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تنطلق مساء اليوم الثالثاء على صالة 
احتاد كرة اليد بالدعي���ة بطولة احملامي 
أحمد الشحومي األولى لكرة اليد وتستمر 
حتى 18 رمضان، بع���د أن أجرت اللجنة 
املنظمة مساء أول من أمس قرعة البطولة 
التي يش���ارك فيها 32 فريقا وزعت على 
4 مجموعات، حيث تلع���ب الفرق بنظام 

خروج املغلوب.
وكانت اللجنة املنظمة قد أمتت جميع 
االس���تعدادات النطالقة ناجحة للبطولة، 
وعقدت اجتماعات حتضيرية أسفرت عن 
اجراءات من ش���أنها اجناح البطولة التي 
تقام للمرة األولى، حيث اقتصرت الدورات 
الرمضانية في السنوات املاضية على كرة 
القدم األمر الذي يعطي البطولة خصوصية 

ومتيزا عن بقية البطوالت.
ودع���ت اللجنة التنظيمي���ة للبطولة 

اجلماهير الى التواجد ومتابعة املباريات 
التي تنبأ لها املراقبون بأن تشهد التشويق 
والندية نظرا ملا تضمه الفرق املشاركة من 
جنوم لعبة اليد في الكويت، باإلضافة الى 
أن اللجنة التنظيمية خصصت هدايا قيمة 
يومية للجماهير، حيث تبدأ املباريات يوميا 

في ال� 9 مساء.
وتقام مساء اليوم 3 مباريات فيلتقي 
فريق حملة نصير مع عبد القدوس )ج(، 
وفريق شركة علي ثنيان الغامن وأوالده مع 
فريق فانتوم للسيارات، وفريق الصناعات 

الوطنية مع فريق القادسية فانس.
ومن املتوقع ان تش���هد املباريات اثارة 
وندية ملا تضمه الفرق من العبني معروفني 
حيث يضم فريق عبدالقدوس )ج( العبني من 
أصحاب اخلبرة امثال صالح انس وعلي مراد 
وعيسى عبدالقدوس، فيما يضم فريق حملة 

نصير مجموع���ة من العبي اليرموك مثل 
مطلق الدوسري ونصير نصير ومشاري 
النوبي، ومن القادسية طالل فيروز وهادي 

نصير وحارس املرمى سلمان مزعل.
وفي اللق���اء الثاني الذي لن يقل اثارة 
وندي���ة، يلتقي فريق الغ���امن الذي يضم 
مجموعة من العبي الكويت والقادس���ية 
أبرزهم احمد فيصل ومش���اري العتيبي 
وصالح اجليماز وناصر بوخضرا وعلى 
وفهد املذن واحلارس عبدالرحمن البالول 

مع فريق فانتوم للسيارات.
وفي لقاء فريق الصناعات الوطنية الذي 
متثله نخبة من جنوم كاظمة أبرزهم يوسف 
احلداد وإبراهيم األمير ومشعل وعبدالعزيز 
الدويسان وناصر سويلم، فيما ميثل فريق 
القادسية فانس مجموعة من شباب املوقع 

الرسمي لنادي القادسية.

مهاجم القادسية اجلديد السوري فراس اخلطيب يستعد ألول تدريب مع األصفر

السوري جهاد احلسني خالل التدريب األول مع القادسية

املدرب فيصل بورسلي يشرف على تدريب منتخب الشباب لكرة السلة

مندوبو الفرق يتابعون القرعة

بمشاركة 32 فريقًا وهدايا قيمة للجمهور

 بطولة الشحومي لكرة اليد تنطلق اليوم
أكد أنه ال يريد التعاقد مع محترف رابع

 إبراهيم: الخطيب والحسين قوة ضاربة لألصفر
عبدالعزيز جاسم

قال مدرب القادس���ية محمد 
ابراهيم ان احملترفني السوريني 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
سيمثالن قوة ضاربة لالصفر مع 
باقي الالعبني، وان الالعب االفضل 
التدريب���ات واملباريات  خ���الل 
الودية سيحجز مكانا اساسيا في 
التشكيلة على الرغم من صعوبة 
املنافسة بني الالعبني حيث يوجد 
عدد كبير ميثلون االزرق واغلبهم 
مميزون، لذلك س���تكون هناك 
فرصة لكل الالعبني للمش���اركة 

في املباريات الرسمية.
واضاف ابراهيم ان اخلطيب 
واحلسني لم يعقدا االمور بتشكيلة 
االصفر، بل جاءا بديلني للمحترفني 
البحرين���ي محمود عبدالرحمن 
»رينغو« والتونس���ي سليم بن 
عاشور، مشيرا الى انهما يجيدان 
اللعب في أي مركز في الوسط 
او الهجوم، ما يعني انهما ميثالن 
قوة للفريق، وانه اكتفى حاليا 
بعدد احملترفني، وال يريد التعاقد 

مع محترف رابع.
واضاف ان اختيار احملترفني 
جاء من خالل جلنة فنية ومجلس 
االدارة واجله���از الفني، مضيفا 
ان قائمة االس���ماء ال���� 30 قيد 
الدراسة في الوقت احلالي ويجب 
تقدميها قبل املغادرة الى مدينة 
العني االماراتية في 26 اجلاري 

