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يعسكر داخليًا ويستبعد العنزي وعبدالكريم لإلصابة

أزرق الناشئين يواجه اإلمارات غدًا استعدادًا للبطولة الخليجية السابعة
بنيان: سننافس على اللقب

»المبارزة« يعسكر في ألمانيا 

انطالق نشاطات الموسم الرياضي للسيارات الجمعة

»البولينغ« إلى هونغ كونغ

إيران تسعى إلى وضع ضوابط جديدة 
لمواجهة الالعبين اإلسرائيليين

العربي ينجو من الخسارة

التايب يعود ألهلي طرابلس الليبي

أكد مدير منتخب الناشئني ناصر بنيان ان مباراتي 
الس��عودية الوديتني اللتني خاضهما األزرق مؤخرا 
وخسرهما 0 - 2 و1 - 3 ال تعكسان الصورة احلقيقية 
للمنتخب، خصوصا ان اجلهاز الفني خالل املباراتني 
حاول جتربة اكبر عدد ممكن من الالعبني وكذلك أكثر 
من خطة، معربا عن أمله في ان يكون األزرق قد حقق 
االستفادة الكاملة من هاتني املباراتني، مشيرا الى انه 
لدي��ه ثقة كبيرة بظهور االزرق الصغير مبس��توى 

جيد.
وأع��رب بنيان عن قلقه من الغموض الذي يحيط 
مبنتخب��ي قطر وعمان اللذي��ن وقعا مع االزرق في 
املجموعة نفس��ها، وهذا االمر قد يس��بب نوعا من 
القلق للجهاز الفني مش��يرا ال��ى انه ال ميكن القول 
ان االزرق س��يخوض هذه البطولة من اجل االعداد 
خصوصا ان البطولة ستقام في الكويت وهذا االمر 

يحتم علينا رفع شعار املنافسة على لقبها.

غادر أم���س وفد املنتخب الوطني 
للمبارزة الى أملانيا إلقامة معس���كر 
تدريبي استعدادا للمشاركة في بطولة 
اخلليج األول���ى للعمومي والبطولة 
العربية للناشئني واألشبال في الفترة 

املقبلة.
وقال رئيس وفد منتخب الناشئني 
واألش���بال عضو مجلس ادارة احتاد 
املبارزة علي مال اهلل ل� »كونا« ان 33 
العبا سيش���اركون في املعسكر الذي 
يستمر 16 يوما ويقام في مدينة توبر 
التي تعد من أفضل املراكز املتخصصة 

في اقامة املعسكرات لهذه اللعبة.
واضاف مال اهلل ان منتخب العمومي 
الذي يستعد للبطولة اخلليجية التي 

تس���تضيفها الكويت من 30 سبتمبر 
اجلاري حتى 2 أكتوبر املقبل سيكون 
برئاسة أمني السر العام حامد الشمري 

ويضم 15 العبا.
وذكر ان الالعبني مقسمون بواقع 
خمسة لكل من األسلحة ال� 3 املعتمدة 
اللعبة وه���ي )الفلوريه واالبيه  في 
والسابر(، مشيرا الى انه سيتم اختيار 
4 العبني في كل سالح للمشاركة في 
البطولة التي تشمل منافسات الفردي 

والفرق.
وأوض���ح ان 18 العب���ا من فريقي 
الناشئني واألشبال الذين توجوا باملركز 
األول في بطولة اخلليج التي أقيمت 
في أغس���طس املاضي في السعودية 

يستعدون بقوة للمشاركة في البطولة 
العربية التي ستقام في لبنان أكتوبر 
املقبل، مشيرا الى ان بعض الالعبني 
املميزين من فئة الناشئني سيشاركون 

في بطولة اخلليج.
الالعبني  ب���أن  وأف���اد م���ال اهلل 
منتظم���ون في التدريب منذ أكثر من 
شهرين استعدادا لهذين االستحقاقني 
املهمني، مبينا ان التركيز س���ينصب 
خالل املعسكر على رفع املستوى الفني 
واخلططي والتكتيكي لهم باحتكاكهم 
م���ع عدد من الفرق األملانية التي تعد 
إحدى أفضل املدارس على مس���توى 
العالم اضافة الى املش���اركة في عدد 

من البطوالت احمللية هناك.

