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األخضر تصدر في ختام الجولة الثانية من الدوري الممتاز

الموسوي خطف »النصر« للعربي وكاظمة تخطى السالمية بسهولة

»سلماوي«، قبل ان يسدد الكرة 
قوية في مرمى القالف، وقضى على 
آمال الساملية مبكرا في محاولة 

تعديل النتيجة )55(.
وانحسرت خطورة كاظمة بعد 
الهدف كثيرا خلروج جنمه فهد 
العنزي لالصابة، فيما لم تنجح 
محاوالت مدرب الساملية البوسني 
زياديتش في تقليص الفارق. ادار 

اللقاء احلكم وليد الشطي.

كاظمة معتمدا على انطالقات ناصر 
العازمي لكن  العثمان ومشاري 

من دون جدوى.
وفي الشوط الثاني، نزل كاظمة 
بق���وة بغية تعزيز تقدمه بهدف 
ثان فش���كلت انطالقات العنزي 
خطورة كبيرة على مرمى الساملية، 
ولم يصمد دفاع السماوي طويال 
بعد ان كش���ر املهاجم سانتوس 
عن انيابه وراوغ اكثر من مدافع 

حت���ركات العبيه فه���د العنزي 
ونواف احلمي���دان والبرازيلي 

الكسندر سانتوس.
وافتتح املهاجم يوسف ناصر 
التسجيل بعد 19 دقيقة، من كرة 
بينية لعبها فهد العنزي فانفرد 
الس���املية حميد  ناصر بحارس 
القالف بعد ان وقف دفاع الساملية 
ظنا انه متسلل واودعها في املرمى، 
وبعد الهدف حاول الساملية مجاراة 

عن املرمى.

فوز كاظمة

وفي لقاء الس���املية وكاظمة 
على ستاد ثامر، حقق البرتقالي 
بقيادة مدربه احملنك ميالن ماتشاال 
فوزه الثاني على التوالي، وكان 
الفارق الفني كبيرا بني الفريقني، 
واستطاع كاظمة ان يسيطر على 
مجريات اللقاء منذ بدايته بفضل 

وتألق احلارس خالد الرشيدي 
الذي تصدى ألكثر من تسديدة 
خطرة، منه���ا واحدة للعجمي 
تغير اجتاهها بعد أن ارتطمت 
بقدم الغريب، لكن ردة الفعل 
السريعة من الرشيدي أنقذت 
فريقه، واحتسب احلكم محمود 
البلوش���ي خط���ا للنصر أمام 
الوقت بدل  منطقة اجلزاء في 
الضائع، إال أن الكرة ذهبت بعيدا 

احلال ودانت السيطرة للنصر 
الذي أضاع العديد من الفرص، 
بعد دخول املهاجم بندر العجمي 
الذي شكل خطورة كبيرة على 
مرمى العربي، كما أن العنابي 
ركز على اجلهة اليمنى لألخضر 
املدافع مساعد  والتي يشغلها 
ارتكب أخطاء  ال���ذي  عبداهلل 
كثيرة، كادت أن تتس���بب في 
هدف التع���ادل أكثر من مرة، 

الصالل )22(، ثم واصل العربي 
ضغطه من أجل تس���جيل هدف 
التقدم وكان ل���ه ذلك بعد لعبة 
البرازيلي  جماعية متقنة بدأها 
الكس���ندر فرنانديز الذي راوغ 
إلى  النص���ر ومررها  مدافع���ي 
مواطنه لويزينيو كارلوس الذي 
حولها إلى املوس���وي ليسجلها 

بسهولة في املرمى )34(.
الثاني، تغير  وفي الشوط 

 عبدالعزيز جاسم ـ عبداهلل العنزي
املتألق حس���ني  املهاجم  قاد 
إلى صدارة  العربي  املوس���وي 
ال���دوري املمت���از لك���رة القدم 
بتسجيله هدفي الفوز في مرمى 
النص���ر، بع���د أن كان األخضر 
متخلفا بهدف مع بداية الشوط 
األول لفيص���ل العدواني ليرفع 
العربي رصيده إلى 6 نقاط في 
الثانية، ويبقى  ختام اجلول���ة 
النصر دون نقاط في املركز قبل 

