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محاولة لتصويب الكرة مبضايقة الدفاع احملامي أحمد الشحومي متوسطا رئيس احتاد كرة اليد ناصر صالح وعبدالواحد خليل

»عيال مفرح« يواجه األباتشي في بطولة الشحومي لليد
تقام مساء اليوم مباراتان ضمن الدور 
التمهيدي لبطولة المحامي احمد الشحومي 
الرمضانية األولى لكرة اليد، حيث يلتقي 
في اللقاء األول فريق االباتشي مع فريق 
عيال مفرح، فيما سيتواجه في اللقاء الثاني 
فريق المرحوم س���الم الفقعان مع فريق 

المرنقي.
ويضم االباتش���ي مجموعة جيدة من 
ناشئي وش���باب نادي القادس���ية الذين 
يتمتعون بلياقة بدنية جيدة ومهارة عالية 

فيما يضم فريق عيال مفرح العبي الفريق 
األول بنادي الجهراء ويتكون الفريق من 
اإلخوة مس���اعد وس���عود ونواف وسعد 
مفرح وم���ن المتوقع ان تش���هد المباراة 
اثارة، خصوصا ان فريق مفرح من الفرق 
التي تملك مهارة عالية وتفاهما كبيرا بين 

افراد الفريق.
وفي اللقاء الثاني الذي سيجمع فريقي 
المرحوم سالم الفقعان مع المرنقي فيضم 
فريق المرنقي نج���وم اللعبة من النادي 

العربي وأبرزهم عبدالعزيز وسالم المطوع 
وحسين حبيب ومحمد جاسم.

وقد انطلق اول من امس حفل االفتتاح 
الذي حضره راعي البطولة المحامي احمد 
الشحومي إضافة لرئيس اتحاد كرة اليد 
ناصر صالح وعدد كبير من أعضاء االتحاد 
وجماهير اللعبة، وقام الشحومي وصالح 
بمصافحة العب���ي فريقي مباراة االفتتاح 
التي جمعت فري���ق عبدالقدوس )ج( مع 
حملة نصير والتي انتهت لمصلحة فريق 

حملة نصير، وشهدت المباراة إثارة كبيرة 
لم���ا يملك الفريقان من نجوم كبار، حيث 
ضم فريق حملة نصير مش���اري النوبي 
وطالل في���روز وعلي الس���عيد ونصير 
نصير وهادي نصير وسلمان مزعل فيما 
ضم فريق عبدالقدوس )ج( المخضرمين 
عبدالرزاق البلوشي وعيسى عبدالقدوس 
والنجم محمد الغربللي، وكان شوط المباراة 
األول متكافئا بين الفريقين رغم األفضلية 
النسبية لفريق حملة نصير بسبب الفارق 

في اللياقة البدنية ومع بداية الشوط الثاني 
بدأ الفارق يتس���ع بعد هبوط لياقة فريق 
عبدالقدوس ونجومية العبي حملة نصير 

الذين أنهوا اللقاء لصالحهم.
وأش���اد نجم العصر الذهبي الس���ابق 
في كرة اليد جاسم القصار بالبطولة من 
حيث التنظيم واألداء وشكر المحامي احمد 
الشحومي على مبادرته الطيبة في تنظيم 
هذه البطولة التي س���يكون لها انعكاس 
ايجابي على محبي اللعبة، خصوصا انها 

األولى من نوعها والتي تنظم من قبل افراد، 
خصوصا ان الجماهير تعودت على تنظيم 
دورات رمضانية في كرة القدم، متمنيا في 
الوقت ذاته ان تزداد الدورات الرمضانية في 

جميع األلعاب وخصوصا كرة اليد.
بدوره ش���كر مس���اعد مدرب منتخب 
الناشئين مس���اعد الرندي المجهود الذي 
قام به المحامي احمد الشحومي في تنظيم 
مث���ل هذه البطولة ودع���ا الجميع لمد يد 

العون إلنجاح البطولة.

فوز الفراعنة والكويت في »المشاري«
فاز فريق الفراعنة على فريق شركة زين 2 � 0 في إطار منافسات املجموعة 
الثانية من بطولة الشهيد يوسف ثنيان املشاري الرمضانية األولى لكرة القدم 

داخل الصاالت التي ينظمها احتاد الشرطة حتت رعاية وزير الداخلية.
وسجل هدفي الفراعنة هاني الشاذلي وأحمد عدنان وفاز الكويت بجدارة 
على شركة اجيليتي 5 � 2، وسجل جاسم العويص اول »هاتريك« في البطولة، 

واضاف مبارك عبدالعزيز والهولندي جيرمان هدفني.
بينما سجل هدفي اجيليتي احمد املتروك.