تنطلق مساء اجلمعة املقبل على مضمار االستعراض 
احلر بحلبة جابر األحمد الدولية التابعة للنادي الرياضي 
للسيارات والدراجات اآللية نشاطات اجلولة األولى من 
بطولة الكويت لسباق االستعراض احلر للسيارات الرياضية 

ليكون فاحتة فعاليات املوسم الرياضي اجلديد.
وأشاد الشيخ أحمد الداود رئيس مجلس إدارة النادي 

باجلهود الكبيرة التي قامت بها اللجنة الفنية لوضع القوانني 
اخلاصة بالس���باقات وجتهيز املضمار بكل شروط األمن 
والسالمة املعتمدة من االحتاد الدولي لرياضة السيارات 
FIA، وأضاف أن املوسم الرياضي احلالي سيشتمل على 
إقامة بطوالت متعددة على املضمار اإلسفلتي الذي تبلغ 

مساحته 10000 متر مربع.

غادر وفد املنتخب الوطني للبولينغ البالد فجر 
أول من أمس متوجها إلى هونغ كونغ للمشاركة في 
البطولة الدولية ال� 36 ويضم الوفد 8 العبني منهم 
العبان من العمومي و6 العبني من األشبال والشباب 
أصر على مش���اركتهم الش���يخ طالل احملمد رئيس 
االحتاد اآلس���يوي ونادي البولينغ ضمن الوفد من 

اجل ان يكتسبوا اخلبرة الدولية.
والالعبون هم:

باسل العنزي � محمد حبيب من العبي العمومي 
كما أن النجم باسل العنزي سيخوض منافسات التور 
اآلسيوي الذي تقام منافساته عقب انتهاء البطولة 
الدولية مباشرة ويشرف على هذه البطولة االحتاد 

اآلسيوي للبولينغ.
أما باقي الالعبني فمن االش���بال والناشئني وهم 
6 العبني: عبدالعزيز ماجد � صالح خالد � مصطفى 
املوسوي � عبداهلل خالد � عبدالرحمن سويد � علي 

القالف.
ويق���ود هؤالء جميع���ا امل���درب الوطني فاضل 

املوسوي.
وصرح املدرب الوطني فاضل املوسوي بأن الفريق 
استعد خالل الفترة السابقة استعدادا لهذه البطولة 
وكان آخر اس���تعداداته خوض منافس���ات البطولة 

الرمضانية التي استمرت ملدة اسبوعني.
واضاف املوسوي أن الشيخ طالل احملمد مهتم بكل 
الالعبني ويعم���ل دائما من أجل ان يكونوا في كامل 
لياقتهم البدنية والفنية خاص���ة انه أمامنا بطولة 
اخلليج للرجال في البحرين وجميع العبي منتخباتنا 
الوطنية جاهزون خلوض اي منافسة في أي وقت.

يس����عى جهاز الرياضة في إيران لوضع ضوابط جديدة بشأن 
كيفية مواصلة املنافسة مع الرياضيني االسرائيليني في املسابقات 

الدولية.
ومنذ اندالع الثورة االسالمية في 1979 ال تعترف إيران بإسرائيل 
كدولة ذات سيادة بل انها ال تذكرها باسمها حيث ان االسم الرسمي 

السرائيل في إيران هو »النظام الصهيوني«.
وبسبب هذا املوقف الرسمي في طهران يحجم الرياضيون االيرانيون 
بالتالي عن خوض أي منافس����ات أمام االسرائيليني في املسابقات 

الدولية بوصف ذلك مؤشرا على التضامن مع الفلسطينيني.
وأرسل علي سعيدلو نائب الرئيس ووزير الرياضة االيراني خطابا 
إلى الزعيم االعلى آية اهلل علي خامنئي الذي ميلك السلطة العليا في 
كافة شؤون الدولة يطلب فيها موافقته على وضع ضوابط جديدة 

بشأن كيفية مواصلة املسابقات الرياضية أمام االسرائيليني.