األخير.
وفي املب���اراة الثانية، تغلب 
الس���املية بسهولة  كاظمة على 
بهدفني نظيفني ليوس���ف ناصر 
والبرازيلي الكسندر سانتوس، 
ليصبح »البرتقال���ي« وصيفا 
برصيد 6 نقاط بفارق هدف عن 
العربي، بينما أصبح الس���املية 

سادسا بنقطة وحيدة.
املباراة االولى،  الى  بالعودة 
فاجأ العنابي األخضر بهدف مبكر 
بعد مرور دقيقتني، حيث استغل 
فيصل العدواني خطأ املدافع أحمد 
الرشيدي في إبعاد عرضية دغيم 
الرشيدي فوصلت الى العدواني 
وسدد الكرة قوية في مرمى خالد 

الرشيدي.
وبعد الهدف شن العربي العديد 
من الهجمات بغية تعديل النتيجة 
دون خطورة، حتى مرر الواعد 
عبدالعزيز السليمي كرة بينية 
متقنة إلى حسني املوسوي الذي 
وضعها على يسار احلارس محمد 

بن همام شكره على السماح بعودة الجماهير للمالعب إسبانيا مرشحة لالحتفاظ باللقب واختبارات صعبة للعرب

الحرس يواجه زاناكو في كأس االتحاد

الحريري يطلب استضافة لبنان كأس آسيا بطولة العالم لكرة السلة تنطلق اليوم
اللدودت���ني تركيا واليونان. وال 
شك ان مهمة املنتخبات العربية 
ال� 3 املش���اركة ستكون صعبة 
للغاية، بحيث سيتواجه االردن 
مع األرجنتني وصربيا وأملانيا، 
الوالي���ات املتحدة  وتونس مع 
وسلوڤينيا، ولبنان مع إسبانيا 
بطلة العالم وفرنسا التي تبحث 
عن الثأر منه بعدما أسقطها عام 
2006 في املونديال االخير الذي 
أقيم في اليابان بنتيجة 74 � 73. 
وانطلقت كأس العالم عام 1950 
في األرجنتني التي أحرزت لقبها 
قبل ان تصل الى نسختها ال� 16 
في تركيا، وتناوب على إحرازها 
الس���وفييتي  منتخبات االحتاد 
السابقة  السابق،  يوغوسالڤيا 
املتح���دة )3 مرات(،  والواليات 
البرازيل وصربيا )مرتني(، إسبانيا 

واألرجنتني )مرة واحدة(. 
ويتأهل بطل املسابقة مباشرة 
ال���ى نهائي���ات اوملبي���اد لندن 
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مباريات اليوم السبت بالتوقيت المحلي
4اليونان � الصني

4نيوزيلندا � ليتوانيا

4.30أستراليا � األردن

4.30تونس � سلوڤينيا

5.30كندا � لبنان

5.30روسيا � بورتو ريكو

7أميركا � كرواتيا

7أنغوال � صربيا

9ساحل العاج � تركيا

9فرنسا � إسبانيا

9.30إيران � البرازيل

9.30أملانيا � األرجنتني

للمنتخب���ات العربية. وتوزعت 
املنتخبات ال� 24 الى 4 مجموعات 
من ستة منتخبات، وبعد الدور 
االول الذي سيقام بنظام الدوري، 
يتأه���ل أول 4 منتخبات من كل 
مجموعة الى ثمن النهائي الذي يقام 
بطريقة خروج املغلوب وصوال 
الى النهائي. وتستضيف مباريات 
البطولة مدن أنقرة )أنقرة أرينا � 
املجموعة الثالثة( وقيصري )قادر 
هاس أرين���ا � املجموعة االولى( 
واسطنبول )ملعب عبدي ايبيكي 
� املجموعة الثانية وأوملبيك دوم � 
األدوار اإلقصائية( وإزمير )قاعة 
هالكابينار الرياضية � املجموعة 
الرابعة(. وسيشهد الدور األول 
مواجهات حتمل طابعا سياسيا 
منها لق���اء الواليات املتحدة مع 
ايران علما انهما تواجها س���ابقا 
ف���ي بطولة العالم لك���ن بلعبة 
كرة القدم عام 1998 في فرنس���ا 
عندما ف���ازت اي���ران 2 � 1، كما 
ستتجه األنظار الى لقاء اجلارتني 

