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دبليو بيغاسوس )هونغ كونغ(، 
ايست بنغال )الهند(، بيرسيبورا 
جايابور)اندونيس����يا(، في بي 
وفيكتوري )املالديف(، تامبينز 
روفرز )سنغافورة(، بطل مسابقة 
الكأس في تايلند، هانوي وسونغ 

الم نغي آن )ڤيتنام(.

ثونغ يونايتد )تايلند(.
وفيم����ا يلي قائم����ة األندية 
املش����اركة ف����ي كأس االحت����اد 
اآلس����يوي: القادسية، الكويت، 
األهل����ي  والنصر)الكوي����ت(، 
)البحري����ن(، ده����وك والطلبة 
واربي����ل )الع����راق(، الفيصلي 

العه����د  والوح����دات )األردن(، 
واألنصار )لبنان(، السويق وبطل 
كأس الس����لطان قابوس فنجاء 
العروبة )عم����ان(، اجليش  أو 
والكرامة )س����ورية(، ناس����اف 
)اوزبكستان(، الصقر والتالل 
)اليمن(، ساوث تشاينا وتي اس 

يذكر أن الدور التمهيدي لدوري 
أبطال آسيا سيشهد مشاركة 6 
أندي����ة، 4 من الغرب هي دميبو 
)الهند(، الس����د )قطر(، االحتاد 
)س����ورية( والعني )اإلمارات(، 
وفريق����ني م����ن الش����رق هم����ا 
سريويجايا )إندونيسيا( وموانغ 

أعلن االحتاد اآلسيوي لكرة 
القدم قائمة األندية املشاركة في 
كأس االحتاد اآلسيوي عام 2011، 
بعد اعتمادها من جلنة املسابقات 
في االحتاد واملصادقة عليها من 
املكتب التنفيذي خالل االجتماع 
الذي عقد في 24 اجلاري، ويشارك 
من الكويت 3 اندية هي القادسية 
وصيف النسخة األخيرة والنصر 

والكويت.
وسيتم سحب القرعة في 7 
ديسمبر املقبل في الثالثة عصرا 
في فندق »بي جي هيلتون« في 

العاصمة املاليزية كواالملبور.
كما س����يتم عقد ورشة عمل 
لألندية املش����اركة في البطولة 
يومي 7 و8 ديسمبر في العاصمة 

املاليزية أيضا.
يشار إلى أن البطولة تشهد 
مش����اركة 32 ناديا، م����ن بينها 
28 فريقا ضمنت التأهل بشكل 
مباش����ر، إلى جانب 4 فرق من 
التمهيدي  الدور  اخلاسرين في 

لدوري أبطال آسيا.
ومتت دعوة 4 أندية إضافية 
للمش����اركة في البطولة إلكمال 
قائمة املشاركني بشكل مباشر، 
وهي: أربيل العراقي وناس����اف 
األوزبكي وبيرسيبورا جايابورا 
اإلندونيس����ي وتامبينز روفرز 

السنغافوري.

تايغر وودز

السويسري روجيه فيدرر حامال الكأس ورافايل نادال ثانيا  )أ.پ(

»التمييز« تنظر طعن القادسية اليوم
تتداول الحكم االستئنافي إلدارتي الفحيحيل والشباب

ممثالت أفالم »خالعية« 
يحتفلن بفضيحة وودز

عملية تجميل لوجه بيكر

الفهد: جاهزون لسباق »دراغ.ريس«

األبيض يتعثر أمام الساحل.. ويتصدر 
فوزان عريضان للجهراء والتضامن في كأس االتحاد

نتائج مهرجان »الوطنية« الخميس

فيدرر »أستاذ« نادال

 مبارك الخالدي
تعود القضايا العالقة بني مجالس إدارات األندية املنحلة والهيئة 
العامة للشباب والرياضة الى الواجهة مجددا اليوم، لدى نظر الدائرة 
اإلدارية مبحكمة التمييز 3 طعون في اجتاهني مختلفني، اذ سيتم التداول 
في طعنني مقدمني من إدارة الفتوى والتشريع املمثل القانوني للهيئة، 
األول ضد احلكم االستئنافي الرقم 2009/1655/إداري/2 الصادر بتاريخ 
25 يناي����ر 2010 ملصلحة رئيس مجلس ادارة نادي الش����باب يعقوب 
رمضان وآخرين بصفتهم، والقاضي بإلغاء القرار اإلداري 2009/530 
الصادر بتاريخ 2009/11/14، فيما تضمنه من حل ملجلس ادارة النادي 
وما يترتب عليه من آثار.  كما سيتم ايضا تداول الطعن االخر املقدم من 
الهيئة ضد احلكم االستئنافي اخلاص مبجلس ادارة نادي الفحيحيل، 
واملتشابه في املضمون واحملتوى واملوضوع مع احلكم اخلاص بنادي 

