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روماو: الجهراء عنيد واألهم النقاط الثالث

 بطولة األمير الوالد لإلسكواش تفتتح اليوم

طعون الحكومة والقادسية إلى 30 نوفمبر
مبارك الخالدي

حجزت الدائرة اإلدارية مبحكمة التمييز صباح 
امس الطعنني املقدمني من احلكومة ممثلة في ادارة 
الفتوى والتشريع ضد احلكم االستئنافي الصادر 
ملصلحة مجلسي ادارة ناديي الفحيحيل والشباب 

والذي ألغي مبوجبه قرار مجلس ادارة الهيئة العامة 
للش���باب والرياضة بحل مجلسي ادارة الناديني 
وكذلك الطعن املقدم من مجلس ادارة نادي القادسية 
السابق ضد القرار املذكور وذلك للحكم بجلسة 30 

نوفمبر املقبل.

البرتغالي روماو راض عن أداء الكويت

خالد الغربللي قدم أداء الفتا أمام الصليبخات

دوري الصاالت يشهد منافسات قوية

فيصل الشريان حصل على ضربة جزاء لم يحتسبها احلكم

عبداهلل املزين يشارك في البطولة ببطاقة »الوايلد كارد«

مبارك الخالدي
الكويت جوزيه  قال مدرب 
روماو بعد فوز فريقه اول من 
امس على اجلهراء في اجلولة 
السادسة من الدوري 1 - 0 اننا 
واجهنا فريقا عنيدا استطاع ان 
ينجح في اغالق منافذه الدفاعية 
طوال 60 دقيق���ه وهي الفترة 
التي احتجناها حتى حتصلنا 
على الهدف الذي أعتبره غاليا 

جدا.
واضاف: اننا في هذه املرحلة 
نضع امامنا هدفا محددا وهو 
استعادة الروح العاليه لالعبني 
وهذا ال يتأتي اال عبر حتقيق 
املباريات وبش���كل  الفوز في 
الروح  متتابع، ومتى ع���ادت 
لهم فباالم���كان حتقيق الفوز 
الت���ي يرغب  املتعة  وتق���دمي 
جماهير االبيض في مشاهدتها، 
وهذا بال شك يحتاج مزيدا من 
الوقت وعلى جماهيرنا الصبر 
ومواصلة املؤازرة والدعم حتى 

نصل الى حتقيق اهدافنا.
واوضح روم���ا ان اجلهاز 
الفني ينظر باهتمام الى نقاط 
املباريات في هذه املرحلة في ظل 
دخول مباريات الدوري مرحلة 
حساسة ألن فرق املقدمة تبحث 
عن النقاط وجتنب اخلسارة او 
التعادل ألنها ستكون سلبية 
جدا عل���ى الالعبني خاصة في 
هذا التوقيت. وعن اس���تبدال 
البرازيلي روجيريو، قال روماو 
بعد ان حتققت مصلحتنا في 
اراحة  اث���رت  اله���دف  احراز 

طشقند ـ طالل المحطب
المنتخب  تلق���ى 
ط�������ن���ي  ل��و ا
لل����ن�اش����ئي�ن 
ثقيلة  خس���ارة 
المنتخ���ب  م���ن 
العراقي 0-3 في الجولة الثانية 
من منافسات المجموعة الرابعة 
لبطولة كأس آس���يا للناشئين 
في المباراة التي جمعتهما أمس 
على ستاد »جار« في اوزبكستان، 
وبهذه النتيجة بقي منتخبنا على 
رصيده بنقطة وحيدة من تعادله 
امام االمارات، فيما اعلن العراقي 
تأهله الى الدور الالحق ب� 6 نقاط 
بعد فوزه في الجولة االولى على 
الصين 2 � 0، وسيلتقي االزرق مع 
الصين غدا في المباراة االخيرة 

له في الدور األول.
وقدم االزرق العش����ر دقائق 
االولى من الشوط االول بشكل 
جيد وكان االفضل، حيث كان هو 
المبادر الى الهجوم عبر النشط 
فيصل الش����ريان الذي تعرض 
لعرقلة داخل منطقة الجزاء من 
المدافع العراقي سامر سلمان اال 
ان الحكم الكوري الجنوبي لي 
مون لم يحتس����بها ركلة جزاء 
)6(، كما انه ألغى هدفا لمرزوق 
العجم����ي )9( بداعي التس����لل، 
وتحصل االزرق على 5 ركنيات 
لم يستغلها بالشكل الصحيح.

