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)عادل يعقوب(يعقوب الطاهر وفهد العنزي في صراع قوي على الكرة عبدالعزيز املشعان يتعرض لإلعاقة من محمد العبو 

الهالل »المصدوم« يواجه النصر في »دربي الرياض«

العجمي: الهوكي في بطولة بانكوك فيتيل وويبر األسرع 
في التجارب الرسمية

سينطلق األملاني سيباستيان 
فيتيل س����ائق ريد بول من املركز 
األول في جائزة كوريا اجلنوبية، 
املرحلة السابعة عشرة من بطولة 
العال����م لس����باقات فورموال، بعد 
حلوله ف����ي املرك����ز األول ضمن 
التجارب الرسمية التي أقيمت امس 
على حلبة ييونغام اجلديدة التي 
تبعد 320 كل����م جنوب العاصمة 
س����يول.وهي املرة التاسعة التي 
ينطلق فيها فيتيل )23 عاما( من 
املركز األول هذا املوسم والرابعة 
عشرة في مسيرته. وتقدم فيتيل 
بفارق بسيط بلغ 74 جزءا بآالف 
من الثانية على زميله االسترالي 
مارك ويبر متصدر ترتيب بطولة 
العالم، ليسيطر ثنائي الفريق على 
الثامنة  الرسمية للمرة  التجارب 

هذا املوسم.
الثوان����ي األخيرة   وج����اءت 
من التجارب حماس����ية، اذ تصدر 
االسباني فرناندو ألونسو سائق 
الثالثة األخيرة  الفت����رة  فيراري 
من التجارب، لكن فيتيل وزميله 
االسترالي مارك ويبر انقضا على 
منافسيهما واحتال املركزين األول 
والثان����ي على التوال����ي، ليتقدما 
على ألونسو والبريطاني لويس 
هاميلتون الذي س����ينطلق رابعا 
الذي يتضمن  السباق  اليوم، في 

55 لفة.

يتوجه وف����د منتخب هوكي 
التايلندية  العاصمة  الى  اجلليد 
بانكوك فجر اليوم للمشاركة في 
البطولة اآلسيوية العاشرة للعبة 
التي تنطلق بعد غد مبش����اركة 
8 منتخبات وتس����تمر حتى أول 

نوفمبر املقبل.
وق����ال رئي����س الوف����د فهيد 
العجمي في تصريح ل� »كونا« ان 
الوفد يتكون من 26 شخصا منهم 
18 العبا إضافة للجهازين الفني 
واإلداري مشيرا الى ان املنتخب 
سيلعب باملجموعة األولى بجانب 
منتخبات هونغ كونغ والفلبني 
وتايلند. وأضاف ان الفريق استعد 

جيدا للمنافس����ة اجلدية على لقب البطولة من خالل اجراء تدريبات 
مكثفة في الكويت في الفترة املاضية حتت إشراف املدرب التشيكي يان 
بريشتا ومساعده توماس ماهوفسكي مؤكدا ان الالعبني يتمتعون بروح 
عالية الس����يما بعد إحرازهم املركز الثاني في بطولة ماليزيا الدولية 
التي اقيمت في العاصمة كواالملبور الش����هر الفائت. وأكد ان الالعبني 
عازمون على حتقيق اجناز يفوق ما حققوه في البطوالت الس����ابقة 
خصوصا انهم اشتركوا في العديد من البطوالت الدولية واالقليمية 
في السنوات األخيرة وحققوا خاللها نتائج الفتة مشددا على ان هذه 
البطولة املقامة حتت إش����راف االحتاد اآلس����يوي للعبة ستشهد في 
نسختها لهذا العام منافسة اكبر في ظل مشاركة املنتخبني اإلماراتي 
والتايلندي )األول( وهما من الفرق القوية في القارة اآلسيوية. وأوضح 
ان هذه املشاركة تأتي في إطار استعداد املنتخب للمشاركة في دورة 
األلعاب اآلس����يوية الشتوية السابعة في كازاخستان متمنيا ان يقدم 
املنتخب مس����تويات جيدة. وقدم العجمي رئيس جلنة هوكي اجلليد 
شكره العميق للهيئة العامة للشباب والرياضة لدعمهم الدائم ألنشطة 
اللجن����ة منوها بالدور االيجابي الذي يقوم به رئيس اللجنة الفخري 

الشيخ جابر بندر اجلابر لرعايته للفريق وتقدمي كل مساندة له.