الشباب، ويختلف معه فقط بصفات مقدميه.
وتنظر الدائرة اإلدارية الطعن املقدم من الشيخ طالل الفهد بصفته 
رئيس����ا ملجلس إدارة نادي القادسية ورضا معرفي وناصر الشرهان 
بصفتهم اعضاء ملجلس إدارة النادي ضد احلكم 2009/1544/إداري/3 
واملتضم����ن املصادقة على قرار الهيئ����ة 2009/534 والصادر بتاريخ 

2009/11/14 واملتضمن حل مجلس ادارة النادي.
وتترقب األوس����اط الرياضية بشغف كبير صدور احكام التمييز 
للطعون املشار اليها، حيث اثارت احكام االستئناف املطعون فيها لغطا 
كبيرا في الشارع الرياضي، فضال عن املهتمني بالشأن القانوني فمن 
جهة ألغت محكمة االستئناف بدائرة مغايرة قرار الهيئة بحل مجلس 
إدارتي ناديي الفحيحيل والش����باب، في حني صادقت احملكمة بهيئة 

مغايرة على صحة قرار الهيئة بحل مجلس إدارة نادي القادسية.

بطول����ة دورة الغولف في نادي 
شيروود الريفي.

وكان الت����ورط املتك����رر في 
عالقات جنسية هو السبب وراء 
تراجع مستوى الالعب املعروف 
عامليا، فبع����د أن حصد 4 ألقاب 
رئيس����ية، وفاز باملراكز األولى 
ملدة 281 أس����بوعا على التوالي، 
تسببت حالته البدنية وسمعته 
املتدهورة، في خسارته ما ال يقل 

عن 35 مليون دوالر.

تقيم 3 من العشيقات السابقات 
الغولف االميركي تايغر  لالعب 
أف����الم  وودز، بينه����ن ممثلت����ا 
»خالعي����ة«، حف����ال اجلمعة اول 
ديسمبر املقبل، احتفاال بالذكرى 
السنوية األولى لفضيحته الشهيرة 
التي أدت إلى تراجع مس����تقبله 

الرياضي إلى حد كبير.
وذكرت صحيفة »إندبندنت« 
البريطانية األحد املاضي أن هولي 
سامبس����ون وجوسلني جيمس 
ممثلتا األفالم اخلالعية، والنادلة 
بأحد املالهي الليلية جيمي جنجرز 
� وهن من بني العشرات اللواتي 
يعتقد أنهن كن عشيقات الرياضي 
األميركي، س����يقمن حفال لذكرى 
انهي����ار وودز الذي كان س����ببا 

مباشرا وراء شهرتهن.
إقامته في  املزمع����ة  واحلفل 
ضاحي����ة ويس����ت لي����ك بوالية 
كاليفورنيا، يق����ع على مقربة 4 
أميال من امللعب الذي س����يقود 
فيه وودز � الذي سيتم عامه ال� 
35 الش����هر املقبل � 16 من العبي 
الصف األول إلى املنافس����ة على 

وحقق كاظمة فوزا سهال على 
اليرموك 83-54، ليرفع البرتقالي 
رصيده ال���ى 6 نقاط في املركز 
السابع، واليرموك الى 7 نقاط.

املشاحنات. ورفع األصفر رصيده 
الى 6 نقاط ف���ي املركز الثامن، 
فيما أصبح للساحل 5 نقاط في 

املركز التاسع.

باقيا في املركز الثاني.
وفاز القادسية على الساحل 
59 � 50، بع���د مب���اراة ممل���ة 
العشوائية وكثرة  غلبت عليها 

يحيى حميدان
عانى اجلهراء األمرين قبل أن 
يحقق فوزا مهما على العربي 102 
� 95 بع���د التمديد اثر تعادلهما 
86 � 86 في قمة مباريات اجلولة 

الثامنة لدوري كرة السلة.
ورفع اجلهراء رصيده الى 4 
نقاط بعد فوزه في مباراته الثانية 
ليحتل املركز ال� 11، وبقي العربي 
متصدرا رغم هزميته بعدما أصبح 

رصيده 10 نقاط.
وتقدم العربي في الربع االول 
27 � 26 بفض���ل اجلهد اخلارق 
الذي قدمه صان���ع األلعاب فهد 
الرباح واألميركي اوماي ويستلي 
بتسجيلهما اغلب نقاط الفريق، 
وفي الربع الثاني استحوذ اجلهراء 
على مجريات املباراة، ومتكن من 
انهاء الربع الثاني لصاحله 56-