ومن ركلة ركنية للعراق ارتقى 
لها ضرغام إسماعيل ليضعها 
بقوة على يمين الحارس احمد 
عبداهلل )14( ويتسبب الهدف في 
تراجع معنويات العبينا ليفتقدوا 
التمرير الصحيح وهو ما أعطى 
االفضلية للمنتخب العراقي الذي 
امتاز العبوه بالمهارة والتمرير 

السريع بشكل جيد.
ومن إحدى الفرص الضائعة 
لألزرق ترتد الكرة بشكل سريع 
للمهاجم العراقي رسول حسين 

الذي أحسن استقبالها ليضعها 
فوق عبداهلل المتقدم )31( في 
ظل اعتقاد مدافعينا بوجود حالة 
تسلل وحاول العبونا تقليص 
الفارق قبل نهاية الشوط ويسدد 
فيصل سعيد بقوة اال ان كرته 
القائم االيس����ر  مرت بج����وار 

للحارس فهد طالب )37(.
وفي الشوط الثاني لم تنجح 
المنتخب في بدايته  محاوالت 
الف����ارق واصطدم  لتقلي����ص 
الق����وي للمنتخب  بالتنظي����م 

العراقي ما أدى النهيار معنويات 
العبينا مع مرور الوقت، ومن 
تس����ديدة قوية داخل المنطقة 

ينجح حسين عبداهلل في تعميق 
ج����راح االزرق بالهدف الثالث 
)64( وكاد العراقيون يضيفون 

هدفا رابع����ا لوال ان التوفيق 
وقف الى جانب الحارس احمد 
عبداهلل الذي تمكن من إبعاد 

أكثر من هدف.
ولم تفلح محاوالت المدرب 
ادغار بورغيس في تنشيط 
االزرق بإجرائه تبديالت لم 
المباراة،  تؤثر في نتيج���ة 
وكانت اخطر محاوالت االزرق 
التي  العازمي  تسديدة سعد 
نجح الح���ارس العراقي فهد 

طالب في إبعادها )86(.

األمثل لكسر الطريقة الدفاعية 
وبالفعل تفوق العبو الكويت على 
أنفسهم ووسعوا الفارق وسط 
تألق واضح من احلارس حسن 
الرشدان واجلناح األمين مشعل 
طه الذي حاول والده مس����اعد 
م����درب الصليبخات عباس طه 
أن يعط����ي احلارس خالد مدوه 
أسرار ابنه في التصويب ولكن 
االبن تفوق على والده ودك مرمى 
الصليبخات بسبعة أهداف في 
الشوط الثاني. أدار اللقاء احلكمان 

عصام ابل واحمد املطوع.
وفي اللقاء الذي جرى أمس 
تغلب العربي على خيطان 28-33 
)18-14( ليرفع األخضر رصيده 
إل����ى 4 نقاط  من مباراتني فيما 
بقي خيطان ف����ي املركز األخير 

دون رصيد من النقاط.
لم يج����د العرب����ي صعوبة 
الفوز واستطاع ان يفرض  في 
س����يطرته بعد آخر تعادل 8-8 
ليتقدم بعدها مس����تغال سرعة 
جنم املباراة األول طالل عباس 
إل����ى جانب عب����داهلل مصطفى 
وكان احلارس عبداهلل احللواجي 
حاضرا من خالل استبساله في 
املرمى ليتق����دم االخضر بفارق 

وصل إلى 7 أهداف.
وتقام الي����وم مباراة واحدة 
جتمع الصليبخات مع اليرموك 
في السادسة مساء وهي مؤجلة 

من األسبوع الثاني.

البالول لينتهي الشوط األول بفارق 
هدفني لألبيض.