وتغلب فريق احمد بن حس���ني الرومي على فريق الغجر 3 � 0 وس���جل 
األهداف علي الصراف ومدحت ثابت وماجد ثابت.

وش���هدت مباريات امس االول إثارة وندية بني الفرق املتنافسة ومتيزت 
باملهارات الفردية والسرعة في الهجمات املرتدة، خاصة من جانب احملترف 

الهولندي جيرمان الذي لعب مع الكويت وأظهر مهارات فنية عالية.
وقدم فريق الفراعنة عرضا قويا وحقق الفوز على شركة زين بصعوبة، 

حيث كان االخير ندا قويا وخسر املباراة بفارق هدف واحد.
ومثل الفراعنة عدد من احملترفني من منتخب مصر للصاالت وهو مرشح 

للتأهل لألدوار النهائية واملنافسة على اللقب.
ويواجه فريق احتاد الشرطة فريق املرحوم شاكر الكاظمي في اول ظهور 
له بالبطولة ضمن املجموعة االولى، كما يلتقي يوس���ف الفالح مع الشهيد 

فهد االحمد واجليش مع ديوانية العمر.
يذك���ر ان اللجن���ة املنظم���ة خصصت جائ���زة كبيرة ألفض���ل تغطية 
صحافية، باالضافة الى اجلوائز اليومية للجمهور من خالل الس���حب على 

الكوبونات.

تأهل معرفي في »الزلزلة«
شهدت بطولة الزلزلة الرمضانية الثامنة لكرة 
القدم التي تقام حتت رعاية النائب يوسف الزلزلة، 
اثارة وندية بني الفرق ال� 16 الذين التقوا في الدور 
االول من البطولة عل���ى مالعب بيان، كما حدثت 
مفاجآت عديدة منها خروج بعض الفرق التي كانت 

مرشحة للوصول الى االدوار النهائية. 
وضرب فريق مرداس بقوة في املجموعة االولى، 
واكتس���ح مرمى كندر برباعية نظيفة في مباراة 
شهدت سيطرة واضحة للفائز، وفي نفس املجموعة، 
فاز الزعيم على فريق الشهيد عبدالرزاق بوشهري 

بهدفني نظيفني.
وفاز فريق املرحوم احلاج عبدالرسول معرفي 
على مقدس بركالت الترجيح 3 � 2، وتغلب الزلزلة 

بشق االنفس على شباب الهمة 3 � 2.
وفي املجموعة الثانية، تأهل مركز الرسالة على 
حساب املرحوم جاسم ادريس بالفوز عليه 2 � 1، 
وف���از دار الزهراء على املرحوم جابر العماري 4 � 
1 وال يحوشك على القالليف 2 � 0، والعقيلة على 
عمار بن ياسر 3 � 1 ويلتقي اليوم اخلميس مرداس 
مع الزعيم واملرحوم احلاج عبدالرس���ول معرفي 
مع الزلزلة والرسالة مع دار الزهراء واليحوشك 

مع العقيلة.

 الحساوي يترأس الوفد وغياب الخالدي والشمالي

األصفر في »العين« 
عبدالعزيز جاسم

غادر وفد الفريق االول لكرة القدم في القادسية الى مدينة العني 
االماراتية للمشاركة في بطولة العني الدولية الودية التي تنطلق 

في 28 اجلاري وتستمر الى 4 سبتمبر املقبل.
 وكان التغيير املفاجئ قبل املغادرة بيوم واحد، هو التحاق نهير 
الش���مري وفايز بندر بالوفد مما رفع عدد الالعبني الى 29 العبا، 
فيما تخلف عنهم نواف اخلالدي لظروف دراسية، وعلي الشمالي 
للعالج، وعبدالعزيز املش���عان الذي يخوض جتربة احترافية في 
احد اندية دوري الدرجة الثانية في اس���بانيا، ورغم ذلك مت قيده 

في قائمة ال� 30 العبا في احتاد الكرة.
ويترأس الوفد نائب رئيس النادي ومدير الكرة فواز احلساوي 
ويضم مدير الفريق ابراهيم املسعود، وجمال مبارك اداريا، وعبداهلل 
احلقان مشرفا، ومحمد ابراهيم مدربا، وغوران وتراوري مساعدين 

للمدرب، واحمد دشتي مدربا حلراس املرمى.
وس���يخوض االصفر 3 لقاءات خالل الدورة س���يفتتحها أمام 
الشباب العماني ثم الرفاع البحريني وأخيرا امام صاحب الضيافة 

العني.
 وكان القادس���ية قد لعب مباراة جتريبي���ة واحدة وفاز على 
التضامن بخماس���ية نظيفة، وقدم العبوه أداء مميزا اظهروا من 
خالله استعدادهم املثالي لالس���تحقاقات املقبلة السيما بعد ضم 

السوريني فراس اخلطيب وجهاد احلسني. 

