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ابتعد الهالل بالصدارة مجددا 
بعد فوزه على الفتح 5 ـ 1 على 
ملعب االمير عبداهلل بن جلوي 
في املرحلة السادسة من الدوري 

السعودي لكرة القدم.
وسجل محمد الشلهوب )50 
من ركلة جزاء و88( البرازيلي 
تياغـــو نيفيز )53( وياســـر 
القحطانـــي )67( والســـويدي 
كريســـتيان ويلهامسون )72( 
اهدف الهـــالل، واحمد بوعبيد 

)90( هدف الفتح.
ورفع الهالل رصيده الى 16 

نقطة وأصبح مجددا على بعد 
ثالث نقاط من مالحقه الشباب 
الذي فاز اخلميس املاضي على 

ضيفه الرائد 2 ـ 0.
واقتنص جنران نقطة ثمينة 
بتعادله مع ضيفه النصر بهدف 
للغيني ابراهيم كمارا )68(، مقابل 

هدف حملمد السهالوي )65(.
وأهدر النصر ركلة جزاء عبر 
سعد احلارثي )81(، فيما لعب 
جنران بعشرة العبني بعد طرد 

صالح دويس )53(.
واحلق احلزم اخلسارة الثالثة 

باالتفاق بعدما تغلب عليه بثالثة 
أهداف لوليد اجليزاني )22 و62( 
والسنغالي حامدجي )55(، مقابل 
الســـالم )80(  هدفني ليوسف 
وعبدالرحمن القحطاني )90(.

القادسية  وفاز االهلي على 
بهدفني لالرجنتينـــي خافيير 
توليدو )75 مـــن ركلة جزاء( 
وسعيد الشـــون )86 خطأ في 
مرمى فريقه(، مقابل هدف لناصر 
الســـلمي )78( في مباراة لعب 
فيها الفائز بـ 10 العبني بعد طرد 

معتز املوسى )54(.

نجران يقتنص نقطة ثمينة من النصر

الهالل يبتعد بصدارة الدوري السعودي

الشيخة نعيمة األحمد متحدثة خالل احملاضرة في الكلية االسترالية

طالئع اجليش يواصل انتصاراته في الدوري املصري
السويدي كريستيان ويلهامسون سجل الهدف الرابع للهالل

بيروت ـ ناجي شربل
للسنة اخلامسة على التوالي، 
الكويت  تســـتهل ســـلة نادي 
حتضيراتها للموســـم اجلديد، 
مبعسكر تدريب في لبنان، وفي 
فندق »برومناد« للسنة الرابعة 
على التوالي مبنطقة الزلقا، على 
بعد مئات االمتار من مقر االحتاد 
اللبناني لكرة السلة، والواقع في 
نقطة التقاء بني املالعب الرياضية 
اللبنانية، وخصوصا ملعب نادي 
انترانيـــك في النقاش، ومجمع 
ميشال املر الرياضي في منطقة 

اجلديدة البوشرية السد.
الى  ووصلت بعثة االبيض 
لبنان فـــي 20 اجلاري، وتنهي 

معسكرها في 4 الشهر املقبل.
 وقال رئيس الوفد وعضو 
مجلس ادارة النادي بدر العصيمي 
لـ »األنباء«: »نتطلع هذه السنة 
الى لقب بطولة االندية العربية 
في كرة الســـلة، املقررة مبدئيا 
في القاهرة، علما اننا نســـعى 

الستضافتها في الكويت«.

واشار العصيمي خالل حديثه 
الى انـــه ال تبديل فـــي اجلهاز 
الفني بقيـــادة الصربي زوران 
زوبيسيفيك، وايضا بالنسبة الى 
الثنائي االميركي اندريه بيتس 
اللذين ميضيان  وآيـــرا كالرك 
التوالي  الثالث على  موســـمها 

مع الفريق. 
وبـــني العصيمي ان النقطة 
االبرز في معسكرنا احلالي، إعادة 
احلركة بعد فترة خمسة اشهر 
من نهاية املوسم املاضي. وبدأ 
الالعبون يستعيدون لياقتهم 
البدنية، ونشكو غياب كل من 
سعود عبدالسالم شعيب بسبب 
ظروفه الدراســـية، اضافة الى 
اصابة سالم العنزي الذي حضر 