وفي الش����وط الثاني انتفض 
الكويت وحول مدربه اللعب على 
اجلناحني عندما أش����رك جاس����م 
محمد الستغالل سرعته ومشعل 
طه لينفتح اللعب ما أعطى فرصة 
اكبر لعبداهلل الغربللي الذي اكتفى 
في الش����وط األول بالتمرير، لكن 
اختلف احلال في الش����وط الثاني 
التس����جيل  لي����زاول هوايته في 

الشباب يفوز على التضامن
في »الصاالت«

قاد احملترفان الرومانيان رازقان وباولو الشباب الى حتقيق 
فوز مستحق على التضامن 4-2 في اللقاء الذي جمعهما اول من 
امس ضمن منافسات دوري الصاالت. وجاءت اهداف الشباب 
عن طري���ق باولو جنم اللقاء األول الذي س���جل ثالثة أهداف 
فيما أضاف مواطنه رازقان الهدف الرابع، في حني سجل هدفي 

التضامن طارق الشافعي ومشاري مطر.
وأحكم الش���باب قبضته على املباراة م���ن البداية في ظل 
اصرار العبي���ه على حتقيق الفوز في الظه���ور االول لهم في 
النسخة الثانية للمسابقة بعد ان حلوا في مركز الوصافة في 

العام املاضي.
وأنهى الشباب الذي يقوده املدرب رائد عبدالرزاق الشوط 
االول لصاحله بثالثية نظيفة، وهي النتيجة التي أمنت الفوز 
مبكرا له اال ان مس���تواه تراجع كثيرا في الشوط الثاني الذي 
شهد سيطرة شبه كاملة للتضامن ولكنه لم يعرف طريقه نحو 
املرمى سوى مرتني. أدار اللقاء احلكم الدولي في لعبة الصاالت 

صالح مهدي وعاونه فيصل الشطي ومصعب الرشود.
م���ن جانبه ذكر رائد عبدالرزاق مدرب الش���باب ان العبيه 
استطاعوا استغالل نقاط الضعف في التضامن القتناص الفوز 
االول هذا املوسم، مبينا انه يثق بقدرة جميع عناصر الفريق. 
مبينا ان الثنائي الروماني لعبا دورا مهما س���واء من الناحية 
الدفاعية او الهجومية او تس���جيل األهداف، مش���يرا الى انهما 

يتميزان بعيدا عن الناحية الفنية بالعزمية واالصرار.
وتتواصل منافسات املسابقة في الثامنة والنصف مساء اليوم 

بلقاء يجمع كاظمة مع الساحل على صالة نادي اليرموك.

إل����ى جانب ش����قيقه خالد ليفتح 
الكوي����ت أكثر م����ن جبهة أرهقت 
دفاع الصليبخات ليتقدم األبيض 

بفارق خمسة أهداف.
وطلب مدرب الصليبخات خالد 
غلوم وقتا مستقطعا إليقاف املد 
األبيض م����ن خالل حتويل دفاعه 
إلى رجل لرجل من منتصف امللعب 
ولكن على ما يبدو أن عقاب الكويت 
طلب وقتا مستقطعا هو اآلخر بعد 
دقيقتني فقط ليعطي العبيه احلل 

الش����وط األول إلى جانب الدفاع 
بطريقة 5 - 1 بخروج عبدالناصر 
محبوب باجتاه العب اخلط اخللفي 
في الصليبخات مشاري طه للحد 
م����ن خطورته وان كان ذلك اوجد 
فجوة في الدفاع اس����تغلها خالد 
الس����عدي وصانع األلعاب حسني 
جاب����ر إال ان ثالثي الوس����ط في 
دفاع األبيض صححوا أخطاءهم 
ودافعوا بشكل جماعي ليبرز سعود 
العنبري بقوته الدفاعية إلى جانب 

حامد العمران
تشبث الكويت بصدارة املجموعة 
األولى في البطولة التنش����يطية 
لكرة اليد بعد فوزه املستحق على 
الصليبخات 33 - 28 )الشوط األول 
15 - 13( ف����ي املباراة التي أقيمت 
اول من أمس على صالة الش����هيد 
فهد األحمد في مقر االحتاد بالدعية. 
وبذلك رفع األبيض رصيده إلى 6 
نقاط لينف����رد بصدارة املجموعة 
فيما بقي الصليبخات على رصيده 

