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فهد األنصاري سيكون اخليار الوحيد في مركز االرتكاز

إبراهيم يعود اليوم من اإلمارات.. واألصفر يلتقي السالمية وديًا

وسط القادسية في مأزق.. ومطر خارج القائمة اآلسيوية
عبدالعزيز جاسم

يحاول مدرب نادي القادسية 
لكرة القدم محمد إبراهيم اخلروج 
الثاني  من مأزق العب االرتكاز 
امليناء  بالفري���ق في مواجه���ة 
التايلندي في الدور ربع النهائي 
لكأس االحتاد اآلسيوي 14 اجلاري 
بعد أن وجد نفس���ه أمام خيار 
واحد وهو فهد األنصاري، فبعد 
أن أعار الفريق العاجي إبراهيما 
كيتا للع���ن اإلمارات���ي جاءت 
العامر  الصدمة بإصابة ط���ال 
بتمزق بالعضلة الضامة والتي 
سيغيب على أثرها عن مباراتي 
الذه���اب واإلياب ول���م تتوقف 
عند هذا احلد بل أن البديل عمر 
بوحمد ل���ن يتمكن من املغادرة 
لظروف العمل وظنت اجلماهير 
القدساوية ان االسم الوحيد الذي 
سيكون مع األنصاري هو عادل 
مطر الذي كان أحد جنوم األوملبي 
في بطولة اخلليج األخيرة لتأتي 
الصدمة احلقيقية بأن مطر غير 
مقيد في القائمة اآلسيوية املكونة 
من 30 العبا وبالتالي فإن إبراهيم 
سيضطر إلشراك صالح الشيخ 
في هذا املركز وعودة بدر املطوع 
ملركز صانع اللعب وإدخال حمد 
العنزي مع فراس اخلطيب في 

خط الهجوم.
وتبدو هناك مشكلة أكبر وهي 
الذي س���يصيب  عامل اإلرهاق 
العبي القادسية جراء مشاركتهم 
مع األزرق ال���ذي خاض مباراة 
قوية ودية يوم أمس مع املنتخب 
اإلماراتي، كم���ا أن الاعبن لن 
يتدربوا مع الفريق وسيغادرون 
بعد يوم واح���د من العودة من 

اإلمارات.
وفي الس���ياق نفس���ه يقوم 
إبراهيم الذي يع���ود اليوم من 

اإلمارات بعد أن كان يحلل في قناة 
دبي مباراة األزرق مع اإلمارات يوم 
أمس مبشاهدة عدد من األشرطة 
احلديثة لفريق امليناء الذي احتل 
املركز الرابع بالدوري التايلندي 
ومن احملتمل أن يكون تغير به 
أكثر من العب محلي ومحترف في 

فترة االنتقاالت الصيفية.
القادسية في  وسيغادر وفد 
الثانية عشرة من منتصف يوم غد 

اخلميس إلى بانكوك برئاسة مدير 
الفريق إبراهيم املسعود باإلضافة 
إلى اجلهاز الفني واإلداري والطبي 
و22 العبا ه���م: نواف اخلالدي 
وصالح مهدي وعلي جواد ونهير 
الشمري ومساعد ندا وفايز بندر 
وحس���ن فاضل ومحمد راشد 
وعامر املعتوق وعلي الشمالي 
وضاري سعيد وصالح الشيخ 
وفهد األنص���اري وعبدالعزيز 

املشعان وجهاد احلسن وفراس 
اخلطيب وب���در املطوع وأحمد 
عج���ب وخلف الس���امة وحمد 
العنزي وسعود املجمد وأحمد 
البلوشي. من جهة أخرى، يلتقي 
اليوم على ستاد ثامر القادسية 

مع الساملية في مباراة ودية.
وقال مشرف فريق القادسية 
عبداهلل احلقان أن الفريق يعاني 
من تشتت الاعبن بن املنتخب 

واإلصابات ما يؤثر كثيرا على 
أداء الفريق الذي تنتظره مهمة 
صعبة أمام امليناء، مش���يرا الى 
أنه منذ بداية املوس���م واألصفر 

يعاني وال تكتمل صفوفه.
وأضاف حتى ان جدول كأس 
االحت���اد احلالي ال يخدمه والبد 
م���ن تغيره بأس���رع وقت ألنه 
يتعارض مع مشاركات القادسية 

اخلارجية.

