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النصر والسالمية يواجهان خيطان واليرموك
مبارك الخالدي

تنطلق في الـ 5:35 مساء اليوم اجلولة الثامنة 
من املجموعة االولى لبطولة كأس االحتاد بكرة 
القدم باقامة مبارتني، حيــــث يلتقي النصر )16 
نقطــــة( خيطان )3 نقاط( على ملعب التضامن، 
كما يستضيف الساملية )9 نقاط( اليرموك اخلالي 
رصيده من النقاط، ويسعى النصر الى مواصلة 
عروضه القويــــة التي مكنته من احتالل صدارة 
املجموعة بفضل االداء الفني اجليد الذي يقدمه 

الفريق بقيادة الوطني علي الشمري.

ويتطلع الساملية الى العودة الى االنتصارات 
والتقدم الى فرق املقدمة على حســــاب اليرموك 
الذي لم يقدم شيئا خالل البطولة السباب فنية 
والسماوي مبا ميلك من العبني قادرين على كسب 
نقاط املباراة. وأجلت جلنة املسابقات في اجتماعها 
أمس املبــــاراة الثالثة بني كاظمة والعربي والتي 
كانــــت مقررة اليوم بســــبب افتقاد كال الفريقني 
للعديد من العبيهم املتواجدين مع املنتخب الوطني 
الذي يستعد لـ »خليجي20« واألوملبي املشارك 

في آسياد غوانزو.

السالمية بطل كراتيه الناشئين والشباب

»اآلسيوي« يشدد على حضور
المرشحين لجائزة أفضل العب

 كأس أبطال آسيا بيد سيونغنام 

شيكاباال خارج تشكيلة »الفراعنة« أمام أستراليا

عاشور يدعو الفهد إلى مهرجان اعتزاله

فاز الســــاملية بلقب بطولة احتاد الكراتيه االولى 
للناشئني والشباب التي اختتمت أول من أمس مبشاركة 
400 العب مثلوا 14 ناديا، وجمع الســــاملية 37 نقطة 
والقادســــية ثانيا بـ 33 نقطة واليرموك ثالثا بـ 28 
نقطة، بينما فاز الفحيحيل بكأس الفريق املثالي، وقام 
بتتويج األبطال نائــــب رئيس مجلس إدارة االحتاد 

عماد بهبهاني وامني السر خلف السعيدي.
وفي منافسات اليوم االخير، حصل الكويت على 
املركز األول في منافسات قتال فرق ناشئني والقادسية 

الثاني فيما تقاسم اليرموك والساملية املركز الثالث، 
وفي نفس املنافسات للشباب متكن القادسية من خطف 
املركز االول وجاء خلفه اليرموك ثانيا ثم الفحيحيل 
والساملية ثالثا. وقال أمني سر االحتاد خلف السعيدي 
ان البطولة شهدت منافسة قوية بني جميع الالعبني 
مبشاركة جميع األندية ولم يحسم اللقب إال في اليوم 
االخير مشيرا إلى ان الكراتيه ال يوجد فيها بطل ثابت 
ففي كل بطولة نشــــاهد بطال جديدا ما يدل على قوة 

اللعبة وتطورها من موسم آلخر.

أكد رئيس االحتاد اآلسيوي لكرة القدم محمد 
بن همام أهمية معايير جائزة الفوز بجائزة أفضل 
العب في القارة اآلســـيوية، خاصـــة فيما يتعلق 
بتأكيـــد حضور الالعب الى حفل توزيع اجلوائز. 
وقال بن همام هذه فلسفة االحتاد اآلسيوي للعبة 
في دعـــوة الالعبني القادريـــن على حضور حفل 
توزيع اجلوائز إذا غاب الالعب فإن األمر سيصبح 
مثل حفل الزفاف الذي يغيب عنه العريس وسط 

حضور العديد من الضيوف.
وأضاف هنالك ما يتراوح بني 400 و500 شخص 
ينتظرون في قاعة االحتفال من أجل تهنئة الالعب على 
إجنازه وجناحه، ولكن اذا غاب الضيف الرئيسي فإن 
احلفل سيكون عدمي القيمة. اجلدير بالذكر ان النجم 
بدر املطوع في مقدمة الالعبني املرشحني للجائزة إال 
ان ظروف مشاركته مع األزرق الذي يستعد خلوض 

منافسات خليجي 20 رمبا حتول دون مشاركته.

