
 26  رياضة  السبت  ١٧  اكتوبر  ٢٠٠٩   
 بوربيع والعبد الرزاق والبدر والشمالي والباز حصدوا المراكز األولى.. واليوم مسابقات المحترفين والهواة

 سيطرة كويتية مطلقة على بطولة الدراجات المائية في والية ميامي األميركية 
 اثبت متســــابقو الدراجات املائية الكويتيون انهم على قدر من التالق واالصرار 
في حتقيق اغلى االلقاب باســــم الكويت فــــي اقوى البطوالت العاملية ووضع نصب 
اعينهم انهم خير ســــفراء لبلدهم في البطولة التي يشاركون فيها مما مينحهم دورا 
اكبر وافضل في الوصول الى مايصبون اليه وهو املراكز املتقدمة وانتزاع امليداليات 

بفضل مهاراتهم وحسن تعاملهم في البطوالت الكبرى.
  وكان متسابقونا احرزوا املراكز األولى في بطولة العالم املقامة حاليا في فئة الهواة 

بوالية ميامي األميركية في اجناز غير مسبوق يحسب للرياضة املائية الكويتية.
  وجنح متسابقنا املتالق محمد بو ربيع في السيطرة املطلقة على املركز األول في 
أربع فئات مشاركة في البطولة وهي: املعدل والكالسيك والستوك والـ ١٢٠٠ ستوك. 
ومعروف عن البطل بوربيع حتقيقه لالنتصارات الواحدة تلو االخرى وحتديه الدائم 
لنيل الكؤوس باسم الكويت في السباقات القوية والكبرى والتي حتظى باالهمية في 
العالم الســــيما في اميركا والتي يعتبر سباقها احلالي محطة مهمة لدى املتسابقني 

ونقطة فاصلة في السعي نحو املراكز االولى.
  وحقق املتســــابق محمد الباز املركز األول في فئة الـ «ستوك» للمبتدئني بجدارة 

بعد منافسة شديدة مع افضل املتسابقني في هذه الفئة.
  وجاء الدور على املتســــابق خالد بوربيع حيث اســــتطاع ان يحقق املركز األول 
في فئة الســــتوك ٢٢٥ حصانا وحل ثانيا في نفس الفئة املتسابق عبدالرحمن البدر 
الذي نال ايضا املركز الرابع في فئة الـ «٨٠٠ ســــي ســــي» التي نال فيها زميله علي 

الشمالي املركز الثاني.
  وأعرب البدر في اتصال هاتفي مع «كونا» عن بالغ سعادته مبا سجله هو وزمياله 
«ما عكس تطور رياضة الدراجات املائية في الكويت واثبت زعامتها للرياضة اقليميا 
وقاريا». واشار الى أنه وزميليه علي الشمالي ويوسف العبد الرزاق سسيشاركون 
اليوم وغدا في فئة احملترفني بنفس البطولة املقســــمة الى ثالث فئات رئيسية هي 

فئات احملترفني والهواة واملبتدئني.
  ولفت الى أنه وزميليه يطمحون الى تســــجيل نتيجة ايجابية في سباقات فئة 

احملترفني الثبات قدراتهم الفنية وامكانياتهم على مختلف األصعدة. 

 الفوز الثاني 
  للعربي في بطولة 

كأس نجوم قطر
  

فـــوزه  العربـــي    حقـــق 
التوالـــي  علـــى  الثانـــي 
على حساب ضيفه السيلية 
٣ ـ ٢ فـــي اجلولـــة الثانية 
من منافسات املجموعة االولى 
ضمن مســـابقة كأس جنوم 

قطر لكرة القدم.
  سجل علي مجبل (٤٨ و٨٥) 
ومحمد سالم املال (٧٤) اهداف 
العربي، وحمد راشـــد املري 
(٦٦) وبابا صديقي (٨٢) هدفي 

السيلية.
  ورفـــع العربـــي رصيده 
الى ٦ نقاط وانفرد بصدارة 
املجموعـــة، بينمـــا جتمـــد 
رصيد السيلية عند ٣ نقاط. 
وضمـــن املجموعـــة ذاتها، 
فـــاز قطـــر بصعوبـــة على 
الســـد بهدفـــني للبرازيلـــي 
مارســـينيو (١٦) والعراقي 
قصـــي منيـــر (٧٢) مقابل 
هدف للبرازيلي لياندرو دا 

