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مارسيلو كابو

العربي يأمل في فك العقدة مبلعب الساحل

عائشة احلمد في مباراتها مع الباكستانية بشرى علي

العب العربي عبداهلل االبراهيم يسجل في سلة الصليبخات بسهولة 

فهد الدوسري 
تنطلق مساء اليوم منافسات اجلولة اخلامسة من الدوري 
املمتاز بإقامة مباراتني، حيث يحل العربي ضيفا ثقيال على 
الساحل، بينما يستضيف النصر اجلهراء، وستكون ركلة 

البداية في املباراتني في الـ 35:5 مساء.
في املباراة االولى يشد العربي الرحال متوجها الى منطقة 
أبوحليفة ملواجهة فريقها )الساحل( في مغامرة جديدة من 
مغامراته لهذا املوسم، ويدخل األخضر املباراة وفي جعبته 
9 نقاط جمعها من فوزه فــــي ثالث مباريات على اجلهراء 
والنصر والكويت، اال ان رصيده جتمد في اجلولة الرابعة 

إثر خسارته أمام غرميه التقليدي القادسية 0 - 2.
وسيفقد االخضر خدمات مدافعه البرازيلي واالس بعد 
حصوله على البطاقة احلمراء في املباراة املاضية، ويسعى 
مواطنه مدرب الفريق البرازيلي كابو إلخراج فريقه من أجواء 

اخلسارة ورفع الروح املعنوية لالعبيه متهيدا الستعادة نغمة 
الفوز. ويعول العربي كثيرا على العب الوسط محمد جراغ 
وعبدالعزيز السليمي والهداف حسني املوسوي برصيد 5 
اهداف، ومتني جماهير الزعيم انفسها بالعودة من ابوحليفة 
بنقاط املباراة كاملة. وعلى اجلبهة االخرى من املنتظر ان 
تشهد املباراة حتفظا من الســـاحل بقـــيادة مدربــــه الكرواتي 
كوجلانني المتصاص اندفاع العبي العربي أوال ثم توجيه 
الهجمــــات املرتدة بعناية فائــــقة لتحقــيق أقصى درجات 
االســــتفادة منها، وسيـــفتقد الساحل خدمات العبيه عبيد 
منــــور ومرزوق زكي الحترافهما في ســــلطنة عمان، اال ان 
معنويات العبيه مرتفعة السيما بعد حتقيقهم الفوز الثمني 
على النصر في اجلولة املاضية بهدف خالد القحطاني، واذا ما 
متكن الساحل من التماسك امام هجمات ضيفه فإنه سيكون 
ندا قويا وقد يهدد مرمى خالد الرشيدي الذي سيحمي عرين 

االخضر. ويدخل أصحاب األرض املباراة برصيد 5 نقاط في 
املركز اخلامس. وبطموح مشترك يدخل النصر واجلهراء 
مباراتهما الليلة بعد أن تشاركا في تذيل القائمة بال رصيد 
من النقاط اثر خســــارتهما في املباريــــات األربع املاضية، 
وقد تشــــهد هذه املباراة انطالقة أحدهما للخروج من قاع 
الترتيب واستعادة التوازن بعد سلسلة من الهزائم، بينما 
تظل املشكلة األبرز التي يعاني منها الفريقان هي الضعف 
الهجومي، حيث سجل النصر هدفني فقط بينما لم يسجل 

اجلهراء سوى هدف يتيم في املباريات األربع املاضية.
ويسعى كل فريق منهما لوضع حد لتلك الهزائم، السيما 
انهما من ابرز الفرق التي قدمت كرة قدم جميلة في املوسم 
املاضي حيث احتل النصر املركز الثالث في الدوري املمتاز 
وأحرج الفرق الكبيرة، بينما متكن اجلهراء من الفوز بدرع 

دوري الدرجة االولى بتفوق والتأهل لدوري االضواء.

