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إلظهار اجلهود الكبيرة املبذولة 
في التنظيم ك���ي يطلع العالم 
اجمع على قدرة أبناء الكويت 

في التنظيم الناجح.
ومتنى القناعي أن يس���اهم 
اإلع���ام الكويت���ي املتميز في 
إجناح هذه البطولة العاملية التي 
حتمل اسم شخصية لها مكانتها 
وتقديره���ا لدى اه���ل الكويت 
جميعهم، وهو سمو األمير الوالد 

الشيخ سعد العبداهلل.

املنظمة رئيسا للجنة اإلعامية 
للبطولة، وقال إنه وافق على 
هذا التكليف تقديرا منه لاسم 
الكبير والغالي على أهل الكويت 
العالم  والذي حتمله بطول���ة 
لإلس���كواش، مما يعد مكسبا 
كبيرا للكويت في ان نحتضن 

مثل هذه البطولة العاملية.
وطال���ب وس���ائل اإلعام 
املختلف���ة باالهتمام بالبطولة 
الكافي���ة  ومنحه���ا املس���احة 

الوزراء  االول لرئيس مجلس 
ووزي���ر الدفاع الش���يخ جابر 
املبارك، ووزير االعام الشيخ 
احمد العبداهلل، وكل من يساهم 

في دعم اللجنة املنظمة.

مكسب للكويت

م���ن جانب���ه، اب���دى نائب 
رئيس االحتاد الدولي للصحافة 
الرياضية الزميل فيصل القناعي 
اعت���زازه باختياره من اللجنة 

الشركات العاملية.
ودعت وس���ائل االعام الى 
تغطية البطولة مبا يتناس���ب 
مع حج���م اهميتها ف���ي عالم 
االسكواش، ألنها احلدث االهم 
في منطقة اخللي���ج في العام 

احلالي.
ووجهت ش���كرا خاصا الى 
القيادة السياسية على االهتمام 
بالبطولة وتسخير كل االمكانيات 
إلجناحها، كما ش���كرت النائب 

دعت الشيخة فادية السعد 
العليا  اللجنة املنظمة  رئيسة 
لبطولة األمير الوالد، املغفور له، 
الشيخ سعد العبداهلل )بطولة 
العالم لاسكواش رجال 2009( 
اللجان العاملة الى االنتهاء من 
جميع الترتيبات املتعلقة باالمور 
التنظيمية اخلميس املقبل قبل 
48 ساعة من انطاق البطولة 

في مطلع نوفمبر املقبل.
وقامت الشيخة فادية بزيارة 
مللعب اجلزيرة اخلضراء الذي 
املباريات برفقة  سيستضيف 
مدير البطولة محمود اجلزاف 
واعضاء جلنة العاقات العامة، 
وقد ابدت ارتياحها لاستعدادات 
التي جتري على قدم وس���اق، 
كما تفقدت غرف تبديل املابس 

وأماكن جلوس الشخصيات.
واشارت الى ان الباب اليزال 
مفتوحا، امام كل من يرغب في 
التعاون مع اللج���ان العاملة، 
الهدف االس���مى من  وحتقيق 
تلك االس���تضافة، وهو تخليد 
اس���م املغفور له األمير الوالد 
الشيخ سعد العبداهلل، فضا عن 
تطوير اللعبة، واظهار الشكل 
احلضاري لقدرة الكويت على 

تنظيم البطوالت العاملية.
ورحبت السعد بتعاون احتاد 
االسكواش مع اللجنة املنظمة، 
وخصت بالذكر رئيسه حسني 
الذي ميل���ك خبرات  مقصيد، 
كبيرة في هذا املجال، من خال 
قيادت���ه لاحتادي���ن الكويتي 
والعربي للعبة، مؤكدة انها ال 
متانع من االستفادة باخلبرات 
احمللية في مج���االت التنظيم 
والتس���ويق عبر التنسيق مع 

