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إصابة المشعان وبوحمد تربك حسابات القادسية
كول يصل اليوم ويحدد مصير ملعب المباراة النهائية

 يشمل صاحب السمو األمير الش���يخ صباح األحمد برعايته 
السامية بطولة سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل � طيب اهلل 
ثراه � التي ستنطلق غدا اخلميس مبشاركة 32 العبا من املصنفني 
االوائل على العالم، ويشارك العب املنتخب الوطني ونادي الساملية 

عبداهلل املزين ببطاقة خاصة »وايلد كارد«.
هذا ما اعلنته رئيسة اللجنة العليا املنظمة للبطولة الشيخة 
فادية الس���عد، وقالت: اتقدم بالشكر والتقدير الى صاحب السمو 
االمير الشيخ صباح االحمد على موافقة سموه لرعاية هذه البطولة 
الغالية على قلوبنا جميعا والتي حتمل اس���م سمو االمير الوالد 

الشيخ سعد العبداهلل.
واكدت ان هذه الرعاية الس���امية ستعطي البطولة دفعة قوية 
الى االمام وستش���عر الرياضيني من املشاركني واملنظمني في هذه 
البطولة مبدى حرص س���موه على رعاية البطوالت الكبيرة التي 

تفخر الكويت بتنظيمها على مدار العام.
من جانب آخر، عبر رئيس االحتاد الدولي السابق لالسكواش 
جيهاجنير خان عن سعادته للنجاح الذي حظيت به بطولة الشيخة 
شيخة السعد الدولية لالسكواش التي اسدل الستار عليها االحد 

املاضي في حفل مميز ومبهر.
وقال ان املستويات الفنية جاءت اكثر من رائعة حيث شهدت 
املباريات منافسة قوية ومثيرة حتى آخر مباراة، موضحا ان هذا 
النجاح غير مس���بوق وانه حتقق بالدعم الكبير لرئيسة اللجنة 

املنظمة العليا الشيخة فادية السعد.
واوضح جيهاجنير خ���ان ان البطولة مت فيها تطبيق القانون 
الدولي من حيث التحكيم، التنظيم، اجلوائز ونظام املباريات.وقال 
فيما يتعلق مبوضوع احلكام فان القوانني الدولية نصت على ان 
احلكم الدولي في اي بطولة يتقاضى مبلغ 50 دوالرا عن كل يوم 

يشارك فيه بالتحكيم باالضافة الى السكن واالعاشة. 
م���ن جهته، اكد مدي���ر البطولة علي الرن���دي ان مغاالة احتاد 
االس���كواش في طلباته املالية هي الت���ي اضطرت اللجنة املنظمة 
القامتها على نادي القادسية، فقد طلب االحتاد من الشيخة فادية 
السعد حتى يستضيف البطولة مبلغا كبيرا، ما حدا برئيسة اللجنة 
املنظمة الى الطلب من القادسية الستضافتها حيث رحب مجلس 
االدارة باقامتها على مركز يوس���ف املشاري دون مقابل. وكشف 
الرندي ان بطولة س���مو االمير الوالد سيديرها حكام اوروبيون 

ومن السعودية ومصر.

عبدالعزيز جاسم 
يسعى اجلهاز الطبي والفني 
للقادسية لتجهيز العبي الوسط 
عبدالعزيز املشعان وعمر بوحمد 
قبل مواجهة االحتاد السوري 6 
املقبل في نهائي كأس  نوفمبر 
االحتاد اآلسيوي، وقد تعرض 
املشعان إلصابة مفاجئة حرمته 
من املشاركة في التدريبات وهي 
عبارة عن التهاب في كعب القدم 
ويحتاج إلى فت���رة ال تقل عن 
3 أي���ام للراحة، وه���و يعالج 
حاليا عل���ى يد طبيب املنتخب 
د. عبداملجي���د البناي، أما عمر 
بوحمد فهو يعاني من التهاب في 
الفخذين ويحتاج ايضا للراحة 
حتى يتمكن من اللحاق باملباراة 