صور وذكريات الرياضة الكويتية - البحرينية )29 - 30(

لقاء الجيش الكويتي ومنتخب البحرين
صورة من دخول فريقي اجليش الكويتي 
لكرة القدم ومنتخب البحرين في اللقاء الودي 
الذي أقيم على ستاد مدينة عيسى عام 1969 
ويظهر احلكم حمزة ميرزا، عبدالرحمن الدولة، 
الطرابلسي، اخلشرم، كرمي نصار، ومن البحرين 

محمد احمد. ثم لقطة من املباراة لهجمة بحرينية 
يبدو فيها احمد الطرابلسي في محاولة البعاد 
الكرة قبل املهاجمن محمد مهنا، سالم مبارك 
ومتابعة م���ن زميلهما خليفة الزياني ويبدو 

عبداهلل العصفور وعثمان العصيمي.

 )عادل يعقوب(العب الشباب مسعود فريدون محاصرا بني ثالثة العبني من الصليبخات

عبدالعزيز جاسم 
تصدر الس����احل املجموعة 
الثانية في ختام اجلولة األولى 
من بطولة كأس االحتاد لكرة 
أن اكتسح اجلهراء  القدم بعد 
3 � 0، بينما تغلب الفحيحيل 
على التضام����ن 3 � 1 وأصبح 
وصيفا، وفي مواجهة الشباب 
الفريقان  والصليبخات خرج 

متعادلن 2 � 2.
ومتكن الس����احل من حسم 
األمور لصاحله بعد أن متكن 
من تسجيل 3 أهداف عن طريق 
نواف العتيبي ومحمد العازمي 
بينما جاء الهدف الثالث هدية 
من مدافع اجلهراء طال عدنان 
الذي سجل الهدف باخلطأ في 

مرمى فريقه.
الثانية، بن  املب����اراة  وفي 

الفحيحي����ل والتضامن كانت 
جميع أحداثها املهمة في الشوط 
الثاني عندما افتتح محمد عواد 
التس����جيل لفريقه الفحيحيل 
بعد م����رور 10 دقائق من زمن 
الشوط الثاني ليسجل بعدها 
ماهر عامر الهدف الثاني )56( 
ثم متكن مهدي حرب من تسجيل 
الهدف الثالث )70( لكن حرب 
رد الهدية بعد أن سجل الهدف 
الش����رفي للتضامن في مرمى 
فريقه، وش����هدت املباراة طرد 
التضام����ن صالح وليد  العب 

.)84(

تعادل الشباب والصليبخات

وفي املواجهة الثالثة، تعادل 
الشباب والصليبخات في كل 
ش����يء لعبا ونتيج����ة وبدأت 

املباراة س����ريعة بن الطرفن 
مع أفضلية للش����باب بفضل 
حت����ركات البرازيلي انطونيو 
توبانغو الذي مرر كرة عرضية 
قوية حاول مدافع الصليبخات 
فيصل دش����تي إبعادها برأسه 
لكنه وضعها في الشباك )16( 
ورد الصليبخات على هذا الهدف 
بعد مرور 14 دقيقة عندما راوغ 
العوض����ي مدافعي  عب����داهلل 

الشباب ووضعها باملرمى. 
ومع بداية الش����وط الثاني 
انطلق البرازيلي باولو بالكرة 
وسددها قوية لتسكن الشباك 
)50( ولم ينتظر الشباب طويا 
وبعد الهدف بدقيقتن عاد املتألق 
توبانغو وم����رر كرة عرضية 
باملسطرة على رأس رودي الذي 

وضعها بقوة في املرمى.