الشيخة فادية السعد تتوسط افراد اللجان العاملة في البطولة

العب الزمالك شريف أشرف في التحام طائر مع حارس مرمى اإلنتاج احلربي مصطفى كمال

العجمي: الكويت تترّشح الستضافة 
البطولة اآلسيوية لهوكي الجليد للسيدات

اعلن رئيس اللجنة الكويتية لهوكي اجلليد 
فهيد العجمي ترشح الكويت الستضافة البطولة 
اآلس���يوية للس���يدات اضافة الى املشاركة في 
بطولتي آس���يا لفئتي حت���ت 16 و18 واملقررة 

العام املقبل.
وقال العجمي ل� »كونا« من تايلند � ان هذا 
الترشيح جاء خال االجتماع اآلسيوي لاحتادات 
الوطنية مع االحتاد الدولي للعبة املنعقد حاليا 

هناك.
واضاف ان الكويت تشارك للمرة االولى في 
اجتماع على هذا املستوى بعد انضمامها اخيرا 
الى عضوية االحتاد الدولي للعبة، مشيرا الى 
ان رئيس االحتاد الدول���ي للعبة رحب كثيرا 
خال االجتماع بالوفد الكويتي الذي مثله اضافة 
الى امني سر اللجنة الشيخ نواف احلمد )حتت 

مسمى االحتاد الكويتي لهوكي اجلليد(.
من جانبه، قال الشيخ نواف احلمد ان االجتماع 
يعتبر محطة مهمة واس���تكماال للجهود التي 
يبذلها القائمون على اللعبة البرازها بشكل اكبر 

في الكوي���ت، مضيفا ان تنظيم البطولة اذا ما 
اقر سيكون فرصة مواتية لوضع الكويت في 
مقدمة الدول التي تهتم بهذه الرياضة السيما 

في دول اخلليج.
من جهة اخ���رى، اوضح احلمد ان املنتخب 
الوطني يواصل تدريباته اليومية اس���تعدادا 
للبطولة اآلسيوية التي تنطلق خال ايام في 
بانكوك ايضا، بدخول الاعبني املصابني احمد 
العجمي وف���واز عبدالرحيم وصقر الصابري 
ومحم���د املراغ���ي التدريبات بقي���ادة املدرب 

السلوڤاكي مايكل اندراسك.
واضاف ان الاعبني ابدوا اس���تعدادا جيدا 
للبطولة التي اعتبروها مبنزلة االمتحان املهم 
لهم رغم بعض الصعوب���ات التي يواجهونها 
في الكويت والتي تتمثل في عدم توفير صالة 
التزلج بشكل دائم، االمر الذي افقدهم الكثير من 
مهاراتهم ولياقتهم البدنية، مؤكدا ان املعسكر 
الذي انتهى قبل ايام هناك عالج كثيرا من هذه 

املشاكل.

فهيد العجمي والشيخ نواف احلمد مع أحد مسؤولي االحتاد الدولي لهوكي اجلليد

بيروت ـ ناجي شربل
اكتسح النجمة ضيفه التضامن صور 5-1 على ملعب بيروت 
البلدي، في املرحلة الثالثة من الدوري اللبناني لكرة القدم. وسيطر 
النجم���ة على املباراة منذ بدايته���ا دون ان يعطي فرصة للخصم 

في الرد.
وفي الدقيقة 21 أرس���ل عباس عطوي كرة عرضية متقنة الى 
املتقدم الس���نغالي ماكيتي ديوب الذي عكسها في الزاوية اليمنى 
البعيدة من متناول حارس التضامن فضل مس���لماني مس���جا 

الهدف االول.
وعزز عطوي تقدم فريقه من ضربة حرة مباش���رة أسكنها في 

أقصى الزاوية اليسرى ملرمى مسلماني )33(.
واستمر النجمة في ممارسة الضغط على املرمى الصوري وأهدر 
ماكيتي ومواطنه بابي سيس���ي أكثر من فرصة متاحة للتسجيل، 
وانتظر النجمة حتى الدقيقة 69 لتسجيل الهدف الثالث عبر ديوب 
الذي انس���ل الى داخل املنطقة، وتلقى متريرة من سيسي فراوغ 
مدافع التضامن هشام شحيمي وسدد بهدوء كرة زاحفة في الزاوية 
اليمنى. وفي الدقيقة 73 سجل بال شيخ النجارين الهدف الرابع 
حلامل اللقب، إثر ضربة حرة نفذها عباس عطوي، وارسلها أمام 

