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»دنك« رائع من صالح يوسف في سلة عمان

سعد سالم العب فريق عبداهلل نشمي يصوّب الكرة على املرمى

ركالت الترجيح كان لها كلمة احلسم في شبكة العجمان

بانغورا مع مؤيد شهاب

العتيبي إلى الدور الثاني في العجمان

العربي يجرّب الغيني بانغورا

نووي والسعادة في انطالق معرفي

األصفر »ناوي« على الرفاع

القادسية يشيد بتعاون الكويت

اس���تطاع فريق ديواني���ة العتيبي ان يضرب 
بقوة ويتأهل الى الدور الثاني على حساب ايطاليا 
بعد الفوز عليه بسداسية نظيفة في دورة شبكة 
العجم���ان الرمضانية الثانية حتت رعاية النائب 
الصيفي مب���ارك الصيفي والتي تقام على مالعب 
الساحل وفي باقي املباريات فاز الوطنية لالتصاالت 
على مرحبابكم 3 � 1 وميالن على ام الهيمان 6 � 5 
بركالت الترجيح والكتالوني على محمود الفيلكاوي 
2 � 1 واملرحوم خالد الدوس���ري على فتنس 1 � 0 
بركالت الترجيح واململكة على كويت يونايتد 3 � 
2 بركالت الترجيح وخالد بن الوليد على زيزو 2 

� 0 وشركة اجيليتي على السيح 1 � 0.
وقال رئي���س اللجنة املنظم���ة للدولة محمد 
العجمي ان املنافس���ات تش���تد يوما بعد يوم بني 
الفرق بسبب االصرار الكبير للوصول الى املباراة 
النهائية للحصول على لقب البطولة، مشيرا الى ان 
هناك فرقا اتضحت مالمح قوتها منذ الدور االولى 

بعد ان حققت نتائج مميزة وقدمت اداء رائعا.
واضاف ان الدعم الكبير من راعي الدورة النائب 
الصيفي مبارك الصيفي جعلها اكثر متيزا، مضيفا 
ان اليوم اخلتامي سيحفل باملفاجآت الكبيرة للفرق 

الفائزة واجلماهير.

بن حسني، وأسفرت عن إقناع 
الالعب باخلضوع لفترة جتربة 
ال تتجاوز 5 ايام على ان يغادر 
للمشاركة مع منتخب بالده في 
العالم السبت  تصفيات كأس 
املقبل امام ماالوي، وبدأ التدريب 
مع األخضر مساء امس االحد.

بوافيستا الذي أعاره الى قادش 
اإلسباني ثم أعاره مجددا الى 

بانسيكيوس اليوناني.
وكانت املفاوضات مع بانغورا 
قد بدأت االسبوع املاضي عبر 
عضوي اجلمعية العمومية في 
العربي مؤيد ش����هاب ومحمد 

املهاجم  الب����الد  الى  وصل 
الدول����ي الغين����ي س����امبيقو 
بانغورا، الذي يحمل اجلنسية 
البلجيكية ايضا، خلوض جتربة 
مع العربي قب����ل التعاقد معه 
في حال حظي بإعجاب اجلهاز 

الفني.
وبانغورا هو العب منتخب 
غينيا، وس����جل قب����ل بضعة 
اسابيع هدفا للمنتخب الغيني 
امام منتخب ساحل العاج ضمن 
تصفيات افريقيا املؤهلة لكأس 

العالم 2010.
ويرتبط بانغورا بعقد حتى 
منتصف العام املقبل مع نادي 
بوافيستا البرتغالي، وقد خاض 
عدة جتارب أوروبية مع لوكيرن 
البلجيك����ي، ث����م انتقل جلاره 
س����تاندار لياج بطل الدوري، 
مرورا بستوك سيتي االجنليزي 
الذي سجل معه 9 أهداف، ثم 
أعير الى بروسيلس البلجيكي، 
قبل ان ترس����و س����فينته مع 

تنطلق اليوم االثنني دورة معرفي الرمضانية 
الثالث���ة لكرة الق���دم على ملع���ب معرفي في 
املنصورية حتت رعاية ش���ركة ش���راع الدارة 
املش���اريع ب� 4 مواجهات حيث سيقص افتتاح 
الدورة في اول مواجهة فريق نووي مع السعادة 
ثم يلتق���ي فريق اجلبلني مع بنك اخلليج وفي 
املباراة الثالثة يواج���ه التانغو نظيره ديوان 
الثويني وفي آخر املواجهات يلتقي ديوان الزلزلة 

مع ديوان القطان.
ودعا عضو اللجنة املنظمة احمد دشتي الفرق 
الى احلضور في الوقت املناسب حتى ال يحدث 

