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الشباب يستضيف الغرافة.. وخلويا يالقي النصر اإلماراتي

الهالل يستهل مشواره في »أبطال آسيا« مبواجهة بيروزي

األهلي يتفوق على دبي وديًا

البحرين إلى ربع نهائي كأس البحرين

ف���از األهلي املص���ري على 
دب���ي االماراتي 1 - 0 في مباراة 
ودية اقيمت بينهما في املعسكر 
التدريبي الذي يقيمه األول في 

االمارات.
وأحرز املوريتاني دومينيك 
دا سيلڤا هدف اللقاء الوحيد في 

الدقيقة 79.
وقدم األهلي أداء متذبذبا على 
مدار املباراة، حيث بدأها ضعيفا 
ومهتزا وأنهاها بقوة وكاد يحرز 

أكثر من هدف.
وأنقذ ح���ارس مرمى األهلي 
ش���ريف إكرامي أكثر من فرصة 
خطيرة في بداية الشوط الثاني 
من انفرادات كاملة مبرماه ولكنه 

جنح في الذود عنه ببراعة.
الك���رة بالنادي  وذكر مدير 
األهل���ي س���يد عبداحلفيظ ان 
الفريق يس���ير وفق  معس���كر 
املتوقع، حيث يس���عى اجلهاز 

الفني الخراج الالعبني من احلالة 
النفسية اوال ثم استعادة احلالة 
الفنية والبدنية قبل مباراة النب 

االثيوبي.
وجرب جوزيه خالل املباراة 
العديد من الالعب���ني على مدار 
الش���وطني بعدما أجرى اجلهاز 
الفن���ي أكث���ر م���ن 9 تغييرات 
ملنح الفرص���ة للجميع للعودة 

حلساسية املباريات.
وسجل دومينيك هدف املباراة 
بعدما تلقى متريرة طولية لينفرد 
باملرمى ويسدد كرة قوية بيسراه 
داخل الشباك قبل أن يخرج متأثرا 
بإصابته نتيجة الحتكاك مع مدافع 

دبي.
وتعد مواجهة دبي هي الثانية 
لألهلي خالل معسكره باإلمارات 
بعدما خسر في املباراة األولى أمام 
الشباب الكويتي 2 - 3 اجلمعة 

املاضية.

سموحة يرفض عودة الدوري

على صعيد آخر، رفض مجددا 
رئيس نادي سموحة م.محمد فرج 
عامر عودة النشاط الرياضي في 
مصر حت���ت أي بند من البنود، 
س���واء بطول���ة كأس مصر او 
الدوري قبل  اس���تكمال بطولة 
تعقب اجلناة في احداث بورسعيد 
وتطهير املنظومة الرياضية من 

الفساد على حد قوله.
وقال عام���ر »يجب اال يعود 
ال���دوري اآلن فلم يتم اتخاذ اي 
خط���وات ايجابية من���ذ اندالع 
احداث بورسعيد حتى اآلن، كما 
لم يتم محاس���بة املقصرين او 
االعالن بشكل قاطع ورسمي عن 
أي تفاصيل للواقعة ومرتكبيها 

للرأي العام«.
واضاف »ارفض اس���تكمال 
بطولة الدوري وكذلك بالنسبة 

لبطول���ة كأس مص���ر قبل ان 
يتم القص���اص لضحايا احداث 
بورس���عيد وتطهير املنظومة 
الرياضية من الفساد الذي صال 
الفترة  وج���ال بداخلها خ���الل 

االخيرة«. 
واختتم عامر حديثه قائال »ما 
بني على باطل فهو باطل، وبدء 
أي من انواع النشاط الرياضي في 
ذلك التوقيت يعد باطال في ظل 

املنظومة الرياضية الفاسدة«.
يذكر ان سموحة كان من احدث 
الصاعدين الى مسابقة الدوري 
املمتاز، في املوسم قبل املاضي، 
وانه كان من الهابطني مع االحتاد 
الس���كندري، لكن مجلس ادارة 
احتاد الكرة ألغى الهبوط في بداية 
املوسم احلالي، وجعل املسابقة 19 
ناديا قبل ان تتوقف نهائيا عقب 