االتحاد السكندري بطل »سلة الحريري«
الرياض ـ خالد المصيبيح

يأمل الهالل اليوم »غسل« أحزانه التي مازالت 
قائمة منذ خروجه من الدور نصف النهائي لدوري 
أبطال آس���يا، كما تأمل جماهيره في رد اعتبارها 
بالفوز على الغرمي التقليدي النصر خالل لقائهما 
اليوم عند الساعة السابعة و50 دقيقة وستكون 
منقول���ة على اجلزيرة الرياضي���ة 1 في اجلولة 

العاشرة من الدوري السعودي.
وعلى الرغم من ان هذا اللقاء يعتبر السادس 
للهالل بعد ان كس���ب لقاءاته ال� 5 السابقة فيما 
يعتبر العاشر للنصر الذي لديه 16 نقطة، والبد 
له من الفوز اليوم إذا ما أراد اإلبقاء على حظوظه 

قائمة في املنافسة على اللقب.
ويسعى النصر الى استغالل الوضع النفسي 
الذي يعيش���ه الهالل جراء اخلس���ارة اآلسيوية 
وستشهد صفوف الفريقني اكتماال في عناصرهما، 
ما يزيد في إثارة اللق���اء، ويظل ما يقدمه مدربا 
الفريقني البلجيكي ايري���ك غيريتس في الهالل 
واإليطالي والتر زينغا في النصر هو ما سيحدد 
ما يقدمه الفريقان وان كانت أوراقهما مكش���وفة 
وال توجد أسرار لديهما إال ان منهجية األداء هي 
ما حتدد وضع الفريقني. وشملت السرية تدريبات 

الفريقني األخيرة فرمبا تكون هناك مفاجأة تكتيكية 
يخرج بها أحد الفريقني.

وعلى الصعيد نفسه صعد االتفاق الى املركز 
الثاني بعد فوزه على احلزم 2 � 1، كما صعد الفيصلي 
الى املركز اخلامس بعد فوزه على التعاون 2 � 1. 
يذكر ان االحتاد مازال يتصدر املس���ابقة برصيد 

23 نقطة من 9 مباريات.
من جهة أخرى، مازال أعضاء ش���رف الهالل 
يحاولون ثني رئيس النادي األمير عبدالرحمن 
بن مس���اعد عن قراره الذي اتخذه بعد اخلسارة 
اآلسيوية وهو االستقالة من منصبه، فيما حاول 
العبو الهالل إرضاء الرئيس وجماهيره بالوعد في 

الفوز في لقاء اليوم التنافسي أمام النصر.
وعن الطرف اآلخر في اخلروج اآلسيوي املر 
فريق الش���باب الذي عاد ملزاولة تدريباته وسط 
حضور ش���رفي من اجل رف���ع معنويات العبيه 
استعدادا ملواجهة األهلي الثالثاء فقد حمل الكثير 
من املتابع���ني مدرب الفريق األورغوياني جورج 
فوساتي أسباب اخلروج نتيجة عدم تعامله مع 
ظروف املباراة والفرصتني كما يجب، اضافة الى 
عدم استفادته من البدالء في الشوط الثاني والفريق 

متأخر بهدف.