تأخير في املباريات ما يؤثر على مواعيد باقي 
الفرق، مشيرا الى ان على جميع الفرق االلتزام 
بقائمة التسجيل لقائمة املسجلني في الدورة من 
اسماء الالعبني حيث ان حدث اي تغيير يعتبر 
الفريق منسحبا ويتأهل الفريق املنافس، واضاف 
ان ال���دورة حتظى بأهمية كبي���رة لدى الفرق 
املشاركة بس���بب اعجابهم بالتنظيم واجلوائز 
املقدمة في الدورتني السابقتني، مضيفا ان الدورات 
السابقة لم تشمل اي احتجاج، متمنيا ان يستمر 
نفس احلال في الدورة احلالية، داعيا اجلمهور 

الى احلضور لالستمتاع بالدورة.

عبدالعزيز جاسم
يلتقي القادسية والرفاع البحريني في ال� 8:30 
مساء اليوم االثنني ضمن اجلولة الثانية من بطولة 
الع���ني الدولية الودية لكرة الق���دم التي تقام في 

االمارات.
وكان االصفر فاز في افتتاح البطولة على الشباب 
العماني برباعية نظيفة، بينما خسر الرفاع امام 

العني املستضيف 3-2.
وفي مباراة ثانية، يلتقي العني والشباب، وتختتم 
البطولة في 3 سبتمبر املقبل مبباراتي القادسية 
مع العني والشباب والرفاع، وتقام البطولة بنظام 
الدوري حيث يحرز لقب البطولة من يجمع اكبر 

عدد من النقاط.
وبعد النتيجة الكبيرة التي حققها االصفر على 
حساب الشباب واالداء القوي الذي ظهر به العبوه، 
سيكون مطالبا بتقدمي عرض مماثل او افضل منه 
السيما ان عناصر التفوق جميعها متوافرة، ولكن 

يعتمد ذلك على قوة املناف���س الرفاع الذي ظهر 
مبستوى جيد امام العني رغم خسارته املباراة.

ولن تختلف تش���كيلة املدرب محمد ابراهيم 
كثيرا عن الس���ابقة، وسيعتمد في حراسة املرمى 
على علي جواد، وفي الدفاع مس���اعد ندا وحسني 
فاضل ومحمد راش���د وعلي النمش، اما الوس���ط 
فسيش���غله العاجي ابراهيما كيتا وطالل العامر 
والسوري جهاد احلسني وبدر املطوع، وفي الهجوم 
حمد العنزي والسوري فراس اخلطيب مع تبادل 
املراكز في الوسط والهجوم بني املطوع واحلسني 
واخلطيب، النهم يجيدون االرتداد واالنطالق من 
اخللف. بينما سيكون رأس احلربة محجوزا للعنزي 
وحده الذي ظهر مبستوى مميز في مواجهة الشباب 

قبل استبداله بخلف السالمة.
ومن احملتمل ان تكون التغييرات في خط الدفاع، 
بعد ان يطمئن ابراهيم على النتيجة، للوقوف على 

مستواهم بصورة اكبر عموما.

أشاد أمني السر املساعد في نادي القادسية 
بسام البسام بالتعاون الذي أبداه مدير عام كرة 
القدم في نادي الكويت مرزوق الغامن وجتاوبه 
الكبير الذي أس���هم في إنهاء إج���راءات انتقال 
الالعب السوري جهاد احلسني من الكويت الى 

القادسية.
وقال البسام في بيان امس ان الغامن كان متفهما 
متاما للظروف ووافق على إنهاء كل االجراءات 
دون احلاجة الى عودة جهاد من معسكر القادسية 
ف���ي االمارات الى الكويت، واضاف ان مثل هذه 
الروح االخوية ليست غريبة على الغامن وهي 
تعكس احترام الغامن جلميع األندية وحرصه 
على عدم وجود ما ميكن ان يعكر صفو العالقات 

األخوية بني الرياضيني.
ووجه البسام الشكر الى الغامن وإلى رئيس 
وأعضاء مجلس إدارة نادي الكويت على تفهمهم 
وتقديرهم للموقف، أمال في ان تس���تمر روح 
التعاون بني جميع األندية، ملا فيه املصلحة العامة، 
مؤك���دا ان نادي الكويت بخطوته هذه أكد على 

مكانته الكبيرة وعلى حرصه واهتمامه.
وكان احلسني الذي انتقل الى القادسية خالل 
فترة الصيف ق���د أمت معظم االجراءات الالزمة 
النتقاله فيما عدا مسألة املخالصة املالية التي 
كانت تتطلب حضوره لتوقيع األوراق الالزمة، 
إال ان الغامن وتقديرا منه لوجود الالعب خارج 

البالد تعهد للبسام بإنهاء هذه املسألة.