سيلفا (١٨ من ركلة جزاء).
املبـــــاراة ٣    وشـــهــدت 
حــاالت طــرد فطــالت مــدافع 
قطــر يــونس يعقــوب (١٨) 
والعبــي الســـد البرازيليني 
الفونســـو (٧٩) وفيليبـــي 

جورج (٩٤).
  وتســـــاوى قطــر بهــذا 
الفوز مع الســـد ولكل منهما 
٣ نقاط، وحقق ام صالل فوزه 
االول بعدما جنح في حتويل 
تأخره الى فوز على الشمال 

٢ ـ ١.
الشـــمال بهدف    وتقـــدم 
البرازيلي فرانسيســـكو دي 

ليما (٣٦).
  وادرك عبدالعزيـــز كرمي 
التعادل الم صالل (٧٧)، ثم 
منحه حمـــادة حمدي الفوز 

 .(٨٢)

 الشارقة يتحدى الوصل
  

  تفتتح املرحلــــة الثالثة من 
القدم  الدوري االماراتــــي لكرة 
اليوم فيلعب الشارقة مع الوصل 
والنصر مع بني ياس ويلتقي 
الشارقة العاشر مع ضيفه الوصل 
التاســــع في مباراة البحث عن 
الثالث نقاط، بعد خسارة وتعادل 
للفريقني فــــي اجلولتني االولى 

والثانية.
  ويلعب الوصــــل بصفوف 
ناقصة بعد طرد حارسه ماجد 
ناصر والعب وسطه ياسر سالم 
في املباراة االخيرة امام الشباب. 
ويأمل النصر الرابع الذي سيفتقد 
جهود مدافعه كاظم علي لاليقاف 
فــــي تخطي عقبــــة ضيفه بني 
الصاعد حديثا لالســــتمرار في 
املنافســــة على املراكــــز االولى 
وزيادة رصيده من النقاط، في 
حني يسعى الشــــباب لتحقيق 
التوالي على  الثاني على  فوزه 

حساب ضيفه الظفرة. 

 الرفاع والمحرق 
  في الصدارة

  
  صعد الرفاع وصيف البطل 
واحملــــرق حامــــل اللقــــب الى 
الصدراة بعد ان حقق كل منهما 
فوزه الثاني على التوالي االول 
علــــى مضيفه الشــــباب ٢ ـ ٠، 
والثاني على مضيفه املالكية ٢ 
ـ ١ في ختام املرحلة الثانية من 
القدم.  البحريني لكرة  الدوري 
املباراة األولى على ســــتاد  في 
البحرين الوطني، سجل اسماعيل 
عبداللطيف (٥٥) وعبدالرحمن 
مبارك (٨٨) هدفي الرفاع الذي 
صار رصيده ٦ نقاط وتقدم بفارق 
االهداف على احملرق الذي تغلب 
على امللعب ذاتــــه على املالكية 
بهدفني للبرازيلي ليدسون سيلفار 
«ريكو» (٢٥) وسيد محمود جالل 
(٣٣) مقابل هدف حلسني حسن 

(٧٢ من ركلة جزاء). 

دالئل رسمية من االحتاد الدولي 
لكرة القدم».

  وتابع «هذه الشائعات غرضها 
هز ثقة الالعب في نفســـه قبل 
مواجهة اجلزائر املرتقبة، وهذا 
لن يضر إال املنتخب الوطني الذي 
نتمنى وصوله إلى املونديال».

  وكان األهلي قد تقدم بشكوى 
ضد حارسه السابق ونادي سيون 
السويسري بسبب رحيل الالعب 

دون موافقة القلعة احلمراء.
  وصدر قـــرار مـــن االحتاد 
الدولي لكـــرة القدم (فيفا) في 
شـــهر أبريل املاضـــي بإيقاف 
احلضري ألربعة أشهر وتغرميه 
٩٠٠ ألف يـــورو، إال أن النادي 

السويسري استأنف.
  وأشارت تقارير إلى احتمال 
صدور القرار قبل مباراة اجلزائر 
املقبلة في اجلولة األخيرة من 
العالم٢٠١٠، ما  تصفيات كأس 

نفاه أبو احلسن.
  كما صرح رئيس اإلسماعيلي 
«الفيفا سيكتفي بغرامة احلضري 

دون تطبيق عقوبة اإليقاف».
  وأضـــاف «الالعـــب تخطى 
الـ ٣٦ عامـــا، وأعتقد أن الفيفا 
سيراعي ذلك حتى ال تنتهي حياة 

احلضري الكروية». 