الساحل »تفنن« في الجهراء والفحيحيل هزم التضامن
تعادل الشباب والصليبخات في ختام الجولة األولى لكأس االتحاد 

االتحاد اإلماراتي يطالب بنقل »خليجي 20« أو تأجيلها
جدد أمن عام االحتاد اإلماراتي لكرة القدم يوس����ف عبداهلل تأكيده 
عل����ى ان صعوبات مازالت تواجه اقام����ة دورة كأس اخلليج ال� 20 في 

اليمن من 22 نوفمبر حتى 5 ديسمبر املقبلن.
وقال عبداهلل ف����ي حديث لصحيفة »البي����ان« اإلماراتية »نحن في 
االحتاد اإلماراتي من اكبر الداعمن إلقامة البطولة في اليمن لكن هناك 

أمورا البد ان تناقش مبوضوعية«.
وتاب����ع »بعد ان مت جتهيز املاعب، ظهر عائق متمثل في االعاش����ة، 
وهذا عنصر مهم جدا، ونحن نعلم ان الفندق اخلاص بالبطولة يحتاج 
الى وقت لانتهاء من تش����ييده، وأمام هذه العقبة قررت اللجة املنظمة 
توفير أماكن اقامة بديلة ولكنها ليست على مستوى احلدث وحتتاج الى 
إعادة تأهيل«. واضاف أمن عام االحتاد اإلماراتي »ان إعادة التأهيل هذه 
حتتاج الى بعض الوقت ألن عدد املش����اركن من وفود وإعامين كبير 
ومن الصعب تدبير أماكن لهذا العدد في الوقت البس����يط املتبقي على 
انطاق البطولة«. ومضى قائا: »على اليمن اآلن دعوة رؤساء االحتادات 
املشاركة لاجتماع في عدن ومناقش����ة الوضع واتخاذ القرار املناسب 
لكل األطراف، سواء بنقل البطولة او تأجيلها لبعض الوقت، حتى يتم 
االنتهاء من تشييد منشآت اإلعاشة، وهذا في صالح اليمن نفسه حتى 

ينظم بطولة تترك صدى طيبا خاصة انه يستضيفها للمرة االولى«.

منفذو فندق »خليجي 20« ينفون هبوطه
نفت الش����ركة العقارية املنفذة للفن����دق املخصص لضيوف بطولة 
»خليج����ي 20« القادمة في محافظة ع����دن صحة ما تداول من أنباء عن 

وجود هبوط في املشروع الذي تبلغ تكلفته 100 مليون دوالر.
وقال مدير املشروع ممثل شركة أساس العقارية املنفذة م.فهد محمود انه 

سيتم تسليم الفندق في املوعد احملدد واملقرر في 31 اكتوبر املقبل.
وأوضح في مؤمتر صحافي عقده في عدن ان نسبة اجناز املشروع 
وصلت حتى اآلن ال� 78%، مشيرا إلى ان الفندق الذي يتكون من 6 ادوار 
يضم 250 غرفة باإلضافة إلى حدائق ومس����ابح وصاالت وناد لليخوت 
للقيام بالرحات البحرية. كما لفت إلى انه مت قبل تنفيذ هذا املش����روع 
إجراء العديد من االختبارات على التربة التي يقام عليها بواسطة شركة 
أردني����ة فخرجت بنتائج مت نقلها إلى العاصمة املصرية القاهرة لتقوم 
ش����ركة متخصصة بفحص تلك النتائج وعل����ى ضوئها اقترحت نظام 

البناء واألساسات.

