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)أ.پ(األملاني سيباستيان ڤيتل على منصة التتويج ملك إسبانيا خوان كارلوس مع مواطنه فيرناندو ألونسو قبل السباق  

سائق »مرسيدس« األملاني مايكل شوماخر بعد خروجه من السباق إثر اصطدام سيارته

الرئيس بشار األسد يحمل الكأس مع العبي االحتاد

حسني عاشور

أنهى الموسم في صدارة الترتيب العام ليصبح أصغر بطل للعالم

ڤيتل يفوز بجائزة أبوظبي ويتوج بطالً لـ »الفورموال 1«

حس����م األملاني سيباستيان ڤيتل سائق ريد بول 
املوقف في جولة احلسم وتوج بطال للعالم في سباقات 
»فورموال 1« بفوزه باملركز األول لسباق جائزة ابوظبي 
الكبرى، اجلولة التاسعة عشرة واألخيرة من البطولة، 
امس على حلب����ة ياس مارينا. وأنهى ڤيتل البطولة 
برصي����د 256 نقطة، متقدما ب� 4 نقاط على س����ائق 
»فيراري« االسباني فرناندو الونسو بطل عامي 2005 
و2006 الذي حل س����ابعا في السباق. وشهد السباق 
حضور ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وملك اسبانيا 
خوان كارلوس ورئيس الوزراء اللبناني سعد احلريري 
وجنل الرئيس املصري جمال مبارك. وكان الونسو 
متصدرا للترتيب العام قبل انطالق السباق برصيد 
246 نقطة، يليه س����ائق »ريد بول« اآلخر االسترالي 
م����ارك ويبر )238 نقطة(، ثم ڤيت����ل وله 231 نقطة. 
وبات ڤيتل اصغر س����ائق يتوج باللقب العاملي في 
تاريخ »الفورم����وال 1« )23 عاما و164 يوما( متفوقا 
على البريطاني لويس هاميلتون الذي توج باللقب 
عام 2008 وعمره 23 عاما و300 يوم. اجلدير ذكره ان 
النظام اجلديد لتوزيع النقاط مينح بطل كل س����باق 

ابتداء من نسخة 2010 لبطولة العالم 25 نقطة، مقابل 
18 للوصيف، و15 للثالث، و12 للرابع، و10 للخامس، 
و8 للسادس، و6 للسابع، و4 للثامن. وسيطر ڤيتل 
على مجريات السباق متاما في ابوظبي، وكان قد اظهر 
تصميما فائقا منذ التجارب الرسمية اول من امس حني 
سجل اوقاتا رائعة منتزعا مركزه في طليعة املنطلقني، 
فحافظ على تركيزه طوال السباق ثم أنهاه في املركز 
االول مستفيدا من تكتيك خاطئ ل� »فيراري« متثل في 
دخول مبكر اللونسو الى املرآب فاحتجز معظم الوقت 
في مركز وس����ط الترتيب. وأنهى ڤيتل السباق أمام 
البريطانيني لويس هاميلتون وجنسون باتون بطلي 
العامني املاضيني على التوالي. وكانت انطالقة السباق 
قوية تخللها بعد ثوان فقط حادث اصطدام، فشهد احد 
املنعطفات زحمة لعدد من السيارات فضاقت املسافة 
على األملاني ميكايل شوماخر الذي اضطر الى استعمال 
املكابح فاستدارت سيارته في االجتاه املعاكس،  وقد 
جتنبه عدد من السائقني لكن ليوتزي لم يتمكن من 
ذلك فاصطدم به لينجو األملاني بأعجوبة اذ استقرت 

سيارة االيطالي فوق سيارته متاما.