49، وتابع تفوقه في الربع الثالث 
76 � 65، بي���د أن األخضر متكن 
من تعديل النتيجة قبل صافرة 
النهاية ليتجه الفريقان الى وقت 
اضافي، متكن اجلهراء من حسمه 

.98 � 102
ويعود الفضل في فوز اجلهراء 
الى العبي���ه عبدالعزيز ضاري 
ونايف الصندلي بعد أن سجل 
األول 33 نقط���ة وأضاف الثاني 

27 نقطة.
املب���اراة طاقم حتكيمي  قاد 
مكون من س���الم الهزاع وعابر 

العابر وحافظ احللبي.
وف���ي بقية اللق���اءات، حقق 
الشباب فوزه األول في الدوري 
بتغلبه على الصليبخات 70 � 62 
اثر مجه���ود طيب قدمه العبوه 
الش���باب في املباراة، وبش���كل 
أخص من قبل االميركي سويدر 
الذي سجل 38 نقطة، كان لها أثر 
كبير في ترجيح كفة فريقه أمام 

خصم عنيد.
واصبح للشباب 5 نقاط في 
املركز ال� 10، وللصليبخات 9 نقاط 

اعترف أس���طورة التنس األملاني الس���ابق بوريس بيكر بأنه 
خضع لعملية جتميل إلزالة جتاعيد الوجه، وكان أحد الصحافيني 
الرياضيني الحظ نضارة وجه بيكر، الذي يحتفل بعيد ميالده ال� 
43 خالل تواجده مؤخرا في مجمع الترفيه البريطاني »02 أرينا« 
بلندن. وفي سؤال حول سر هذه النضارة، قال بيكر مازحا: »اإلضاءة 
في املجم���ع خافتة لذلك فإنك ال ترى جتاعيد وجهي لقد خضعت 

مؤخرا لعملية ملء جتاعيد الوجه كما أنني صبغت شعري«.

 أكد الراعي الرسمي لفريق )كويتي لسباق السرعة( الشيخ دعيج 
الفهد جاهزية الفريق خلوض غمار اجلولة االولى من بطولة الدوري 
العربي ل� »دراغ.ريس« التي ينظمها نادي قطر لس����باق الس����يارات 
والدراجات اآللية. وقال الفهد ل� »كونا« ان هذه البطولة التي تضم 8 
جوالت، ستنطلق اولى جوالتها مساء بعد غد اخلميس وتستمر يومني 

مبشاركة واسعة من أغلب الفرق الكويتية واخلليجية واالميركية.

عبداهلل العنزي 
فتح���ت نتائج اجلولة التاس���عة للمجموعة الثانية في كأس 
االحتاد الباب على مصراعيه امام منافس���ة سداسية للتأهل الى 
الدور نصف النهائي من البطولة مع تبقي 4 جوالت فقط. فعلى 
ملعبه عرقل الس���احل الكويت وأجبره عل���ى التعادل الثاني له 
على التوالي في البطولة ليبتعد االبيض عن س���كة االنتصارات 
لالس���بوع الثالث بعد ان كان قد خسر في اجلولة قبل املاضية 

امام الفحيحيل.
وفشل االبيض في احلفاظ على التقدم بعد ان سجل له البرازيلي 
كاريكا هدف السبق »44«، اال ان صاحب االرض ادرك التعادل بعد 
مرور 10 دقائق فقط على انطالق الشوط الثاني عبر العبه نواف 
العتيبي »55«، وبهذا التعادل رفع االبيض رصيده الى 14 نقطة 
وضعته في الصدارة بعد خسارة املتصدر السابق الصليبخات، 

فيما اصبح للساحل 12 نقطة في املركز اخلامس.
وعلى ستاد مبارك العيار اسقط اجلهراء الصليبخات املتصدر 
برباعية نظيفة انعش بها آماله بالتأهل الى الدور نصف النهائي، 
وبهذا الفوز ارتفع رصيد اجلهراء الى 12 نقطة في املركز الرابع، 
فيما بقي الصليبخات ب� 14 نقطة ثانيا، ودخل التضامن شريكا 
في الصدارة ب� 14 نقطة بعد ان حقق فوزا عريضا على الش���باب 

متذيال الترتيب 4 � 1، وبقي الشباب اخيرا ب� 6 نقاط.