حافظ: نرفض تأجيل مواجهة القادسية

كابو »طـار« إلى البـرازيل

كاظمة يطالب بتأجيل مباراته مع النصر

العنزي إلى خيطان لمدة سنة

رماة الكويت ضمن األفضل عالميًا

عبدالعزيز جاسم
دخ���ل محت���رف العربي 
لكرة القدم البرازيلي لينون 
نيلس���ون »رونالديني���و« 
تدريبات الفريق بعد غيابه أمام 
كاظمة في مباراة كأس االحتاد 
إلصابته بشد في العضلة كما 
انضم إل���ى التدريبات العب 
الوسط عبداهلل احلداد الذي 
غاب فترة طويلة عن الفريق 

بسبب اإلصابة.
من جه���ة اخ���رى، غادر 
البرازيلي  الفري���ق  م���درب 
إل���ى  كاب���و  مارس���يلو 

متت���د خاص���ة  إج���ازة  ف���ي   البرازي���ل 
ل� 10 أيام.

وبالتالي فإنه لن يقود األخضر أمام القادسية 
في مباراة كأس االحتاد 17 اجلاري، ان لم تؤجل، 
وستكون أقرب مباراة له مع الفريق في أول 

أكتوبر املقبل أمام النصر في كأس االحتاد.

رفض التأجيل

وقال مش���رف الفريق عبدالنبي حافظ ان 
األخضر لن يقبل تأجيل مباراته مع القادسية 
ألن األصفر لديه يومان للراحة وبالتالي ليس 

هناك سبب مقنع للتأجيل، 
مش���يرا الى أن الفريق الذي 
يقبل باملشاركات اخلارجية 
عليه أن يتحمل ضغط جداول 
باقي املسابقات، الفتا الى أن 
الفرق  األخضر مع جمي���ع 
الكويتي���ة لك���ن ليس على 
حساب مصلحة الفريق الذي 
سيتضرر كثيرا إن وافق على 
التأجيل ألنه سيرتاح سلبا 
ملدة 25 يوما عن آخر مباراة 
وهو أمر سيؤثر على جميع 

الاعبن.
وأشار حافظ الى أن العربي 
عانى األمرين املوس���م املاضي ولم يقبل أي 
فريق بتأجيل مبارياته وكان يشارك بدوري 
أبطال اخلليج وكأس االحتاد اآلسيوي، مشيرا 
الى أن احتاد الكرة ليس له احلق في تأجيل 

املباراة ما لم توافق إدارة األخضر.
وألقى حافظ باللوم على جلنة املسابقات 
الت���ي تخبطت في وضع جداول املس���ابقات 
فكيف يبدأ املوسم بالدوري ثم نتوقف ونلعب 
مبسابقة تنشيطية ال فائدة منها على جميع 
األصعدة ألن أغلب الفرق تلعب بالصف الثاني 

أو تشرك العبن عادوا للتو من اإلصابة.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق األول لكرة القدم بنادي 
كاظمة فواز بخي���ت ان مجلس إدارة النادي 
أرس���ل كتابا إلى جلنة املس���ابقات في احتاد 
الكرة تطلب فيه تأجيل مباراة الفريق بكأس 
االحتاد أمام النصر 17 اجلاري ألنها تتعارض 
مع مش���اركة الفريق في الدور ربع النهائي 
بكأس االحتاد اآلسيوي أمام االحتاد السوري 
15 اجلاري والفريق سيعود بعدها بيوم إلى 
الكويت من سورية فمن غير املعقول اللعب 

في هذا التاريخ.
وأضاف ان املدرب التشيكي ميان ماتشاال 

يريد أن يغادر معه 20 العبا لم يحدد أسماءهم 
حتى اآلن من احملتمل أن يرفع عددهم إلى 22 
كحد أقصى، وان طارق الشمري ومحمد اخلميس 

لن يكونا ضمن الوفد بسبب اإلصابة.
وب���ن بخي���ت أن بداية الفري���ق لم تكن 
باملستوى املأمول ومع مرور الوقت واملباريات 
أصبحنا راضن بصورة كبيرة عن مستوى 
الفريق الذي يتقاسم صدارة الدوري املمتاز 
م���ع العربي، مبينا أنه رغم قلة فترة اإلعداد 
واملباريات التجريبية وانطاق الدوري مبكرا 
قب���ل كأس االحتاد إال أن الفريق يس���ير في 

الطريق الصحيح.