النهائية. 
وس���تواجه امل���درب محمد 

إبراهيم مش���كلة اذا لم يتعاف 
الالعب���ان ألنه في ه���ذا الوقت 
يحتاج لكل العناصر خصوصا 
في وسط امللعب الذي سيفتقد 
جهود صالح الش���يخ املوقوف 
وبالتالي فان األصفر لن يتحمل 
غياب املشعان وبوحمد الن احلمل 
سيكون ثقيال على الثنائي فهد 
االنصاري وطالل العامر اذا لم 

يتواجد بديل لهما. 
من جانبه يواصل أحمد عجب 
تدريباته االنفرادية على ستاد 
محمد احلمد وقد باتت مشاركته 
امام االحتاد السوري غير مؤكدة 
النه لم يتع���اف بصورة كاملة 
باإلضافة إلى عدم اكتمال لياقته، 
كم���ا ان املغام���رة بوضعه في 
التشكيلة لن تكون في صاحله 
اوال، كما ان خط الهجوم زاخر 

بالعديد من املهاجمني املميزين 
في مقدمتهم بدر املطوع وفراس 
اخلطيب وحمد العنزي وسعود 
املجمد وخلف السالمة وبالتالي 

فان احللول متواجدة. 
من جهة أخرى يصل اليوم 
مراقب مب���اراة النهائي الهندي 
كول جوتام لوضع التقرير بشأن 
امللعب الذي سيستضيف املباراة، 
وسيكون األقرب الستضافتها 

ستاد جابر. 
وقد نفت مصادر ل� »االنباء« 
ان تكون هناك نية لنقل املباراة 
من الكويت إلى سورية وان هذا 
احلل البديل لم يضعه االحتاد 
اآلسيوي في حسبانه نهائيا ألنه 
يعلم إمكانات الكويت في تنظيم 
أي بطولة قاري���ة وليس فقط 

تنظيم مباراة واحدة. 

عبدالعزيز املشعان يحتاج إلى الراحة 3 أيام

فهد الدوسري
تختتم اليوم منافس���ات اجلولة السادسة من 
ال���دوري املمتاز بإقامة لقاءي���ن، يجمع األول بني 
القادس���ية والس���احل في أبوحليفة، فيما يواجه 
كاظمة النصر على ستاد الصداقة والسالم، وستبدأ 
املباراتان في ال� 5:35 مساء. يدخل القادسية مباراته 
اليوم بروح عالية بعد سلسلة من االنتصارات املهمة 
التي حققها في الفترة األخيرة سواء على املستوى 
احمللي او اآلسيوي، فعلى املستوى احمللي يتربع 
على عرش صدارة الدوري برصيد 12 نقطة بفارق 
األهداف عن مالحقيه كاظمة والعربي، بعد حتقيقه 
لفوز مهم وغال على حس���اب الساملية في اجلولة 
املاضية قوامه أربعة أهداف نظيفة، وعلى املستوى 

اآلسيوي فقد جنح في التأهل الى نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي على حساب الرفاع البحريني اثر فوزه 

عليه في اياب الدور نصف النهائي 4 1.
ومن املنتظر أن تكون املباراة مبثابة التحضير 
لألصفر قبل مواجهته املرتقبة في نهائي كأس االحتاد 
اآلسيوي امام االحتاد السوري هنا في الكويت 6 
نوفمب���ر املقبل، ولذلك يدرك اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الوطني محمد إبراهيم أهمية املباراة، النها 
س���تكون األخيرة لفريقه في الدوري قبل توقفه 
حتى مطلع ديسمبر املقبل استعدادا لتحضيرات 
منتخبنا الوطني لبطولة كأس اخلليج ال� 20 في 
اليمن 22 نوفمبر املقبل، وعليه يس���عى األصفر 
لتتويج جهوده بالبقاء في صدارة الترتيب فضال 

عن انها ستكون عامال مساعدا لرفع الروح املعنوية 
لالعبني قبيل نهائي كأس االحتاد اآلسيوي.