عبدالعزيز جاسم 
رفضت جلنة املسابقات باحتاد 
الكرة طلب نادي العربي التحقيق 
في عقوبة مدربه البرازيلي مارسيلو 
كابو التي أقرتها اللجنة في وقت 
سابق بإيقافه 6 مباريات مع عقوبة 
مالية 800 دينار، وبذلك مت تثبيت 
العقوبة رسميا مع رفض تخفيفها، 
وتعتبـــر عقوبة كابو هي االخف 
وفق لوائح جلنة املسابقات حسب 
املادة 17 رابعا، الفقرة اخلامسة التي 
تنص على انـــه »في حال اعتداء 
شخص على احلكم أو مساعديه أو 
املراقب أو اجلهاز الفني واإلداري او 
العبي فريقه أو اخلصم او العناصر 
املســـاعدة فإنه يوقف من 6 إلى 
8 مباريات مـــع غرامة مالية من 
800 إلى ألف دينار مع رفع األمر 
إلى مجلس اإلدارة«. وبالتالي فإن 
كابو لن يقود العربي أمام الساحل 
اليوم في الدوري املمتاز وكذلك في 
مواجهة الساملية 26 الشهر اجلاري 
باإلضافة إلى 3 مباريات أخرى في 
كأس االحتاد أمام الساملية 3 نوفمبر 
املقبل وخيطان 8 منه وكاظمة 14 
نوفمبر، وكانـــت عقوبة كابو قد 
بدأت في مباراة القادسية بالدوري 
املمتاز التي خسرها األخضر 0- 2، 
كما رفضت جلنة املسابقات طلب 
القادسية بشـــأن عقوبة اإليقاف 
الفريق  املفروضة على مشـــرف 
عبداهلل احلقان التي مت توقيعها 
في وقت سابق بإيقافه مباراتني 
وبقيت الغرامة املالية نافذة، وجاء 
قرار اإليقاف بســـبب تصريحات 

فاز بطل كمال األجسام احمد 
اشكناني بامليدالية الذهبية لوزن 
85 كغ في البطولة اآلسيوية الـ 44 
التي اقيمت بالبحرين متقدما على 
العماني احمد احلارثي والبحريني 
الذي حل  عبدالواحد العصفور 

ثالثا.
وقد اختتمت البطولة أول من 
امس بتفـــوق واضح للمنتخب 
البحريني مبشـــاركة 25 دولة 
حيث حقق اربع ذهبيات وثالث 
فضيات واربع برونزيات واختير 
املنتخب البحريني أفضل منتخب 
يليه العماني ثم املنتخب الوطني 
وفاز العب البحرين سامي احلداد 

بلقب بطل األبطال.
وكان العب املنتخب الوطني 
ناصر السعيد قد فاز بفضية 75 
كغ بعد ان حل ثانيا بعد الهندي 
ابراهيم  ســـوهاس والبحريني 
حبيـــب ثالثا، فيمـــا جاء العب 
املنتخب الوطني احمد عســـكر 
في املركز الثاني ايضا في وزن 
البحريني ســـامي  100 كغ بعد 
احلداد واحتل زميله رضا القبندي 
املركز الثالث في وزن فوق 100كغ 
واحتل طارق الشـــخص املركز 
الثاني بعد الفلســـطيني محمد 
نفعة والثالث الكوري لي سونغ 
وقد حضر البطولة رئيس االحتاد 
الدولي لكمال األجسام سيانتوجا 
ونائبه ورئيس االحتاد العربي 
املصـــري عادل فهيـــم ورئيس 
االحتاد اآلسيوي رئيس االحتاد 
البحريني الشـــيخ عبداهلل بن 
راشد آل خليفة. اجلدير بالذكر 
البطولة  ان منغوليا ســـتنظم 

القادمة عام 2011.