يعتب���ر املنتخب اإلس���باني 
مرش���حا فوق العادة لالحتفاظ 
بلقب بطل العالم في كرة السلة 
في النسخة التي تنطلق في تركيا 
اليوم السبت وتستمر حتى 12 
سبتمبر املقبل. ويخوض املنتخب 
البطولة بتش���كيلة  االس���باني 
متكاملة ال يغيب عنها سوى بو 
غاسول أفضل العب في بطولة 
العالم االخيرة. لكن الفريق احلالي 
يضم احد ابرز الالعبني الواعدين 

وهو ريكي روبيو.
في املقابل يس���عى املنتخب 
االميرك���ي الذي يغيب عنه ابرز 
جنومه امث���ال ليبرون جيمس 
ودواس���ني وايد وكوبي براينت 
ويعتم���د على العبني ش���بان ال 
يتع���دون ال� 21 م���ن أعمارهم،  
اللقب للمرة االولى منذ  الحراز 
عام 1994، لكن مهمته لن تكون 
سهلة. وكان املنتخب االميركي 
اس���تعاد هيبته بع���د ان توج 
بالذهبية ف���ي اوملبياد بكني عام 
2008. وم���ن املتوقع ان تنافس 
على اللقب بقوة ايضا منتخبات 

تركيا واليونان واألرجنتني.
القرعة األرجنتني  ووضعت 
وصربي���ا وأس���تراليا وأملانيا 
وأنغ���وال واألردن في املجموعة 
األولى، وضمت الثانية الواليات 
املتحدة حامل���ة ذهبية اوملبياد 
بكني 2008 وسلوڤينيا والبرازيل 
وكرواتيا وإيران وتونس، والثالثة 
اليونان وتركي���ا وبورتوريكو 
وروس���يا والص���ني وس���احل 
العاج، والرابعة إسبانيا حاملة 
اللقب وفرنسا وكندا وليتوانيا 

ونيوزيلندا ولبنان.
ويتضمن الدور األول مواجهتني 
قويتني أميركية � إيرانية وتركية 
يوناني���ة، واختب���ارات صعبة 

األهلي يطالب بعودة متعب
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح

أكد مدرب األهلي حسام البدري أهمية مواجهة 
شبيبة القبائل اجلزائري غدا األحد في الدور ربع 
النهائي من دوري أبطال أفريقيا، مشددا على انه 
ال بدي���ل عن الفوز بالنقاط ال���� 3 في هذا اللقاء، 
مشيرا الى أن املنافسة الشرسة بني فرق املجموعة 

ستستمر حتى اجلولة السادسة واألخيرة.
وكشف البدري عن اتصال هاتفي مع محمود 
اخلطيب أطلعه فيه عن رغبته في ضم عماد متعب 
لصفوف الفريق، مؤكدا أنه ال بديل عن عودة الالعب 

مرة أخرى نظرا حلاجة األهلي املاسة جلهوده.
وعاد حسام عاشور ومحمد بركات الى التدريبات 
اجلماعية بعد تنفيذهما للبرنامج العالجي املوضوع 

لهما.
من ناحية اخرى، يتق���دم االهلي في غضون 
الساعات املقبلة بالتماس لالحتاد األفريقي لكرة 
القدم لتخفيض العقوبة على العبه حسام غالي 
املوقوف 4 مباريات بعد طرده ببطاقة حمراء مباشرة 

في لقاء الشياطني احلمر وشبيبة القبائل.
من جهته، يخوض حرس احلدود في اخلامسة 
بعد عصر اليوم السبت »بتوقيت الكويت« على 

ملعب الغروب بزامبيا مواجهته املرتقبة مع زاناكو 
الزامبي ضمن منافسات اجلولة الثانية في الدور 

ربع النهائي لبطولة كأس االحتاد األفريقي.
ويسعى حرس احلدود إلحراز أول لقب لألندية 
املصرية في البطولة، ومحو الصورة املهتزة التي 
ظهر بها مؤخرا ف���ي الدوري احمللي، ولم يعرف 
احلرس طعم الفوز في 3 مباريات متتالية خاضها 
في الدوري وهو يطمح الى تعويض اجلماهير نقاط 