 فهد الدوسري 
انتقل مدافع كاظمة السابق 
محمد العنزي لصفوف خيطان 
مل��دة س���ن��ة، مس���تفيدا م��ن 
ش���طبه من س���جات كاظمة 

للموسم احلالي.
اجلدي��ر ذكره ان العنزي لم 
يوفق ف���ي نيل اعجاب اجلهاز 
الفني للساحل بعد ان شارك معه 
في التدريبات اليومية للفريق، 

اال ان اجلهاز الفني رفض فكرة 
ضمه نظرا لكثرة املدافعن في 
الساحل، مما اجبر العنزي على 
اللعب في دوري الدرجة االولى 

مع خيطان هذا املوسم.

الدولي  أص���در االحت���اد 
لرياض���ة الرماية التصنيف 
العاملي ألفضل 25 راميا على 
مس���توى العالم ف���ي رماية 
 � الطائ���رة )التراب  األطباق 
السكيت � الدبل تراب( وذلك 
بنشرة مجلة االحتاد الدولي 
للرماية الع���دد الرابع للعام 
2010، وقد مت تصنيف الرامي 
خالد املضف والرامي ناصر 
املقلد ضمن افضل رماة العالم 
الت���راب بحصول  في رماية 
الرامي املضف عل���ى املركز 
احلادي عش���ر واملقلد على 
املركز اخلامس والعش���رين، 

والرامي املخض���رم عبداهلل 
الرشيدي وزيد املطيري في 
رماية السكيت، حيث صنف 
التاسع  زيد املطيري باملركز 
الثاني  والرش���يدي باملركز 
والعش���رين والرامي مشفي 
عبداهلل املطي���ري في رماية 
الدبل ت���راب وجاء تصنيفه 
الثالث والعشرون ويحرص 
االحتاد الدولي س���نويا على 
إعداد سجل كامل عن افضل 
خمسة وعشرين راميا على 
مستوى رماة العالم في رماية 
اخلرطوش والرصاص وذلك 
املتميزة  النتائج  على ضوء 

التي يق���وم بتحقيقها الرماة 
خال مشاركتهم في البطوالت 
الدولية واإلقليمية وبطوالت 

كأس العالم.
العام  وق���ال أمن الس���ر 
لنادي الرماية الرياضي عبيد 
العصيمي ان تصنيف االحتاد 
الرماية يعد  الدولي لرياضة 
أعلى تصنيف دولي لرياضة 
الش���هادة من  الرماية وهذه 
االحتاد الدول���ي بتميز رماة 
الكويت نفتخر بها وتأتي ضمن 
االجنازات الكبيرة التي حققتها 
الرماية الكويتية على الساحة 

الدولية الفنية واإلدارية.

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 سـنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شـعبي البلدين في مختلف املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات 
التي بدأت منذ اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا منا ملا لعبه السابقون في توطيد هذه العالقة سوف 
نحرص خالل ايام هذا الشـهر 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.

مارسيلو كابو

خاجريان أمهل لبنان إلى منتصف أكتوبر
لتثبيت استضافة بطولة آسيا للمنتخبات

بيروت ـ ناجي شربل
حدد األمن العام املساعد لاحتاد اآلسيوي لكرة السلة اغوب خاجريان 
ل� »األنباء« 15 أكتوبر املقبل موعدا لبت اس����تضافة لبنان لبطولة األمم 
اآلسيوية ال� 26 لكرة السلة املقررة في أغسطس 2011، واملؤهلة لصاحب 
املركز األول الى نهائيات مسابقة كرة السلة في دورة األلعاب األوملبية 
الصيفي����ة في لندن 2012. وعرض خاجريان للمخالفات التي وصفها ب� 
»الدسمة« والتي رافقت استضافة لبنان بطولة النخبة اآلسيوية الثالثة 
على كأس س����تانكوفيتش، وقال: »لن ندع االحتاد اللبناني لكرة السلة 
يكرر فعلته معنا في إغداق الوعود، ثم حش����رنا في الزاوية قبل وقت 

قصير من انطاق البطولة، والزامنا بالرضوخ لألمر الواقع«.

