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سحب قرعة »آسيوية اليد«
تس����حب مس����اء اليوم االربعاء في مقر احتاد اليد قرعة البطولة 
اآلس����يوية ال� 12 لألندية لكرة اليد واملقرر اقامتها خالل الفترة من 7 
حتى 23 نوفمبر املقبل في العاصمة األردنية عمان. وقال امني صندوق 
االحتاد اآلسيوي لكرة اليد بدر الذياب ل� »كونا« ان البطولة املذكورة 

سيشارك بها 17 فريقا آسيويا ميثلون نخبة اندية القارة.
وذكر الذياب ان البطولة سيشارك بها أندية العربي والصليبيخات 
من الكويت وفريقا أهلي جدة والوحدة من السعودية والصداقة والسد 
من لبنان واجليش والكرخ من العراق واالهلي واحلسني من االردن، 
والسد والريان من قطر والنصر والوصل من اإلمارات إضافة الى اندية 

اصفهان اإليراني والشباب السوري وبربر البحريني.

االقتراب من التعاقد مع مدافع مغربي

الجهراء اعتمد قائمة من 29 العبًا
مبارك الخالدي

اعتمد اجلهازان الفني واالداري لفريق اجلهراء قائمة من 29 العبا 
خلوض منافسات املوسم املقبل. وعلمت »األنباء« ان اجلهاز الفني قرر 
اس����تبعاد 7 العبني من القدامى وهم طالل شامي وجزاع سيف واحمد 

علي وعبداهلل عائد وعيسى عثمان وسعد القمالس ويوسف علي.
ومر اختيار القائمة مبخاض عسير لالستفادة من الالعبني احملترفني 
والالعبني البدون، حيث اخذ في االعتبار تس����جيل 8 اجانب منهم 4 
محترفني و4 بدون على ان يتم ش����طب احد الب����دون الحقا في حال 
التعاق����د مع أحد املدافعني احملترف����ني. وضمت القائمة حارس املرمى 
سطام احلس����يني الذي خاض اختبارا احترافيا خارجيا لم يكتب له 
النجاح حتى اآلن وعبداهلل الظفيري والبرازيليني انطونيو توبانغو 
ولويس اس����يان وعبداهلل سويدان واحمد حسن ونواف فايز وعادل 
حمود واحمد حواس وسلطان عطشان وسعد نزال وصالح ندا وبدر 
ناصر ومحمد سعد وسعود عواد وعبدالرحمن عواد واورنس محمد 
ومحمد دهش ويوسف عواد ومشعل عويد وعبدالعزيز مدلول وفيصل 
ماج����د وبندر منجر. ومن جهة اخرى، يقترب اجلهراء من التعاقد مع 
اح����د املغربيني اللذين خضعا الختبار اجله����از الفني للفريق بقيادة 
املدرب صالح العصفور ومساعده أحمد عبدالكرمي، اذ من املقرر اختيار 

احدهما لشغل مركز قلب الدفاع.

الغانم يتكفل بعالج حميد
في الخارج إذا استدعى األمر

زار أعضاء مجلس ادارة نادي 
الكويت العب الفريق االول لكرة 
القدم في النادي مشعل حميد 
الذي يرقد حاليا في مستشفى 
البابطني للحروق بعد اصابته 
اثر اندالع حريق في غرفة نومه 

االحد املاضي.
النادي  الوفد رئيس  وضم 
عبدالعزي���ز امل���رزوق ومدير 
اجلهاز االداري النائب مرزوق 
الغامن ورئيس العالقات العامة 

نواف اجلريد.
وقد اعلن الغامن عن تكفله 
بتحمل نفقات عالج حميد في 

اخلارج ان اس���تدعى االمر، واك���د ان حميد من الالعبني املميزين، 
وهذا اقل شيء نقدمه له في هذا املصاب.

خسر تجربته األخيرة أمام التضامن باألربعة

الحجوزات تلوح بتأجيل مغادرة أزرق الناشئين

القادسية حقق فوزه الثاني على التوالي في بطولة العين الدولية

الخطيب صداع في رأس الرفاع

خالد المسباح مّزق شباك الحرس الوطني بنصف »درزن«

تأهل »الوطنية« و»التسهيالت التجارية« إلى نصف نهائي بطولة المشاري

واصل فريق الوطنية لالتصاالت عروضه القوية 
في بطولة الشهيد يوسف املشاري األولى لكرة القدم 
داخل الصاالت والتي ينظمها احتاد الش����رطة حتت 
رعاية وزير الداخلية الشيخ جابر اخلالد على صالة 

فجحان هالل املطيري في نادي القادسية.
وتأهل فريق الوطنية الى الدور نصف النهائي في 

املجموعة األولى بعد أن حقق فوزا كبيرا على اجلهراء 4 
� 0، بعد أن أحكم العبو الوطنية مجريات اللقاء بجدارة، 
فيما أمطر فريق املرحوم خالد املس����باح مرمى فريق 
احلرس الوطني بستة أهداف مقابل هدفني، كما تأهل 
إلى نصف النهائي فريق التسهيالت التجارية مواصال 
بذلك سلسلة انتصاراته على حساب فريق النظاراتي 

