 

وراشد الرهيب والعماني احمد 
حديد واملغربي هشام بوشروان 
والتونس���ي أمني الشرميطي 
لوس���يانو.  واألرجنتين���ي 
كالديرون الذي أعجب بطريقة 
تأهل فريقه الى النهائي اعتبر 
ان الهدف اآلن هو إحراز اللقب 
التي  بقوله »أفتخر بالطريقة 
اجتزنا فيها ناغويا غرامبوس 
النهائ���ي وأهنئ  في نص���ف 
الالعبني على أدائهم في املباراتني 
أثبتوا جدارتهم وأحقيتهم  إذ 
بالتأه���ل«، مضيفا »بالتأكيد،  
اللقب«.  هدفن���ا اآلن إح���راز 
واضاف »قبل انطالق كل مباراة 
نسبة احلظوظ متساوية بني 
الفريقني بنسبة 50% وبالتالي 
ال استطيع التكهن من سيخرج 

فائزا في املباراة«.

فرصة كورية

ف���ي املقاب���ل، كان بوهانغ 
ستيلرز يش���ق طريقه بثبات 
النهائية  املب���اراة  ال���ى  أيضا 
معوال على ع���دد من النجوم 
املدافعني وفي  أرعب���وا  الذين 
البرازيلي دنيلسون  مقدمتهم 
الذي سجل 7 أهداف في املسابقة 

حتى اآلن.

فوز كاسح لمصر في تجربة تنزانيا واطمئنان لمستوى متعب وزكي

الفراعنة في المراحل النهائية استعدادًا للجزائر
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

يبدأ اليوم املنتخب املصري لكرة القدم برنامجه 
النهائي لالستعداد ملباراة اجلزائر يوم 14 اجلاري، في 
املرحلة األخيرة للتصفيات االفريقية املؤهلة لبطولة 
كأس العالم بجنوب افريقيا. وستكون هذه املرحلة 
مبدين����ة 6 اكتوبر خارج القاه����رة )20كم( ومغلقة 
متاما، س����واء عن االعالم أو اجلمهور، لتحقيق أعلى 
معدالت التركيز، وأهم معالم هذه املرحلة هو تقييم 
جتربة املنتخب التي فاز فيها على تنزانيا 1/5 مبدينة 
اسوان، وايضا حتديد موقف الالعب حسنى عبد ربه 
وامكانية اش����تراكه في مب����اراة اجلزائر مع انضمام 
مجموع����ة احملترفني التي تضم محمد زيدان ومحمد 
ش����وقي وعبد الظاهر الس����قا، اضافة الى عبد ربه، 
وسيقيم العبو املنتخب املصري في أحد فنادق املدينة 
والتدريب ايضا بأحد مالعبها حتى يوم املباراة. وكان 
املنتخب املصري قد اكتسح نظيره التنزاني 5-1 في 
املباراة التجريبية التي جرت بينهما مساء امس االول 
بستاد أسوان في إطار استعدادات الفراعنة للمباراة 
املرتقبة والهامة أمام املنتخب اجلزائري في اجلولة 
السادسة واألخيرة من التصفيات االفريقية املؤهلة 
لكأس العالم 2010 بجن����وب افريقيا 2010. وحرص 
حسن شحاتة املدير الفني على جتربة أغلب العبيه 
لالطمئنان عليهم، خاصة رأسي احلربة عماد متعب 
وعمرو زك����ي اللذين ميثالن القوة الضاربة للهجوم 
املصري، وأحرز الالعبان 3 اهداف من اخلمسة. فقد 
أحرز عماد متعب »هدفني« وعمرو زكي ومحمد بركات 
وأحمد رؤوف في حني س����جل هدف تنزانيا الوحيد 
ماكاس����ي.  وعدد املدرب العام ملنتخب مصر شوقي 

غريب الفوائد التي جناه����ا الفراعنة من الفوز على 
تنزانيا وديا استعدادا ملوقعة اجلزائر.

وقال غريب بعد فوز مصر بخمسة أهداف لهدف 
على تنزانيا إن عودة عماد متعب للمنتخب وتسجيل 

عمرو زكي لهدف من أبرز فوائد املباراة.
وتابع »اكتس����بنا على املستوى الفني الكثير من 
اللقاء، كتجربة بعض حتركات الالعبني، وقياس مدى 
تركي����ز الفريق في تنفيذ املطل����وب منهم«. وأضاف 
»على املستوى املعنوي كذلك، استفدنا بعودة متعب، 
واكتساب زكي للثقة التهديفية، والعديد من النقاط 
األخرى«. وكان متعب بعيدا عن مباريات مصر خلمسة 
أشهر بسبب اإلصابة، كما لم يسجل زكي خالل مباراة 

رسمية في اآلونة األخيرة بقميص الفراعنة.