للمشاركة في البطولة الودية.
واش���ار ابراهيم الى ان فترة 
االعداد كانت قصيرة بسبب عدم 
وجود بطوالت رسمية محلية او 
خارجية، مما يس���تدعي االعداد 
في وقت مبكر، ولكن في الوقت 
احلال���ي ال توجد مس���ابقات اال 
الدوري الذي ينطلق في ديسمبر 
املقبل، لذا تعتب���ر دورة العني 

استعدادا لكأس االحتاد.
وكان االصفر تدرب مساء االحد 
مبشاركة جميع الالعبني باستثناء 
احمد البلوشي الصابته بوعكة 
صحية، ونهير الش���مري الذي 
يتدرب باش���راف احلكم الدولي 
الس���ابق علي مندن���ي، ونواف 
اخلالدي وفيصل العنزي وفايز 
بندر الذين تدربوا انفراديا، فيما 
تدرب للمرة االولى مع االصفر 
اخلطيب واحلسني، وسط حضور 

جماهيري كبير.

)أحمد باكير(

يحيى حميدان
ع���اود منتخبن���ا الوطني 
السلة تدريباته  للشباب لكرة 
استعدادا لبطولة اخلليج ال� 12 
املقررة في البحرين خالل الفترة 
من 28 اجلاري الى 4 س���بتمبر 

املقبل.
وكان الالعب���ون قد حصلوا 
على راحة ملدة 4 ايام بعد العودة 
الى البالد من املعسكر التدريبي 

في القاهرة.
الذي  التدريب  وقد حض���ر 
قاده املدرب فيصل بورس���لي 
ومساعده احمد اجلالوي، 15 العبا 
بعد اعتذار خالد ملاس عن عدم 
االستمرار بسبب ظروف خاصة، 
وعلى اجلهاز الفني استبعاد 3 
العبني من القائمة قبل التوجه 

الى البحرين اخلميس املقبل.
وسبق انطالق التدريب اجتماع 
قصير لرئيس الوفد وعضو احتاد 
اللعبة خال����د عناد مع الالعبني 
حثهم خالله على إظهار الروح 
القتالية العالية التي أبدوها خالل 
رحلة اإلعداد وخاصة في البطولة 
العربية التي أقيمت في املغرب 

في يوليو املاضي.
وبني عن���اد لالعبني ان العد 
البطولة  التنازلي بدأ النطالق 
اخلليجية والتي يأمل من خاللها 
احتاد السلة استعادة األلقاب من 
)عادل يعقوب(جديد بعد جفاء منذ عام 1986.

لماس يعتذر عن عدم االستمرار

 أزرق شباب السلة يعود إلى التدريب

مشجع عرباوي حزين الشمري يغيب عن العين الخطيب: الضغط إيجابي
القادس��ية تدريب��ات  خ��الل 
حض��رت بع��ض اجلماهي��ر 
العرباوية ملتابعة فراس اخلطيب، 
النهم ل��م يصدقوا ما نش��ر في 
الصحف من ان اخلطيب انتقل من 
العربي الى القادسية، وقد اصيبوا 
بالصدمة عندما ش��اهدوه مرتديا 
الفانيل��ة الصف��راء، وخالل إدالء 
للصحافني  بتصري��ح  اخلطي��ب 
اقترب من��ه احد جماهير العربي، 
وق��ال ل��ه »تق��ول ان��ك س��عيد 
بالتواجد مع االصفر، شوف منو 
راح يش��جعك ويشيلك الشيالت 
مثل جماهير االخض��ر«، بيد ان 
اخلطي��ب لم يرد عليه، فيما غادر 
املش��جع وهو يض��رب كفا بكف 
وبدا عليه التأثر واحلزن الشديد.

نهي��ر االصف��ر  قائ��د  اك��د 
الش��مري ان��ه لم يغ��ادر الى 
الفريق  م��ع  القاه��رة  معس��كر 
بس��بب م��رض ابنه، وان��ه االن 
يتدرب باش��راف احلك��م الدولي 
الس��ابق علي مندني الس��تعادة 
لياقتة البدني��ة والتي حتتاج الى 
فترة ال تقل عن اسبوعني سيكون 
من ضمنه��ا برنامج تدريبي على 
البحر، مش��يرا الى انه لن يغادر 
ال��ى الع��ني م��ع االصف��ر لعدم 

جهوزيته في الوقت احلالي.
واشار الى انه لن يعتزل مادام 
لدي��ه القدرة عل��ى التضحية من 
اجل االصفر ال��ذي يعتبره بيته 
الثان��ي، وع��اش اس��عد حلظات 

حياته فيه.

قال مهاجم القادس��ية اجلديد
الس��وري ف��راس اخلطي��ب 
ان��ه س��عيد بالتواج��د م��ع احد 
اكب��ر الفرق في الق��ارة الصفراء 
جماهيريا وبطوالت، مش��يرا الى 
انه يأمل في حتقي��ق األلقاب مع 
القادس��ية وان يكون عند حسن 
ظن اجلمه��ور. وبس��ؤاله اذا ما 
كان انتقاله من العربي الى الغرمي 
التقليدي القادسية سيمثل ضغطا 
نفس��يا علي��ه، ق��ال ان الضغط 
سيكون ايجابيا وان العصر احلالي 
احترافي ويجب التعامل معه بهذه 
الطريق��ة وان��ه يك��ن كل تقدير 
واحترام للجماهير العرباوية التي 
أزرته دوم��ا ووقفت ال��ى جانبه 

طوال السنوات املاضية.