بيروت ـ ناجي شربل
احتفظ االحتاد الس����كندري املصري بلقبه بطال 
لدورة حسام الدين احلريري الرياضية العربية ال� 
20 لكرة الس����لة بفوزه على الرياضي اللبناني 83 � 
67 )االرباع 29 � 26، 52 � 41، 67 � 50، 83 � 67( في 
املباراة النهائية التي اجريت بينهما في صالة صائب 
س����الم الرياضية في املنارة، بحضور النائب عمار 
حوري ممثال راعي البطولة رئيس احلكومة س����عد 
احلريري وس����فير مصر ورئيس االحتاد اللبناني 
لكرة السلة جورج بركات ورئيس النادي الرياضي 

م. هشام جارودي، وجمهور كبير.
وهي املرة اخلامسة التي يحرز فيها االحتاد لقب 
البطولة حارم����ا الرياضي من أحراز اللقب احلادي 

عشر. 
وكان الفريق السكندري الطرف األفضل بقيادة 
جنمه العب الرياضي بيروت السابق اسماعيل أحمد، 
فيما استعان الرياضي بيروت بالعب بيبلوس االميركي 
كالفن وورنر الذي س����بق له ان لعب للرياضي منذ 
موس����مني، بدال من مواطنه انطون����ي وليامز الذي 

أصيب في دور نصف النهائي.
وفرض االحتاد سيطرته منذ البداية فانهى الربع 
االول لصاحله بفارق ثالث نقاط بعد ان بلغ الفارق 

في منتصفه 8 نقاط، ووسع الفارق قبل نهاية الربع 
الثاني ب� 3 دقائق الى 10 نقاط 48 � 38، فطلب مدرب 
الرياضي وقتا مستقطعا، وبعد ثالث دقائق على بداية 
الربع الثالث وسع العبو املدرب عمر ابو اخلير الفارق 
ال����ى 14 نقطة 57 � 43، من دون ان ينجح الرياضي 
في إيجاد حلول الختراقات اس����ماعيل احمد وهيثم 
كمال وتسديدات االميركي دارن كيلي العب املتحد 
طرابلس سابقا، ثم وسع امير الفنان الفارق الى 17 
نقطة 67 � 50 قبل نهاية الربع الثالث ب� 3 ثوان من 

تسديدة ثالثية بعيدة.
وكان أفضل مسجل للفائز امير الفنان 23 نقطة 
واسماعيل احمد 22 نقطة واالميركي دارن كيلي 20 

نقطة، وللخاسر جان عبد النور 25 نقطة.
قاد املباراة احلكام الدوليون االردني تيسير سعادة 
واللبناني رباح جنيم والكويتي عبداهلل السبتي. 

وبعد املباراة سلم النائب حوري كأس البطولة 
الى كابنت االحتاد اس����ماعيل احمد بحضور السفير 
البديوي وبركات واجلارودي ومدير البطولة نزار 
الرواس، كما سلم كأس املركز الثاني لكابنت الرياضي 
جوزف فوغل، واختير جان عبد النور أفضل العب 
في الدورة. ثم كان تبادل دروع تذكارية بني املنظمني 

والناديني. 

فهيد العجمي

القادسية يقسو على السالمية ويتصدر.. والكويت أوقف انتصارات كاظمة

 ناصر العنزي ـ عبداهلل العنزي
فاز القادسية وخسر كاظمة فقفز األصفر 
الى صدارة الدوري املمتاز في ختام اجلولة 
اخلامسة برصيد 12 نقطة بفارق األهداف عن 
كاظمة والعربي، بعدما حقق فوزا عريضا 
على الساملية بأربعة أهداف مقابل ال شيء 
وسجل له حمد العنزي )43( وبدر املطوع 
)48 و68( ومدافع الس����املية محمد العبو 

باخلطأ في مرماه )61(.
وفي املباراة الثانية قلب الكويت تأخره 
بهدف الى فوز على كاظمة بثالثة وسجل 
له عل����ي الكندري )43( وخالد عجب )85( 
واسماعيل العجمي )87( فيما سجل للخاسر 
فرج لهيب )15( ورفع األبيض رصيده الى 

10 نقاط في املركز الرابع.