سراج يخضع لعملية منظار
مبارك الخالدي

يجري العب نادي الفحيحيل حسني سراج عملية منظار للركبة 
اليمنى في احد املستشفيات احمللية االسبوع املقبل. وكان سراج 
قد تخلف عن املشاركة في تدريب الفريق الذي يقوده مدرب حتت 

17سنة التشيكي جيري.
ومن املتوقع أن يصل نهاية الشهر اجلاري مدرب الفريق هانسن 
لقيادة الفريق االول وبحث ملف الالعبني احملترفني الذي اليزال معلقا 
بانتظار رأي���ه الفني بالرغم من وصول عدد من الالعبني االفارقة 
واشتراكهم في التمارين، كما يجري اجلهاز االداري مفاوضاته مع 

بعض االندية لالتفاق على اقامة مباريات ودية الشهر املقبل.

الجهراء يجرب المغربيين
قاسين وقمري

مبارك الخالدي
خضع املغربيان يونس قاسني وربيع قمري لتجربة واختبار 
اجلهاز الفني لفريق اجلهراء بقيادة املدرب صالح العصفور ومساعده 
أحم���د عبدالكرمي خالل احلصتني التدريبيتني مس���اء أمس واول 

من امس.
ويشغل املغربيان مركز قلب الدفاع وهو ما يحتاجه اجلهراء، 
السيما أن املفاوضات مع العماني نبيل عاشور وصلت الى طريق 

مسدود للمغاالة من اجلانب العماني في قيمة العقد.
وقد سبق للمغربي قاسني ان لعب في صفوف القادسية السعودي 
ومس���افي االماراتي، بينما لعب زميله قمري في صفوف اخلليج 
االمارات���ي ما يعني أن الثنائي ميتلك خبرة كافية في التعامل مع 

الكرة اخلليجية.
وعلم���ت »األنباء« أن الصفق���ة االجمالية لكل منهما في حدود 

80 الف دوالر.
م���ن جهة اخرى، توصل اجلهاز االداري للجهراء الى اتفاق مع 
ناديي الصليبخات وخيطان خلوض مباراتني وديتني يومي 3 و7 

من الشهر املقبل على التوالي.

خالص العزاء
يتقدم القسم الرياضي بخالص العزاء الى خالد وصالح وسالم 
انس العبي نادي الفحيحيل لكرة اليد واملنتخب الوطني السابق 
لوفاة املغفور لها بإذن اهلل والدتهم، اس���كن اهلل الفقيدة فس���يح 

جناته وألهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
)إنا هلل وإنا إليه راجعون(

السالمية يستضيف الصليبخات 
 

عبدالعزيز جاسم
يستضيف الساملية في ال� 9:30 مساء اليوم اخلميس على ستاد 
ثام���ر، الصليبخات في مباراة ودية ضمن اس���تعدادات الفريقني 

النطالق املوسم اجلديد.
وكان الس���ماوي قد فاز على التضامن 2-1 في املباراة الودية 
االولى، البد ان املدرب البلجيكي وليام توماس أبدى امتعاضه من 

أداء الالعبني.
وقال مدير فريق الساملية علي عبدالرضا ان توماس سيحاول 
اشراك اكبر عدد من الالعبني للوقوف على مستواهم خاصة الذين 
لم يش���اركوا في مباراة التضامن، مش���يرا الى ان العماني سعد 
السعدي وصل الى البالد لكنه لم يتمكن من التدريب مع الالعبني 
بسبب اصابة بس���يطة في الكاحل، ولن يشارك اليوم الن املدرب 

ارتأى اراحته خوفا من تفاقم االصابة.
واضاف ان احملترف النيجيري اميانويل الذي سبق له اللعب 
مع العربي املوسم املاضي سيشارك في اول مباراة له مع الفريق، 
مضيفا ان احلكم على مستوى الالعبني واحملترفني في بداية اإلعداد 
يعتبر ظاملا نوعا ما الن جميع الالعبني بحاجة الى مزيد من اللياقة 

البدنية لكي يظهروا مبستواهم املعهود.