احرز ســـيونغنام ايلهوا تشـــومنا الكوري 
اجلنوبي دوري ابطال آسيا لكرة القدم بفوزه على 
زوب اهان االيراني 3-1 في املباراة النهائية التي 

اقيمت امس على امللعب الوطني في طوكيو.

وسجل ساشا اونيينوفســـكي )29( وبيون 
كوك تشو )53( وكيم شـــيول هو )83( اهداف 
سيونغنام، ومحمد رضا خاالتباري )67( هدف 

زوب اهان.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
اســــتبعد اجلهاز الفني ملنتخب مصر لكرة القدم 
جنم الزمالك محمود عبدالرازق »شيكاباال« دون إجراء 
فحوصات طبية عليه بسبب عدم حضوره للمعسكر. 
وقال أحمد ماجد طبيب املنتخب: »شيكاباال لم يحضر 
أساسا للمعســــكر، ولم جنر فحوصات على الالعب 
للتأكد مــــن إصابته ولكننا اكتفينــــا بتقرير اجلهاز 
الطبي للزمالك وقررنا تركــــه ملنحه فرصة للعالج 

بنفسه خارج املنتخب«.
وكان املدير الفني للزمالك حسام حسن قد طالب 
حســــن شــــحاتة املدير الفني للمنتخب بعدم الدفع 
بشيكاباال في املباراة الودية أمام أستراليا يوم االربعاء 

املقبــــل، مبررا ذلك بأن الالعب مصــــاب وأن املباراة 
غير مهمة.

من جانبــــه، قال مدرب املنتخــــب حمادة صدقي 
إن اجلهــــاز الفني قرر عدم اســــتدعاء أي العب بديل 
لشيكاباال. وأضاف »قررنا االكتفاء بالالعبني املوجودين 

في القائمة ملواجهة أستراليا«.
وفي سياق اإلصابات، أعلن طبيب املنتخب د.احمد 
ماجد أن حارس الزمالك عبد الواحد السيد يستكمل 
عالجه داخل معسكر املنتخب، ولن يخرج من القائمة. 
وكان السيد قد اشتكى من شد في عضالت الفخذ قبل 
مباراة اإلسماعيلي بالدوري املمتاز، قبل أن يشارك 

في املباراة وتعاوده اآلالم.

استقبل الشيخ طالل الفهد رئيس احتاد كرة القدم 
مبكتبه باالحتاد حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بالنادي العربي والفحيحيل الســـابق عبداهلل عاشور 
حيث قدم الدعوة للفهد حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس 

الوزراء للشؤون االقتصادية والتنمية على هامش اللقاء 
الذي سيجمع الكويت والفحيحيل احملدد له 25 نوفمبر 
اجلاري بســـتاد نادي الكويت، وفي نهاية اللقاء شكر 
عبداهلل عاشور الشيخ طالل الفهد على دعم مهرجان 

تكرميه وقدم له درعا تذكارية بهذه املناسبة.

عماد بهبهاني ود.عبداهلل الطريجي يتوسطان الفريق البطل

الشيخ طالل الفهد يتلقى درعا من عبداهلل عاشور

األزرق يطل من جديد عبر مواجهة ودية مطلوبة أمام الهند اليوم

)أ.پ( سائق »فيراري« االسباني فيرناندو ألونسو عينه على التتويج باللقب العاملي في أبوظبي اليوم 