لفت العبو املنتخب الوطني 
اليهم في  للبليـــاردو االنظـــار 
البطولة العربية الثامنة املقامة 
حاليا في دبـــي باالمارات خالل 
الفتـــرة من 16 الـــى 23 اجلاري 
ليواصلوا صدارتهم، حيث فاز 
اليوســـف بامليدالية  عبـــداهلل 
البرونزية في مســـابقة فردي 
الرجال )8 كرات(، وفي مسابقة 
فردي الرجـــال )9 كرات( التي 
اختتمـــت اول مـــن امس حقق 
الثالثة  املراكز  الكويـــت  ابطال 
االولى عن طريق عبداهلل يوسف 
وعمر الشاهني وخالد املطيري 

بالترتيب.
وفي مسابقة فردي الناشئني 
)8 كرات(، تصدر بدر العوضي 
مجموعته باستحقاق بعد فوزه 
في 4 مباريـــات متتالية ليكون 
اول املجموعة، وسيلتقي اليوم 
االماراتـــي خالـــد الكمالي ثاني 
املجموعة الثانية، في حني يخوض 
املنتخب اليوم مســـابقة الفرق 
ويســـعى للحفاظ على تصدره 

للبطولة حتى اآلن.

تتواصل على مالعب مركز يوسف املشاري في 
نادي القادسية منافسات بطولة الشيخة شيخة 
السعد الدولية لالسكواش التي تقام برعاية الشيخة 

فادية السعد.
وشهدت منافسات اليوم االول، تأهل الكويتية 
فاطمة اخلطيب بانسحاب االيرانية براندا، علما ان 
مرمي دشتي تأهلت بحصولها على بطاقة خاصة 
)وايلد كارد( الذي يسمح لها باملشاركة في الدور 
الرئيســـي )دور 16(. وخرجت الكويتية عائشة 

احلمد على يد الباكستانية بشرى علي.
وابدت احلمد اسفها خلروجها من البطولة مبكرا، 
وعبرت عن شكرها وتقديرها للشيخة فادية السعد 
على دعمها وتنظيمها ملثل هذه البطوالت والتي 
ساهمت في تطور االسكواش من خالل االحتكاك 

مع العبات مصنفات دوليا ويتمتعن بأداء راق.
أما الباكستانية بشـــرى علي فقد عبرت عن 
سعادتها بالفوز آملة ان تواصل حتقيق االنتصارات، 
وقالت انها استعدت جيدا للمنافسة القوية التي 
تشهدها البطولة. كما عبرت الالعبتان املصريتان 
مرهان عمرو وميار عزو عن ســـعادتهما ببلوغ 
االدوار النهائية مؤكدتني على ان البطولة ناجحة 
بكل املقاييـــس التنظيمية والتحكيمية والفنية. 
وقالـــت مرهان انني اتطلع الـــى حتقيق نتيجة 
مميزة في هذه البطولة العزيزة علينا، واشارت 
املصنفة 130 عامليا انها ستشارك في بطولة قطر 
الدولية بعد انتهاء بطولة الشيخة شيخة السعد.

فيما قالت ميار ان البطولة تشهد منافسات قوية، 
متمنية ان حتقق نتائج ايجابية.

على صعيد متصل، اعتبرت الشـــيخة لطيفة 

الفهد عن تقديرها للجهـــود املبذولة من اللجنة 
املنظمة العليا برئاسة الشيخة فادية السعد لتقدمي 
افضل صورة عن بطولة الشيخة شيخة السعد 
واخراجها بشكل الئق ومميز يليق بالفقيدة التي 
كانـــت تولي اهتماما كبيرا للعبة ومنتســـبيها. 
واعادت الفهد شريط الذكريات لتتحدث عن مناقب 
الفقيدة. واضافت اننا نتطلع لبطولة قوية ومثيرة 
مبشاركة نخبة من جنمات اللعبة العامليات الالتي 
سيضفني ملســـات فنية راقية ترفع من مستوى 
اللعبة وتعزز من خبرات العبات الكويت االربع 
املشاركات بالبطولة والالتي يعول عليهن الوطن 

كثيرا لتحقيق اجنازات باسم الكويت.
واعتبرت الشـــيخة لطيفة الفهد عن شكرها 
وتقديرها الى الشيخة فادية السعد على رعايتها 
للبطولة مشيدة بجهود اللجنة املنظمة للبطولة، 
وقالت ان اجلميع يبذل جهودا مضاعفة من اجل 
شـــيء واحد وهو اظهار الوجـــه احلقيقي البناء 

الكويت وكرم الضيافة.
من ناحيته، اشاد رئيس االحتاد الدولي السابق 
لالسكواش جيهاجنير خان بجهود اعضاء اللجنة 
التنظيمية وعلى رأســـهم الشيخة فادية السعد 
ومدير البطولة علي الرندي وجميع القائمني على 

جناح هذه البطولة واظهارها بفضل صورة.
وقال خالل تفقده امللعب الزجاجي لالسكواش في 
اجلزيرة اخلضراء ان الشيخة فادية السعد ساهمت 
في ايجاد نقلة نوعية في االســـكواش الكويتي 
من خالل رعايتها وتنظيمها لعدد من البطوالت 
املميزة والتي يشـــارك فيها العبون والعبات من 

املصنفني عامليا.