تفوق قدساوي

ظفر القادسية في الشوط األول بفضل 
حتركات العبيه الهجومية وس���جل هدف 

الس���بق من ركلة جزاء تس���بب بها حمد 
العنزي بع���د كرة ماكرة مرره���ا له بدر 
املطوع وتعرض للعرقلة من بدر الطاهر 
قام العنزي وأحسن في تسديد الكرة الى 
داخل مرمى حميد الق���الف )43(، ولعب 
األصفر بعناص���ره املتفاهمة حيث ادخل 
املدرب محمد ابراهيم العبيه عمر بوحمد 
وصالح الشيخ مبكرا ووضح تفاهم الفرقة 
الصفراء، خصوصا في االنطالقات السريعة 
صوب مرمى اخلصم بفضل الرباعي املتحرك 
املشعان وجهاد واملطوع والعنزي، وكاد 
املطوع ان يس���جل هدفا ثانيا بعدما سدد 
كرة قوية ارتطمت بالش���باك من اخلارج، 
فيما أنقذ املداف���ع املغربي عصام العدوة 
مرمى فريقه من هدف محقق بعد ان أخرج 
كرة عبدالرزاق البطي من على خط املرمى، 
وش���ارك املدافع مساعد ندا في مركز قلب 
الدفاع مما حرمه االنطالق وراء الهجمة من 

اجلهة اليسرى.

وهاجم الساملية لعل وعسى ان يخطف 
هدفا وكاد يسجل لوال سوء احلظ فيما كان 
دفاعه مرتبكا في مواجهة مهاجمي القادسية، 
ولعب الساملية مبهاجم رسمي وحيد وهو 
يوسف النش���يط الذي لم يجد معاونة من 
زمالئه فكان من الطبيعي عدم تهديد مرمى 
اخلصم، فيما ان بعض االجتهادات الفردية 

من العبي الساملية لم جتد نفعا.
وفي الشوط الثاني انهار الساملية متاما 
بفضل الهجمات القدساوية املتالحقة، وكانت 
نتيجتها أهدافا متالحقة أنهت املباراة مبكرا، 
حيث أضاف بدر املطوع الهدف الثاني من 
تسديدة مباغتة )48( وسجل مدافع الساملية 
محمد العبو الهدف الثالث باخلطأ في مرماه 
بعد كرة عرضية من فراس اخلطيب )61( 
وأضاف بدر املطوع الهدف الرابع بتسديدة 

متقنة )68(.
وكانت الغلب���ة واضحة لألصفر بعدما 
هيمن على املباراة متاما بفضل حيوية العبيه 

وترابط خطوطه وحسن التصرف ملهاجميه 
والتبديالت التي أجراها املدرب محمد ابراهيم 
بدخول فراس اخلطيب، في حني لم يتمكن 
الس���املية من تنظيم هجم���ة صحيحة مما 

أوقعه في هذه اخلسارة الثقيلة.
أدار املباراة احلكم محمود البلوشي وأجاد 
في قيادتها وأنذر بدر الطاهر من الساملية.

كاظمة تقدم أوال 

في الش���وط األول من مب���اراة الكويت 
وكاظم���ة حض���ر األداء الهجومي بقوة في 
مجريات الشوط الذي جاء ممتعا من الفريقني، 
حيث بدأ البرتقالي املباراة بضغط كبير على 
مرمى الكويت حتى اس���تطاع املتألق فرج 
لهيب ان يترج���م أفضلية فريقه الى هدف 
السبق بعد ان ارتقى لعرضية فهد العنزي 
ووضعها برأسه في نفس الزاوية التي يقف 
بها خالد الفضلي وسط متركز غير صحيح 

من دفاع الكويت )15(.

واستفاق الكويت بعد هذا الهدف بحثا عن 
معادلة النتيجة وسط تراجع من قبل العبي 
كاظمة الذين اعتمدوا على الهجمات املرتدة 
اخلطيرة التي كاد من خاللها فرج لهيب ان 
يعزز تقدم فريقه م���ن هجمتني خطيرتني 
لم يحسن اس���تغاللهما. في املقابل شكلت 
انطالقات وليد عل���ي والبرازيلي روجيرو 
خطورة كبيرة على مرمى شهاب كنكوني، 
وأضاع مهاجم االبيض علي الكندري اكثر 