تشكيلة شبه أساسية لغوران في بداية المباراةاألسد يزور االتحاد ويهنئه بكأس االتحاد اآلسيوي

األزرق يكتسح الهند بتساعية

رئيس الرفاع يتراجع عن استقالته

باعامر: اليمن سينافس على لقب »خليجي 20«

مازيمبي يواجه باتشوكا في مونديال األندية

المنامة ـ ناصر محمد
أعلن رئيس نادي الرفاع الشيخ 
عبداهلل بن خالد آل خليفة سحب 
اس���تقالته التي تقدم بها أخيرا 
واالستمرار في تكملة املشوار مع 
اخوانه أعضاء مجلس االدارة، جاء 
ذلك خالل املؤمتر الصحافي الذي 

عقده أمس االول بحضور رئيسي 
النادي السابقني الشيخ عبداهلل 
بن عيس���ى بن راشد آل خليفة 
والشيخ خالد بن خليفة آل خليفة 
وعدد من اعضاء الشرف ومجلس 
االدارة. حيث أعرب بن خالد عن 
عدوله عن االستقالة تقديرا لكل 

من طالبه وكتب عن موضوعه 
وأكد على جتاوبه مع املواقف التي 
ستكون محل اعتزازه وامتنانه، 
موضحا ان س���بب االستقالة لم 
يكن نتيجة مباراة أو ألس���باب 
مالية أو تعب، بل تسجيل موقف 

ودعوة التفاف صامتة.

توقع النجم السابق للمنتخب 
اليمني لكرة القدم عبداهلل باعامر 
أن يظهر منتخب بالده مبستوى 
جيد من الناحيتني الفنية والبدنية 
خالل مشواره املرتقب في بطولة 
العربي )خليجي  كأس اخلليج 

20( التي تنطلق في 22 اجلاري 
وتس���تمر حت���ى اخلامس من 

ديسمبر املقبل.
ونقلت وكالة األنباء اليمنية 
عن باعامر قوله: »هناك أكثر من 
سبب يجعلنا نتفاءل بأن يقدم 

منتخبنا الوطني أداء طيبا يشرف 
الك���رة اليمنية ف���ي هذا احملفل 
اخلليجي خاصة االس���تعدادات 
املنتخب  التي خاضه���ا  اجلادة 
الكرواتي  بقيادة مدربه اجلديد 

يوري ستريشكو.

سيتواجه مازميبي الكونغولي الدميوقراطي الذي 
توج بطال لدوري ابطال افريقيا للمرة الثانية على 
التوالي، مع باتشوكا املكسيكي بطل الكونكاكاف 
في الدور ربع النهائ���ي من بطولة العالم لالندية 
التي تقام من 8 الى 18 ديسمبر املقبل في العاصمة 
االماراتية أبوظب���ي. وكان مازميبي قد تعادل مع 

الترجي التونسي 1-1 في اياب نهائي أبطال افريقيا 
بعد فوزه عليه 5-0 ذهابا.

وهذه هي املرة الثانية التي يشارك فيها مازميبي 
في بطولة العالم بعد املوسم املاضي عندما خسر 
امام بطل آسيا بوهانغ سيتلرز الكوري اجلنوبي 

.2-1

القادسية يشكو جماهير االتحاد السوري

100 ألف جنيه باكورة حملة التبرعات للزمالك

خاطبت إدارة نادي القادسية االحتاد اآلسيوي 
لكرة القدم بشأن قيام جمهور االحتاد السوري في 
املباراة النهائية لكأس االحتاد اآلسيوي بتحطيم 538 
كرسيا من كراسي ستاد جابر في املقاعد املخصصة 
للجمهور السوري. وذكر وليد االنصاري امني السر 
ان هذا االمر مستغرب جدا السيما ان التكسير حدث 
في املباراة التي خرج فيها اجلمهور السوري سعيدا 
بالفوز بكأس االحتاد اآلس����يوي، وذكر ان مراقب 
املباراة قد اطل����ع على ذلك واخذ صورا حية لهذه 
االحداث وان نادي القادس����ية قد طلب من الهيئة 
العامة للشباب والرياضة تقريرا حول هذه االحداث 
وتكلفة اصالحها حتى يقوم االحتاد اآلسيوي باتخاذ 

