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البحرين تنسى إخفاق المونديال برباعية في اليمن
وض����ع منتخ����ب البحرين 
هموم����ه جانبا وحق����ق فوزا 
س����احقا على املنتخب اليمني 
4-0 على الس����تاد الوطني في 
الرف����اع اول م����ن امس ضمن 
منافسات املجموعة االولى من 
التصفي����ات املؤهلة الى كأس 
آسيا 2011 في الدوحة. وسجل 
االهداف إسماعيل عبداللطيف 
)20( وعب����داهلل فت����اي )28( 
وحسني سلمان )63( وعارف 
ثابت )81 خطأ في مرمى منتخب 

بالده(.
واقترب املنتخب البحريني 
م����ن التأهل إلى النهائيات بعد 
أن رفع رصيده إلى 9 نقاط من 
3 انتصارات متتالية في املركز 
الثاني للمجموعة بفارق االهداف 

خلف املنتخب الياباني، 
وجتمد رصيد اليمن عند 3 
نقاط في املركز الثالث، وبقيت 
هونغ كونغ أخيرة من دون أي 

نقطة.
وخ����اض منتخب البحرين 
املباراة بتشكيلة شهدت العديد 
من التغيي����رات بعد أن فضل 
املدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
إراحة بعض الالعبني األساسيني 
الذين شاركوا في مباراة السبت 
املاضي أمام نيوزيلندا في اياب 
امللحق املؤهل إلى نهائيات كأس 
العالم 2010 في جنوب أفريقيا 
والتي خسرها بهدف دون رد.

من جانب آخر حجز منتخب 
النهائيات  الى  سورية بطاقته 
عل����ى الرغم من س����قوطه في 
فخ التعادل السلبي مع ضيفه 
ڤيتن����ام اول م����ن ام����س في 
الرابعة  حلب ضمن اجلول����ة 
ملنافسات املجموعة الرابعة من 

التصفيات.
ورفعت س����ورية رصيدها 
في ص����دارة املجموعة الى 10 
نقاط بفارق 4 نقاط امام الصني 

التي ستواجه لبنان في الصني 
االح����د املقبل في ختام اجلولة 
الرابعة، في حني رفعت ڤيتنام 
الثالث  املرك����ز  ف����ي  رصيدها 
الى 4 نق����اط. وحتى لو فازت 
ڤيتنام في مباراتيها املتبقيتني 
وخسرت سورية مباراتيها، فإن 
االخيرة ستتأهل ألن املواجهتني 
املباشرتني تصبان في مصلحتها 
بعد ان تغلبت على ڤيتنام 0-1 
الس����بت املاضي. اما لبنان فال 
ميلك اي نقطة وتبقى له ثالث 

مباريات.
وج����اءت املب����اراة ضعيفة 
مبس����تواها جنح فيها ڤيتنام 
الدفاعية  في اغالق منطقت����ه 
ومراقبة مكامن خطورة سورية 
وخصوص����ا ف����راس اخلطيب 
وجهاد احلسني مما قلل الهجمات 
اخلطرة والفرص املباشرة التي 
اقتصرت في الشوط االول على 
ثالث محاوالت س����ورية لعبد 

الرزاق احلسني وجهاد احلسني 
وفراس اخلطيب لم يكتب لها 
النجاح، مقابل محاولة هجومية 
واح����دة لڤيتنام أبعدها الدفاع 

السوري.
ولم يختلف احلال كثيرا في 
الشوط الثاني حيال السيطرة 
السلبية لسورية وسط امللعب 
حيث تكف����ل الدفاع الڤيتنامي 
بتمش����يط منطقته وقطع كل 
املناورات السورية من الطرفني. 
واعتقد اجلميع ان سورية مقبلة 
على التسجيل بعد ان ارتفعت 
البطاقة احلمراء بوجه مهاجم 
ڤيتنام لس����ي فيان )67( لكن 
املنتخب املضيف لم يس����تفد 
من نقص صفوف ضيفه الذي 
كاد يفتتح التسجيل من هجمة 
معاكسة انفرد على اثرها دوت 
دونغ باحلارس السوري مصعب 
بلحوس لكنه س����دد بعيدا عن 

املرمى.