انقذ االرجنتيني ليوناردو بيسكوليتشي فريقه العربي، بطل 
كأس الشيخ جاسم، من خسارة اولى بعدما ادرك له التعادل 2-2 
مع ضيفه ام صالل في الوق���ت بدل الضائع في افتتاح املرحلة 

االولى من الدوري القطري لكرة القدم.
وحقق خلويا، الصاعد الى دوري الدرجة االولى للمرة االولى 
في تاريخه، بقيادة مدربه اجلزائري جمال بلماضي نتيجة مثيرة 
وكبيرة عندما هزم الس���يلية 4-0، سجلها جميعها محمد رزاق 

)56 و60 و62 و89(.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء اخلريطيات مع قطر، فيما تأجلت 
مباراة االهلي مع الغرافة النش���غال االخير في مس���ابقة دوري 

ابطال آسيا.

عاد صانع ألعاب املنتخ���ب الليبي لكرة القدم طارق التايب 
لناديه القدمي أهلي طرابل���س، بعدما أنهى احترافه في صفوف 
الشباب السعودي، ووقع الالعب على عقد االنضمام مساء أمس 
األول على ان يشارك في تدريبات الفريق اليوم األربعاء، مرتديا 

القميص رقم 14.

لكي يسهل عليهم التنقل.
وأش����ار املونس إلى أن هناك 
تفاهما كبيرا بني جلنة العالقات 
واللجنة املنظمة من أجل الظهور 
بصورة جيدة، كما ان هناك تنسيقا 
بينهم وبني مسؤولي الهيئة فيما 
يخص تنظيم الدخول لستاد جابر 
وخصوصا املقصورة الرئيسية، 
متمنيا أن تنجح الكويت كعادتها 

في استضافة البطولة.

قامت بإنهاء إجراءات الڤيز لألجهزة 
الطبية والفني����ة ومرافقيهم كي 
تسهل عملية دخولهم إلى البالد 

دون أي مشاكل تعيقهم.
وب���ني املون���س ان هن���اك 
جدوال سيوزع على املنتخبات 
حلظة وصولها فيما يخصص 
مكان تدريبات كل منتخب مع 
التوقيت، مبينا أنه سيتواجد 
مرافق أو أكثر مع كل منتخب 

املنتخب السعودي آخر  سيكون 
البطولة بيومني،  القادمني قب����ل 
مشيرا الى أن جميع الوفود ستقيم 

في فندق كراون بالزا.
وأض����اف ان جلن����ة العالقات 
أنهت جميع الترتيبات الستضافة 
احلدث من خالل توفير وس����ائل 
النق����ل للمنتخبات وكذلك توفير 
س����يارات خاصة لرؤساء الوفود 
وكذلك لإلداريني، مضيفا ان اللجنة 

في الكرة الكويتية في السنوات 
املقبلة.

اإلمارات أول الواصلين

العام  من جانبه، قال املنسق 
في جلنة العالقات العامة بالبطولة 
جاسم املونس ان املنتخب اإلماراتي 
سيكون أول الوفود التي ستصل، 
حيث سيصل اليوم ثم يليه املنتخب 
العماني والقطري والبحريني بينما 

 بالالعبني إلى أفضل املستويات 
قبل املش���اركة في التصفيات 
املؤهلة لنهائيات كأس آس���يا 
العام  التي ستنطلق  للشباب 

املقبل.
وبني حي���در ان التصفيات 
اآلس���يوية س���تكون احمل���ك 
الرئيسي لهذا املنتخب الصاعد 
الذي يضم مجموعة جيدة من 
الالعبني سيكون لهم شأن كبير 

يجري تغييرات وتعديالت داخل 
التشكيل األساسي وهو األمر 
الذي دفعه للمشاركة في أكبر 
عدد من املباريات الودية لتجهيز 

الالعبني بالشكل األمثل.
وأكد حيدر ان اجلهاز الفني 
الزرق الناش���ئني س���يحرص 
املزيد من  على املش���اركة في 
املباريات الودية حتى بعد انتهاء 
البطول���ة اخلليجية للوصول 

مختلفة للوصول الى التوليفة 
األمثل.