االجراءات الالزمة كما ذكر ان النادي تلقى كتابا من 
االحتاد اآلسيوي يشير الى ثالث نقاط سلبية في 
املباراة النهائية وهي: اس����تخدام بعض اجلماهير 
ألشعة الليزر، اطالق دخان في بعض فترات املباراة 
من قبل بعض اجلماهير، القاء زجاجات املياه بعد 
انتهاء املباراة. من جانب آخر، انهت إدارة القادسية 
مع الهيئة اجراءات صرف رواتب االحتراف اجلزئي 
لالعبي النادي عن اشهر اغسطس وسبتمبر وأكتوبر. 
أما فيما يتعلق بالرواتب املتأخرة لالعبي النادي 
والتي تصل الى خمس����ة ش����هور فذكر االنصاري 
ان النادي قد تعاقد مع مكتب احملامي فهد السيار 

ملتابعة املوضوع قضائيا.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قرر اجلهاز الفن���ي للمنتخب املصري االول 
بقيادة حس���ن ش���حاتة فتح الباب لإلعالميني 
والصحافيني وجميع وس���ائل االعالم ملشاهدة 
مران املنتخب اليوم مبلعب الكلية احلربية.. وكان 
رئيس املجلس القومي للرياضة حسن صقر قد 
قام بزيارة مران املنتخب بستاد الكلية احلربية 
مس���اء االول من امس، مبرافقة رئيس االحتاد 
سمير زاهر، ملؤازرة املنتخب. ويؤدي املنتخب 
مرانه األساسي بستاد الكلية احلربية في الثامنة 
والنصف مساء اليوم استعدادا ملباراته الودية 
مع استراليا، في اطار استعدادات الفراعنة ملباراة 
جنوب افريقي���ا باجلولة الثالثة من التصفيات 
اإلفريقية املؤهلة لنهائيات كأس األمم اإلفريقية 
2012 بغينيا االستوائية والغابون والتي ستقام 

بالعاصمة جوهانسبرغ في مارس املقبل.
من جان���ب آخر، تراجع اجلهاز الفني لفريق 
األهلي عن إقامة مباراة ودية مع أي من األندية 
بسبب النقص العددي احلاد في صفوف الفريق، 
وكذلك لكثرة اإلصابات التي يعاني منها معظم 
الالعب���ني، باإلضاف���ة إل���ى تواج���د العبني في 
املنتخبات املختلفة. في شأن آخر، أثبتت أشعة 
الرنني املغناطيسي التي خضع لها الالعب شهاب 
الدين أحمد سالمته من االصابة في وتر أكيلس، 
وسيخضع لبرنامج تأهيلي ملدة أسبوعني للعالج 

من اإلصابة التي كان قد تعرض لها أثناء مباراة 
الفريق أمام اجلونة.

من جانبه، اكد مهاجم األهلي عماد متعب انه 
سينضم للتدريبات اجلماعية واملباريات الودية 
مع الفريق أول ديس���مبر املقب���ل ليكون جاهزا 
للمشاركة مع الفريق رسميا بعد قيده في قائمة 
األهلي خالل انتقاالت يناير الش���توية القادمة. 
وقد خاض الفريق تدريباته أمس بثمانية العبني 
فقط بسبب غياب باقي الالعبني إما لإلصابة أو 

االنضمام للمنتخبات الوطنية.
وفي الزمالك أكد رئيس نادي الزمالك املستشار 
جالل إبراهيم أن املؤش���رات تؤكد جناح حملة 
التبرعات لدعم خزينة النادي، حتت شعار »ناديك 
يناديك«، حيث تلقت ادارة النادي حتى مساء اول 
من امس 100 ألف جنيه تبرعا من رابطة جماهير 
الزمالك باالسكندرية، مضيفا أن هناك تبرعات 
أخرى قادمة وكل هذه املؤشرات والدالئل تؤكد 
جناح احلملة التي يتبناها املجلس. كما أوضح 
إبراهيم أنه في انتظار عودة مدافع الفريق محمود 
فتح اهلل من املنتخب حتى يتم االتفاق معه على 

مسألة جتديده بشكل نهائي.
في السياق ذاته، أكد عضو مجلس إدارة الزمالك 
طارق غنيم أن هناك جلسة ستجمعه مع صانع 
ألعاب الفريق حسني ياسر احملمدي بحضور عضو 

املجلس عبداهلل جورج عقب عودة الالعب.