العيسى يتأهل في بطولة التنسسورية تتأهل إلى نهائيات كأس آسيا

وفاة اإلماراتي سعد أثناء التدريب

الصليبخات لنصف نهائي »يد آسيا«

عمليتان جراحيتان لعبدالقدوس

خسار ة »سلة الناشئين« أمام سورية

تأهل العب املنتخب الوطني للتنس زياد العيسى لدور الثمانية 
ف���ي بطولة الكويت الدولية للتنس بعد فوزه على املصري مينا 
ألبرت 6-2 و6-3 ليالقي التركي كان سنتينل، كما تأهل العيسى 
الى دور األربعة في مسابقة الزوجي برفقة زميله املصري أحمد 
البيط���ار بعد أن فاز على الكويتيني عبداهلل احلرز وعبداحلميد 
جمعة 6-4 و6-1. وقد جاءت نتائج الدور الثاني على النحو التالي: 
فوز التركي ألب كولكلو على عبداهلل بوحمد 6-2 و6-1 واملصري 
كرمي قدري على عبداحلميد الشطي 6-0 و6-0 واملصري احمد 
البيطار على النرويجي مونز كنوتزن 6-3 و6-2 والباكستاني 
س���مير افتخار على اإلماراتي راشد الفالس���ي 7-6 و6-1 وكان 
س���تينل التركي على الباكستاني محمد مالك 6-1 و 5-7 و6-7 
والس���وري عامر نو على الدمناركي دانيال هانسن 6-3 و0-6 
واملصري س���يف الدين الشربيني على املقدوني دانيال زلنكوف 

4-6 و6-2 و5-7.

توفي الدولي اإلماراتي السابق والعب النصر احلالي لكرة القدم 
سالم سعد خالل مش���اركته في تدريبات فريقه الذي يستعد للقاء 

االحتاد كلباء ضمن الدور ال� 16 ملسابقة الكأس في 23 اجلاري.
وس���قط سعد )30 عاما( مغش���يا عليه خالل التدريبات دون ان 
يكون هناك اي احتكاك مع زميل له، ومت نقله الى مستش���فى راشد 

في دبي قبل ان يفارق احلياة.

تأه���ل الصليبخات الى الدور نص���ف النهائي من بطولة االندية 
اآلس���يوية ال� 12 لكرة اليد بعد فوزه على الس���د القطري 32 - 30 
)الش���وط االول 17 - 12( ضمن املرحل���ة الثانية وقبل االخيرة في 
املجموعة الثانية من الدور ربع النهائي في االردن، ورفع الصليبخات 

رصيده الى 4 نقاط.

قال العب العربي خالد عبدالقدوس في اتصال هاتفي مع »األنباء« 
من لندن انه سيجري عمليتني جراحيتني االثنني املقبل إلنهاء معاناته 
مع اإلصابة التي حلقت به في فترة إعداد النادي للموس���م احلالي 
في معسكره بالقاهرة، وعاد على إثرها من هناك ولم يكمل مع بقية 

الالعبني.
وأش���ار عبدالقدوس الى ان العملية اجلراحية األولى س���تكون 
لتنظي���ف العضلة الضامة التي يعان���ي فيها من متزق حاد جعلت 
األلم ال يفارقه منذ فترة طويلة، اما العملية الثانية فستكون لعالج 
متزق في الفخذ، مش���يرا الى ان هاتني العمليتني ليستا باخلطورة 
البالغة التي تس���تدعي القلق، ولكنها ال جت���رى اال في لندن، لذلك 
تطلب األمر الذهاب وإنهاء معاناة اإلصابة. وشكر عبدالقدوس إدارة 
النادي العربي وخاصة عضو مجلس االدارة ياسر أبل على اجلهود 

التي يبذلها لتكفلهم مبصاريف رحلة عالجه.