مرمى التضامن فخطفها النجارين في قلب املرمى.
وقلص فيصل عنتر النتيجة الى 1-4 عندما انبرى بنجاح لضربة 
جزاء بعد عرقلة من مدافع النجمة السنغالي موسى غايي ملهاجم 
التضامن الواعد محمد حيدر، سددها عنتر الى يسار احلارس ايلي 
فريجي )80(. وأكمل ديوب ثاثيته إثر مجهود فردي مميز من علي 
يعقوب على اجلهة اليمنى، وس���دد الكرة لترتد من مسلماني الى 

املهاجم السنغالي الذي تابعها بسهولة في الشباك )85(.

استعاد العني الصدارة بعد تعادله مع مضيفه اجلزيرة 2 - 2 
في ختام املرحلة الرابعة من الدوري االماراتي لكرة القدم.

ورفع العني رصيده الى 10 نقاط فاستعاد الصدارة من الوحدة 
الذي تصدر مؤقتا برصيد 9 نقاط، فيما اس���تعاد اجلزيرة املركز 

الثاني وله 10 نقاط ايضا.
وزاد االمارات من محن مضيفه عجمان عندما احلق به الهزمية 

الرابعة على التوالي 3 - 1.
ورفع االمارات رصيده الى 6 نقاط صعد بها الى املركز السابع، 

في حني بقي عجمان دون اي نقطة.

انفرد الس���د للمرة االولى بصدارة الدوري القطري لكرة القدم 
بعد فوزه على الوكرة 3-1 وتعادل الغرافة مع قطر 3-3 في ختام 
املرحلة اخلامسة. وجنح السد في ايقاف مفاجآت الوكرة الذي تقدم 
عليه بهدف املغربي عادل رمزي )49( قبل ان يسجل اهدافه الثاثة 
بواسطة طاهر زكريا )52( والبرازيلي الفونسو )71( ومحمد عبد 
الرب )91(. ورفع الس���د رصيده الى 13 نقطة، بينما جتمد رصيد 

الوكرة عند 7 نقاط وتراجع الى املركز السادس.

تعادل الرفاع الش���رقي مع احلالة 2 - 2، وحقق الشباب فوزه 
االول على حساب املالكية 2 - 1 على ستاد البحرين الوطني ضمن 

منافسات املرحلة الرابعة من الدوري البحريني لكرة القدم.
في املباراة االولى، انتزع احلالة نقطة ثمينة من الرفاع الشرقي 
وص���ار رصيده 5 نقاط في املركز الرابع مقابل 7 ملضيفه صاحب 

املركز الثالث.
وفي املباراة الثانية عمق الشباب جراح املالكية بعدما سجل له 
محمد سهوان )8( وجاسم محمد )35 خطأ في مرماه(، فيما سجل 

هادي حميد هدف املالكية )85(.

فوز هزيل للزمالك على اإلنتاج الحربي.. والجونة يحرج اإلسماعيلي
األهلي يتصدى »لمفاجآت« إنبي في ختام مباريات األسبوع الثامن للدوري المصري

يستعد اجلهاز الفني ملنتخب مصر االول لكرة القدم بقيادة حسن 
شحاتة لوضع اللمسات األخيرة على قائمة الفريق التي سيخوض بها 
مواجهته املصيرية مع اجلزائر في 14 الش��هر املقبل، والتي سيتحدد 
على ضوء نتيجتها املنتخب املتأهل لنهائيات كأس العالم 2010 بجنوب 
افريقيا، وسيتم ذلك على ضوء املشاهدات االخيرة ملباريات االسبوع 
الثامن للدوري والذي يس��دل الس��تار عليه الي��وم. وعلى الرغم من 
السرية الش��ديدة التي يفرضها اجلهاز الفني على اختياراته املبدئية، 
اال ان��ه من الواضح ان هذه القائمة املرش��حة خلوض مباراة اجلزائر 
لن تخرج عن: عصام احلضري ومحمود أبوالسعود والهاني سليمان 