يحيى حميدان
يغادر البالد في ال� 5 مس���اء 
الي���وم اخلميس وف���د منتخب 
الش���باب لكرة الس���لة متوجها 
الى مملكة البحرين للمش���اركة 
في بطولة دول مجلس التعاون 
اخلليجي في نسختها ال� 12 التي 
ستنطلق منافساتها غدا اجلمعة 
في صالة االحتاد البحريني للعبة 
في منطقة ام احلصم وتس���تمر 

حتى 4 سبتمبر املقبل.
ويضم منتخب الش���باب 12 
العبا هم: احمد البلوشي، حسني 
علي، محمد ماجد، سعود شعيب، 
خالد الغيص، س���لمان الرميح، 
الدخيل،  صالح يوس���ف، فواز 
عبدالعزي���ز الريح���ان، س���الم 
الس���هول  القفيلي، عبدالوهاب 

وعبدالرزاق البلوشي.
وسيس���تهل ازرق الش���باب 
مشاركته في البطولة في اليوم 
العماني في  امام نظيره  الثاني 
التاسعة مساء، وابدى مدرب ازرق 

الشباب فيصل بورسلي تفاؤله 
الكبير بظهور املنتخب بصورة 
مشرفة في املعترك اخلليجي من 
خالل ما ملسه من جدية الالعبني 
خالل الفترة املاضية في التدريبات 
او حتى في املعس���كر التدريبي 
الذي اقيم في العاصمة املصرية 

القاهرة.
وبني ان الطموحات ابعد من 
احلصول على مركز مشرف، بقوله 
»اننا سنعمل بجدية لتحقيق لقب 
البطولة واعادة السلة الكويتية 
الى س���كة البطوالت بعد جفاء 
مع البطوالت الرس���مية استمر 
مل���ا يزيد عن 20 عام���ا، وثقتي 
بالالعبني جتعلني متفائال باحراز 

اللقب«.
ان  ال���ى  ولف���ت بورس���لي 
املنافس���ة س���تكون قوية بني 
املنتخب���ات املش���اركة خاصة 
املنتخب البحريني الذي يعتبر 
ابرز املرشحني للفوز باللقب النه 

صاحب االرض واجلمهور.

جانب من منافسات الدورة

فيصل بورسلي متفائل بتحقيق نتائج ايجابية

»شباب السلة« إلى البحرين بطموحات كبيرة

الكويت يواجه العربي وكاظمة يلتقي الساحل
عبدالعزيز جاسم

يلتقي اليوم في ال� 9:30 مس���اء اليوم 
الخمي���س الكويت والعربي على س���تاد 
الكويت في مباراة ودية استعدادا للموسم 

الجديد.
وفي مباراة ودية ثانية يلتقي على ستاد 
الصداقة كاظمة والساحل في اول مباراة 
ودية للبرتقالي بعد عودته من معس���كر 
القاهرة، واس���تعدادا لكأس االتحاد التي 
تنطلق في 27 سبتمبر المقبل. وسيلعب 
كاظمة 4 مباريات ودية أخرى مع التضامن 
في 2 س���بتمبر ومع السالمية في 6 منه، 

ثم امام النصر في 9 منه، ومع الش���باب 
في 15 منه.

وقال مش���رف فريق كاظم���ة عبداهلل 
الدوسري ان الفريق اس���تأنف تدريباته 
منذ يومين بعد ان أعطى الجهازان االداري 
والفني لالعبين راحة لمدة 3 ايام بسبب 
الش���هر الفضيل، مش���يرا الى ان المدرب 
الروماني ايلي بالتشي وضع خطة زمنية 
لوصول الالعبين الى كامل لياقتهم البدنية 
قبل الدخول في منافسات كأس االتحاد، وهو 
طلب اقامة المباريات التجريبية للوقوف 
على مستواهم اكثر، النه في بداية االعداد 

بالقاهرة ال يمكن الحكم على مستواهم، الن 
اللياقة البدنية لم تسعفهم، اضافة الى قلة 
االنسجام بينهم وبين المحترفين الجدد.

وأضاف انه ال توجد اصابات في الفريق 
باستثناء المدافع خالد الشمري الذي يخضع 
لعالج تأهيلي، ما يدل على ان فترة اإلعداد 
الحالية والمباريات التجريبية س���تكون 
مفيدة 100% لالعبي���ن والمدرب على حد 

سواء.
من جانب آخر يصل البالد اليوم الخميس 
المهاجم المالي الشيخ عمر دابو لخوض 

تجربة مع العربي.

للمشاركة في البطولة الخليجية التي ستنطلق غدًا 