تأهل فاطمة الخطيب وخروج عائشة الحمد 
 من بطولة شيخة السعد الدولية لإلسكواش

أشكناني يفوز بذهبية 
آسيا لكمال األجسام

»البلياردو« يتصدر 
البطولة العربية

فوز مثير للتضامن على اليرموك في الجولة السادسة للدوري

 األخضر يسحق »سلة« الصليبخات 
يحيى حميدان

الى صدارة ترتيب  العربي  ارتقى 
فرق دوري كرة السلة بعد فوزه الساحق 
املباراة  على الصليبخات 87-66 في 
التي جمعتهما اول من أمس في صالة 
ناصر احلمد بنــــادي التضامن ضمن 
اجلولة السادســــة للــــدور التمهيدي 
لبطولة الدوري. وأضاف العربي نقطتني 
مهمتني الى رصيده ليصبح 7 نقاط وهو 
نفس رصيد الصليبخات صاحب املركز 
الثاني. وجاءت نتائج األرباع جميعها 
ملصلحة األخضر )14-16(، )32-43(، 

.)66-87( ،)40-62(
ولم يتمكن الصليبخات من احملافظة 
علــــى تقدمه 22-17 وفقــــد أفضليته 
مباشرة ليقلب العربي النتيجة 27-28 
بعد ان اختل توازن العبي الصليبخات 
الى  التــــي تؤدي  البوصلة  وأضاعوا 
ســــلة األخضر وبدا التسرع واضحا 
في انهاء الهجمــــات وأضاعوا العديد 
من الفرص السهلة للتسجيل بصورة 
غريبة اضافة الى أن العبي الفريق كان 
عليهم االلتفات جيدا للرميات احلرة 
التي تعيب الصليبخات بشكل واضح 
حيث أضاع الالعبون 14 رمية حرة كانت 
ستشكل فارقا كبيرا لو مت استغاللها 

بالشكل الصحيح.
ومتكن العربي من إحكام سيطرته 
على مجريات املباراة وسط تألق واضح 
للمحترف األميركي اوماي ويســــتلي 
ومحمــــد محــــزم الذي بدأ يســــتعيد 
مستواه املعهود وتدريجيا بدأ يوسع 
األخضر الفارق ليقوم مدرب األخضر 
الســــلوڤيني رانكو مانديتش بالدفع 
بالبدالء وإراحة األساسيني بعدما اطمأن 
الى نتيجة املباراة. وتأثر الصليبخات 
بغياب محترفه األميركي ميلفن لويس 
بسبب ســــفره الى بلده ملرض والده 
وهو الذي كان يلعب أدوارا كبيرة في 
التقاط الكرات العائدة من السلة مما 
أفقد الصليبخات عنصرا مهما، اضافة 
الى غياب صانع األلعاب محمد الرشيدي 
لإلصابة. وكان لتألق ويســــتلي دور 
واضح في فوز فريقه بعد تسجيله 27 
نقطــــة، في حني أحرز محزم 13 نقطة 
وعبداهلل االبراهيــــم 10 نقاط وخالد 
الصانع 7 نقاط ومحمد صالح ومحمد 

بوعباس 6 نقاط لكل منهما.
أما في الصليبخات فتألق بشــــكل 
واضــــح محترفه األميركي يوســــف 
عبدالعزيز )19 نقطة( واملجتهد عادل 
نافع )17 نقطة(، وجاء خلفهما فيصل 
ضاري 9 نقاط وفهد عايد 8 نقاط ونواف 
صالح 6 نقــــاط. أدار املباراة احلكام 
أحمد العصفور وعبد الرزاق سليمان 