في حراس��ة املرمى، واحمد سعيد أوكا واحمد فتحي واحمد احملمدي 
وس��يد مع��وض واحمد كمال وهاني س��عيد وش��ريف عبدالفضيل 
واملعتصم س��الم في الدفاع، وحسني عبدربه ومحمد شوقي ومحمد 
حم��ص ومحمد ش��عبان وعبدالعزيز توفيق واحمد حس��ن ومحمد 
بركات ومحمد ابوتريكة في خط الوس��ط، وعمرو زكي وعماد متعب 
ومحم��د زيدان في الهجوم، ويتحدد موقف بعض الالعبني مثل احمد 
حسام )ميدو( واحمد رؤوف وشريف اكرامي من االنضمام في ضوء 
احتياجات الفريق، ومن املقرر ان حتس��م القائم��ة النهائية للفراعنة 

عقب انتهاء اجتماع اجلهاز الفني االخير واملقرر اقامته صباح غد.

شحاتة يحسم قائمة المنتخب غداً

الذي س����يجمع حرس احلدود مع 
بتروجيت، ويزيد م����ن الكفة أن 
الفريق العسكري يتمتع باجلماعية 
في األداء ، ويدخل احلرس لقاء اليوم 
وبحوزته 9 نقاط يحتل بها املركز 
الس����ابع بجدول ترتيب الدوري، 
ويبقى له مباراة مؤجلة من االسبوع 
الرابع للمسابقة، بسبب ارتباطاته 
االفريقية الس����ابقة ببطولة كأس 
االحتاد االفريقي التي ودع الفريق 

منافساتها اخيرا.

ميشال يواجه خطر اإلقالة

عقد مجلس ادارة نادي الزمالك 
املصري اجتماعا مساء امس لتحديد 
مصير الفرنس����ي هنري ميشيل 
املدير الفني للنادي، بعد ان تبنت 
جبهة قوية داخل املجلس االطاحة 
به واالستعانة بأحد ابناء الزمالك، 
البرتغالي نيلو  اذا تعذر موافقة 
فينغادا على تولي مهمة التدريب 

بعد فتح قنوات اتصال به.
ويفاضل املجلس بني فينغادا 
)56 عاما( املدرب السابق للفريق 

وطه بصري وحسام حسن.
وتردد بقوة في االيام املاضية 
قيادة ميش����يل ملنتخ����ب املغرب 
ف����ي كأس االمم االفريقية املقبلة 
في أنغ����وال خلفا ملواطنه روجيه 

لومير.

في الفوز 2-1 على حرس احلدود 
في منافسات االسبوع املاضي، وهو 
حتديدا ما اكد عليه ضياء السيد 
املدير الفني النبي خال جلساته 
التي عقده����ا مع الاعبني قبل كل 
مران، حيث طالبهم بالتركيز في 
لقاء اليوم واملقاتلة من اجل حتقيق 
الفوز واقتناص نقاطه الثاث مهما 

واجه الفريق من صعاب.
وفي املباراة االخرى، من احملتمل 
أن يك����ون عنصر األرض مرجحا 
لكف����ة أصحابها في لق����اء الليلة 

باهلل اينو واحمد فتحي وجيلبرتو 
وفي الهجوم محمد ابو تريكة وعماد 
متعب )محمد طلعت( وتبقى دكة 
البدالء مكتظة مبجموعة كبيرة من 
الاعبني امثال اسامة حسني وامير 
سعيود ومحمد فضل واحمد السيد 
واحمد بال والصاعدين مصطفى 

شبيطة ووائل عبداهلل.
في املقابل يسعى انبي الى الفوز 
باللقاء حتى تكون عودته للمسابقة 
احمللية حميدة ومبش����ره للخير، 
خاصة بعد ان جنح الفريق البترولي 

عن تفجير مفاجآت عديدة.
ومن املنتظر ان يخوض االهلي 
لقاء اليوم بنفس تشكيل مباراته 
املاضية امام املنصورة باستثناء 
البس����يطة في  التغييرات  بعض 
بعض املراكز، حيث ال خاف على 
وجود احمد عادل عبد املنعم في 
امامه رباعي  حراسة املرمى ومن 
خط الدفاع احمد علي )ميينا( وسيد 
معوض )يس����ارا( وشريف عبد 
الفضيل ووائل جمعة )مساكني( 
وفي الوسط احمد حسن واملعتز 