من فرصة أمام مرمى كنكوني.
وجنح الكويت ف���ي إدراك التعادل قبل 
انتهاء الشوط األول بعد ان نفذ وليد علي 
ركنية اخطأ دفاع البرتقالي في تش���تيتها 
لتصل الى العماني خليفة عايل الذي أعادها 
عرضية الى منطق���ة اجلزاء فلم يجد علي 
الكندري صعوبة في وضعها مبرمى كاظمة 
)43(. وفي الش���وط الثاني دخل الفريقان 
بحثا عن حتقيق هدف السبق وسط تسابق 
الالعبني على اإلطاحة بالفرص، وكانت اخطر 

فرص هذا الش���وط تلك التي أتيحت لفرج 
لهيب بعد عرضية فهد العنزي فوجد لهيب 
نفسه وجها لوجه أمام خالد الفضلي الذي 

تألق بصدها.
واستطاع البديل الناجح خالد عجب أن 
يحرز هدف التقدم لفريقه بعد ان جنح في 
متابعه التسديدة القوية من جراح العتيقي 
التي أبعدها كنكوني ببراعة لتصل الكرة الى 
عجب فسددها بقوة مبرمى كنكوني )85(، 
قبل ان يعزز العماني اسماعيل العجمي تقدم 
فريقه بهدف ثالث اث���ر متابعته لعرضية 
متقنه من حسني حاكم وضعها العجمي في 

شباك كاظمة )87(.
وفي الوقت بدل الضائع حرم القائم األيسر 
ملرمى الكويت من تقليص كاظمة للنتيجة 
بعد ان س���دد فهد الفهد كرة قوية من ركلة 
حرة مباش���رة اال ان القائم تكفل عن خالد 
الفضلي بالتصدي لها، لتنتهي املباراة بفوز 

مهم للكويت.

في ختام الجولة الخامسة للدوري الممتاز

)هاني الشمري(

»شباب مصر« في مواجهة 
مصيرية أمام السنغال

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
يخوض منتخب الش���باب املصري لكرة القدم في اخلامس���ة إال 
ربعا من مس���اء اليوم على ستاد بورسعيد لقاء مهما وحاسما أمام 
نظيره الس���نغالي في إياب اجلولة األخيرة من التصفيات املؤهلة 
لكأس األمم اإلفريقية بليبيا واملؤهلة بدورها لكأس العالم للشباب 

بكولومبيا  2011 .
وكان املنتخب املصري قد أدى اس���تعداداته االولية حتت قيادة 
املدير الفني مصطفى يونس ومعاونيه تامر حسن وسعفان الصغير 
على ستاد املريخ، واختتم استعداداته مبران قوي أمس علي ستاد 
بورس���عيد وس���ط حالة من احلماس واجلدية والتركيز من جانب 

الالعبني من أجل نيل شرف متثيل املنتخب خالل املباراة .
وركز اجلهاز الفني في مران االمس على تأكيد خطة املباراة لالعبيه 
التي تعتمد على الكثافة العددية وسط امللعب للسيطرة الكاملة من 
جانب املنتخب مع عدم ترك مساحات خالية تسمح للمنافس بتنفيذ 

هجماته املرتدة التي يجيدها .
ويعلم اجلهاز الفني للمنتخب املصري أهمية الفوز باللقاء وبنتيجة 
ال تقل عن هدفني ألنه كما هو معروف قد خسر شباب الفراعنة أمام 
السنغال في مباراة الذهاب بداكار 0 � 1 وعليه تعويض الهدف الذي 

مني مرماه به  بهدفني على األقل.
من جهة أخرى، اكد عضو مجلس ادارة الزمالك د.شيرين فوزي 
املكل���ف مبلف مئوية القلعة البيض���اء أن االحتفال مبئوية النادي 
س���يخرج بالصورة التي تليق باسم وتاريخ الزمالك وان العمل بدأ 
في ملف املئوية منذ 5  سنوات تقريبا، مشيرا إلى أنه انتهى من إعداد 
الوثيقة التاريخية التي تشمل تاريخ النادي منذ إنشائه وحتى اآلن، 
كما مت االنتهاء من احصائية بطوالت النادي في كل األلعاب وسيتم 
افتت���اح متحف لتاريخ الزمالك وايضا فيلم تس���جيلي يتحدث عن 
نش���أة النادي. واضاف فوزي ان جلن���ة املئوية تعد الحتفال كبير 
يحييه كب���ار املطربني الزملكاوية منهم عم���رو دياب ومحمد منير 

وتامر حسني.