احداث ستاد بورسعيد.
القاهرة ـ سامي عبدالفتاح  ٭

أكم���ل ن���ادي البحرين عقد 
الفرق الثماني���ة املتأهلة للدور 
النهائي ملسابقة كأس ملك  ربع 
البحرين لكرة القدم بعد تغلبه 
ب���ركالت اجلزاء  على األهل���ي 
الترجيحية 4 � 3 وهي أول مباراة 
تصل لركالت اجلزاء بعد انتهاء 
الوقتني األصلي واإلضافي بدون 

أهداف. 
وبذل���ك اكتملت ف���رق دور 
الثمانية الذي سينطلق اعتبارا 
من 23 اجل���اري مبباراة واحدة 
يلتق���ي فيها النجمة مع املنامة. 
فيما ستقام يوم السبت 3 مباريات 
يلتقي فيها البسيتني مع املالكية، 

احملرق مع الرفاع الشرقي الذي 
لم يشارك في مباريات دور 16. 
والبحرين مع الرفاع، فيما ستقام 
مباراتي الدور نصف النهائي في 

31 اجلاري.
م���ن جه���ة أخ���رى، تنطلق 
مباري���ات اجلولة ال� 11 للدوري 

البحريني في 19 اجلاري.

صراع سالوي

على صعيد آخر، يشهد دوري 
كرة السلة صراعا قويا بني الفرق 
املتنافسة قبل ختام القسم الثاني 
من الدوري والذي استطاع فيه 
األهلي أن يلحق باحملرق املتصدر 

ثالث هزمية بعد أن تغلب عليه 
81 � 74.  وصعد األهلي إلى املركز 

الثالث برصيد 35 نقطة.
وكان احلال���ة قد ف���از على 
النجم���ة 90 � 61، ليصل حامل 
اللقب إلى املركز الرابع، فيما ختم 
املركز  النجمة موسمه باحتالل 

العاشر.
وقد تأكد إل���ى جانب املنامة 
صعود مدينة عيسى وستره إلى 

الدورة السداسية.

اليد يتعاقد مع أورليك

من ناحية أخرى، أعلن احتاد 
البحرين���ي تعاقده  الي���د  كرة 

الس���ابق  الدمناركي  املدرب  مع 
للمنتخب أورليك بقيادة منتخبي 
األول والشباب في إطار االستعداد 
للمشاركات املقبلة ومنها مشاركة 
التصفيات  الشباب في  منتخب 
اآلسيوية التي ستقام بالدوحة 
في 30 يوني���و املقبل واملؤهلة 
لنهائيات كأس العالم للشباب في 

البوسنة في العام املقبل.
الوطني علي  امل���درب  وعني 
العنزور مساعدا له وتعاقد االحتاد 
الكرواتي سوستوك  املدرب  مع 
لإلش���راف على تدريب منتخب 

الشواطئ.
المنامة ـ ناصر محمد  ٭

العريضة خليجيا وأوروبيا.

الشباب يستضيف الغرافة

الثانية، يريد  املب���اراة  وفي 
الشباب اإلماراتي نقل جناحاته 
احمللية واخلليجية األخيرة الى 
دوري أبطال آسيا عندما يستضيف 

الغرافة في دبي.
 وكان الشباب أحرز لقب كأس 
الرابطة في اإلمارات املوسم املاضي 
قبل ان يس���تهل املوسم احلالي 
بنيل لقب بطول���ة كأس األندية 
اخلليجية السادسة والعشرين 
بفوزه على مواطنه األهلي في 3 

نوفمبر املاضي.
م���ن جهته، أصب���ح الغرافة 
ميلك خبرة املنافسة في البطولة 
اآلسيوية التي يشارك فيها للمرة 
اخلامسة على التوالي والسادسة 
منذ انطالقها بحلتها اجلديدة عام 

.2003

لخويا يبدأ مشواره

وف���ي املجموعة الثالثة، يبدأ 
خلويا القطري مشاركته اآلسيوية 
للمرة األولى في تاريخه باستضافة 
األهلي السعودي، في حني يحل 
النص���ر اإلماراتي الوافد اجلديد 
على البطول���ة أيضا ضيفا على 

سيباهان اإليراني.
ويطمح خلويا الى تس���جيل 
اجناز تاريخي باملنافسة على اللقب 
في أول مشاركة له بالبطولة، بعد 
ان حقق اجنازا محليا في املوسم 
املاضي بحصوله على لقب الدوري 
القطري في أول موس���م له بعد 

صعوده من الدرجة الثانية.