مبارك الخالدي
الوطني  يخوض منتخبنـــا 
لكـــرة القدم فـــي الرابعة عصر 
اليوم جتربته اإلعدادية االولى 
أمام منتخـــب الهند على ملعب 
بني ياس مبعسكره املقام حاليا 
مبدينة أبوظبي اإلماراتية، وذلك 
للمشاركة في »خليجي 20« املقرر 

انطالقها في اليمن 22 اجلاري.
وســـيلتقي األزرق األربعاء 
املقبل املنتخب العراقي في ختام 

جتاربه قبل التوجه الى عدن.
وكان األزرق قـــد وصل الى 
العاصمـــة اإلماراتيـــة أبوظبي 
األســـبوع املاضي لالنتظام في 
معســـكر إعـــدادي قبل خوض 

منافسات البطولة اخلليجية.
ومن املنتظر ان يقف اجلهاز 
الفني لألزرق بقيـــادة الصربي 
غوران توڤاريتش ومســـاعده 
عبدالعزيز حمـــادة على احلالة 
الفنيـــة لالعبينا قبـــل ان يقرر 
اختيار التشكيلة املناسبة التي 

يخوض بها مباريات البطولة.
وكان غوران قد شاهد مباراة 
املنتخبني العراقي والهندي التي 
أقيمت قبل يومني وفاز بها املنتخب 
العراقي 2ـ  0. ومباراة اليوم هي 
الظهور األول لألزرق منذ مواجهته 
أمام ڤيتنام التي فاز بها األزرق 

3 ـ 0 الشهر املاضي.
وال يعاني األزرق من إصابات 
تذكر بني صفوفه سوى الالعبني 
احمد عجب ووليد علي اللذين من 
املقرر ان يدخال التدريبات بصورة 

منفردة بعد شفائهما.

قام ملك البحريـــن حمد بن 
عيســـى آل خليفـــة أمس االول 
بزيارة إلى مضمار مرسى ياس 
الذي يستضيف سباق اجلائزة 
الكبرى الذي يقام اليوم في املرحلة 
األخيرة من بطولة العالم لسباقات 
سيارات فورموال1، وذلك في إطار 

زيارته احلالية لدولة اإلمارات.
البحرين  وجاءت زيارة ملك 
تلبيـــة لدعوة تلقاهـــا من ولي 
عهد أبوظبي نائب القائد األعلى 
للقوات املسلحة بدولة اإلمارات 
الفريق أول الشيخ محمد بن زايد 
والذي كان في مقدمة مستقبلي 
إلى  البحرين لدى وصوله  ملك 

املضمار.
وكان فـــي االســـتقبال كبار 
املسؤولني باملضمار، وتابع ملك 
البحرين والشيخ محمد بن زايد، 
من قاعـــة كبار الزوار، التجارب 
احلرة للسباق التي جرت أمس 

االول.
وذكرت وكالة األنباء البحرينية 
أن ملك البحرين أشاد بكل اجلهود 
التي بذلتها اإلمارات لتهيئة أفضل 
اإلمكانيات والتسهيالت النطالق 
سباق فورموال1 كما أشاد مبضمار 
البحرين الدولي ومضمار مرسى 
ياس اللذين يشكالن إضافة نوعية 

في سباقات فورموال1.
فيغضون ذلك، تفوق البريطاني 
لويس هاميلتون سائق مكالرين 
الثالثة اآلخرين  على املرشحني 
للقب بطولـــة العالم للفورموال 
1 أمس االول بعدما سجل أفضل 

زمن في التجارب احلرة.

ندا ومحمد راشد ويعقوب الطاهر 
وعامر املعتوق وخالد القحطاني 
خلط الدفـــاع وعبداهلل البريكي 
وعبداهلل الشمالي وفهد العنزي 
وجراح العتيقي وصالح الشيخ 
وفهد األنصـــاري وطالل العامر 
ووليد علي وعبدالعزيز املشعان 
خلط الوسط وبدر املطوع وحمد 
العنزي وخالد خلف ويوســـف 