مع الفريق.
 وذكر العصيمي ان الفريق 
فـــي قاعة نادي  يتمرن يوميا 
انترانيك بيروت، بني الســـاعة 
التاسعة صباحا والثانية عشرة 
ظهرا. ونخوض في فترة املساء 
مباراة واســـتهللنا املشوار مع 

الرياضي بيـــروت مبباراة من 
انتهت ملصلحة  خمسة اشواط 
النادي اللبناني 89ـ  58، والتقينا 
هوبس الصاعد حديثا الى الدرجة 
املباراة بفوزنا  االولى وانتهت 
بفارق كبير، وسنلتقي الرياضي 
مجددا والشانفيل في ملعبه مساء 
اليوم، اضافة الى مباريات اخرى 
مع املتحد وانترانيك والكهرباء 

يتم تنسيق مواعيدها«.
وشـــكر العصيمي للقنصل 
الشـــيخ جابر الصباح وطارق 
العصفور، اهتمامهما بالبعثة فور 
وصولها الى بيروت. كما شكر 
لرئيس نادي الكويت عبدالعزيز 
املرزوق وللنائب مرزوق الغامن 
وشـــقيقه خالد نائب الرئيس، 
مالحقتهـــم الدائمة للفريق في 
الكويت وفي ترحاله خارجها. 
وقال: »تشهد كرة السلة الكويتية 
نهضة منذ ثالثة اعوام، وقد أكدها 
منتخب حتت 18 سنة باحرازه 
بطولة اخلليج. واعتقد اننا بدأنا 

نعيش مرحلة القطاف«.

خسر أمام الرياضي وفاز على هوبس

سلة األبيض تعسكر في لبنان للسنة الخامسة 

البحريني احمد املطوع العب سلة الكويت في صراع مع العب هوبس اللبناني للحصول على الكرة

الريان يثأر من األهلي 
ثأر الريان خلسارته القاسية امام األهلي في 
كأس النجوم وهزمه 2-1 في املرحلة اخلامسة 

من الدوري القطري لكرة القدم.
تقدم الريان بهدفي االسترالي داني السوب 
)15( والغيني دانيال غوما )34(، وقلص البرازيلي 
جوليو سيزار الفارق لألهلي في الدقيقة االولى 

من الوقت بدل الضائع.
والفوز هو الثاني للريان فرفع رصيده الى 
ثماني نقاط، في حني مني االهلي باخلســـارة 
الثالثة فتجمد رصيده عند ثالث نقاط في املركز 
التاسع وله مباراة مؤجلة من املرحلة الثالثة 

مع ام صالل.

الصراع متواصل
بين الرفاع والمحرق

تعادل  الفيصلي

السويق يحتفظ بالصدارة

تواصل التنافس على الصدارة 
بني الرفاع واحملرق بعد حتقيق 
كل منهما فوزه الرابع في املرحلة 
الرابعة من الـــدوري البحريني 

لكرة القدم.
وتغلـــب الرفاع على النجمة 
بهدفـــني حملمـــد ســـلمان )16( 
والبرازيلي تيتنيو )79(، مقابل 
العفوي  هدف للمغربي ربيـــع 
)52(، واحملرق على املنامة بهدفني 
للبرازيلي ريكو )68( ومحمود 
عبدالرحمن )70(. ورفع الرفاع 
رصيده الى 12 نقطة في الصدارة 

بفارق االهداف امام احملرق.
وتختتم املرحلة اليوم بلقاء 

البسيتني مع األهلي.

سقط الفيصلي في فخ التعادل 
مع اجلزيرة 0 - 0 على ســـتاد 
مدينـــة امللك عبداهلل الثاني في 
افتتاح املرحلة الرابعة من الدوري 

االردني لكرة القدم.
وحافظ الفيصلي على الصدارة 
رغم تعادلـــه وذلك ألن مطارده 
شـــباب األردن سقط بدوره في 
فخ التعادل وبالنتيجة ذاتها امام 
البقعة على ستاد مدينة األمير 
الفاصل  محمد بالزرقاء، ليبقى 
بـــني الفريقني نقطتـــني. وعلى 
ستاد احلســـن في مدينة أربد، 
عاد احلسني لسكة االنتصارات 
وحقق فوزا صعبا على كفرسوم 

بهدف نظيف.