خسر منتخبنا الوطني للناشئني في كرة السلة امام سورية 52 - 53 
في افتتاح البطولة اآلس����يوية االولى للناشئني في كواالملبور. وحاول 
العبو منتخبنا كثيرا اثناء املباراة قلب النتيجة لصاحلهم، اال ان ظروف 
املباراة لم تس����ر لصاحلهم، هذا وسيخوض منتخب الناشئني مباراته 

الثانية في البطولة امام كوريا اجلنوبية 12 ظهر اليوم.

العربي يفوز على اليرموك بصعوبة في »السلة«إبراهيم: الخطيب لن يشارك في »السوبر«

إلغاء مباراة »ثالث« كأس االتحاد

نفس اليوم حيث سيكون ضمن 
املكرمني، الفتا الى ان التغيير في 
جداول املس���ابقات اربك جميع 
حس���ابات االصفر هذا املوسم 

وجعله يخسر الكثير.

اخلطيب في كأس الس���وبر 24 
اجل���اري امام الكوي���ت ألنه ال 
يريد ان مينعه من الذهاب الى 
كواالملب���ور حلضور تس���ليم 
جائزة افضل العب في آسيا في 

ثم احمد صفر 22 نقطة وعلي 
صفر 15 نقطة ووائل راش���د 9 
نقاط وبدر املطيري نقطتني. قاد 
اللقاء احلكام عبداهلل السبتي 
وسعود اليوسف وعبدالرحمن 

الشمري.

عبد احملسن خليفة والبوسني 
الدن كاديك ب� 10 نقاط.

وعلى اجلانب اآلخر، سجل 
النيجيري لويس ايدمي الرصيد 
النق���اط من جانب  األعلى من 
الفريقني بتس���جيله 30 نقطة، 

عبدالعزيز جاسم
القادس���ية محمد  أكد مدرب 
ابراهيم أم قرار جلنة املسابقات 
باحتاد الكرة ألغاء مباراة املركزين 
الثالث والرابع في كأس االحتاد 
التي كان مقرر أن جترى اليوم 
قرار موفق، مش���يرا الى انها لن 
تزيد او تنقص من مكانة القادسية 
ان الوضع  ال���ى  وكاظمة، الفتا 
الرياضة  ب���ه  الذي متر  احلالي 
الكويتية من عدم استقرار اداري 
في االحتادات واالندية اثر كثيرا 
على نفس���يات الالعبني وهذا ما 
حدث لالعبي االصفر في مباراة 
العربي في الدور نصف النهائي 

التي خسرها االصفر 2-0.
وب���ني ابراهيم انه ال يلتمس 
االعذار بعد اخل���روج من كأس 
االحتاد ولكن هناك حقائق يجب 
ان يعرفها اجلميع فالفريق كان 
في افض���ل حاالته بالدور االول 
وبشهادة الكل ولكن الظروف التي 
صاحبت ال���دور نصف النهائي 
كانت تف���وق طاقته ملش���اركة 
مجموعة من العبيه مع االزرق 
الكبير و4 العب���ني مع املنتخب 
االوملب���ي وصلوا ال���ى الكويت 
قبل 24 ساعة من املباراة وكذلك 
غياب احملترفني السوريني فراس 
اخلطيب وجهاد احلسني باالضافة 
الى تعرض فيصل العنزي وعامر 
املعتوق الى اصابات، وبعد ذلك 
تلعب امام فريق بحجم العربي 
ال يعان���ي من نقص اال 3 العبني 
لذا س���يكون من الصعب التأهل 

على حسابه.
ابراهيم ان االصفر  واضاف 
سيفتقد خدمات السوري فراس 

يحيى حميدان
حقق العربي فوزا صعبا على 
اليرموك 82–78 في املباراة التي 
جمعتهما أول من امس بصالة 
بالنادي  عبدالعزيز اخلطي���ب 
العربي في اجلولة الثانية لدوري 