في املقابل يسعى الس���احل الذي يدخل اللقاء 
برصيد 5 نقاط في املركز اخلامس لتقدمي مستوى 
مياثل ذلك العرض الذي قدمه أمام العربي في اجلولة 
املاضية والتي أحرجه فيها وحبس أنفاس جماهيره 
حتى الدقائق األخيرة، ولكن الوضع س���يختلف 
متاما مع أصحاب األرض، ألنهم سيواجهون فريقا 
قويا سجل في اجلوالت اخلمس املاضية 13 هدفا 
وهو ما يدل على القوة الهجومية للقادسية والتي 
يعلمه���ا ويدركها اجلميع، ولذل���ك من املنتظر أن 
يسعى مدرب الساحل الكرواتي كوجلانني لتأمني 
منطقته الدفاعية بش���كل أفضل مع االعتماد على 

الهجمات املرتدة التي يس���عى العبوه الستغاللها 
بالشكل املطلوب.

على أرضه وبني جماهيره يسعى كاظمة القتناص 
الف����وز واضافة نقاط املباراة كاملة لرصيده لضمان 
البقاء ضمن دائرة املنافسة بل والعودة مجددا للصدارة 
التي تنازل عنها بفارق األهداف للقادسية وبرصيد 
مش����ترك 12 نقطة، وكان البرتقالي قد تعرض ملطب 
هوائي ش����ديد بخس����ارته امام الكويت 1-3 وهو ما 
س����اهم بش����كل أو بآخر في زيادة شدة املنافسة بني 

الفرق السيما فرق املقدمة.
وعل����ى اجلبهة األخرى يس����عى النصر ملواصلة 
صحوته املتأخرة التي بدأها على حس����اب اجلهراء 

في اجلولة املاضية.

النواف : مواصلة التنسيق مع االتحادات 
الدولية والقارية للشرطة 

العيسى ثالث الموتوكروس بأميركا

الفحيحيل يهزم »يد« النصر

ثم���ن رئي���س االحت���اد 
الرياضي األوروبي للشرطة 
لوك سميرز مشاركة الفريق 
الشيخ أحمد النواف رئيس 
االحتادين الدولي والكويتي 
للشرطة والوفد املرافق له في 
اجتماع اجلمعية العمومية ال� 

34 لالحتاد األوروبي.
وأشار سميرز إلى أن تلبية 
الفريق الشيخ أحمد النواف 
الدعوة حلضور اجتماعات 
اجلم�ع��ية العمومية لالحتاد 
األوروبي للشرطة ومشاركته 
الدول األعضاء لهذا احلدث، 
ت���دل على عم���ق العالقات 

الثنائية والتواصل الدائم والتنسيق بني االحتادين الدولي واألوروبي 
للش���رطة على املستوى الرئاس���ي مبا يخدم الرياضة الشرطية 
ويساهم في تطورها. من جانبه أوضح النواف أنه لم يتردد حلظة 
في قبول الدعوة التي وجهها له رئيس وأعضاء االحتاد األوروبي 
حلضور اجتماع اجلمعية العمومية بوفد رسمي برئاسته ويضم 
في عضويته العقيد عبدالرحمن احلقان نائب رئيس احتاد الشرطة 
واملقدم نبيل الش���طي األمني العام املساعد لالحتاد الدولي ومدير 

املكتب الرئاسي ووليد الصانع أمني صندوق االحتاد.

احرز متسابق الدراجات النارية الشاب سعد العيسى املركز الثالث 
في أول مشاركة له ببطولة أميركية لرياضة ال� )موتوكروس( للدراجات 

النارية التي أقيمت في مدينة تافت بوالية كاليفورنيا.
وأعرب العيس���ى )19 عاما( في اتص���ال هاتفي مع »كونا« عن 
س���عادته ورضاه عما قدمه من مس���توى فني ف���ي هذه البطولة 
وحتقيق هذا املركز املتقدم بعد منافسة قوية مع أفضل متسابقي 

الدراجات النارية األميركيني.