مباراتي الي����وم، العطاء الفرصة 
للمنتخب املصري االول لكرة القدم 
لاستعداد جيدا ملواجهته املصيرية 
مع اجلزائر، والتي تأتي في اطار 
منافسات اجلولة السادسة االخيرة 
بالتصفي����ات االفريقي����ة املؤهلة 

ملونديال 2010 بجنوب افريقيا.
الدولي  القاهرة  ويشهد ستاد 
في الثامنة والربع من مساء اليوم 
اكثر اللقاءات اهمية واثارة وهي 
املباراة التي جتمع االهلي مع انبي، 
الفريقني  حيث اعتادت مواجهات 

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
احرج االنتاج احلربي واجلونة 
الواف����دان اجلدي����دان ضيفيهما 
العريقني الزمالك واالسماعيلي على 
التوالي فخسر االول بصعوبة 3-2، 
وتعادل الثان����ي 2-2 في املرحلة 
الثامنة من الدوري املصري لكرة 
القدم. في املباراة االولى، استعاد 
الزمالك ذاكرة االنتصارات من جديد 
ليحقق فوزه الثالث هذا املوس����م 
عل����ى مضيفه االنتاج احلربي في 
مباراة قوية وممتعة، وعلى الرغم 
من ف����وز الزمال����ك إال ان االنتاج 
احلربي بقيادة طارق يحيى كان 
الفريق األفضل واألكثر استحواذا 
وفرصا على املرمى، ومع ذلك خسر 
اللقاء، وهذا ما زاد من قلق جماهير 
الزمالك التي دهشت لاهداف الثاثة 
املبكرة، ثم االنهيار املفاجئ، والذي 
كان ميك����ن ان ينتهي بهزمية بدال 
الفضل  الفوز، ورمبا يحسب  من 
في هذا الفوز ال����ى احلارس عبد 

الواحد السيد.
ورفع الزمال����ك رصيده إلى 11 
نقطة وقفز من املركز احلادي عشر 
إلى املرك����ز اخلامس بينما جتمد 
رصيد االنتاج احلربي عند النقطة 

التاسعة في املركز الثامن.
في ستاد السام.. انتهى الشوط 
األول بتقدم الزمالك 3-1 حيث أحرز 
شريف أشرف بعد دقيقتني من بداية 
اللقاء وعزز الاعب نفسه )13(، ثم 
أضاف رحيم أي����وا الهدف الثالث 
)23(، وقلص لإلنتاج احلربي العب 
الزمالك الس����ابق محمد ابو العا 
)29(، وفي الوقت بدل الضائع من 
الشوط الثاني أحرز البديل محمد 

زكي الهدف الثاني لإلنتاج.
وف����ي املب����اراة الثانية، جنح 
االسماعيلي في ان يحول هزميته 
في الشوط األول بهدفني امام اجلونة 
الى التع����ادل 2-2 ليعود بنقطة 

كانت مفقودة من الصعيد.
وتقدم رضا ش����حاتة وأحمد 
عمران للجونة )11 و37(، وتعادل 
محمد س����ليمان »حمص« ومهاب 

سعيد للدراويش )45 و57(.
وبذلك، يس����تقر اإلسماعيلي 
في املركز الرابع برصيد 13 نقطة، 
فيما تقدم اجلونة للمركز السادس 

بعشر نقاط.

األهلي يتصدى إلنبي 

هذا وتختتم اليوم منافس����ات 
االسبوع الثامن للدوري املصري 
باقام����ة مباراتني، حي����ث يتقابل 
االهلي م����ع انبي وحرس احلدود 

مع بتروجيت.
اللقاءين   يذك����ر ان نتيج����ة 
ستساهم بشكل كبير في حتديد 
الش����كل النهائي جل����دول ترتيب 
الدوري، الذي سيتوقف عقب انتهاء 

فوز أول للشباب في البحرين

السد أوقف مفاجآت الوكرة

العين يستعيد الصدارة

النجمة يكتسح التضامن صور

السعد: نعتز بدور القيادة السياسية
في دعم بطولة األمير الوالد لإلسكواش

القناعي يدعو وسائل اإلعالم إلى االهتمام بالبطولة