السلة.
ووضع العربي اول نقطتني 
في رصيده، فيما اصبح رصيد 

اليرموك نقطة واحدة.
وفي بقية مباريات اجلولة، 
فاز الكويت على الساملية 103–39، 
وتغلب النصر على الصليبخات 
77–65، وحقق كاظمة فوزا سهال 

على الشباب 91–46.
وقد عانى العربي كثيرا خالل 
مباراته امام اليرموك، حيث كان 
الثاني الطرف املتقدم في اغلب 
فترات املباراة، حيث انهى الربعني 
االول والثاني ملصلحته 23–19 
الدفاعي  التألق  و23–19 بفضل 

الكبير من العبيه.
الثالث ش���هدت  الربع  وفي 
املباراة ش���دا وجذبا من جانب 
الفريق���ني حتى انته���ى الربع 
59–57 ملصلح���ة العربي. وفي 
الربع األخير س���يطر اليرموك 
متاما على املباراة حتى منتصف 
الربع حي���ث تقدم 70–59، لكن 
سرعان ما عاد العربي لتعديل 
النتيجة بفضل املتألق فهد الرباح 
الذي سجل وحده 13 نقطة قادت 

فريقه لتحقيق الفوز.
ويدين العرب���ي بفوزه الى 
الرباح الذي سجل 22 نقطة طوال 
املباراة، فيما جاء خلفه زمياله 
محمد محزم واالميركي مايكل 
مارشال ب� 14 نقطة، تالهما كل من 

النصر يهزم الصليبخات وفوز سهل لكاظمة والكويتالوضع الرياضي الحالي أثر كثيراً على نفسيات الالعبين

محمد ابراهيم يسعى لتجهيز األصفر لكأس السوبر

)عادل يعقوب(النيجيري لويس ايدمي محترف اليرموك يسجل في سلة العربي

الحكم في قرار حل مجالس إدارات 
القادسية والتضامن والنصر 10 ديسمبر

مؤمن المصري
عق���دت الدائ���رة االداري���ة 
املستعجلة باحملكمة الكلية امس 
اولى جلساتها برئاسة املستشار 
عادل الكندري وامانة سر مجدي 
الع���دوي لنظر ث���الث قضايا 
مرفوعة من مجالس ادارات اندية 
القادسية والتضامن والنصر 
للمطالبة بوق���ف تنفيذ قرار 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

بحل مجالس االدارات بها.
وقد حجزت احملكمة الدعاوى 
الثالث جللس���ة العاش���ر من 
ديسمبر املقبل، وقدم احملامون 
مذكرات بدفاعهم كما قدم دفاع 
احلكوم���ة مذك���رات وحوافظ 

مستندات.
الش���اكني عدد  وحضر مع 
كبير من احملامني منهم احلميدي 
الديحاني  الس���بيعي وبن���در 

ومبارك اخلش���اب وش���ريان 
الشريان وبشار النصار وخالد 
الطني وفيصل ابوهليبة، وترافع 
احملام���ون طالبني وقف تنفيذ 
القرار املطع���ون عليه بصفة 

مستعجلة.

احملامي مبارك اخلشاب

)هاني الشمري(مدرب األزرق غوران توفاريتش لم يكن حاضراً بفكره أمام إندونيسيا

إندونيسيا فتحت أبوابها لفوز األزرق وغوران رفض
عبدالعزيز جاسم

ال���رؤى ووجهات  اختلفت 
النظر أول م���ن امس بني مؤيد 
ومعارض ح���ول نتيجة وأداء 
املنتخب الوطني أمام اندونيسيا 
في التصفي���ات املؤهلة لكأس 
آس���يا في جاكرتا وتعادله 1 � 1 
والذي منحه صدارة املجموعة 
الثاني���ة بفارق األه���داف عن 
استراليا برصيد 7 نقاط، ولكن 
قبل التأيي���د واملعارضة يجب 
الوقوف عل���ى أهم النقاط قبل 
وأثناء املباراة فاملدرب الصربي 
غ���وران توفاريتش أراد اللعب 
بنفس التش���كيلة التي فاز بها 
على اندونيس���يا في الكويت 2 
� 1 وهو حق مش���روع له ولكن 
كان الب���د ان يباغ���ت املنتخب 
االندونيسي بوجوه جديدة كما 
فاجأهم بعب���داهلل البريكي في 