حسن 4 � 2 بعد مباراة قوية كان فيها النظاراتي حسن 
ندا قوي����ا، بينما تفوق العبو التس����هيالت في األداء 
اجلماعي واملهارات الفردية واجلمل الهجومية التكتيكية 
باإلضافة إلى الهجمات املرتدة الس����ريعة واستخدام 

املساحات اخلالية في التحرك بالكرة ودونها.
وقد وضحت معالم معظم الفرق املنافس����ة على 

اللقب بعد أن دخلت البطولة في مراحلها احلاس����مة 
في املجموعتني األولى والثانية، حيث يتنافس فريق 
اس ميالن والوطنية وخالد املس����باح والتس����هيالت 
التجارية على بطولة املجموعة األولى، بينما ينتظر 
فريق الفراعنة الف����رق الثالثة املتأهلة للدور نصف 

النهائي في املجموعة الثانية.

تقام اليوم مباراتان في إطار املجموعة الثانية، بني 
الفراعنة والفائز من أحمد الرومي واحتاد الش����رطة، 
والفائز من مباراة يوسف الفالح وديوانية العمر مع 
الفائز من ديوانية املنيع ومنتخب الصاالت، والفائزان 
من املباراتني السابقتني يلتقيان حلسم صدارة املجموعة 

الثانية والتأهل إلى النهائي.

مبارك الخالدي
ظه����رت مش����كلة حجوزات 
الطيران فجأة لته����دد بتأجيل 
مغادرة املنتخب الوطني للناشئني 
لك����رة القدم ال����ى مدينة العني 
العربية املتحدة  اإلم����ارات  في 
للمشاركة في بطولة اخلليج في 
الفترة من 5 ولغاية 14 اجلاري، 
بعد ان كان من املقرر أن تغادر 
بعثة األزرق في التاسعة من مساء 
اليوم، اال ان مسؤولي العالقات 
العامة في احتاد الكرة لم يحصلوا 
الالزمة للرحلة  التأكيدات  على 
املتوقع تأجيلها ملدة 24 ساعة، 
األم����ر الذي أدى ال����ى حالة من 
االرتباك سادت اجلهازين اإلداري 

والفني والالعبني.
وكان اجله���از الفني بقيادة 
الهاجري  امل���درب عبدالعزي���ز 
ومساعده ابراهيم عبيد قد اختار 
23 العبا لتمثيل االزرق الصغير 
البطولة وهم: عبداهلل  في هذه 
السبيعي وعبداهلل الشمري ومحمد 
الس���رهيد ومحمد الفهد وعايد 
العنزي واحمد عبداهلل وسعود 
العنزي وسعود اجلناعي وأحمد 
احملمد ومحمد القبندي وفيصل 
السبيعي ومرزوق العجمي ونادر 
الرش���يدي  العن���زي وعبداهلل 
ومتعب الش���مري وعبدالعزيز 
املطيري وعبداللطيف اخلياط 
وعمر العدواني ونواف املطيرات 

عبدالعزيز جاسم
حقق القادسية فوزا صعبا 
عل���ى الرف���اع البحريني 2-3 
التي  الدولية  في بطولة العني 
تستضيفها اإلمارات، وكان جنم 
املباراة بال منازع السوري فراس 
اخلطيب الذي س���جل هدفني، 
الهدف اآلخر ملس���اعد  وصنع 

ندا.
وفي مباراة ثانية، فاز العني 
املضيف على الشباب العماني 
2-0. وه���و الفوز الثاني على 
التوال���ي لألصف���ر واحتف���ظ 
بالص���دارة برصي���د 6 نقاط، 
وبف���ارق األهداف ع���ن العني، 
وس���تكون كلمة احلس���م في 
املواجهة بينهما غدا اخلميس.

وعلى عكس مجريات املباراة، 
جاء هدف السبق للرفاع الذي 
يدربه البرتغالي جاريدو، مدرب 
القادس���ية السابق، عن طريق 
خالد سمير الذي راوغ مدافعي 
القادس���ية وسددها قوية على 
يسار علي العيسى )38(، ولكن 
سرعان ما اعاد اخلطيب املباراة 
الى نقطة البداية عندما استغل 
كرة عرضية م���ن بدر املطوع 
أودعها في املرمى برأسية جميلة 
وفي الزاوية البعيدة للحارس 
الذي اكتفى مبراقبة  مالك فهد 

الكرة )40(.

واالرتباك التي صاحبت الالعبني 
في املباريات الرسمية، وقال ل� 
»األنباء«: اننا ال نعاني من مشاكل 
فني���ة او بدنية ب���ل من ارتباك 
الالعبني في املباريات الرسمية، 
كما حصل في بطولة غرب آسيا 
في االردن، ونحن ال نلومهم ألنهم 
صغار الس���ن، ويحتاجون الى 
خوض مباريات عدة ليكتسبوا 

جرأة املباريات الرسمية.