فاز الفحيحيل على النصر 31 � 30 وس���جل عبدالرحمن نشمي 
هدف الف���وز من رمية جزاء ولم يس���تطع األحمر في آخر دقيقة 
ونصف الدقيقة من زيادة فارق األهداف في ظل نقص العبني من 
العنابي بس���بب اعتراض مدرب النصر رشيد شريح على قرارات 

احلكام، وأيضا املشرف نايف العتيبي ليلعب ناقصا العبني.
رفع الفحيحيل رصيده الى 4 نقاط متس���اويا مع الكويت عند 
انطالق األس���بوع الثالث من البطولة التنشيطية لكرة اليد وبقي 

النصر دون رصيد من النقاط.

هوكي الجليد يواجه هونغ كونغ في بانكوك

»البحري« كرم أبطال الدراجات المائية

وعبدالعزيز الش���تيل واحمد 
العجمي وجاس���م العوضي 
وعبداهلل النومان وانور العطار 
وحس���ني باقر وخالد الزيدان 
وش���عيب ش���عيب ويوسف 

الكندري.
م���ن جهته، ق���ال الرئيس 
الفخري للجنة هوكي اجلليد 
الش���يخ جابر بندر اجلابر ان 
املستوى الفني للمنتخب جيد 
ويتصاعد بشكل يبشر باخلير 
قبل املشاركة في دورة األلعاب 
اآلس���يوية الشتوية السابعة 
التي تستضيفها كازاخستان 
نهاية العام احلالي، متمنيا ان 
البطولة  املنتخب لقب  يحرز 

احلالية.

الوطني عبدالقادر حمد النجار 
التحديات التي واجهت املنتخب 
الفني والالعبني  ودور اجلهاز 
ف���ي جتاوزها، كم���ا ألقى كل 
من بط���ل الفورموال الربيعان 
وبطل الدراجات املائية بوربيع 
كلمتني أشادا فيهما بدور النادي 

والهيئة.

وعبداهلل الزي���دان وعبداهلل 
املراغي وفيصل عطاهلل ومشعل 
العجم���ي وس���الم العجم���ي 

النادي.
وقد أشاد الفهد باإلجنازات 
الت���ي حتققت وبدع���م الهيئة 
العام���ة للش���باب والرياضة 
وبيت التمويل الكويتي ووسائل 

الصحافة واإلعالم.
كما استعرض رئيس اللجنة 
البحرية في النادي واملنتخب 

الوطني  يخوض منتخبنا 
لهوكي اجلليد اليوم مواجهة 
قوية امام هونغ كونغ في اليوم 
االول لبطولة بانكوك العاشرة 
التي تستضيفها تايلند من 25 

الى 31 اجلاري.
وق���ال م���درب املنتخ���ب 
التش���يكي يان بريش���تا ان 
الالعبني مس���تعدين لتقدمي 
مس���توى جيد ف���ي البطولة 
ونسعى للفوز على هونغ كونغ 
اليوم بعد ان اختار للبطولة 
20 العبا هم: عبدالعزيز الزلزلة 
وجاس���م الصراف وجاس���م 
دش���تي )حلراس���ة املرمى(، 
ومحم���د العجم���ي »الكابنت« 
ومحمد الدعيج ومحمد الشطي 

احتفل النادي البحري اول 
من أمس بتكرمي املنتخب الوطني 
للدراجات املائية مبناسبة فوزه 
باملركز الثاني عامليا في نهائيات 
بطولة العالم للدراجات املائية 
التي أقيمت في والية أريزونا 
األميركية مطلع الشهر اجلاري، 
وتكرمي البطل العاملي املخضرم 
يوسف الربيعان لفوزه باملركز 
الثاني في بطولة العالم لزوارق 
الفورموال 2 التي اختتمت في 
س���بتمبر املاضي في إيطاليا، 
الدولي  البطل  وكذلك تك���رمي 
النادي سعود  للشراع والعب 
املس���عود لف���وزه بامليدالية 
ف���ي دورة األلعاب  الذهبي���ة 
الشاطئية اخلليجية األولى التي 
أقيمت مؤخرا في البحرين إلى 
جانب تك���رمي األجهزة الفنية 
العامة  والتدريبية والهيئ���ة 
للش���باب والرياض���ة وبيت 