مباراة الذهاب.
كما ان مش���اركة بدر املطوع 
رغم اإلصابة أثرت على املستوى، 
وكذلك مشاركة وليد علي التي 
املباراة بساعات  حس���مت قبل 

بسبب مرضه.
واألكث���ر من ذل���ك الضرب 
واخلشونة املتعمدة من العبي 
اندونيس���يا بالكرة ومن دونها 
ما اثر كثيرا على الالعبني والتي 
كاد »يروح فيه���ا« املطوع لوال 
لط���ف اهلل بعد ان ضربه العب 

اندونيسيا على فكه.
وهناك سلبيات كثيرة ظهرت 
منها التبديالت وتوقيتها فمثال 
ملاذا مت ال���زج مبحمد جراغ في 
آخر 8 دقائق وملاذا اإلصرار على 
تواجد احمد عجب مسجل الهدف 
والذي أضاع فرصا باجلملة وإذا 

التمس���نا العذر بإصابة املطوع 
وقبلها خالد خلف ويوسف ناصر 
فلماذا لم يتم ضم مهاجم بديل 

له خبرة.
وعلى عكس ما توقعته جماهير 
اندونيسيا والعبوهم بدأ األزرق 
املباراة بضغط منذ الدقيقة االولى 
وكأن���ه يعيد الى األذهان مباراة 
السيناريو نفسه  الذهاب ولكن 
يتكرر بإضاع���ة عجب للفرص 
واالستعجال من قبل باقي الالعبني 
بإنهاء الهجمة، ولكن ما يحسب في 

وحص���ل على م���ا ال يقل عن 10 
ركالت حرة وتسبب في بطاقتني 

صفراوين لالعبي اخلصم.

األبواب فتحت ولكن

الثاني كانت  الش���وط  وفي 
أبواب الفوز مفتوحة أمام األزرق 
بعد طرد العب اندونيس���ي في 
الدقيقة االولى لكن عقلية غوران 
الغريبة لم تبد اي ردة لتسجيل 
األه���داف حي���ث اس���تنفد احد 
التبديالت مضطرا بني ش���وطي 

الشوط االول هو التطور امللحوظ 
نوعا م���ا في أداء فهد األنصاري 
الكبير في مس���توى  واالرتفاع 
طالل العامر الذي كان فعال مميزا 
واجلن���دي املجهول داخل ارض 
امللعب، ولكن التراجع كان كبيرا 
في مستوى فهد عوض ووليد علي 
من اجلهة اليسرى بينما برزت 
اجلبهة اليمنى بس���بب التحرك 
املثمر لعب���داهلل البريكي ورغم 
اصابة املطوع اال انه كان الضيف 
الثقيل على قلوب اإلندونيسيني 

املب���اراة وأدخل حم���د العنزي 
بدال من املطوع وصالح الشيخ 
بدال من األنصاري، ولكنه اخطأ 
أوال بالتأخر ف���ي الزج بجراغ، 
كما انه اخط���أ بإخراج البريكي 
وكان األج���در به ان يضحي اما 
بالع���ب مدافع او ظهير واإلبقاء 
على البريكي وإعطائه تعليمات 
بالدخول أكثر الى منطقة اجلزاء 
ولك���ن مهما حدث يتحمل أيضا 
الالعبون نتيج���ة التعادل رغم 

األداء املميز باللعب اجلماعي.

التأخر في إدخال جراغ كان في غير محله

ق��ررت جلنة املس��ابقات في اللجن��ة االنتقالية املكلفة 
بإدارة شؤون احتاد كرة القدم، أمس إلغاء مباراة املركزين 
الثالث والرابع من مسابقة كأس االحتاد التي كانت مقررة 

اليوم بني القادسية وكاظمة بناء على رغبة الناديني.
يذك��ر ان املب��اراة النهائي��ة تق��ام غ��دا ب��ني العربي 

والكويت.