وأسامة شوقي.
وفي مباراة أخرى شهدت اثارة كبيرة 
حقق التضامن فوزا مثيرا على اليرموك 
72-71 بعد التمديد اثر تعادل الفريقني 

64-64 في وقت املباراة األصلي.
ومتكن التضامن الذي رفع رصيده 
الى 7 نقاط في املركز الثالث من حسم 
املباراة بصعوبة، وفي الثواني األخيرة 
منها وبفضل سلة سجلها املتألق نواف 
الوقت  الظفيري قبل صافــــرة نهاية 
اإلضافي. هذا وأصبح رصيد اليرموك 

6 نقاط في املركز الرابع.

)عادل يعقوب(

أونيل في تدريبات الساحل
التحق احملتـــرف األميركي ميمس أونيل 
بتدريبات الفريق األول لكرة الســـلة بنادي 
الساحل لتجربته من قبل اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب املصـــري ابراهيم نصر قبل التوقيع 
معه وضمه لصفوف الفريق. وسبق ألونيل 

)206 سم ويلعب في مركز االرتكاز( أن خاض 
جتربـــة احترافية مع احلالـــة البحريني في 
املوســـم املاضي وكان من الالعبني املميزين 
في التســـجيل ومتابعة الكرات حتت السلة 

مستغال بذلك طوله الفارع.

أجلت مباراتي القادسية مع كاظمة وخيطان بكأس االتحاد

»المسابقات« ترفض تخفيف عقوبة كابو

»غرب آسيا« يدعم قطر الستضافة المونديال
اعرب احتاد غرب آسيا لكرة القدم امس عن دعمه 
وتأييده الكامل مللف ترشيح قطر الستضافة كأس 
العالم 2022، واكد اعضاء االحتاد في بيان صحافي 
عقب اجتماعهم التنسيقي امس في االردن برئاسة 
رئيس االحتاد األردني واحتاد غرب آسيا االمير علي 
بن احلسني دعمهم الكامل واملطلق والثابت لقطر في 

جهودها الستضافة هذا احملفل العاملي املهم.
واعربوا عن تأييدهــــم للخطوات احلثيثة التي 
اتخذتها قطر الســــتضافة هذا احلدث العاملي املهم 
مؤكدين ثقتهم الكاملة فــــي قدرة قطر على تنظيم 

االستحقاق العاملي بنجاح ومتيز.
واتفــــق املجتمعون على مواصلة التشــــاور مع 
االحتادات الوطنية التابعة الحتاد غرب آسيا حول 
مرشحي االحتادات في انتخابات االحتاد اآلسيوي 

املقبلة.
وبحثوا خالل االجتماع اجندة النشاط الكروي 
لالعوام املقبلة الحتاد غرب آســــيا اضافة ملناقشة 
املقبلة للمنتخبات  البطوالت  تنظيم واســــتضافة 
االولى ومنتخبات الفئات العمرية والسيدات ليتسنى 

للدول االعضاء املشاركة في هذه البطوالت.

النصر مع الجهراء للهروب من القاع في انطالق الجولة الخامسة من »الممتاز«

العربي ضيفًا ثقياًل على الساحل 

نوفمبر خوفا من إجهادهم وسيتم 
حتديد وقت الحق للمباراتني.  من 
جهة اخرى قررت جلنة املسابقات 
تأجيل دوري حتت 21 ســـنة إلى 
ما بعد انتهـــاء املنتخب االوملبي 
من مشـــاركته في دورة األلعاب 
اآلســـيوية في غوانزو الصينية 

نوفمبر املقبل.

احلقان لوسائل إعالم خارج الكويت 
ضد احتـــاد الكرة. ووافقت جلنة 
املســـابقات على تأجيل مباراتي 
القادســـية في كأس االحتاد أمام 
خيطان وكاظمة 2 و7 نوفمبر املقبل 
حتى يتم تفريـــغ العبي األصفر 
للمبـــاراة النهائية بكأس االحتاد 
اآلسيوي أمام االحتاد السوري 6 