الجابر: لو خرج أبي من قبره 
لن أخبره بخليفة غيريتس

كش��ف مدير فريق الهالل السعودي سامي اجلابر أنهم يتعاملون 
مع ما يخص النادي بسرية تامة، حيث قال »لن نسرب أي أخبار ألي 
شخص، ومن ناحيتي لم ولن أسرب أي خبر أبدا ألحد من اإلعالميني، 
وحتى ل��و خرج والدي رحمة اهلل عليه من قبره لن أس��رب له أخبار 
النادي ألنها أمانة«، بحسب ما ذكرت صحيفة االقتصادية السعودية. 
وأش��ار اجلاب��ر إلى أنهم س��يعلنون عب��ر املرك��ز اإلعالمي في 
الن��ادي املدرب اجلدي��د الذي س��يخلف البلجيكي إيري��ك غيريتس 
بع��د رحيل��ه ف��ي 15 نوفمبر املقب��ل بع��د مصادقة رئي��س النادي 
ونائب��ه، وقال »لدينا أس��ماء ثالث��ة مدربني نفاوضه��م ولم نتوصل 
إل��ى اتفاق مع أح��د، وما يذكر ف��ي الصحف حول تعاق��د الهالل مع 
الهولن��دي ريكارد أو السويس��ري غ��روس أو غيرهما غير صحيح، 
 كم��ا أنن��ا لم نف��اوض ري��كارد أصال، وم��ا يحدث مج��رد ضجة«. 

مشاكل القلب ربما تنهي
 مشوار حاج عيسى

بات املش��وار الكروي للدولي اجلزائري لزهر حاج عيس��ى جنم نادي 
وفاق سطيف مهددا بالفعل بعدما تبني أنه يعاني من مشاكل في القلب.

وقال رئيس نادي وفاق س��طيف عبد احلكيم س��رار إن مش��وار حاج 
عيسى مهدد بالفعل كون الالعب يعاني من مشاكل في القلب.

روبرتو كارلوس: »زيزو« أفضل العب 
شاهدته في حياتي

أش����اد الدولي البرازيلي السابق ومدافع نادي 
كورينثيانز احلالي روبرتو كارلوس بزميله السابق 
في ريال مدريد النجم الفرنس����ي زين الدين زيدان 

حيث اعتبره أفضل العب لعب إلى جانبه.
وأض����اف قائال: »زين الدين زي����دان هو أفضل 
من ش����اهدت في حياتي، اللعب إل����ى جانبه كان 
جتربة عظيمة ال تنسى«. كارلوس الذي أدلى بهذه 
التصريح����ات لصحيفة ليكيب الفرنس����ية أكد أن 
النجم الفرنسي يتفوق حتى على مواطنه رونالدو 

امللقب ب� »الظاهرة« حيث قال: »رونالدو كان ظاهرة 
حقيقية مبا ال يدع مجاال للنقاش.. لكن زين الدين 
زيدان كان في مس����توى آخر عن الالعبني اآلخرين 
لدرجة أن اجلماهير كانت تتدافع ملجرد رؤيته يقوم 
بعمليات اإلحماء«. يذكر أن زين الدين زيدان يعمل 
من وراء الكواليس وباملجان مستشارا لرئيس ريال 
مدريد االسباني فلورنتينو بيريز وقد دعاه املدير 
الفني البرتغال����ي جوزيه مورينيو ليصبح مدربا 

مساعدا له في الريال.

روبرتو كارلوس يعتبر زيدان أفضل من مواطنه رونالدو