تعادله في اجلولة األولى أمام الصفاقسي.
بيد ان مهمة الفريق املصري على ملعب الغروب 
بلوساكا لن تكون س���هلة بعد أن رفع ويدسون 
نيريندا املدير الفن���ي لزاناكو راية التحدي وبدا 

أكثر تفاؤال بانتزاع أول 3 نقاط لفريقه.
على صعيد آخر، تقام اليوم السبت 3 مباريات 
ضمن األسبوع الرابع من الدوري املصري لكرة 
القدم، في ال� 10:30 مساء بتوقيت الكويت، حيث 
يلتقي املصري مع االحتاد الس���كندري وطالئع 
اجليش مع وادي دجلة وس���موحة مع انبي. في 
حني تأجلت لقاءات اجلونة مع االهلي والزمالك 
مع االسماعيلي ومصر املقاصة مع حرس احلدود 

الى 8 نوفمبر املقبل.

بيروت ـ ناجي شربل
ألقى رئيس االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم القطري محمد بن 
همام السالح في شأن ما روج 
له معسكره عن نيته الترشح 
لرئاس���ة االحتاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( ف���ي االنتخابات 
املقلبة، وأعلن  املقررة السنة 
من السراي احلكومي اللبناني 
بع���د لقائه رئي���س احلكومة 
سعد احلريري، وقوفه خلف 
الرئيس احلالي لالحتاد الدولي 
جوزيف بالتر في سعيه لوالية 
رابعة تواليا على رأس املنظمة 

الكروية الدولية.
وحص���ر طموحات���ه في 
والية ثالثة تواليا على رأس 
القدم،  االحتاد اآلسيوي لكرة 
لينته���ي حل���م كبي���ر لطاملا 
روج له بن همام، من غير ان 
تتضح االسباب التي دفعته الى 
العزوف عن خوض املعركة التي 
وصفها ب� »الكبرى«. وال يخفى 
ان بعض االعالميني املوجودين 
في السراي احلكومي، حتدثوا 

البيت  عن انقس���ام كبير في 
اآلسيوي، جعل رئيس االحتاد 
اآلسيوي يتعامل مع املنطق، 
ويتف���ادى خ���وض مواجهة 
سيخس���ر فيها س���لفا نصف 
اصوات القارة اآلسيوية، وقد 
ردد البعض ان العداء للكويت، 
أوصل رئيس االحتاد اآلسيوي 
الى حائط مسدود على صعيد 

طموحاته الدولية.
ونقل بن همام عن احلريري 
رغبته في اس���ناد استضافة 
نهائيات بطولة األمم اآلسيوية 
الى لبنان م���رة ثانية، بعدما 
س���بق للبنان ان اس���تضاف 

النهائيات ال� 12 عام 2000.
وق���ال احلريري »ان لبنان 
الذي استضاف اهم بطولة قارية 
في تاريخه الرياضي من خالل 
اقامة كأس اسيا عام 2000، لن 
يألو جهدا وسيقدم الدعم املطلق 
لالحتاد اللبناني لعودة كأس 
آسيا الى احلضن اللبناني في 

املستقبل«.
وانتهز احلريري مناس���بة 

اللقاء ومتنى لنب همام جناح 
ب���الده ف���ي احلص���ول على 
استضافة كأس العالم عام 2022 
لتصبح اول دولة عربية وشرق 

اوسطية تنال هذا الشرف.
في املقابل، ش���كر بن همام 
احلريري على اتخاذ حكومته 
قرارا بالسماح بعودة اجلمهور 
اللبناني الى املالعب في املوسم 
اجلديد، وقال »اجلمهور اللبناني 
في امس احلاجة الى التواصل 
مع انديته ومنتخبه الوطني الن 
كرة القدم بال جمهور كالطعام 
من دون ملح«، مؤكدا ان قرار 
مجلس الوزراء »افضل هدية في 

شهر رمضان الفضيل«.
ورافق بن همام في زيارته 
الى الس���راي احلكومي نائبه 
االماراتي يوس���ف الس���ركال 
ورئيس االحتاد العراقي حسني 
الهدف  سعيد ومدير مشروع 
»فيفا« للتطوير في غرب آسيا 
االردني نضال احلديد، ورئيس 
اللبناني هاشم حيدر  االحتاد 

واالمني العام رهيف عالمة.