وكان أزرق الناش���ئني ق���د 
خاض أربع جتارب سابقة أمام 
منتخبي األردن والس���عودية 
شهدت مشاركة أغلب الالعبني 
الذين سيتواجدون في قائمة 

املنتخب بالبطولة.
من جانب���ه، أوضح احمد 
الفني اليزال  حيدر ان اجلهاز 

انتظ���م املنتخ���ب الوطني 
للناشئني مساء أمس في معسكره 
الداخلي في فندق كراون بالزا 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
اخلليج السابعة التي ستقام في 
الكويت في الفترة من 21 الى 30 
اجلاري، واستقر اجلهاز الفني 
البرتغالي  للمنتخب بقي���ادة 
ادغار ومس���اعده احمد حيدر 
التي  القائمة األساس���ية  على 
تتكون من 22 العبا للمشاركة 
في البطولة لي���س من بينهم 
مساعد العنزي وطالل عبدالكرمي 
اللذان استبعدا رسميا بسبب 

اإلصابة.
أداء  ويواص���ل املنتخ���ب 
تدريباته اليومية ضمن فترة 
إع���داده األخيرة على س���تاد 
جابر الدول���ي والتي يتخللها 
خوض مب���اراة ودية غدا أمام 
املنتخب اإلماراتي الذي سيصل 
الى الكويت اليوم للمش���اركة 
في البطولة  ويؤدي اإلمارات 
تدريباته على ملعب املرحوم 
البكر مبقر احتاد  عبدالرحمن 

كرة القدم.
ويضع اجلهاز الفني لألزرق 
آم���اال عريضة عل���ى جتربة 
اإلم���ارات لالس���تقرار عل���ى 
التش���كيل األساسي للمنتخب 
الذي سيعتمد عليه في الفترة 
املقبلة، حيث ينوي املدرب ادغار 
جتربة بعض الالعبني في مراكز 

صورة جماعية لالعبي »أزرق الناشئني« مع اجلهازين الفني واإلداري

قيادات »الهيئة« يستقبلون المهنئين بالعيد

اس����تقبلت قي����ادات الهيئة 
العامة للشباب والرياضة جموع 
املهنئني من قي����ادات وموظفي 
الهيئ����ة بعيد الفطر الس����عيد 
وذلك بحضور نائب املدير العام 
لشؤون الشباب جاسم يعقوب 
ونائ����ب املدير العام لش����ؤون 
الرياضة يوسف الثاقب ونائب 
املدير العام لشؤون اإلنشاءات 

والصيانة عصام جعفر. 
وجاء هذا االستقبال حرصا 
من قيادات الهيئة على التواصل 
العاملني فيها  االجتماعي م����ع 
وتوطيد أواصر احملبة والترابط 

والتكافل بني افراد الهيئة. 
وقد ح����رص الثاق����ب على 
حضور االستقبال صباح أمس 
بالهيئة رغ����م الطارئ الصحي 

الذي ألم به حيث نصحه األطباء 
بالراحة التامة واستكمال عالجه 
باخل����ارج، ورغم متتعه حاليا 
بإجازة طبية، إال انه اصر على 
التواجد لتهنئة العاملني بالهيئة 
الذين متنوا له الشفاء العاجل 
والعودة امليمونة ملزاولة نشاطه 
املعهود خلدمة قطاع الرياضة 

بالكويت.

جاسم يعقوب وعصام جعفر ويوسف الثاقب في استقبال املهنئني

مهاجم الزمالك عمرو زكي يضغط على العب اجلونة عرفة السيد للحصول على الكرة
الروماني ميريل رادوي عنصر قوة في تشكيلة الهالل

حسام حسن يدعو لالعبيه بالهداية بعد إهدار الفوز 4 مواجهات قوية في ربع نهائي دوري أبطال آسيا

الجونة ينتزع نقطة ثمينة من الزمالك  قمة مثيرة بين الهالل والغرافة

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
واصل الزمالك مسلسل نزيف النقاط وتعادل على 
أرضه ووس����ط جماهيره مع اجلونة 1-1 على ستاد 
القاهرة ضمن املرحلة اخلامسة من الدوري املصري 