ضمن الجولة الثانية من بطولة العين الودية

السالمية يلتقي اليرموك ودياً
عودة ميشيل تثير غضب حازم وإبراهيم

خروج تشلسي من »الكندري«

عبدالعزيز جاسم
يلتقي اليوم الساملية مع اليرموك على ستاد ثامر في مباراة ودية 

الساعة 9:30 مساء ضمن استعدادات الفريقني للموسم اجلديد.
وكان »السماوي« قد تغلب على التضامن 2 - 1 ثم مني بخسارة 
قاسية امام الصليبخات 2 - 6. وتختلف التجربة اليوم عن املباراتني 
السابقتني، ألن مدرب الساملية البلجيكي وليام توماس جرب الالعبني 
الختيار قائمة ال� 30 العبا للموسم احلالي والتي مت اختيارها رسميا 
واعتمدتها االدارة بعد مباراة الصليبخات، وبالتالي سيدخل املباراة 
مع اليرموك بالالعبني االساسيني واحملترفني للوقوف على مستواهم 

اكثر واالطمئنان على جهوزيتهم وحتديد مالمح الفريق النهائية.

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
تسلم الفرنسي هنري ميشيل عمله أمس 
مع الفريق األول لكرة القدم بنادي الزمالك، 
بعد ساعات من وصوله الى القاهرة، حيث 
حضر مباراة الفريق الودية مع الترسانة 
والتي قادها املدرب املساعد عبداحلليم علي، 
واقتصر دور ميشيل على املتابعة وتسجيل 

بعض املالحظات.
 وكان قبل املباراة التقى ميشيل الالعبني 
وصافحهم جميعا متمنيا ان تكون املرحلة 
املقبلة ناجحة للفريق، كما أبدى كل الالعبني 
تفاؤال كبيرا باملدرب الفرنسي.. وبعد املباراة 
مع الترسانة التقى هنري ميشيل مع رئيس 
النادي ممدوح عب����اس في مكتبه اخلاص 
لالتفاق على التفاصيل النهائية لعقده مع 
الزمالك، والتي سيعلن عنها رسميا في مؤمتر 

صحافي األربعاء أو اخلميس املقبلني.
وعودة هنري ميشيل الى تدريب الزمالك 
أثارت غضب بعض أعضاء مجلس اإلدارة 
خاصة حازم امام الذي لم ينس مليش����يل 
انه كتب تقريرا يوصي بإبعاده عن الفريق 
لعدم احلاجة اليه، وهو التقرير الذي تسبب 

في اعتزاله الكرة رغم انفه، وايضا عضو 
املجلس ابراهيم يوسف امللقب ب� »الغزال« 
والذي كان قد حصل على الضوء األخضر في 
وقت سابق باالتفاق مع البرتغالي فينجادا 
م����ن رئيس الن����ادي، وبالفعل حصل على 
موافقة من فينجادا باملوافقة املبدئية على 
العودة للزمالك، ثم فوجئ ابراهيم يوسف 
بامتام االتفاق مع هنري ميشيل، ووصف 
هذا االتفاق باملهزلة، ألن املدرب الفرنسي 
سبق له الهروب من الزمالك في بداية املوسم 
املاضي، وقد متت الصفقة مبعرفة عباس 
شخصيا ومعه كامت اسراره عضو املجلس 

املعني عمرو اجلنايني. 
 من جهة اخرى، يواصل املنتخب املصري 
لكرة القدم تدريباته التي يقيمها على ملعب 
الهدف مبعس����كره املغلق مبدينة السادس 
من أكتوبر، قبل السفر الى كيغالي بعد غد 
األربعاء استعدادا ملواجهة منتخب رواندا 
املقرر لها ي����وم 5 س����بتمبر املقبل ضمن 
مباري����ات اجلولة الرابع����ة من التصفيات 
االفريقية لبطولة كأس العالم 2010 بجنوب 

افريقيا.