 المالك يرعى ختام »الفنار«

القادسية يتعاقد مع العدوة

 برعاي����ة الش����يخ من����ر فهد 
املالك، تختتم دورة شبكة الفنار 
الرمضانية الرابع����ة لكرة القدم، 
اليوم الس����بت على مركز شباب 
الفيحاء الرياضي، في متام الساعة 
التاسعة والنصف مساء. وقد شهدت 
البطولة مشاركة 32 فريقا متثل 
املواقع االلكترونية، واقيمت بنظام 
خروج املغلوب، وبذلت مديرة موقع 
الفنار س����عاد يوسف جهدا كبيرا 
في التحضي����ر وتنظيم البطولة، 
وثمنت رعاية الشيخ منر فهد املالك 
للنس����خة الرابعة، مما ساهم في 

جناح الدورة. 

املوس���م احلالي، دون الكشف 
عن قيمتها، وقد علمت »األنباء« 
انها تتراوح بني 400 و500 ألف 

دوالر ملوسم واحد.

عبدالعزيز جاسم
املدافع  القادسية مع  تعاقد 
املغربي عص���ام العدوة العب 
لن���س الفرنس���ي ليحل بديال 
املنتقل  ابراهيما كيتا  للعاجي 

الى العني االماراتي.
وس���بق للعدوة )23 عاما( 
ان لعب مع الوداد البيضاوي 
املغربي، وكان معارا املوس���م 
املاض���ي من لنس ال���ى نانت 
الفرنس���ي، ومن املفترض ان 
يبدأ التدريب مع االصفر اليوم 
السبت، بعد ان وصل الى البالد 
في الس���اعة ال� 6 مساء امس 

اجلمعة.
العدوة احملترف  وسيكون 
الثالث في صف���وف االصفر، 
وه���ي الصفقة االخي���رة في 

الشيخ منر فهد املالك

املغربي عصام العدوة

ناصر محمد
العالقة الوطيدة واحملبة الصادقة النابعة من القلب التي 
جتمع بني الكويت ومملكة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن 
اي برتوكول او رسميات وذلك منذ سنوات طويلة شهدت 
توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف املجاالت كان 
للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت 

منذ اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء 
اهلل اسـتمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد 
هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا الشهر املبارك 
على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة التي مرت عليهم مع االعتذار 

ملن لم اعرف اسماءهم ولهم كل التقدير.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )18 - 30(

تبادل االعالم التذكارية 
بني كابنت املنتخب الكويتي 
محم����د املس����عود وكابنت 
املنتخب البحريني ابراهيم 
بوجيري خالل الزيارة التي 
قام به����ا الفريق البحريني 
للكويت عام 1969 والتقى مع 
الفريق الكويتي على ملعب 
ثانوية الشويخ وانتهى اللقاء 
لصالح الفريق الكويتي 3/8 
ويظهر في الصورة احلكم 
يوسف س����ويدان ومراقب 

اخلط عبدالرحمن البكر.

بوجيري والمسعود

)محمد ماهر(العب كاظمة ناصر العويهان محاصرا بني العبي الساملية)عادل يعقوب(مبارك البلوشي يقود هجمة للعربي على مرمى النصر

)عدنان الحاج علي(الرئيس سعد احلريري مستقبال محمد بن همام في حضور رئيس االحتاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر

الجهيم في بطولة العالم 
للويك بورد

سمير بوسعد
يخوض اليوم السبت العب فريق الويك بورد الكويتي بدر 
اجلهيم سباقات بطولة العالم للويك بورد التي تستضيفها 
كوريا اجلنوبية في مقاطعة شونش����ني وتستمر حتى 31 
اجلاري مبش����اركة اقوى الالعبني واملتس����ابقني واصحاب 
اخلب����رة وااللقاب الدولية وكان اجلهيم غادر اول من امس 
الى كوريا اجلنوبية بعد ان وجه االحتاد العاملي للويك بورد 
والتزحلق على املاء الدعوة له للمشاركة في بطولة العالم 
وقامت الشركة الوطنية للصناعات البترولية والكيماوية 

برعاية الالعب للمشاركة في هذه البطولة.

بدر اجلهيم في احدى البطوالت