جتمعني به عالقة متميزة جدا، 
وهو شـــخص محبوب في كل 

البالد العربية» .
  وتطرق زاهر خالل حديثه 
لقضية تذاكر املباراة، مؤكدا أن 
الوقت مازال مبكرا ملناقشة هذه 
املسألة، مشـــددا على ضرورة 
إجراء لقاء اجلزائر في ظروف 
الذي  جيدة، واألحســـن هـــو 

سينتصر.
  مضيفا: بدون شك فإن هذا 
املؤمتـــر الصحافي املشـــترك 
ســـيزيل اللبس عن الكثير من 
األمور، وسيساعد على تقريب 
اجلمهورين املصري واجلزائري، 
من أجل جعل مباراة ١٤ نوفمبر 

عرسا كرويا عربيا كبيرا. 

   الحضري لم يوقف 

  طالب نصر أبو احلسن رئيس 
اإلسماعيلي بالتوقف عن تناول 
إمكانية تعرض عصام احلضري 
الدراويـــش واملنتخب  حارس 
لإليقاف، مؤكدا أن الشـــائعات 
ضد مصلحة مصـــر في املقام 

األول.
  وقال أبو احلسن: «املوضوع 
مجرد شـــائعة ال أســـاس لها 
إطالقا، فلم نتلق مراسالت أو 

الشقيقتني في كل املجاالت، وعلى 
كل املستويات.

  مـــن جهتـــه قـــال زاهر في 
تصريـــح مقتضـــب ان عالقة 
االحتـــاد املصـــري باالحتـــاد 
اجلزائري طيبـــة للغاية، كما 
وصف عالقته بروراوة باألكثر 
من ممتازة، وأضاف: «روراوة 

جمعتهمـــا في األيـــام القليلة 
املاضية.

  وقـــال روراوة املوجود منذ 
ايام في القاهرة ان مباراة مصر 
واجلزائر يجب أن تبقى مباراة 
في كـــرة القدم فقط، وال مجال 
لتسييسها أو استغاللها للتأثير 
على العالقات الطيبة التي جتمع 

الى زاهر  تصريحات منسوبة 
بأن االحتاد املصري لم يستقر 
على ملعب املباراة، وان املدير 
الفني حسن شحاتة يفاضل بني 
ستادات االسكندرية والسويس 
التأكيدات  والقاهرة رغـــم كل 
الســـابقة بأن املباراة ســـتقام 

بستاد القاهرة.
  وفـــى هـــذه األجـــواء من 
املناوشات املتبادلة بني البلدين، 
السياسية  التوجيهات  صدرت 
في البلدين بأن تكون مواجهة 
١٤ نوفمبر مجرد مباراة في كرة 
القدم، لذلك اتفق روراوة خالل 
وجوده في القاهرة حلضور نهائي 
بطولة كأس العالم للشـــباب، 
وطلـــب من زاهـــر عقد مؤمتر 
صحافي مشـــترك يعقد اليوم 
الســـبت مبقر االحتاد املصري 
لكـــرة القـــدم بالقاهرة لوضع 
النقاط على احلروف بخصوص 

مباراة مصر واجلزائر.
  ويبدو أن روراوة وزاهر قد 
جنحا إلى تهدئة األمور وتلطيف 
األجواء خالل االجتماع الثنائي 
الذي عقداه أمس مبقر االحتاد 
القـــدم، وذلك  املصري لكـــرة 
بعد سلســـلة من التصريحات 
التي  والتصريحات املضـــادة 

 القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
  أطلق ســـمير زاهر رئيس 
احتـــاد الكرة املصـــري حملة 
مناوشات وتضليل موجهة ضد 
االحتاد واملنتخب اجلزائري، للرد 
على احلملة املضادة التي بدأها 
محمـــد روراوة رئيس االحتاد 
اجلزائري للضغط على املنتخب 
املصري وقبل املواجهة املرتقبة 
بني الفريقني يـــوم ١٤ نوفمبر 

املقبل.
  وتهـــدف احلملـــة املصرية 
بالتالي الى الضغط على الفريق 
اجلزائري واستغالل عامل األرض 
واجلمهور، حيث ستقام املباراة 
في مصر، وايضا عامل الذكريات، 
وتذكيـــر اجلماهير اجلزائرية 
واإلعالم اجلزائري بأن منتخب 
مصر كانت له اجلائزة الكبرى 
في نهايـــة الطريق كلما التقى 
املنتخبان املصري في مواجهة 
فاصلة، مثلما حدث في مباراة 
التأهل لدورة لوس اجنيليس 
االوملبية عام ١٩٨٤، وكما حدث 