دابس يدعو المطير لمهرجان اعتزاله
وجه العب نادي التضامن فهد دابس دعوة للنائب محمد املطير 
حلضور مهرجان تكرميه الذي سيقام على هامش اللقاء الذي يجمع 
التضامن مع القادسية 10 ديس���مبر املقبل ضمن منافسات الدوري 

املمتاز وسيكون املهرجان حتت رعاية الشيخ تركي اليوسف.

األزرق عاش لحظات عصيبة في جاكرتا 
بعد أن بلع المطوع لسانه

حسين المطيري - موفد جمعية الصحافيين
عاشت بعثة املنتخب الوطني التي عادت للبالد 
صباح امس قادمة من جاكرتا بعد التعادل مع املنتخب 
االندونيسي 1-1 ضمن التصفيات املؤهلة لنهائيات 
كأس اسيا حلظات صعبة للغاية خالل مباراة االزرق 
عندما تعرض الالعب بدر املطوع حلالة تشنج بعد 
تعمد العب منتخب اندونيس����يا ضربه بقدمه على 
فكه اثناء س����قوطه عليه ليبلع املطوع لسانه وهو 

متشنج ال يشعر بأي شيء.
تلك اللحظة انست الالعبني جو املباراة حيث ال 
يعرفون ماذا يفعلون له ليقف فهد عوض ومساعد ندا 
واحمد العيدان وطالل العامر يصرخون على اجلهاز 
الطبي للدخول ومعهم حكم املباراة الذي صدم من 
حالة املطوع وهو على االرض لدرجة انه لم يتخذ 
عقوبة عندما انفعل وليد علي ومس����اعد ندا اللذان 
انطلقا لضرب الالعب رقم 37 الذي تسبب في اصابة 
املطوع. وكان مساعد املدرب عبدالعزيز حمادة اول 
الواصلني للمطوع ليمس����ك بيده فك املطوع ويقوم 
د.عبداملجيد البناي باعادة لس����ان املطوع لوضعه 
الطبيعي عندها افاق بدر ولم يكن يعلم ماذا حدث 
له ليصر بعدها على ان����ه قادر على اكمال املباراة، 

فسمح له باملشاركة.
وعند سؤال املطوع عما حدث له قال اقسم باهلل 
انني لم أش����عر بشيء وكنت مس����تغربا من جتمع 
الالعبني واالداريني واجلهاز الطبي حولي، ولكن بني 
الشوطني شعرت بدوار غريب وصداع ففضل اجلهاز 
الطبي اراحتي وعندها استسلمت لالمر الواقع رغم 

حزني على عدم املشاركة.
من جهته اوضح د.عبداملجيد البناي ان املطوع 
تعرض ملا يسمى في املالكمة بالضربة القاضية على 
الفك شلت حتركاته فبلع لسانه ولكن ليس بنسبة 

كبيرة ونحمد اهلل على سالمته.
من جانبه اوضح مدير املنتخب اس����امة حسني 
انه سيقدم تقريرا اداريا وفنيا خالل اجتماع جلنة 
التدريب االحد املقبل ملناقش����ته مع اعضاء اللجنة 
ووضع اخلطة ملرحلة االعداد املقبلة والتي ستكون 
صعبة للغاية خاصة ان منتخبات املجموعة متقاربة 
في النقاط. واش����ار الى انه من احملتمل اس����تدعاء 
العبني جدد اذا ما طلب اجله����از الفني ذلك خاصة 
بعد االصابات التي تعرض لها البعض، وس����يعود 
الالعبون النديتهم حتى منتصف شهر ديسمبر املقبل 

فترة االعداد الثانية لالزرق.

اجلهاز الطبي لألزرق أثناء إسعافه بدر املطوع