اعلن حسني عاش����ور رئيس اللجنة املنظمة ملهرجان »الوطنية« 
الفضل الالعبني والذي يقام حتت رعاية وحضور نائب رئيس مجلس 
الوزراء للشؤون االقتصادية وزير الدولة لشؤون االسكان والتنمية 
الشيخ أحمد الفهد، انه سيتم االعالن عن النتائج النهائية للمهرجان 
يوم بعد غد اخلميس بعد ان مت جتميع االصوات والفرز واحتس����اب 
النس����ب املقررة والتي توزعت بنس����بة 40% للتصويت اجلماهيري 
ومثلها لالجنازات والبطوالت، بينما كانت نس����بة 20% املتبقية عن 
طريق اللجان الفنية املعتمدة قياس����ا على املستوى الفني لكل العب 

والعبة في ال� 22 لعبة التي يشملها املهرجان.

أحرز السويسري روجيه فيدرر املصنف ثانيا لقب بطولة املاسترز 
للتنس بفوزه على االسباني رافايال نادال األول 6 � 3 و3 � 6 و6 � 1 في 
ساعة و37 دقيقة في املباراة النهائية في لندن. وهي املرة اخلامسة التي 
يتوج فيها فيدرر بلقب البطولة بعد أعوام 2003 )فاز على االميركي 
اندري اغاس����ي( و2004 )فاز على االسترالي ليتون هيويت( و2006 
)فاز على االميركي جيمس باليك( و2007 )فاز على االس����باني داڤيد 
فيدرر(، وعادل بالتالي اجناز التشيكي � االميركي ايفان ليندل )1981 
و1982 و1985 و1986 و1987( واالميركي بيت سامبراس )1991 و1994 
و1996 و1997 و1999(. وأنهى فيدرر املوس����م مثلما بدأه عندما توج 

بلقب بطولة استراليا املفتوحة، اولى البطوالت ال� 4 الكبرى.
وهو الفوز الثامن لفيدرر على نادال مقابل 14 خسارة في 22 مواجهة 

بينهما )18 منها كانت في النهائي(.
وأعرب فيدرر عن سعادته بالتتويج بلقبه اخلامس قائال »استمتعت 
حقا باللعب هذا األسبوع. وأضاف »أمتنى أال أكون قد أفسدت على 
رافاي���ل نادال إجازته، لقد قدم موس���م األحالم، كان موس���ما رائعا 

بالنسبة له«.

فوز مهم للجهراء على العربي في »السلة«
انتصاران لألصفر وكاظمة ضمن الجولة الثامنة للدوري

القادسية والكويت والنصر رسميًا في كأس االتحاد اآلسيوي
سحب القرعة في 7 ديسمبر بمشاركة 32 فريقًا

اإليقاف ينتظر الرباح»السلة« يتلقى دعوة من الزمالك

الشانفيل يهزم الرياضي بسهولة في »السلة اللبنانية«

 تلقى احتاد كرة الس��لة دعوة رس��مية
    من اللجنة املنظمة الحتفاالت نادي الزمالك 
املصري بالذكرى املئوية لتأسيسه، للمشاركة 
في البطولة العربية التي س��يقيمها النادي 
خالل الفترة م��ن 27 يناير حتى 5 فبراير 

املقبلني. ويتجه احتاد اللعبة للموافقة على 
املشاركة، الس��يما أن وقت البطولة يعتبر 
مناسبا ملنتخبنا الذي يستعد في تلك الفترة 
لبطولة اخلليج التي ستقام في أبريل املقبل 

في البحرين.

 رفع حكم مباراة اجلهراء والعربي عابر العابر تقريرا
     الى جلنة املسابقات وشؤون الالعبني في احتاد كرة 
السلة، يطلب فيه إيقاف العب العربي فهد الرباح بعد 
أن احت��ج على قراراته بطريقة غير الئقة بعد املباراة.
وينتظر أن يتم إيقاف الرباح الذي مت س��حب بطاقته 

ملدة مباراتني أو اكثر.

بيروت ـ ناجي شربل
انهى الشانفيل مرحلة الذهاب 
م���ن بطولة لبنان لكرة الس���لة 
بنقاط كاملة بعد فوزه على ضيفه 
الرياضي بيروت 70 – 50 )األرباع 
 )50 – 70 ،26 – 51 ،21 – 34 ،9 – 16
في املباراة التي أجريت بينهما على 
ملعب مدرس���ة االخوة املرمييني 
في ديك احملدي في ختام املرحلة 

التاسعة.
وكان أفضل مسجل للشانفيل 
فادي اخلطيب 24 نقطة، وأضاف 
االميركي جاسمني يونغ بلود 18 
نقطة، فيما كان االميركي املجنس 
لبنانيا جوزف فوغل األفضل لدى 

الرياضي اذ س���جل 14 نقطة مع 
16 متابعة.