املمتاز لكرة القدم.
تقدم اجلونة بهدف من ضربة جزاء حصل عليها 
ونفذها جمال حمزة بعد مرور نصف ساعة من زمن 
املباراة، وأدرك عمرو زكي التعادل للزمالك في الدقيقة 

68 من تسديدة من داخل منطقة اجلزاء.
ولعب ابناء الزمالك الس����ابقون اسماعيل يوسف 
املدير الفني للجونة والالعبون جمال حمزة ومحمد 
عبداملنصف وشريف اشرف الدور الرئيسي في انتزاع 
هذا التعادل وإهدار نقطت����ني ثمينتني علي الزمالك، 
بينما كرر املدير الفني للزمالك حسام حسن التعبير 
عن غضبه من العبيه بالتصريح بعد املباراة: »ربنا 

يهدي العبي الزمالك«.
ورفع الزمالك رصيده إلى 5 نقاط في املركز التاسع 
مقابل 4 نقاط للجونة في املركز احلادي عشر، ولكل 

فريق مباراة مؤجلة. وحّمل املدرب العام للزمالك طارق 
سليمان احلظ مسؤولية تعادل فريقه مع اجلونة.

وفي مب����اراة أخرى، تعادل اإلنت����اج احلربي مع 
طالئع اجليش سلبيا.

واعتلى اإلنتاج احلربي صدارة املسابقة برصيد عشر 
نقاط مقابل سبع نقاط للجيش في املركز الرابع.

كما انتزع بتروجيت فوزا دراميا من مصر املقاصة 
.1-2

وتقدم فرج شلبي بهدف لبتروجيت في الدقيقة 25 
وبعدها بثالث دقائق فقط تعادل املقاصة عن طريق 

حسني حمدي من ضربة جزاء.
وفي الدقيقة األخيرة من املباراة وفي الوقت الذي 
توقع فيه اجلميع انتهاء املباراة بالتعادل اإليجابي، 
انشقت األرض عن محمد كوفي ليخطف هدف احلسم 

لبتروجيت.
ورفع بتروجيت رصي����ده إلى 9 نقاط في املركز 
الثالث بينما جتم����د رصيد املقاصة عند 4 نقاط في 

املركز التاسع.

النهائية خصوص����ا انه من ابرز 
املرش����حني للقب. ويتطلع الهالل 
إلى حتقيق نتيج����ة مريحة على 
العريضة  أرضه وأمام جماهيره 
في حني سيحاول الغرافة اخلروج 
بأقل اخلس����ائر أو خطف التعادل 
عله يحس����م االمر في مباراة الرد 

في الدوحة.

في »مونديال« االندية في أبوظبي 
ايضا في الشهر التالي.

وتتجه االنظار الى قمة الهالل 
والغرافة اذ ان الهالل يتذكر جيدا 
خروجه امام ام ص����الل القطري 
النس����خة  الثاني في  ال����دور  من 
املاضية، وس����يحاول رد اعتباره 
القطري����ة في االدوار  الفرق  امام 

يشهد ذهاب ربع نهائي دوري 
ابطال اسيا لكرة القدم قمة عربية 
الس����عودي والغرافة  الهالل  بني 
القطري في الرياض، في حني يحل 
الشباب الس����عودي ممثل العرب 
الثالث ضيفا على العمالق الكوري 

شونبوك اليوم.
ويلعب اليوم ايضا ذوب آهان 
االيراني م����ع بوهانغ س����تيلرز 
الكوري اجلنوبي، وس����يونغنام 
ايلهوا الكوري اجلنوبي مع مواطنه 

سوون بلوينغز.
وتق����ام مباريات االياب في 22 
اجلاري، وتلعب املباراة النهائية 
للبطولة ف����ي الثالث من نوفمبر 
املقب����ل في طوكيو، وس����يحصل 
الفائز فيها على تأشيرة املشاركة 

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
اجلزيرة الرياضية 12تشونبوك � الشباب

اجلزيرة الرياضية 1:301سيونغنام � سوون بلوينغز

اجلزيرة الرياضية 51ذوب آهان � بوهانغ ستيلرز

اجلزيرة الرياضية 8:351الهالل � الغرافة