احتفـــظ الســـويق بصدارة 
الدوري العماني لكرة القدم برغم 
تعادله مع مسقط 1-1 في املرحلة 
الرابعة، وذلك خلسارة مالحقه 
اخلابـــورة امام عمان 1-2، فيما 
واصل السيب زحفه نحو القمة 
بتغلبه على الشباب 2-0، وحقق 
ظفار اول فوز له على حســـاب 

العروبة 0-2.
ويتوقف الـــدوري الكثر من 
شهر حيث يستأنف في الثالث من 
ديسمبر املقبل الفساح املجال امام 
املنتخب العماني لالستعداد للقاء 
نظيره االسترالي في تصفيات 
كأس آسيا 2011 في 14 الشهر املقبل 

في مسقط.

تعادل المقاولون العرب واتحاد الشرطة في المرحلة الثامنة للدوري المصري

 المصرى يتعثر أمام المنصورة وفوز كبير للطالئع

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
قاد محمـــود أبو الســـعود 
حارس مرمى املنصورة فريقه 
القتنـــاص نقطـــة التعادل من 
مضيفه املصري باحلفاظ على 
نتيجة املبـــاراة بالتعادل 0-0 
في املرحلة الثامنة من الدوري 

املصري املمتاز لكرة القدم.
وفى اجلولة نفســـها جنح 
فريق طالئع اجليش في اقتناص 
ثالث نقاط ثمينة دفعته بقوة 
لالقتراب من الصدارة، بعد الفوز 
على بترول اسيوط 3-1، فيما 
ارتضى فريقا املقاولون واحتاد 
الشـــرطة بنتيجة التعادل 1-1 
وحصل كل منهما على نقطة في 

لقائهما معا باجلبل األخضر.
وتألق أبو الســـعود حارس 
مرمى املنصورة واملنضم ملنتخب 
مصر منذ صعود فريقه للدوري 
املمتاز السيما في الشوط الثاني 
وأبعـــد عن مرمـــاه العديد من 

تسديدات أصحاب األرض.
وبهذه النتيجة، صعد املصري 
إلى املركز التاسع متقدما مركزين 

بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، 
فيما وصل رصيد املنصورة إلى 

سبع نقاط في املركز الـ 12.
وأبدى محمـــد حلمي املدير 
الفني للمنصـــورة، رضاه عن 
الســـلبي مع املصري  التعادل 
البورسعيدي، مؤكدا أن احلصول 
على نقطـــة من املصـــري في 
بورسعيد يعد شيئا طيبا، خاصة 
أن املنافس فريق كبير وميتلك 

العبني أكفاء.
وأضاف حلمي في تصريحاته 
بعد املباراة أنه سيقوم باستغالل 
فترة توقف الدوري املقبلة في 
تصحيح األوضاع داخل صفوف 
فريقه، كما أكد إبراهيم مجاهد 
رئيس نادي املنصورة، أن نقطة 
أمام املصري كافية، خاصة أن 
موقف املصري ســـيئ بجدول 

الدوري.

الجيش يتقدم

وحقق فريق طالئع اجليش 
فوزا هاما على بترول أسيوط 
3-1 في اللقاء الذي جمعهما في 

األســـبوع الثامن بالدوري في 
الرياضة، ودخل  ســـتاد جهاز 
بقوة دائرة املنافسة على البطولة 
بعدما اقتنص 3 نقاط غالية رفع 
بها رصيده إلى 14 نقطة صعد بها 
للمركز الثالث مؤقتا، بينما جتمد 
رصيد بترول أسيوط عند 3 نقاط 

في املركز األخير بالدوري.
اللقاء طلعت  وأحرز أهداف 
محرم هدفني وبابا أركو للجيش 
وأحرز هدف البترول سيد عبد 

املغنى.
وتعادل احتاد الشـــرطة مع 
العرب بهدف  املقاولون  ضيفه 

لكل منهما.
وبدأ أصحاب األرض بالتهديف 
عن طريق مينوسو بوبا في نهاية 
الشـــوط األول بعدما استقبل 
صالح عاشـــور ركلة حرة من 
اليمنى وأرسل رأسية  الناحية 
قوية أخرجها احلـــارس داودا 
الكـــرة تعود  دياكيتـــي ولكن 
لبوبا داخل منطقة الست ياردات 

ويسجل في املرمى اخلالي.
ولـــم ينتظر ذئـــاب اجلبل 

طويـــال قبل تســـجيل التعادل 
عن طريق إيهـــاب املصري في 
الدقيقـــة )49( عندما رد محمد 
خلف حارس الشرطة تسديدة 
قوية ذهبت ألحمد عبدالعزيز 
داخل منطقة اجلزاء الذي أرسل 
املراقب  عرضية للمصري غير 
على خط الياردات الست ليسجل 