التمويل.
وكان احلف���ل حتت رعاية 
رئيس النادي اللواء فهد الفهد 
إدارة  بحضور أعضاء مجلس 

البندر: نتمنى تحقيق اللقب اآلسيوي األول

الشيخ جابر بندر اجلابر

فهد الفهد مكرما أحد األبطال

الفريق الشيخ أحمد النواف

مبارك الخالدي ـ عبداهلل العنزي 
استعاد العربي صدارة الدوري 
املمت����از »مؤقتا« بع����د ان حقق 
انتصارا مهما على مضيفه الساملية 
بهدف مقابل ال ش����يء على ستاد 
ثامر وذلك في اجلولة السادس����ة 
من عمر املس����ابقة، ورفع العربي 
رصيده الى 15 نقطة في حني بقي 

الساملية على نقاطه ال� 4. 
وفي نفس اجلولة وعلى ستاد 
الكويت بثالث  العيار عاد  مبارك 
نق����اط كاملة بع����د ان تغلب على 
اجلهراء بهدف نظيف ليرفع االبيض 
رصيده الى 13 نقطة في حني استمر 

اجلهراء أخيرا بدون اي نقطة. 
في مباراة العربي والس����املية 
جنح مهاجم االخضر خالد خلف في 
ترجمة افضلية فريقه خالل الشوط 
األول وسجل هدف السبق بعد ان 
ارتقى لعرضية منوذجية من حسني 
املوسوي ووضعها برأسه مبرمى 
حارس الساملية حميد القالف الذي 
حاول في ابعادها ولكن من دون 
جدوى »45«، واستحق العربي ان 
ينهي هذا الشوط متقدما بالهدف 
بعد ان سيطر على مجريات اللعب 
بفضل حتركات الثالثي خالد خلف 
وحسني املوسوي وعلي مقصيد 
الذي قدم اداء مميزا اس����تطاع به 
ي����ؤدي دور صان����ع االلعاب  ان 
بجدارة في ظل غياب محمد جراغ 
املوقوف، وحاول العربي التسجيل 
منذ بداية الشوط عبر تسديدات 
خلف ومقصيد اال ان براعة حميد 
القالف حالت دون افتتاح التسجيل 

للعربي في وقت مبكر.
وفي الشوط الثاني فرط حسني 
املوسوي في فرصة تسجيل الهدف 

اليمنى اال ان هذه احملاوالت لم يكتب 
النجاح بفضل استبسال خط  لها 
الدفاع اجلهراوي الذي لعب بأسلوب 
الضغط على حامل الكرة االمر الذي 
اجبر العبي االبيض على التسديد 
من بعد حيث كان سطام احلسيني 
في املرصاد بهذه الكرات وكانت اولى 
احملاوالت للبرازيلي روجيرو في 
الدقيقة »8« حيث توغل من العمق 
وس����دد بقوة وجنح احلسيني في 
الى ركنية تلتها تسديدة  ابعادها 
اخرى من اسماعيل العجمي ابعدها 
احلسيني ببراعة ثم حسني حاكم 
في الدقيقة »23« وكانت في احضان 
املتألق احلسيني. وعاد وليد علي 
للتس����ديد مجددا اال ان احلسيني 
ابعده����ا بقبضة يديه واتت اخطر 
احملاوالت في الدقيقة »43« حيث 
فشل العجمي في استثمار فرصة 
سانحة داخل منطقة ال� 6 ياردات 
ولم تكن للجهراء في هذا الشوط 
اي محاول����ة تذكر عل����ى دفاعات 
االبيض. وفي الشوط الثاني اثبت 
مدرب الكوي����ت البرتغالي موراو 
حنكت����ه التدريبية بادخاله خالد 
عجب وبش����ار عب����داهلل بدال من 
القحطاني  الكندري وناصر  علي 
فاستطاع املميز عجب ان يسجل 
الهدف الوحيد في املباراة بعد ان 
تابع عرضية وليد علي التي فشل 
سطام احلسيني في ابعادها بالشكل 
السليم لتصل الى عجب الذي لم 
يجد صعوبة في ايداعها بش����باك 
اجلهراء »64«، واستطاع الكويت 
ان يحافظ على هذا الهدف الى نهاية 
املباراة بفضل براعة خالد الفضلي 
الذي تصدى لتسديدة فهد باجيه 