فجر فريق جريدة الوطن مفاجأة من العيار الثقيل باقصائه فريق 
تشلسي بعد ان تغلب عليه بخمسة اهداف نظيفة في لقاء جاء مثيرا في 
دورة النائب السابق جاسم الكندري. وحقق فريق النزهة فوزا صعبا 
على مشاريع الكويت 3 - 2، كما فاز فريق ديوانية الشهاب على نظيره 
ديوانية بورحمة 2 - 0، فيما ابتس����مت ركالت الترجيح لفريق امير 
القلوب الذي خرج فائزا بها على فريق الشهيد محمد الشمار 3 - 2. وفي 
املجموعة الثانية، جنح فريق املرحوم جراح العتيبي في ازاحة فريق 
ري����ال مدريد بعد ان تغلب عليه 4 - 1، فيما فاز فريق ديوانية الغامن 
على فريق حمد االحمد 2 - 1، ونواف دش����تي على فريق زين 4 - 3، 

وفاز فريق املرحوم حسني الشهاب على بنك اخلليج 2 - 1.

أزرق شباب السلة تخطى عمان في »الخليجية«

»توب روك« يواجه ديوانية العايدي في »يد« الشحومي

المنامة ـ ناصر محمد
حقق منتخب شباب السلة فوزا كبيرا 
على حس���اب منتخب عمان 99-56 في 
افتتاحي���ة مبارياته ف���ي البطولة ال� 12 
ملنتخبات الشباب بدول مجلس التعاون 
اخلليجي املقامة حاليا في البحرين وتستمر 

حتى اجلمعة املقبل.
وجاءت نتائج األرباع جميعها ملصلحة 
أزرق شباب السلة 11-29، 25-53، 38-77، 

وأخيرا 56-99.
وكان سعود شعيب احد جنوم املباراة 
بعد تس���جيله ل� 21 نقط���ة، وأتى خلفه 
محم���د ماجد ب� 16 نقطة هذا وس���يلعب 
ازرق الش���باب مباراته الثالثة بالبطولة 
ام���ام منتخب االمارات في التاس���عة من 

مساء اليوم )االثنني(.
وقد ظهر واضحا انحصار املنافس���ة 
بني منتخب���ي البحرين والكويت اللذين 
سيتقابالن في نهائي البطولة يوم اجلمعة 
اذا لم حتدث مفاجأة من الفريق السعودي 
واالمارات���ي اللذين ظهر مس���تواهما في 

الوسط بني الفرق االربعة األخرى.
وم���ن جانبه، اوضح م���درب الفريق 
الكويتي الالعب الدولي الس���ابق فيصل 
بورس���لي بعد مباراة عمان بأن الفريق 
قدم مباراة جيدة قياسا مبستوى الفريق 
العماني الذي ظه���ر أن العبيه تنقصهم 
اخلبرة فيما حرص هو على اعطاء الفرصة 
جلميع العبيه للمش���اركة ف���ي املباراة، 
وظهر واضحا بأن الفريق ميتلك اخلبرة 
اجليدة واس���تفاد من املعسكر التدريبي 
بالقاهرة والبطولة العربية التي ش���ارك 
فيها، وأوضح ان الفرق تنقسم الى ثالثة 
مستويات مرتفع بني الكويت والبحرين، 
ووسط بني السعودية واالمارات ثم قطر 

وعمان في املستوى الثالث.
وأش���ار ال���ى ان الفري���ق البحريني 

مس���تواه جيد ولديه العب���ون ميلكون 
اخلبرة واملنافسة ستكون قوية واذا لم 
يهزم فريقنا ال سمح اهلل ستكون مباراة 

البحرين مختلفة.
من جهة أخرى، يلعب منتخب البحرين 
لك���رة القدم مبارات���ه التجريبية الودية 
االخيرة في اطار استعداداته ملباراة امللحق 
العالم جنوب  اآلسيوي لتصفيات كأس 
افريقيا 2010، حيث يلتقي في العاشرة من 
مساء اليوم )االثنني( مع منتخب ايران في 
الستاد الوطني بالبحرين. وهي املباراة 
األخيرة للمدرب التشيكي ميالن ماتشاال 
لالطمئنان على فريقه قبل املواجهة املرتقبة 
يوم 5 س���بتمبر املقبل امام الس���عودية 
بالبحري���ن، حيث من املنتظر مش���اركة 
الالعبني احملترفني في لقاء اليوم والذين 
غاب اغلبهم عن املباريات السابقة ومنهم 
سلمان عيسى ومحمد سيد عدنان، اضافة 
الى حسني بابا الذي شارك في لقاء انتر 
ميالن االيطالي مع فوزي عايش، وعبداهلل 
فتاي وعبداهلل عمر اضافة الى جيس���ي 

جون املتوقع وصوله اليوم.
ومن احملتمل مشاركة محمد حسني في 
لقاء اليوم بع���د ان تلقى االحتاد عقوبة 
االيق���اف اربع مباري���ات لالعب عبداهلل 
املرزوقي بناء على تقري���ر حكم مباراة 
البحرين وأوزبكستان االيراني مسعود 
مرادي نظرا للضرب املتعمد دون كرة، مما 
يعني حرمان املرزوقي من تكملة املشوار 
اذا تأهل الفريق البحريني للمرحلة املقبلة، 
وم���ن املنتظر ان يتواجد مدرب املنتخب 
السعودي لكرة القدم في البحرين ملتابعة 

اللقاء.
وكان املنتخب البحريني قد فاز على 
منتخب كينيا 2-1 في االس���بوع املاضي 
بع���د عودته من املعس���كر التدريبي في 

النمسا.