السابق بنقطتني.
كانت املباراة قمة في احلماس 
الفريقني على  ووض����ح إص����رار 
البداية  الف����وز وكان����ت  حتقيق 
اتبع  الذي  لصالح الصليبخ����ات 
املتق����دم إلبعاد  الدفاع  أس����لوب 
العبي اخلط اخللفي في األبيض 
عن منطقة املن����اورات إلى جانب 
تنفيذ الهجوم املرتد السريع لينجح 
الصليبخات في التقدم، لكن لم يدم 
تقدمه طويال بعد أن تدارك العبو 
الكويت أخطاءهم وبدأوا تطبيق 
تعليمات مدربهم اجلزائري كمال 
عق����اب ليكثروا التحرك دون كرة 
مع التقاطعات ليصل عبدالرحمن 
البالول إلى املرمى ويس����جل إلى 
جانب العبي اخلط اخللفي خالد 

البرك وخالد الغربللي.
الرغم من تألق حارس  وعلى 
الصليبخ����ات مبارك يوس����ف إال 
ان العبي الكويت اس����تطاعوا أن 
يس����جلوا ليتقدموا من منتصف 

 برعاية من صاحب السمو 
األمير الش���يخ صباح األحمد، 
تفتتح في الس���اعة ال� 6 مساء 
اليوم عل���ى اجلزيرة اخلضراء 
بطول���ة س���مو األمي���ر الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل الدولية 
لالسكواش، مبشاركة نخبة من 
الالعبني املصنفني األوائل على 
العالم وتستمر حتى 2 نوفمبر 

املقبل
 وقد وضعت اللجنة املنظمة 
العليا للبطولة برئاسة الشيخة 
فادي���ة الس���عد برنامجا مليئا 
باألح���داث للحف���ل االفتتاحي 
الذي سيحضره عدد كبير من 
الشخصيات. وستلقي الشيخة 
فادية كلمة بهذه املناسبة، كما 
سيلقي مدير البطولة علي الرندي 
كلم���ة. ويعتبر األوبريت الذي 
سيقدمه الفنان يوسف العماني 
احلدث األبرز في حفل االفتتاح 
كما سيقدم املغني »سال« عددا 
العماني  من أغنياته، وسيقدم 
وسال أغنية مش���تركة باللغة 

االجنليزية.
 وثمن الرندي الرعاية السامية 
لصاحب السمو األمير للبطولة 
الغالية على قلوب أهل الكويت 
جميع���ا، وقال: نفخ���ر جميعا 
بتنظيم بطولة سمو األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل - طيب 
اهلل ثراه - فقد كان لسموه مآثر 
كبيرة خاصة في دعمه للشباب 

والرياضة الكويتية.

الكبير  الالعب بعد املجه���ود 
الذي بذل���ه وحفاظا عليه من 
االصاب���ات المتيازه باملراوغة 
التي قد تعرضه لالصابة خاصة 

ان الفريق يعاني من عدد من 
االصابات بني العبيه ونحن ال 
نريد مزيدا من اخلس���ائر في 

هذا التوقيت.

 ويش���ارك العبن���ا عبداهلل 
البطول���ة ببطاقة  ف���ي  املزين 
وس���يلتقي  كارد«  »الوايل���د 
الفرنس���ي املصن���ف خامس���ا 
غريغوري غولتير. كما يلعب 
النجم املصري عمرو شبانة مع 
االسترالي ستيوارت بوسويل، 
واالس���ترالي كامي���رون بيلي 

مع مواطنه ريان كوس���كيللي، 
والبريطاني واملصنف رقم واحد 
نيك ماثيو مع اجلنوب أفريقي 

ستيفني كوبينجر.
 وتقام في الفترة الصباحية 
عل���ى مالع���ب مركز يوس���ف 
القادسية،  املش���اري في نادي 

4 مباريات.