زار الرئيس الس���وري بش���ار األسد اول من 
ام���س مقر نادي االحتاد ف���ي مدينة حلب مهنئا 
الالعبني واجلهاز الفني واإلداري ومجلس إدارة 
النادي بإحرازه���م املركز األول في بطولة كأس 
االحتاد اآلسيوي. وأكد األسد خالل زيارته أمس 
أن اإلجنازات الرياضية يجب أن تشكل حافزا من 
أجل املزيد من اجلهد لتطوير املستوى الرياضي 
من خالل التدريب املستمر وتوفير كل مستلزمات 

النجاح والتفوق وأن التفوق احلقيقي بالرياضة ال 
يقاس بالفوز فقط وإمنا بالروح واألخالق الرياضية 
التي حتملها املنتخبات واألندية والالعبون الذين 
ميثلونها.واستمع األسد من الالعبني واملشرفني إلى 
أفكارهم حول سبل النهوض بعمل األندية الرياضية 
ومقترحاتهم لتحقيق املزيد من اإلجنازات.واعتبر 
العب���و وفنيو وإداريو النادي أن زيارة الرئيس 

األسد ملقر النادي توجت فرحتهم بالفوز.

بدر املطوع تألق وسجل »سوبر هاتريك« في مرمى الهند

عبداهلل العنزي
فاز األزرق عل���ى الهند 1-9 
أمس على ستاد نادي بني ياس 
في اللقاء الودي الذي جمع بني 
املنتخب���ني في اطار املعس���كر 
اإلع���دادي ال���ذي يقيمه األزرق 
في العاصمة االماراتية ابوظبي 
استعداد ل� »خليجي 20« املقرر 
اقامته ف���ي مدينة عدن اليمنية 
خالل الفترة من 22 اجلاري الى 5 
ديسمبر املقبل، وسجل لألزرق كل 
من بدر املطوع »سوبر هاتريك« 
ويوسف ناصر وجراح العتيقي 
وفهد العنزي وخالد خلف وحمد 
العنزي، فيما احرز للهند سونيل. 
وقد لعب األزرق في الشوط االول 
بتشكيلة مكونة من نواف اخلالدي 
في حراسة املرمى وحسني فاضل 
ومس���اعد ندا وخالد القحطاني 
ويعقوب الطاهر في خط الدفاع 
وج���راح العتيقي وطالل العامر 
وعبدالعزيز املشعان وفهد العنزي 
في خط الوسط وفي املقدمة بدر 
املطوع ويوسف ناصر، ومن خالل 
هذه التش���كيلة يبدو ان اجلهاز 
الفني ل���ألزرق بقي���ادة املدرب 
الصرب���ي غ���وران توڤاريتتش 
قد وضع املالمح الرئيسية على 
التشكيلة النهائية التي سيخوض 
بها غمار »خليجي 20« ويلعب 
األزرق بها في املجموعة األولى 
بجانب كل من اليمن والسعودية 
وقطر، وستتحد مالمح التشكيلة 
بشكل نهائي خالل اللقاء الودي 
اآلخر الذي س���يخوضه األزرق 
امام العراق يوم االربعاء املقبل. 
وم���ن املق���رر ان يكتفي اجلهاز 

الفني الي���وم ببعض التدريبات 
في حوض السباحة واجلاكوزي 
لفك العضالت لالعبني بعد مباراة 
الهند، على ان يكون الشق الثاني 
م���ن التدريب عبارة عن ش���رح 
التي وقع فيها  شفوي لالخطاء 
الالعبون في مب���اراة الهند من 
اجل تصحيحها في لقاء العراق، 
ومازال املهاجم احمد عجب يؤدي 
تدريبه منفردا ويأمل غوران ان 

يكون عجب جاهزا ملباراة العراق. 
من جانبه أش���اد مشرف األزرق 
علي محمود باملعنويات الكبيرة 
لالعب���ي األزرق خالل معس���كر 
ابوظبي واالص���رار الكبير على 
االستفادة الكاملة منه قبل خوض 
غمار »خليجي 20«، مشيرا الى ان 
الالعبني عقدوا العزم على املنافسة 
وبقوة في اليمن من اجل حتقيق 

لقب كأس اخلليج.