املوس���م مث���ل املغربي���ني عادل 
هرماش ويوسف العربي والكوري 
اجلنوبي يو بيونغ سو والسويدي 
كريستيان فيلهلمسون الذي شارك 
في أكثر من نس���خة مع الهالل، 
الدوسري  الى س���الم  باإلضافة 
ومحمد الشلهوب ونواف العابد 
وأسامة هوساوي وسلمان الفرج 
وماجد املرشدي وعبداهلل الزوري 
الذي  واحلارس خالد شراحيلي 
قد يعوض غياب حسن العتيبي 
في حال اس���تمرار إصابته، فيما 
سيكون عبدالعزيز الدوسري أبرز 

الغائبني لالصابة.
اما بيروزي فدعم خطوطه بعدد 
من األس���ماء اجليدة التي تعاقد 
معها مؤخرا في مقدمتهم اإليرلندي 
من اصل ليبي أمي���ن زايد الذي 
سجل هاتريك في املباراة األخيرة 
أمام االستقالل في الدوري احمللي، 
واحلارس البوسني سمير أفديك 
ومحمد نوري وعلي كرميي قائد 
الفريق صاحب اخلبرة الكروية 

الى  الهالل السعودي  يسعى 
فتح صفحة جدي���دة في دوري 
أبط���ال آس���يا لكرة الق���دم بعد 
التجارب الس���يئة ف���ي األعوام 
املاضية ويخوض اختبارا قويا في 
اجلولة األولى ملنافسات املجموعة 
الرابعة مع بيروزي اإليراني في 

الرياض اليوم. 
وف���ي مب���اراة ثاني���ة ضمن 
الغرافة  املجموعة ذاتها، يح���ل 
الش���باب  القط���ري ضيفا على 
اإلماراتي، ويدخل الهالل املباراة 
به���دف حتقيق انطالق���ة قوية 
متسلحا مبعنويات العبيه املرتفعة 
بعدما ت���وج جهوده بأول القاب 
املوسم محليا باحراز كأس ولي 
العهد، كما ان���ه يواصل مطاردة 
الش���باب واألهل���ي على صدارة 

الدوري.
ويبدأ الهالل حملة تتكرر كل 
موسم الس���تعادة أمجاده على 
الصعيد اآلس���يوي اذ يعود آخر 
ألقابه القارية الى عام 2000، لكن 
جتاربه لم تكن موفقة في النسخة 

اجلديدة للبطولة. 
وكان اله���الل خرج من الدور 
الثان���ي للنس���خة املاضية امام 

مواطنه االحتاد.
واس���تعد اله���الل للمب���اراة 
مبعس���كر إعدادي في دبي بدون 
عناصره الدولية الذين عادوا من 
أستراليا بعد فراغهم من مشاركتهم 
مع املنتخب السعودي لالنضمام 
لتمارين الفري���ق بقيادة املدرب 

التشيكي إيفان هاسيك.
وس���يعتمد هاسيك على عدد 
م���ن الالعبني الذين ب���رزوا هذا 

العبو الهالل أمام مهمة صعبة في مواجهة بيروزي

»ذا البرت«.. كرة أوملبياد لندن

بوكير جلهاز فني أجنبي للبنان
ترك مدرب منتخب لبنان لكرة القدم األملاني ثيو بوكير املجال 
لبت مصيره مع املنتخب، الى ما بعد عودته من العاصمة املاليزية 
كواالملبور، حيث سيحضر حفل قرعة مباريات الدور الرابع احلاسم 
من التصفيات اآلسيوية املؤهلة لنهائيات البرازيل 2014. وخالفا 
ملا أدلى به في تصريح تلفزيوني، عن ان احتماالت استمراره مع 
»منتخب األرز« ال تتعدى ال� 10%، فإن بوكير يريد حتسني شروطه، 
عبر املطالبة بتغيير أفراد اجلهاز الفني جميعهم، واستقدام أجانب 
بدال منهم، وقصر تعامل���ه محليا مع مترجم من نادي العهد هو 