في التأهل ملونديال ١٩٩٠.
  وكانـــت أقوى املناوشـــات 
املصرية، إطالق جملة تشويش 
حول امللعب الذي ستقام عليه 
املباراة املرتقبة، حيث صدرت 

 سكوب: شباب مصر يكرهون الخير لبعضهم

 الزمالك يتدرب اليوم استعدادًا للجونة

 المصري يفاوض زياية

 قال ميروسالف ســـكوب املدير الفني ملنتخب مصر للشباب 
إن فريقـــه افتقد روح اجلماعة واخلـــوف على املصلحة العامة، 
مشيرا إلى أن بعض الالعبني كانوا يتمنون اخلير ألنفسهم أكثر 

مما يتمنونه للفريق.
  وحل املدرب التشـــيكي ضيفا على موقع «FilGoal.com» في 
حوار تطرق إلى أحداث األشـــهر الــــ ١٧ املاضية في رحلته نحو 

نهائيات كأس العالم.
  وأضاف ســـكوب في حديثه اجلريء أنه اســـتطاع العمل مع 
الالعبني على اجلوانب الفنية واخلططية طوال الفترة املاضية، 

ولكن روح اجلماعة أمر ال ميكنه تعليمهم إياه.
  وتابـــع: «روح الفريق كانت مفتقـــدة، وبعض الالعبني كانوا 
يحبون اخلير ألنفسهم فقط، ويحقدون على زمالئهم إذا ما تألقوا 

في امللعب». 

 يستأنف الفريق األول لكرة 
القدم بالزمالك تدريباته اليوم، 
على ملعب زامورا مبقر النادي 
مبيت عقبة، وذلك عقب انتهاء 
التي منحها  الســــلبية  الراحة 
الفنــــي للفريق بقيادة  اجلهاز 

املدير  الفرنسي هنري ميشيل 
الفنــــي لالعبني، عقــــب عودة 
الفريــــق من معســــكره املغلق 
مبدينة ابوظبي، وذلك استعدادا 
ملواجهتهــــم املهمــــة امام فريق 

اجلونة. 

 دخل كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي املصري البورسعيدي 
في مفاوضات جادة مع نادي وفاق سطيف اجلزائري، للحصول على 

خدمات الالعب عبد املليك زياية. 

 لقب رابع لالتحاد السكندري بعد تتويجه بطًال لـ «سلة الحريري»

الصني، في حني سيغيب رسميا 
عن البطولة التي تنطلق في ٢١ 
نوفمبر املقبل، فريقا بلوستارز 

والرياضي تبنني. 

بشارة وجو غطاس الى العبني 
أجنبيني.

  فيمـــا اختـــار كل من روني 
فهد وصباح خوري اللعب في 

النوادي لدى االحتاد  كشوفات 
اللبناني لكرة الســـلة، سجلت 
االدارة اجلديدة لنادي احلكمة 
كشوفات العبني أبرزهم بريان 

شـــخصية الســـنة الرياضية، 
وكابنت الشانفيل فادي اخلطيب 

كأس افضل العب في الدورة.
  قبل ساعات من اقفال تسجيل 

العالي بهية  التربية والتعليم 
احلريري، الكؤوس على الرابحني. 
ونال رئيـــس االحتاد اللبناني 
السلة بيار كاخيا جائزة  لكرة 

 بيروت ـ ناجي شربل
الســـكندري    أضاف االحتاد 
العائـــد بحلة جديدة  املصري 
قدمية الى كرة السلة العربية، 
لقبا رابعا من دورة حسام الدين 
احلريري العربية لكرة السلة، 
بإحرازه النسخة الـ ١٩، اثر فوزه 
على الشانفيل اللبناني بفارق ٢٦ 
نقطة، ٧٩ - ٥٣ (االشواط ٢٩ - 
 ،(١٤، ٤٩ - ٢١، ٦٠ - ٣٧، ٧٩ - ٥٣
في املباراة النهائية التي أجريت 
بينهما في قاعة احلسام بثانوية 

رفيق احلريري في صيدا.
  وجاءت املبـــاراة من جانب 
واحد، وحسمها املصريون من 
شـــوطها األول، وكان أفضـــل 
مســـجل للفائز كابنت الرياضي 
السابق اسماعيل احمد ١٩ نقطة. 
وللشانفيل الذي أخفق في اضافة 
لقـــب ثالث الـــى رصيده، جنم 
احلكمة والرياضي سابقا فادي 