زاهر يتفاءل بأسوان

من جهته، أكد رئيس االحتاد املصري لكرة القدم 
سمير زاهر أن مباراة مصر وتنزانيا تعد جتربة مفيدة 
وهى ثمار جلهد معسكر تدريبي استمر ملدة أسبوع 
انعكس على وصول الالعبني ألعلى مس����توى فني 

وبدني يؤهلهم للمباراة الهامة أمام اجلزائر.
وقال زاهر في تصريح عقب املباراة »إنني متفائل 
دائما بإقامة معسكرات املنتخب بأسوان، حيث حصل 
املنتخب على بطولتي كأس األمم اإلفريقية عامي 1998 

و2008 بعد معسكرين متتالني بأسوان«.
وأضاف »ثقتن����ا في العبينا كبيرة لتحقيق حلم 
الوص����ول إلى كأس العالم بجنوب افريقيا، حيث ان 
فرصة املنتخب مازالت قائمة بقوة بعد املستوى العالي 

الذي ظهر عليه الالعبون وحتقيق فوز كبير«.

ناشئو القادسية أمام العربي في »السلة«

مبارك والنوا لنصف نهائي  تنس »18 سنة«

»يد« الصليبخات تواجه السد اللبناني

 »غال خالد« بطل كأس المري 
في فروسية األحمدي

تنطلق مساء اليوم مباريات اجلولة الثانية من بطولة الناشئني 
الودية في كرة السلة التي تقام برعاية جريدة »األنباء« وحتتضنها 
صالة فجحان هالل املطيري بنادي القادس����ية، حيث سيلتقي في 
املباراة االولى الساحل مع الكويت في الساعة 4، فيما يلتقي القادسية 
مع العربي في ال� 5:30. وكانت اجلولة االولى التي اقيمت الس����بت 
املاضي قد اسفرت نتائجها عن فوز العربي على الساحل 44 - 21، 
وتفوق القادسية على الكويت 53 - 45، وبالتالي يعتبر اللقاء الذي 
يجمع بني القادس����ية والعربي حاسما في حتديد هوية البطل عند 

اقامة اجلولة االخيرة يوم السبت املقبل.

فاز الزوجي محمد مبارك وعمار النوا في دور ال� 16 على الالعبني 
شوبل وربيوني بنتيجة 6 � 3، 4 – 6، ،10 � 7 ليتأهال الى دور ال� 8، 
وفازا ايضا على الالعبني الشربيني من مصر والسيد من مصر املصنف 
االول ف����ي البطولة وكانت النتيجة 6 � 2، 7 � 6، 10 � 4  ليتأهال الى 
الدور قبل النهائي ملواجهة الالعبني كرمي قادري من مصر وشريف 
ابوحباجة من مصر. اما الدول املشاركة في البطولة فهي: البرتغال، 
مصر، الدمنارك، صربيا، اوزبكستان، الكويت، السعودية، الفلبني، 

الهند، سورية، األردن، االمارات ولبنان.

تنطلق اليوم في العاصمة االردنية عمان منافس���ات بطولة 
االندية اآلسيوية ال� 12 لكرة اليد والتي تستمر حتى ال� 22 احلالي 
مبشاركة 18 فريقا آسيويا من ضمنها العربي في املجموعة الثانية 
التي تضم السد القطري واصفهان االيراني والوحدة السعودي 
وصاحب االرض احلسني االردني بينما تضم مجموعة الصليبخات 

الثالثة االهلي االردني واجليش العراقي والسد اللبناني.
ويواجه الصليبخات الس���د اللبناني في اولى مبارياته في 
الساعة ال� 9:30 مساء بتوقيت الكويت. واكد املدير االداري للعبة 
كرة اليد في النادي العربي عباس كرميي في تصريح ل� »كونا« 
استعداد فريقه خلوض منافسات البطولة اآلسيوية التي تضم 

نخبة من افضل الفرق على مستوى القارة.

حقق اجلواد غال خالد العائد الس����طبل املرحوم خالد العتيبي 
باجلوكي وابر ف����وزه على جياد الدرجة الثانية بالش����وط الثالث 
وحقق الكأس املقدمة باس����م املغفور له املرحوم عبداحملسن محمد 
املري ملسافة 1800 متر وذلك على مضمار املغفور له الشيخ عبداهلل 
اجلابر بفروسية األحمدي لسباق اخليل كما استطاع اجلواد االلباني 
السطبل العذاب باجلوكي سيسليو فوزه وخطف الشوط من أمام 
منافسيه بعدما شهد منافسة قوية باالمتار األخيرة بالشوط الرابع 
جلياد الدرجة الثالثة وحقق الكأس املقدم باسم املغفور له املرحوم 
عبداحملسن محمد املري ملسافة 1800 متر. وبعد الشوط الثالث قام 
راشد املري بتس����ليم الكاس لعميد اسطبل املرحوم خالد العتيبي 
الفائز باملركز األول، كما قام املري بعد الشوط الرابع بتسليم الكأس 
لعميد اسطبل العذاب الفائز باملركز االول، وبعد نهاية السباق قام 
مجلس اداره فروسية االحمدي ممثلة برئيس مجلس االداره د.هايف 
احلويلة وامني السر سلطان السويري واملدير العام محمد القحطاني 

بتقدمي درع تذكارية لراعي احلفل.

معركة كروية بين االتحاد وبوهانغ
لخطف لقب أبطال آسيا

)هاني الشمري(