الثانية من التجارب احلرة التي 
انطلقت في ضوء النهار وانتهت 

في الظالم. 
وكان االملاني سيباســـتيان 
فيتل ســـائق ردر بول والفائز 
العام املاضي  أبوظبي  بســـباق 
هو األســـرع في اجلولة األولى 
للتجارب احلرة عندما سجل دقيقة 
واحدة و42.760 ثانية لكنه تبادل 
موقعه مع هاميلتون ليحتل املركز 

ومن املتوقع ان يدفع غوران 
بعناصره األساسية اليوم لضيق 
الوقت الفاصل عن البطولة من 
جهة وملعرفة توڤاريتش بإمكانيات 
العبيه من جهـــة اخرى، حيث 
ضمت قائمة األزرق الالعبني خالد 
الرشيدي ونواف اخلالدي ومحمد 
الصالل حلراســـة املرمى وفهد 
عوض واحمد الرشيدي ومساعد 

الذي  ويجب على هاميلتون 
يحتل املركز الرابع في الترتيب 
العـــام الفـــوز بالســـباق اليوم 
للحفاظ على اماله الضئيلة في 
الفـــوز باللقب للمرة الثانية في 

مشواره.
وقطع هاميلتون بطل العالم 
2008 مسافة حلبة مرسى ياس 
حتت االضواء الكاشفة في دقيقة 
واحدة و40.888 ثانية خالل اجلولة 

ناصر خلط الهجوم.

دعم حكومي لألزرق

وكان وزير اخلارجية الشيخ 
قـــد زار بعثة  د.محمد الصباح 
األزرق مبقر إقامتها بأبوظبي وشد 
من أزر الالعبني وطالبهم بالظهور 
بشكل مشـــرف يعكس اهتمام 
الكويتي بالتجمعات  الشـــباب 

الثاني بزمن قدره دقيقة واحدة 
و41.145 ثانية.

تتجه أنظار املاليني من عشاق 
سباقات سيارات فورموال1 اليوم 
صوب مضمار »يـــاس مارينا« 
التاريخـــي  الصـــراع  ملتابعـــة 
العالم  واملثير على لقب بطولة 
الكبـــرى( لفورموال1  )اجلائزة 

ملوسم 2010.
ولن تكون هذه هي املرة األولى 

اخلليجية بعيدا عن حسابات 
الفوز واخلســـارة باعتبار ان 
البطولـــة اخلليجيـــة حتظى 
باهتمام واسع من جميع شرائح 
املجتمـــع اخلليجي، وقد ثمن 
رئيس وأعضاء البعثة الزيارة 
ووعدوا بتقدمي أقصى ما لديهم 
لتمثيل الكـــرة الكويتية خير 

متثيل.

التي يتأخر فيها حسم اللقب 
العاملي حتى الســـباق األخير 
من املوســـم حيث ســـتكون 
املرة الرابعة في آخر خمســـة 

مواسم.
ولكنهـــا املـــرة األولى في 
تاريخ البطولة التي يشـــتعل 
فيها الصراع بني أربعة سائقني 
على اللقب حتى السباق األخير 

من املوسم.