في الوقت بدل الضائع.

متوسط املستوى بني الفريقني وكان 
الكويت االكثر استحواذا على الكرة 
بفضل حتركات رباعي خط الوسط 
بقي����ادة جراح العتيق����ي وناصر 
القحطان����ي والبرازيلي روجيرو 
وبتق����دم وليد علي م����ن اجلبهة 
اليسرى وحسني حاكم من اجلهة 

العازم����ي وضغ����ط الفريق بقوة 
على مرمى خالد الرش����يدي الذي 
تألق بشكل كبير بابعاده تسديدة 
العازمي الى ركنية. وحاول مدرب 
العربي البرزايلي كابو الذي تابع 
التوالي له  الثالثة عل����ى  املباراة 
ان  املدرجات بسبب االيقاف،  من 

يخفف الضغط على فريقه باشراكه 
خالد عبدالقدوس وحسني الغريب 
بدال من املوسوي وفهد احلشاش، 
لينجح العربي في حتقيق فوز مهم 
على الساملية وضعه في الصدارة 
ولو مؤقتا. أما في مباراة الكويت 
واجلهراء فقد جاء الش����وط االول 

الثاني لفريق����ه عندما اهدر ركلة 
اجلزاء التي تسبب بها خالد خلف 
ولم يتردد احلكم حمد بوجروة في 
احتسابها، اال ان املوسوي سددها 
برعونة خارج املرمى »68«، وبعد 
هذه الركلة س����يطر الساملية على 
املباراة بدخول مشاري  مجريات 

جيهانجير يشيد بنجاح بطولة شيخة السعد

األمير يرعى بطولة
األمير الوالد لإلسكواش

ذهبية لـ »سكيت« في الجائزة 
الكبرى بكازاخستان

أحرز املنتخب الوطني لرماية »سكيت« ميدالية ذهبية ثانية 
في بطولة اجلائزة الكبرى لألطباق الطائرة التي اختتمت في 

العاصمة الكازاخستانية )املاتي(.
وجاءت امليدالية الذهبية عن طريق الرماة: صالح املطيري 
وزيد املطيري وعبداهلل الرش���يدي بإصابة 349 طبقا من 375 
طبقا، بينما حل املنتخب الكازاخستاني ثانيا ب� 328 طبقا، تاله 

املنتخب الروسي ثالثا ب� 326 طبقا.
وأش���اد أمني الس���ر العام في نادي الرماية عبيد العصيمي 
باجلهود التي بذلها فريق السكيت لتحقيق هذا االجناز املشرف 
للرماية الكويتية في هذا التجمع الرياضي مبشاركة نخبة كبيرة 

من ابطال العالم في اللعبة.
وأثنى على دور بقية الرماة في املس���ابقات املاضية الذين 
حققوا خاللها 4 ميداليات اخرى لتكون حصيلة الكويت في هذه 

البطولة 5 ميداليات بينها ذهبيتان وفضيتان وبرونزية. 

الكويت يواصل صحوته ويحقق فوزًا مهمًا على مضيفه الجهراء

العربي يهزم السالمية ويتصدر الممتاز »مؤقتاً«

القادسية ضيفاً ثقيالً على الساحل.. وكاظمة يبحث عن »النصر«

)عادل يعقوب(رأسية خالد خلف تعانق شباك الساملية رغم محاولة حميد القالف