التعادل.
وبهذه النتيجة رفع الشرطة 
رصيده لتســـع نقـــاط ويبات 
في املركـــز الثامن ويأتي بعده 
بنقطـــة املقاولون العرب ولكن 
فـــي املركز الــــ 12. وفى مباراة 
أخرى، انتهت مباراة غزل احمللة 
مع االحتاد السكندري بالتعادل 
السلبي ليخرج اجلهازان الفنيان 
للفريقني راضيان بالنقطة التي 
أدت لتهدئة األوضاع قبل توقف 

قطار الدوري.
ارتفع رصيد  النتيجة  بهذه 
احمللـــة إلى 7 نقـــاط في املركز 
الرابع عشر بينما ارتفع رصيد 
االحتاد إلـــى 6 نقاط في املركز 

اخلامس عشر.

)عدنان الحاج علي(

ندى أبونصر
استضافت الكلية األسترالية 
الشيخة نعيمة األحمد الرئيسة 
الفخرية للجنة املرأة والرياضة في 
اللجنة األوملبية الكويتية ورئيسة 
اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة 
التعاون لدول اخلليج  مبجلس 
العربية وذلك على مسرح الكلية 
إللقاء محاضرة توعوية بعنوان 
»رياضة املرأة الكويتية، طموحات 

وحتديات«.
وتأتي هذه احملاضرة في ظل 
أنشـــطة جلنة املرأة والرياضة 
فـــي إطار ســـعيها نحو نشـــر 
رياضة املرأة بني كافة مؤسسات 
وهيئات املجتمع املدني كذلك لرفع 
املســـتوى الفكـــري والتوعوي 
بني طالبـــات اجلامعات - على 
الصعيدي احلكومي واخلاص – 
وذلك عن أهمية مشاركة املرأة في 
جميع البطوالت الرياضية أسوة 

باملشاركات الشبابية. 
وفي كلمـــة ترحيـــب، عبر 
البروفيســـور فيشي كاري عن 
سعادته باســـتضافة الشيخة 
نعيمة األحمد لتحل ضيفة على 
الكلية األسترالية. وأضاف قائال 
»إن مـــن أهم اهتمامـــات الكلية 
األسترالية في الكويت إجنازات 
طلبتنـــا الرياضيني، حيث إنها 
ال تتحقق إال من خالل املهارات 

الكويت ببطولـــة نادي ضباط 
القوات املســـلحة الثالثة عشرة 
والتي أقيمت في أبوظبي بدولة 

اإلمارات في الشهر املاضي.
مـــن جانبها قالت الشـــيخة 
نعيمة األحمد »إن أحد أهم أهداف 
جلنة املرأة والرياضة هو مد يد 
العون للفتاة الكويتية للنهوض 
بها رياضيـــا حتى الوصول بها 
الى مســـتوى االحتراف الدولي 
الكويتية  املنتخبات  وتشـــكيل 
للفتيات في جميـــع الرياضات 
لتمثيل الكويت دوليا وال ميكن 
أن يحدث هذا إال بزيادة الوعي 
الرياضي لهـــا والعودة بها الى 
الرياضية بعد غياب  الســـاحة 
إجبـــاري، لذا ســـتواصل جلنة 
القيام بدورها  املرأة والرياضة 
عبر إقامة احملاضرات واالستماع 
لهن عن قرب ملعرفة التحديات 
والصعوبـــات التـــي تواجههن 
الرياضة والتعريف  ملمارســـة 
بالسبل واإلمكانيات املتاحة للجنة 
املرأة والرياضة وأندية الفتيات 

التابعة لها«.
وشكرت الشيخة إدارة الكلية 
االسترالية على إتاحة الفرصة لها 
إللقاء احملاضرة والتواصل مع 
الطالبات والطالب مثمنة جهود 
الكليـــة في االرتقاء باملســـيرة 

العلمية.

مبشـــاركة املـــرأة الكويتية في 
جميع احملافـــل الرياضية لرفع 
اسم الكويت عاليا بني الشعوب«. 
وعبر أيضا عن اعتزازه بأن تكون 
الكلية األســـترالية في طليعة 
التي دعمت  اجلامعات اخلاصة 
الرياضة النسائية من خالل إشراك 
منتخب مـــن طالبات اجلامعات 
اخلاصة للمشـــاركة حتت راية 
الكليـــة األســـترالية في متثيل 

احلركة الرياضية النسائية في 
الكويت.