األزرق يلتقي الهند وديًا اليوم

ملك البحرين يزور مضمار مرسى ياس لـ »فورموال« أبوظبي

في معسكره بأبوظبي استعدادًا للمشاركة في »خليجي 20«

»حسبة برمة« في ختام أكثر المواسم إثارة.. وهاميلتون األسرع في التجارب الحرة

الفواز: نسير على خطى
الفقيد باسل الصباح

ترأس امني ســــر نادي ربع 
امليل لسباق السيارات والدراجات 
الشيخ علي الفواز وفد النادي 
املشارك في اجلولة الثانية من 
بطولة البحريــــن للدراغ ريس 
والتــــي اختتمــــت منافســــاتها 
مســــاء امس االول فــــي حلبة 
صخير الدولية وشهدت اجلولة 
منافسة كويتية متميزة، وعبر 
الشيخ علي الفواز عن سعادته 
باملشاركة وقال: حتقق الهدف من 
املشاركة في هذه اجلولة وهو رفع 
الرايــــة الكويتية في هذا النوع 
الرياضــــات والتي عرفتها  من 
الكويت منتصــــف ثمانينيات 
القرن املاضي وليس بغريب ان 
يحقق ابطالنا مراكز متقدمة في 
مختلف الفئات. واضاف الفواز 
نحن اليوم ندعم هذه الرياضة 
ومن خالل موقعنا كمسؤولني 
الدعم في سبيل  سنواصل هذا 
رفع علم الكويت عاليا في مختلف 
مشاركتنا اخلارجية وسنعمل 
ايضا على تطوير رياضة الدراغ 
الرياضات  مــــن  ريس وغيرها 
امليكانيكية بالكويت كما سنعمل 

كمجلس ادارة وكمنتسبني للنادي 
على خطى فقيد الرياضة الشيخ 
باسل الصباح والذي كان الداعم 
احلقيقــــي لرياضة الســــيارات 

والدراجات بالكويت.
وفي الســــياق ذاتــــه، كانت 
نتائج املشاركة في أحداث اجلولة 
الثانيــــة من بطولــــة البحرين 
لسباق السيارات متميزة حيث 
وصل عدد املشاركني الكويتيني 
الى اكثر من تسع فرق موزعة 

على اكثر من ست فئات.

الشيخ علي الفواز

المال ينتقد مشاركة 200 رياضي كويتي 
في دورة آسيا تحت العلم األولمبي

اعتبر النائــــب صالح املال ان 
»مشــــاركة اكثر من 200 رياضي 
كويتي في دورة األلعاب اآلسيوية 
التي جترى اآلن في الصني ســــبة 
في جبني احلكومة، خصوصا ان 
املشاركة كانت حتت العلم االوملبي«، 
وقال املال في تصريح صحافي: »في 
افتتاح األلعاب اآلسيوية حدث ما 
حذرنــــا منه مرارا، فهناك من كان 
همه االول اذالل الكويت، فمن غير 
املنطقي ان تشارك الكويت دون رفع 

العلم وعزف النشيد الوطني«.
واستغرب املال: »تغليب املصالح 
الوطن،  الشخصية على مصلحة 

فهناك من بذل كل ما في وسعه من اجل اقناع احلكومة 
باملشاركة، واحملزن ان رئيس اللجنة االوملبية الكويتية 
الشيخ احمد الفهد، وهو نائب رئيس الوزراء للشؤون 
االقتصادية ووزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
كان شــــاهدا على احلدث، ومــــا تعرضت له الكويت 
من اذالل كان على مرأى ومســــمع الفهد«. ودعا املال: 
»احلكومة الى حتمل مسؤولياتها، الن قرار املشاركة 

الوزراء  كان حكوميــــا، ومجلس 
خضع لالشخاص الذين عمدوا الى 
تأليب الشارع ضد تطبيق قوانني 
الرياضة، ولو كان االمر على حساب 
الكويت وتاريخها وسمعتها، ولم 
تكن هذه املشاركة سابقة فقد شارك 
املنتخب االوملبي منذ اقل من شهر 
في بطولة آسيوية لكرة القدم، وال 
اهانة واضحة للكويت  انها  ريب 
وسيادتها وهو ما لم يحدث حتى 

اثناء الغزو العراقي الغاشم«.
وذكــــر املال: »ان حمــــل الوفد 
الكويتي املشارك في طابور عرض 
العلم األوملبي  األلعاب اآلسيوية 
اذالل للشعب الكويتي بأسره، وجرح غائر في ضمير 

كل وطني يعشق هذه االرض«.
وطالب املال: »احلكومة بتحمل مسؤولياتها جتاه 
قرار املشاركة في األلعاب اآلسيوية، والرسالة التي 
نريد ايصالها الى رئيس الوزراء مفادها ان ما يفعله 
الفهد نعتبره حتديا صارخا لسيادة الدولة، وسموك 

من سيتحمل املسؤولية«.

صالح املال