إنهاء عقود الجهازين الفني 
واإلداري ألزرق الناشئين

مبارك الخالدي
أخطر احتاد الكرة رسميا مساء أمس األول أعضاء اجلهازين 
الفني واإلداري للمنتخب الوطني للناشئني بانتهاء عقودهم مع 
االحت��اد اعتبارا من 30 نوفمبر اجلاري، يأتي ذلك تنفيذا لبنود 
التعاق��د معهم التي تنص على قيام االحتاد باخطار املعنيني قبل 
انتهاء العقد رسميا ب� 15 يوما، في إشارة الى عدم التجديد لهم 
للبقاء في مناصبهم، اجلدير بالذكر ان ازرق الناش��ئني ش��ارك 
في نهائيات كأس آسيا التي أقيمت في اوزبكستان، وقد اشرف 
عل��ى تدريبه طوال مدة إعداده التي جاوزت العام ونصف العام 
كل من البرتغالي ادغار بورغيس وعبدالعزيز الهاجري وابراهيم 
عبيد وشاكر الش��طي وانور بورحمة وتولى مهمة االدارة علي 

الديحاني ونايف القحطاني ونواف العجمي.

الكويت تنظم أول دورة محترفين للمدربين 
ذكر مقرر اللجنة الفنية ومدير التطوير باحتاد الكرة بدر عبداجلليل 
ان الكويت من الدول املرشحة الستضافة أول دورة للمدربني احملترفني 
بالتنسيق والتعاون مع االحتاد اآلسيوي لكرة القدم، الفتا الى منح 
ش��هادة الدبلوم ملتجاوزي الدورة بنجاح. وأشار عبداجلليل الى ان 
الدورة تقام على ثالث مراحل حتت إشراف متخصصني في املجال 
التدريب��ي، وتهدف الى تطوير مهارات مدربي دول مجلس التعاون 
ملواكبة التطور العاملي في مجال التدريب، ومن أبرز االسماء املرشحة 
للدورة من الكويت املدربون صالح العصفور وعبدالعزيز حمادة وماهر 
الش��مري وعبداحلميد العسعوسي وعقيل مهنا واحمد عبداحلميد 
وهاني الس��يد ومحمد الذروة واحمد حيدر وعبدالرحمن العتيبي، 
ومن السعودية خالد القروني وتيسير البدر ورضا اجلنبي ونايف 
العنزي وعمر احملضار وحمود الصعيري، ومن قطر فهد ثاني وعادل 
ابو كرب��ل وعبداهلل مبارك وعبدالقادر املغيصيب ومحمد العماري، 
ومن سلطنة عمان عبدالعزيز الريامي وحمد العزاني وهالل العوفي 

وسالم املقيمي وسيف بن علي ومن البحرين عدنان ابراهيم.

الساحل يستغني عن البوسني أستك
مبارك الخالدي

استغنى الساحل عن خدمات محترفه البوسني ماهر استك بناء 
على توصية اجلهازين الفني واالداري للفريق لتواضع مستوى 
الالعب ولس��عي إدارة النادي الى تصحي��ح أوضاع الفريق من 
خالل التعاقد مع محترفني على مستوى عال لتدعيم صفوفه في 
املرحل��ة املقبلة آمال في اإلبقاء على حظوظ الفريق ضمن دوري 
الدرجة املمت��ازة وتعويضا لغياب الالعبني عبيد منور ومرزوق 
زكي اللذين فضال االحتراف في س��لطنة عمان. اجلدير بالذكر 
ان الساحل يقبع في املركز السادس لترتيب الفرق بعد مضي 6 

جوالت من الدوري املمتاز وبرصيد 5 نقاط. 