اخلطيب ٢٣ نقطة.
  وبذلك كرر االحتاد السكندري 
الدور  الشانفيل في  فوزه على 
األول، بعـــد مبـــاراة رأى فيها 
القيمون على فريق سال املغربي، 
ان الشـــانفيل خسر قصدا أمام 
الدور  الســـكندري في  االحتاد 
الثالث األخير للمجموعة الثالثة، 
لوضع الفريـــق املغربي خارج 

الدورة.
  وكان االحتاد السكندري فاز 
في نصف النهائي على الرياضي 
بيروت حامل اللقب والذي أخفق 
في خوض املباراة النهائية للمرة 
األولى منذ عشر سنني، ٩٦ - ٨٨، 
فيما فاز الشانفيل على امللعب 

النابلي التونسي ٩٥ - ٨٥.
  وأعلن مدرب النادي الرياضي 
فـــؤاد ابو شـــقرا، االســـتغناء 
عن خدمـــات االميركي جيرالد 
الكســـندر  بـــراون والصربي 

رادوجيفيتش.
  ووزعت راعية الدورة وزيرة 

 النجمة مع األهلي

 يأمل النجمة حامل اللقب 
ــع الصفاء  ــي تعادله م تخط
ــة املاضية، عندما  في املرحل
يستقبل األهلي صيدا اليوم 
في املرحلة الثانية من بطولة 
لبنان لكرة القدم على ملعب 

بيروت البلدي.
  وكان النجمة خاض أقوى 
مباريات املرحلة املاضية أمام 
ــى احراز  ــاء الطامح ال الصف
اللقب ألول مرة في تاريخه، 
ــه األولى بعد  ــد نقطت وحص
مباراة حماسية انتهت بالتعادل 

٣ ـ ٣.
  ويحل االنصار على احلكمة 
ــرج حمود، في  على ملعب ب
ظل غياب قائده مالك حسون 

املوقوف مباراتني احتاديا.
  ويعتمد احلكمة على ثالثي 
أوكراني، ساهم معه بتحقيق 
ــام االهلي  ــة التعادل ام نقط
صيدا، لكنه سيجد في االنصار 
ــر رغم فتح االخير  عقبة أكب
صفحة جديدة واعتماده على 

العبيه الشبان.
  ويستقبل الشباب الغازية 
على ملعب صيدا البلدي املبرة، 
ــث عن نقطته  وكالهما يبح

األولى هذا املوسم. 

 قائد االحتاد السكندري إسماعيل أحمد متسلما الكأس من بهية احلريري

 املتسابق محمد بوربيع صاحب املركز األول في ٤ فئات  املتسابق علي الشمالي حقق املركز الثاني في فئة «ستوك» 

 زاهر يلتقي روراوة الحتواء التصعيد اإلعالمي قبل المباراة المصيرية.. و«فيفا» لم يوقف الحضري

 القاهرة تستضيف مصر والجزائر واستبعاد اإلسكندرية والسويس

  أمير وعبدالعزيز يشكوان ديار بكر
ــا الزمالك  ــن عبدالعزيز العب ــدم امير مجاهد وأمي  تق
واحملترفان حاليا بصفوف نادي دياربكر التركي بشكوى 
ــاد التركي لكرة القدم ضد ناديهما لضمان احملافظة  لالحت
على حقوقهما املالية لدى النادي التركي، حيث ان الثنائي 
املصري أمين وأمير لم يحصل أي منهما على حقوقه املالية 
منذ انضمامهما للنادي التركي، فضال عن عدم حصولهما 
على مقدم العقود اخلاصة بهما، حيث انضما متأخرا للنادي، 
ــآت الفوز واألخيرة  ــهرين ومكاف ذلك إلى جانب راتب ش
مشكلة عامة لكل الالعبني. والالعبان قدما عروضا طيبة مع 
ــم، وساهم هذا الثنائي في ظهور  النادي التركي هذا املوس
الفريق مبستويات جيدة لم يتوقعها املراقبون واملتابعون 
للدوري التركي وبات دياربكر يحتل املركز الـ١٢ بعد مرور 

٨ جوالت فقط من البطولة.
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 ثالثيات مميزة 

لعنزي، 
 مشاعل 
لرحمن 
لشمري، 
لعازمي، 
ســـاوية 

عادة 
يوية

ة 