وأضـــاف الشـــرهان قائـــال 
الكلية األسترالية في  »تشرفت 
الكويـــت باســـتضافتكم إللقاء 
محاضرتكـــم القيمـــة، والتـــي 
أكدت من خاللهـــا دوركم الرائد 
في تشـــجيع ودعم األنشـــطة 
الرياضية النسائية محليا ودوليا، 
مثمنني جهودكم البناءة للنهوض 

املكتسبة التي ينالها الطلبة مبا 
الرياضية، والعمل  الروح  فيها 
معا كفريق عمل واحد، من أجل 
الوصول إلى متكني طاقات الفرد 

في ظل بيئة راعية«.
من جهته، ثمن رئيس مجلس 
أمناء الكلية األسترالية عبداهلل 
الشرهان زيارة الشيخة نعيمة 
للكلية األســـترالية، وعبر عن 
ســـعادته باستضافة أحد رموز 

في محاضرة ألقتها بالكلية األسترالية

نعيمة األحمد: نريد مّد يد العون للفتاة للنهوض بها رياضيًا

الوحدة يسحق الشباب برباعية
صعـــد الوحدة الى صدارة الدوري االماراتي 
لكرة القدم مؤقتا بفوزه الكبير على ضيفه الشباب 

4 - 1 في املرحلة الرابعة.
وسجل البرازيليان فرناندو بيانو )28 و53 
مـــن ركلة جزاء و77( واندريه لوســـيانو بنغا 
)61( اهداف الوحدة، ومحمد ناصر )23( هدف 

الشباب.
وبعد املباراة، قرر نادي الشباب اقالة املدرب 
البرازيلي تونينيو سيريزو من منصبه وتعيني 

العراقي عبدالقادر عبد الوهاب بدال منه.
وجتاوز الوحدة خسارته امام اجلزيرة 0 - 1 
في املرحلة املاضية ليحقق فوزا كبيرا رفع من 
خالله رصيده الى 9 نقاط وليصعد الى الصدارة 

بفارق االهداف عن العني واجلزيرة.
واكمـــل بني ياس الصاعد حديثا مسلســـل 

مفاجآتـــه معمقا في الوقـــت ذاته جراح ضيفه 
االهلي حامل اللقب بفوزه عليه بهدف للعاجي 

موديبو ديارا في الدقيقة 21.
واكد بني ياس ان بدايته القوية هذا املوسم لم 
تكن مجرد ضربة حظ بعدما حقق فوزا مستحقا 
على االهلي ليصعد الى املركز الرابع برصيد 8 

نقاط.
وحاول االهلي ادراك التعـــادل وكانت ابرز 
فرصه كرة بعرض امللعب ارســـلها احمد خليل 
الى البديل محمد سرور فسددها بعيدا عن مرمى 

ايوب عمر رغم سهولة مهمته )62(.
ويحتل االهلي املركز احلادي عشر بثالث نقاط 
فقط، علما أنه مدعو للمشاركة في كأس العالم 
لالندية في أبوظبي في ديســـمبر املقبل بحكمه 

بطال للدوري في املوسم املاضي.

الدباغ ينتقد  »فيفا«
انتقد الناطق الرسمي باسم احلكومة العراقية ورئيس 
اللجنة املشرفة على انتخابات االحتاد العراقي لكرة القدم 
علي الدباغ قرار االحتاد الدولي للعبة )فيفا( القاضي بتمديد 
فترة عمل االحتاد العراقي معتبرا ذلك جتاوزا لهيبة الدولة. 
وقال الدباغ في بيان له »ان قرار االحتاد الدولي لكرة القدم 
بتمديــــد فترة عمل االحتاد العراقي ميثل جتاوزا لســــلطة 
الدولة وهيبتها وانه قرار يعتبر فاقدا لالجراءات االصولية 
التي تســــتدعي ان يكون طلب التأجيل من الهيئة العامة«. 
ويأتي بيان الدباغ غداة اتفاق اللجنة االوملبية مع االحتاد 
العراقي لكرة القدم بخصوص ارسال مسودة قانون، يسعى 
االول ليكون معتمدا إلجراء االنتخابات، الى االحتاد الدولي 

ملناقشته ومعرفة موقفه خالل االسبوع املقبل.