ضاري الفهد يهنئ 
القيادةالسياسية بعيد األضحى

هّنأ رئيس نادي الصيد والفروسية الشيخ ضاري الفهد بالنيابة 
عن نفسه وعن اعضاء مجلس اإلدارة ومحبي رياضة االباء واالجداد 
ومالك اخليل واصحاب االسطبالت صاحب السمو األمير الشيخ صباح 
األحمد  وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد وسمو رئيس مجلس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد والشيوخ والوزراء  ورئيس واعضاء 
مجلس األمة والشعب الكويتي ومبناسبة حلول عيد االضحى املبارك. 
من جانب آخر أعلن الش��يخ ضاري عن تأجيل االجتماع الثالث الى 

االسبوع املقبل بسبب االحتفاالت بعيد االضحى املبارك.

تركي اليوسف يشيد بالعمران
قدم العب نادي كاظمة واملنتخب الوطني السابق لكرة القدم 
ناصر العمران دعوة للش��يخ تركي اليوس��ف حلضور مباراة 
اعتزاله التي ستقام في العاشر من الشهر املقبل وجتمع بني كاظمة 
والقادسية ضمن منافسات الدوري املمتاز حتت رعاية الشيخ طالل 
اخلالد.  من جهته أكد اليوسف أن دعم الرياضة والرياضيني أمر 
واجب مكافأة جلهودهم التي بذلوها طوال مس��يرتهم الرياضية 
وللخدمات التي قدموها ألنديتهم بشكل خاص والرياضة الكويتية 

بشكل عام والعمران واحد من هؤالء.

انتهاء التصويت على »أفضل العب« اليوم

عاشور يدعو الطريجي لمباراة اعتزاله
وجه عبداهلل عاش��ور حارس مرمى الفريق األول لكرة القدم 
بناديي العربي والفحيحيل السابق الدعوة لرئيس مجلس إدارة 
نادي الساملية د.عبداهلل الطريجي حلضور مهرجان اعتزاله الذي 
سيقام حتت رعاية الشيخ احمد الفهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
للشؤون االقتصادية ووزير االسكان والتنمية عل ى هامش مباراة 

الكويت والفحيحيل 25 نوفمبر اجلاري بستاد نادي الكويت.

قمة األنصار والعهد سلبية
بيروت ـ ناجي شربل

فرض التعادل الس��لبي نفسه على قمة املرحلة السادسة من 
الدوري اللبناني التي جمعت األنصار وضيفه العهد في املباراة 
التي ج��رت بينهما على ملعب مدينة كميل ش��معون الرياضية 
في بيروت. وسيطر األنصار على مجريات الشوط األول بدون 
فاعلية هجومية مقابل أداء دفاعي جيد، فيما بدا حامل اللقب كأنه 
اليزال يرزح حتت وطأة اخلسارة األولى التي مني بها األسبوع 
املاضي أمام الراسينغ بيروت 0 – 1 بعد 44 مباراة بدون خسارة. 
وس��نحت أولى الفرص لألنصار في الدقيقة 13 عندما سدد علي 
ناصر الدين من ضربة حرة بعيدة فالمست الكرة القائم األمين 
في طريقها الى خارج امللعب، وس��دد حسني دقيق ضربة حرة 
للعه��د في الدقيق��ة 30 فوق العارضة. وفي الش��وط الثاني بدا 
واضحا تصميم الفريقني على انتزاع نقاط املباراة الثالث، فسدد 
البرازيلي سيباس��تيان راموس ضربة حرة وأنقذ حارس العهد 

محمد حمود الكرة من حتت العارضة في الدقيقة 52.

اعلن حسني عاشور رئيس 
اللجنة املنظمة ملهرجان الوطنية 
الفضل الالعبني الذي يقام حتت 
رعاية وحض��ور نائب رئيس 
مجل��س ال��وزراء للش��ؤون 
االقتصادية وزير الدولة لشؤون 
االسكان والتنمية الشيخ أحمد 
الفهد، ان التصويت اجلماهيري 
الثالث  عبر شركات االتصال 
الوطنية وڤيڤا وزين الختيار 
الالعب األفض��ل في 22 لعبة 
جماعية وفردية مختلفة سيغلق 
اليوم بصفة نهائية ليتم بعدها 
حتديد نسبة الالعبني الثالثة من 
كل لعب��ة والتي قررت اللجنة 

املنظمة من قبل ان تخصص 
لها نس��بة 40% م��ن مجموع 

الدرجات.