النقاد الرياضيون يقاضون متعب .. وإصابة أحمد حسن بالرباط الصليبي
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

انتهى اجتماع املكتب التنفيذي لرابطة 
النقاد الرياضين املصرين الذي عقد مساء 
أول من أمس باتخ����اذ قرار حتريك دعوى 
قضائية ضد مهاجم األهلي ومنتخب مصر 
لكرة القدم عماد متع����ب بعد اهانته ملهنة 
الصحافة مؤخرا باشارته بأنه سيقوم بوضع 
احلذاء ف����ي »فم« أي إعامي يتناول حياته 

الشخصية.
وترأس رئي����س الرابطة أمين أبو عايد 
اجتماع املكت����ب التنفيذي وقام بإرس����ال 
خطاب رسمي إلدارة النادي األهلي تطالب 
فيه الرابطة بتقدمي اعتذار رسمي على لسان 

الاعب، كما تقدمت الرابطة بطلب رس����مي 
لنقيب الصحافين املصرين مكرم محمد أحمد 
للتدخل في األمر، وحتريك دعوى قضائية ضد 
متعب بعدما اهان الصحافة واإلعام علنا، 
آخر القرارات التي اتخذها املكتب التنفيذي 
في اجتماعه هو مطالبة جميع وسائل اإلعام 
املصرية بع����دم التعامل مع الاعب أو نقل 
تصريحات على لسانه حلن تقدمه باالعتذار 

الرسمي جلميع الصحافين.
وكان عماد متعب قد صرح للموقع الرسمي 
للنادي األهلي بأنه ضاق به اخلناق من تدخل 
بعض اإلعامين في حياته الشخصية، رافضا 
االعتذار بشكل مباش����ر للصحافين الذين 

أدلى أمامهم بالتصريح املثير.
وأضاف متعب في حديثه عبر قناة األهلي 
الفضائية انه سياحق أي صحافي أو إعامي 
ينتقد حياته الشخصية وارتباطه رسميا 
بيارا نعوم ملكة جمال مصر السابقة، والتي 
أكد متعب أنه سيعلن خطوبته عليها عقب 

عيد الفطر املبارك.
من ناحية اخرى جاء التشخيص النهائي 
إلصابة قائد منتخ����ب مصر وجنم النادي 
األهلي أحمد حس����ن مبثابة صدمة كبيرة 
للجماهير املصرية والاعب نفسه بعد ان 
أثبت إصابته بقطع ف����ي الرباط الصليبي 
وذلك بعد األشعة التي أجراها الاعب اول 

من امس حتت اش����راف ايهاب علي وأحمد 
ماجد طبيبي النادي األهلي ومنتخب مصر. 
وكان احمد حسن قد خرج من مباراة مصر 
وسيراليون مساء األحد املاضي والتي جاءت 
ضمن منافسات اجلولة االولى في مشوار 
املنتخ����ب املصري بتصفي����ات كأس األمم 
اإلفريقي����ة 2012 متأثرا باإلصابة التي تأكد 
أنها قطع في الرباط الصليبي، وبذلك بات 
من املؤكد غياب الاعب لفترة تتراوح بن 
أربعة وستة شهور مقبلة إلجراء اجلراحة 
والتأهيل للعودة للتدريبات من جديد، ومن 
املنتظر أن يسافر الاعب إلى أملانيا إلجراء 

اجلراحة هناك في أقرب وقت.