وه���ذه بداية املوس���م االكثر 
متيزا ملدرب الش���انفيل غس���ان 
سركيسن الذي عرف اياما ذهبية 
مماثلة مع احلكمة بيروت. وقال 
ان فريق���ه جاهز الح���راز اللقب 
املرموق: علما ان املشوار اليزال 
في بدايته، وتستطيع بقية الفرق 
وفي طليعتها الرياضي، حتسني 
اوضاعها في مراحل االياب ودور 
الس���تة والدور نص���ف النهائي 

والنهائي.
وفش���ل احلكمة بي���روت في 
االرتقاء الى املركز الثاني بخسارته 

أمام ضيفه انترانيك بيروت 80 – 
84 بعد االجتاه الى وقت إضافي اثر 
التعادل في الوقت االصلي 74 - 74 
)األرباع 24 – 18، 39 – 33، 61 – 51، 
74 – 74 والوقت اإلضافي 80 - 84( 
في املباراة التي أجريت في صالة 

النادي الرياضي بغزير.
وعلى صعيد دوري كرة القدم 
اللقب مضيفه  حرم العهد حامل 
الصفاء من اس���تعادة الصدارة 
بفوزه عليه  3-2 في ختام املرحلة 

الثامنة.
وجتمد رصيد الصفاء عند 18 
نقطة وفقد الصدارة بفارق نقطتني 
لصالح االنصار الفائز على غرميه 

التقلي���دي النجمة 1-0 في دربي 
لبنان.

وصعد الراسينغ بيروت الى 
املركز الرابع مستغال سقوط النجمة 
إثر ف���وزه العريض على ضيفه 
اإلصالح البرج الشمالي 4-صفر 

على ملعب بلدية جونيه.
وعاد املبرة من ميدان مضيفه 
التضامن صور بف���وز مهم 1-2 
أمام زهاء ألف متفرج. واستغل 
االخاء األهلي عالي���ه فترة عدم 
االس���تقرار لدى ضيفه ش���باب 
الساحل ليتغلب عليه 2-1 على 
ملعب بلدية بحمدون ليرتقي الى 

املوسم السابع.

المبارك يرعى اعتزال الفضلي

الفحيحيل يواجه الصليبخات في »تنشيطية اليد«

استقبل النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الشيخ جابر املبارك امس رئيس مجلس ادارة 
نادي الكويت ورئيس اللجنة املنظمة ملهرجان اعتزال 
الالعب خالد الفضلي العب املنتخب الوطني ونادي 

الكويت عبدالعزيز املرزوق وذلك لتقدمي الشكر له 
على رعايته ملهرجان االعتزال. حضر اللقاء رئيس 
هيئة مكتب النائ����ب االول لرئيس مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع الفريق صالح مشاري احلميضي.

حامد العمران
تقام اليوم ثالث مباريات في إطار منافسات األسبوع 
السادس للبطولة التنشيطية في كرة اليد على صالة 
الشهيد فهد األحمد في مقر االحتاد في الدعية حيث 
يلتقي في املباراة األولى املتصدر الفحيحيل )8 نقاط( 
م���ع الصليبخات )6( في الرابعة والنصف ويحتاج 
األول لنقطة ليعلن تأهله الرس���مي الى الدور قبل 
النهائي. وفي املباراة الثانية يلتقي الكويت )6( مع 
اليرموك )5( في مباراة مهمة للفريقني على اعتبار أن 

الفائز مولود واخلاسر مفقود، وفي حال فوز األبيض 
فانه س���يعلن تأهله الى الدور قبل النهائي في حال 
خسارة الصليبخات فيما إذا فاز اليرموك فانه سيكون 
األقرب الى التأهل لذلك قد تش���هد املباراة اثارة منذ 
انطالق صافرة البداية في السادسة مساء. وفى املباراة 
الثالثة يلعب النصر )3( مع كاظمة )نقطة واحدة( 
في السابعة والنصف وستكون عيون العنابي على 
النقطتني خاصة في حال خسارة الكويت وهذا يبقي 

على أمله في التأهل من الناحية احلسابية فقط. 

الشيخ جابر املبارك يتسلم درعا من خالد الفضلي بحضور عبدالعزيز املرزوق

)هاني الشمري(النصر يشارك مع القادسية في كأس االحتاد اآلسيوي

)عادل يعقوب(العب القادسية عبدالعزيز احلميدي يتعرض للمضايقة من العب الساحل صالح يوسف حتت السلة