علي فنيش، املدعو الى االلتحاق باملنتخب.
وكانت زوجة بوكير اللبنانية سمعت كالما من عدد من اعضاء 
اللجنة العليا لالحتاد على املنصة الرسمية في ملعب »آل نهيان« 
بنادي الوحدة في العاصمة أبوظبي، أثناء مباراة لبنان واإلمارات، 

تناولوا فيه بوكير وطريقة اللعب التي اعتمدها.
ورد بوكير بالقول انه ال يتوقف عند هذه األمور، اال انه بحث 
مع رئيس االحتاد هاش���م حيدر اثن���اء زيارته األخير في مكتبه 
اخل���اص، ضرورة تفادي تكرار ما حصل في الفندق يوم املباراة 
املشهودة مع اإلمارات. وقد حتدث عن حضور كوكبة من الرسميني 
الى الفندق مع حش���د جماهيري، ووصفه ب� »الكرنڤال الذي أثر 

على تركيز الالعبني. وقد انزعج هؤالء من هذه االجواء«.
ودعا الى ترك شؤون املنتخب للمختصني بها في الفترة املقبلة، 
»والتي تتطلب درجة عالية من االحتراف في التعاطي«. في املقابل، 
لم تنعقد اجللسة األسبوعية للجنة العليا لالحتاد اللبناني لكرة 
القدم، لعدم اكتمال النصاب القانوني. وكش���ف رئيس جلنة كرة 
الصاالت عضو االحتاد سيمون الدويهي، استعداد 4 اعضاء لتقدمي 
استقاالتهم، في انتظار خامس يجعل عدد املستقيلني 6 )باحتساب 
استقالة األمني العام رهيف عالمة(، ما يؤدي الى سقوط اللجنة 
العليا. اال ان الدويهي تناول مسألة تقنية قد تؤجل إسقاط االحتاد، 
وتتعلق بضرورة عرض التعديالت التي طلبها »فيفا« على اجلمعية 

العمومية، وبعدها ميكن اجراء انتخابات جديدة.
بيروت ـ ناجي شربل  ٭

»البحري« يكرم »بنك اخلليج«

»هيونداي« لرحالت مجانية ليورو

الكويت في »أودي« للغولف 

»األسترالية« في رحلة لشرم الشيخ

حتذير البريطانيني من مصافحة 
منافسيهم في أوملبياد لندن

ذكرت صحيفة »ديلي ميرور« ان الرياضيني البريطانيني 
املشاركني في اوملبياد لندن تلقوا حتذيرا من مصافحة منافسيهم 
وذلك لتفادي التقاط جراثيم االمراض املعدية، وقالت الصحيفة 
ان املس���ؤولني االوملبيني البريطانيني يخشون من امكانية 
التقاط رياضييهم املرشحني للفوز مبيداليات ذهبية للمرض 

من وراء مصافحة منافسيهم.
واضاف���ت ان كبير املس���ؤولني الطبيني ف���ي اجلمعية 
االوملبي���ة البريطانية د.ايان ماكوردي حذر جنوم املنتخب 
البريطاني املش���ارك في اوملبياد لندن صيف العام احلالي 
من عواقب املصافحة اذا ما ارادوا احلفاظ على احالمهم على 

قيد احلياة.
ونسبت الصحيفة الى ماكوردي قوله ان اي مرض يلتقط 
في بيئة مرهقة للغاية في االلعاب االوملبية قد يؤثر على اداء 
الرياضيني، مثل حفالت االستقبال حيث يضطر الرياضيون 

ملصافحة 20 شخصا لم يسبق ان التقوهم من قبل.
واضاف ماكوردي ان كل شيء يتعلق بنظافة اليدين الن 
البيئة االوملبية هي غير صديقة للصحة، واش���ارت »ديلي 
ميرور« الى ان اجلمعية االوملبية البريطانية نصحت الرياضيني 
البريطانيني املشاركني في اوملبياد لندن البالغ عددهم 550 
رياضيا بغس���ل ايديهم بانتظام واس���تخدام رغوة وقائية 
خاصة كمانع اضافي ضد اجلراثيم واعلنت اجلمعية ان هذه 
النصائح تندرج في خططها العداد افضل منتخب بريطاني 
للمشاركة في اوملبياد لندن الذي ستنطلق انشطته في السابع 

والعشرين من يوليو املقبل.