مقصيد ينفي تصريحات الرندي
أكد رئيس اتحاد االس���كواش حسين مقصيد ان االتحاد لم 
يطلب مبالغ طائلة من الش���يخة فادية السعد رئيسة اللجنة 
العليا المنظمة لبطولة سمو األمير الوالد الشيخ سعد العبداهلل 

إلقامة البطولة على مالعب االتحاد.
وشدد على ان االتحاد لم يطلب من الشيخة فادية اي مبالغ 
طائلة سواء بكتب رسمية او باالتصال الشخصي، ونفى مقصيد 
نفيا قاطعا ما ذكره، مدير البطولة علي الرندي ونش���ر امس 
في الصحف من ان االتحاد طلب مبالغ مالية طائلة الستضافة 

مباريات البطولة على مالعبه.
ودعا مقصيد مدير البطولة الرندي الى ان يكون نزيها وأمينا 
في نقل الحقائق وال يطلق تصريحات او معلومات عارية تماما 
عن الصحة، وطالبه بأن يقدم اي مستندات او اثباتات او دليل 

على صحة كالمه.
وقال أتحدى ان يثبت الرندي صحة كالمه.

وطالب الش���يخة فادية الس���عد بإجراء تحقيق حول هذه 
التصريحات واالفتراءات التي أطلقها الرندي.

وش���دد مقصيد على انه كرئيس لالتحاد دائما يؤكد في كل 
مناسبة ان مالعب االتحاد تحت تصرف اللجنة المنظمة العليا 

لبطولة سمو األمير الوالد دون أي مقابل.
وأعلن مقصيد في ختام تصريحه ان االتحاد سيتخذ خالل 
اجتماع مجلس اإلدارة في األسبوع المقبل اإلجراءات القانونية 
ض���د علي الرندي بما يكفل حق االتحاد في الحفاظ على كيانه 

وسمعته.
وأعرب مقصيد عن أسفه لتزامن مثل هذه التصريحات مع 
افتتاح بطولة س���مو األمير الوالد، ودعا مقصيد الى الوقوف 
صفا واحدا لدعم البطولة والعمل من اجل إنجاحها وليس إثارة 
األحقاد والضغائن الت���ي يطلقها الرندي وأكد ان هذا الكالم ال 

يرضي الشيخة فادية السعد.

»الثالثة الرياضية« تقيم 
مهرجان ميني باسكيت

يق���ام في العاش����رة صباح 
الجمعة عل���ى صالة ن�ادي  غد 
المه��رج���ان األول  اليرم���وك 
لل�م�يني باس���كي����ت برعاي�ة 
ال��ق�ناة ال�ثالثة الرياضية برنامج 
»السلة في أسبوع« وبم�ش�اركة 
9 أندية ه���ي الكويت، العربي، 
كاظم���ه، اليرم���وك، الت�ضامن، 
الش���ب�اب  النصر،  الس���المية، 

ون��ادي الفتاة.
 ويش�هد الم�هرجان ال��عديد 
من الفق���رات التي ته���دف الى 
االرتقاء بمستوى اللعبة وحث 
المختلفة على االهتمام  األندية 
بالمراحل المبك���رة وتوجيههم 
التوجي���ه الصحيح لممارس���ة 

الرياضات المختلفة.
المباريات من دون  وستقام 
توقيت أو نتيج���ة حيث يبقى 
الغ���رض األساس���ي منه���ا هو 
التعريف باللعبة لدى الالعبين 
صغ���ار الس���ن وتدريبهم على 
المهارات األساس���ية وش���رح 

القوانين بصورة عملية.
»السلة في أسبوع« من اعداد 
وتقديم علي الشطي واخراج مالك 

اسد.

هزيمة قاسية ألزرق الناشئين أمام العراق بكأس آسيا

الكويت يهزم الصليبخات ويتصدر مجموعته في »اليد«

يلتقي الصين غدًا في ختام الدور األول

مباريات اليوم بالتوقيت المحلي
11أوزبكستان � طاجيكستان

11األردن � إندونيسيا
3إيران � سورية

3كوريا الشمالية � عمان