تختتم مس���اء اليوم االثنني 
األدوار التمهيدي���ة ف���ي بطولة 
احملامي احمد الشحومي الرمضانية 
األولى لكرة اليد عندما يتواجه 
العايدي  فريق ديوانية خل���ف 
مع توب روك وعبد القدوس )أ( 
مع صليبخ���ات يونايتد وتقام 
املباراتان على صالة الشهيد فهد 

األحمد مبنطقة الدعية.
اللقاء األول س���يفاجئ  ففي 
فريق روك توب ديوانية خلف 
العايدي مبحترفيه العبو منتخب 
األردن ونادي احلسني مهند منسي 
وطارق منس���ي وسالم املعابرة 
والع���ب األهلي األردن���ي خالد 
إبراهي���م أضافه لالعب خيطان 
خالد حسني وعبدالرضا جرخي 
وعمران شمساه فيما يضم فريق 
ديوانية خلف العايدي حس���ن 
العاي���دي وعبدالعزيز العايدي 
وحمد العايدي ومنيف الظفيري 
وسامي العنزي وسيف العنزي 
ومشاري س���عود ومن املتوقع 
ان يشهد اللقاء سيطرة ميدانية 
منذ البداية لفريق روك توب ملا 
يضمة من اسماء معروفة على 

املستوى القاري.
اللق���اء الثاني يتواجه  وفي 
فري���ق عب���د الق���دوس )أ( مع 
صليبخات يونايتد في لقاء ذي 
طابع خاص حيث يضم فريق عبد 
القدوس نخبة من العبي اخلبرة 
مثل عب���د اخلالق عبد القدوس 
وصالح انس وحس���ني صيوان 
وعلي مراد وسامح الهاجري فيما 
يضم فريق صليبخات يونايتد 
مجموعة شابة من ناشئي وشباب 
نادي الصليبخات وأبرزهم فاضل 
النصار وفه���د اخلياط  خال���د 
القويعان  ومحمد دشتي وعلى 
وحمد الصق���ر وجراح الصالح 

وعبدالرحم���ن إدريس وس���الم 
س���ليمان وجاسم الفضلي ومن 
املتوقع أن يك���ون اللقاء مثيرا 
وخصوص���ا أن كال الفريقني له 
نصيب جيد ف���ي حتقيق الفوز 

والتأهل للدور الثاني.
وشهد يوم أمس األول لقاءين 
مثيرين جم���ع األول فريق عبد 
القدوس )ب( مع عيال الفنطاس 
والذي انتهى لصالح عبد القدوس 

بنتيجة 16-19 )6-12(.
الثان���ي متكن  اللق���اء  وفي 
فريق املرحوم عبداهلل نش���مي 
من تخطي فريق الشباب بنتيجة 
19-11 )11-4( وبدورة أكد مدير 
إدارة العالقات الدولية في الهيئة 
العامة للشباب والرياضة أحمد 
خزعل جناح البطولة وظهورها 
بشكل فني واعالمي كبير فاق كل 
التوقعات مؤكدا انها ستجذب فرقا 

من خارج الكويت وحتديدا من 
دول اخلليج في السنوات القادمة 
ملا ستترك من اثر وانطباع جيد 

لدى اجلميع.
وشكر خزعل احملامي احمد 
الفكرة  الش���حومي على تبنيه 
وتطبيقها على ارض الواقع كما 
شكر احتاد كرة اليد على مساهمته 
الفاعلة في إجناح الدورة، فيما 
أكد الع���ب الصليبخات وازرق 

اليد حس���ني صي���وان أن فكرة 
إقامة ال���دورة جاءت في الوقت 
املناس���ب خصوصا بعد توجه 
اإلعالم للعبة ونقلها تلفزيونيا 
ما ش���جع الكثير من اجلماهير 
ملتابعتها بعد ان تعرفوا عليها من 
قرب. كما شكر صيوان احملامي 
احمد الشحومي على هذه املبادرة 
واالحتاد على تعاونهم معه في 

خدمة كرة اليد.

البحرين تنهي تجاربها للملحق اآلسيوي أمام إيران