كش���فت اللجنة األوملبية البريطانية عن الكرة الرسمية 
ألوملبياد 2012 في العاصمة لندن، وقامت اللجنة باالستعانة 
بالعب وسط مان يونايتد توم كليفيرلي وأحد النجوم الشباب 

لإلعالن عن الكرة اجلديدة.
وأثنى كليفيرلي على الكرة اجلديدة قائال: »لم أر كرة مثل 
هذه من قبل ستكون مميزة على أرضية امللعب ولديها اسم 

مميز وهذا هو ما يخص أوملبياد 2012«.
الك���رة اجلديدة من تصميم ماركة »أديداس« الش���هيرة 
وجاءت باللونني األبيض والوردي، وحتمل اسم »ذا البرت« 
تيمنا بقاعة ألبرت امللكية والتي بنيت في عام 1871 وافتتحتها 

امللكة فيكتوريا وقتها.

قامت جلنة التراث في النادي البحري الرياضي بتكرمي 
بنك اخلليج تقديرا لدعمه املتواصل للنادي وما ينظمه من 
نش���اطات تهدف الى احملافظة على ت���راث الكويت البحري 

واستمراره في املستقبل.
ومت تكرمي بنك اخلليج من خالل مدير عام شؤون مجلس 
اإلدارة فوزي الثنيان خالل حفل خاص أقيم في قاعة املغفور 
له الش���يخ عبداهلل املبارك الصب���اح بالنادي، بحضور كل 
من رئيس مجلس إدارة النادي البحري الرياضي فهد الفهد 
ونائب رئيس مجلس االدارة أحمد الغامن وأمني السر العام 
خالد الفودري وأعضاء مجلس ادارة النادي ومندوبي مختلف 

اجلهات املساهمة واجلمعيات التعاونية.
وفي كلمته ش���كر الفودري جميع اجلهات على إسهامها 
في جناح النادي وترسيخ مكانته من خالل دعمها املستمر 
لرسالته ونشاطاته. كما نوه بجهود النادي واجنازاته على 
الصعيدين احمللي والعاملي في مجال الرياضات املائية التي 

رفعت عاليا اسم الكويت وعلمها في مختلف احملافل.

أصبحت عروض »هيونداي« املثيرة واملميزة تش���ويقا 
ينتظره محبو س���يارات هيونداي س���واء من أصحاب هذه 
الس���يارات أو من العمالء الذي ينتظرون الفرصة األنسب 

القتناء واحدة من هذه السيارات. 
ومن جديد، تقدم شركة شمال اخلليج التجارية، الوكيل 
احلصري لسيارات هيونداي في البالد، عرضا رائعا لعشاق 
كرة القدم األوروبية حيث ميكنهم اآلن الفوز برحلة لشخصني 
حلضور مباراة اخلتام في نهائي كأس أوروبا التي س���تقام 

في كل من پولندا وأوكرانيا.
وتعليقا على هذا العرض الترويجي اخلاص يقول املدير 
العام لشركة شمال اخلليج في الكويت رائد ترجمان: »حتظى 
مباريات األندية والدول األوروبية مبشاهدة ومتابعة عالية، 
ولذلك حرصن���ا على تطوير هذا العرض الترويجي لنكون 
قريبني من اجلمهور بطريقة تتيح للعمالء مضاعفة الفائدة 
واملزايا التي يحصلون عليها عند ش���رائهم إحدى سيارات 
هيونداي 2012 ليدخلوا السحب على الفوز برحلة لشخصني 
تشمل تذاكر السفر واإلقامة وتذاكر دخول املباراة النهائية. 
ويتم دخول السحب مبجرد شراء أي من سيارات هيونداي 
اجلديدة، إضافة إلى مش���اركتهم في نشاط »شوت واربح« 
حيث يقوم فيه العميل بتس���ديد كرة داخل مرمى مت إعداده 
خصيص���ا لهذا العرض اخلاص ليربح ف���ورا تلفزيون في 

حال أحرز الهدف.

يلتقي هواة لعبة الغولف للسنة السادسة على التوالي 
في الكويت للمشاركة في بطولة الغولف العاملية األكبر 
للهواة على كأس )أودي Quattro(، على أن يشارك الفريق 
الفائز مباش���رة في النهائيات العاملية في جنوب افريقيا 

والتي ستقام بني 23 و27 نوفمبر املقبل. 
وبدعوة من أودي الكويت، ممثلة بشركة فؤاد الغامن 
وأوالده للسيارات، تنافس 100 العب والعبة غولف على 
لقب البطول���ة احمللية بهدف الوصول الى الدور النهائي 
ل���كأس أودي Quattro املرموق.  وبرصيد 40 نقطة تأهل 
كل من جرامي كيرسليك وبراد ايف لتمثيل فريق الكويت 

في النهائيات العاملية. 

في جتربة فريدة من نوعها نظمت الكلية االسترالية في 
الكويت رحلة خاصة لفريق كرة القدم إلى مدينة شرم الشيخ 

املصرية على شاطئ البحر األحمر.
وذكرت مديرة شؤون الطلبة في الكلية د.رغد الكاظمي 
ان الرحلة تعد مبثابة مكافئه لفريق الكلية لكرة القدم بعدما 

متكن من إحراز املركز األول في دوري اجلامعات.
وضم الفريق الفائز كال من: باسل خلف، عبدالعزيز علي، 
حسني احلداد، فواز البلوش���ي، حسن ابل، حسني الهندال، 
عبدالرحمن بن دحمان، فهد الهندال، فيصل درناوي، جاسم 
القالف، علي اخلزام، احلسن االبراهيم، علي الدوسري، داوود 

عبداهلل، احمد حماد ومحمد الصراف.

»أديداس« صممت كرة أوملبياد لندن 2012

فوزي الثنيان يتسلم درع التكرمي من فهد الفهد

شعار »هيونداي« يلف املالعب

الفائزون في لقطة جماعية بعد ختام املنافسات

فريق »الكلية االسترالية« في شرم الشيخ

الفيصل إلحراز كأس »بورشه«
بقي سباق واحد إلعالن أسماء الفائزين في الفئات الثالث من 
حتدي كأس بورشه جي تي 3 الش����رق األوسط، في الوقت الذي 
يقترب فيه البطل الس����عودي عبدالعزيز الفيصل أكثر فأكثر من 
لقب البطولة، مؤكدا أحقيته باللقب للمرة الثانية في ثالثة مواسم. 
وكان الفيصل قد حفر اس����مه في كتب التاريخ بداية بفوزه بلقب 

اجلولة األولى للبطولة التي انطلقت 
في ديس����مبر 2009، وها هو يعيد 
ة بفوزه بأول سباق ليلي تعقده  الكرَّ
البطولة في أول ظهور لها في قطر 

على أرض حلبة لوسيل الدولية.
وبهذه املشاركة تكون سلسلة 
كأس بورش����ه جي تي 3 قد حققت 
اجنازا كبيرا ف����ي تاريخها بعد ان 
متكنت من توحي����د أفضل خمس 
حلبات في املنطقة، لتصبح واحدة 
م����ن أب����رز الفعاليات ف����ي كل من 
أبوظب����ي ودب����ي والبحرين وقطر 

والسعودية.
عبدالعزيز الفيصل

مباريات اليوم بالتوقيت احمللي
املجموعة الثالثة

الدوري والكأس6:30خلويا � األهلي
دبي الرياضية 61سيباهان � النصر

املجموعة الرابعة
اجلزيرة الرياضية 72الشباب � الغرافة
السعودية الرياضية 8:301الهالل � بيروزي

املجموعة السابعة
1ناغويا غرامبوس � سيونغنام

3تياجنني � سنترال كوست
املجموعة الثامنة

اجلزيرة الرياضية 2:302بوريرام � كاشيوا رايسول
1شونبوك � غوانغجو