املب���اراة مرة اخ���رى، بعد ان 
الفارق محترف األصفر  قلص 
السابق والرفاع حاليا الصربي 
ميالدين جوفانسيك من ركلة 
جزاء تس���بب بها ندا، بعد ان 
دفع احد العب���ي الرفاع داخل 

املنطقة )74(.

االمر الذي أدى الى انكشاف مرمى 
امام هجمات ناش���ئي  املنتخب 
التضامن الذين كانوا أكثر متاسكا 

وتنظيما في املباراة. 
وكان ازرق الناشئني قد خسر 
م���ن النص���ر 1 - 4، وفاز على 

اجلهراء 3 - 2 بصعوبة.
من جهته، اعرب مدرب منتخب 
الناشئني عبدالعزيز الهاجري عن 
خشيته من تكرار حالة اخلوف 

وقدم اخلطيب فاصال رائعا في 
املهارات وف���ن املراوغة توجه 
بتمرير متقنة الى مس���اعد ندا 
الذي واجه احلارس وس���ددها 
قوية في املقص األيسر معلنا 
الهدف الثالث للقادسية )65(.

الى أجواء  الرف���اع  ثم عاد 

وفيصل العبداهلل ونواف العنزي 
وعبداهلل املسبحي ويوسف منذر. 
وكان ازرق الناشئني قد خسر آخر 
جتاربه االعدادية مساء أمس امام 
ناشئي التضامن 1 - 4، وغاب عن 
املنتخب الهداف محمد السرهيد 
لإلصابة، وأظهرت التجربة مكامن 
اخللل التي يعاني منها االزرق، 
وهي الهوة بني خطي الوس���ط 
والدفاع وضعف التماسك الدفاعي، 

وفي الشوط الثاني، واصل 
األصفر ضغطة لتسجيل هدف 
التقدم وكان ل���ه ما أراد أيضا 
برأسية من اخلطيب بعد ركلة 
الس���المة  ركنية نفذها خلف 
)55(. ولم يتراجع القادس���ية 
واس���تمر في تنويع الهجمات، 

إعادة قيد العيدان ومحترف رابع في الطريق

رباعية للسالمية في اليرموك
عبدالعزيز جاسم

فاز الساملية على اليرموك 4 � 0 في املباراة الودية بكرة القدم اقيمت 
على ستاد ثامر ضمن استعدادات الفريقني للموسم املقبل. 

وانتهى الشوط األول سلبيا لعبا ونتيجة مع بعض الفرص للساملية 
الذي لعب بتشكيلته األساسية. ومع بداية الشوط الثاني، سجل بشار 
عبداهلل الهدف االول بكرة »لوب« في مرمى اليرموك، وبعدها تس����لم 
الساملية زمام املباراة وعزز تقدمه بالهدف الثاني عبر عبدالعزيز العمار 

اثر متريرة ماكرة للمحترف املغربي عبدالفتاح سافي.
وبعد دقيقتني اضاف عب����داهلل البريكي الهدف الثالث من مجهود 
فردي، واختتم أحمد البلوشي أهداف املباراة بتسجيله الهدف الرابع 
بعد كرة عرضية من بدر اجلاس����ر. وقال مدير فريق الس����املية علي 
عبدالرضا ان املدرب البلجيك����ي وليام توماس دخل املباراة بالعبيه 
األساسيني بعد اختياره قائمة ال�30 العبا، وكذلك احملترفان الفرنسي 
عبدالفتاح س����افي والنيجيري اميانويل، ولم يش����ارك العماني سعد 
السعدي الذي يحتاج الى إراحة مدة اسبوع بسبب اإلصابة. وأضاف 
ان احمد العيدان الذي مت����ت إعارته الى الكويت مت قيده في صفوف 
الساملية بسبب عدم امكانية الكويت قيد أي العب جديد اال في 1 يناير 
املقبل، وأشار الى ان هناك محترفا رابعا سينضم للفريق رسميا سيتم 

الكشف عن اسمه خالل اليومني املقبلني. 

بطولة السفارات تنطلق 7 الجاري
أعلن رئيس اللجنة الرياضية في وزارة اخلارجية السفير الشيخ 
علي اخلالد ان بطولة السفارات لكرة القدم بالصاالت والتي تقام حتت 
رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ د.محمد 
الصباح بصالة فجحان هالل املطيري بنادي القادسية ستقام من 7 

الى 13 اجلاري من الساعة الثامنة وحتى احلادية عشرة مساء.
واكد انه مت إلغاء حفل االفتتاح تضامنا مع ضحايا حريق اجلهراء 
وأوضح ان املنافسات تقام بني 26 فريقا متثل السفارات املعتمدة في 
البالد وبعض املنظمات الدولية وتشارك في البطولة دول جمهورية 
كوريا الدميوقراطية الشعبية وتايلند وڤيتنام ونيجيريا وأميركا 
وأوكرانيا ولبن���ان والبرازيل وتونس وروس���يا وماليزيا وتركيا 
وسريالنكا والبحرين وإيطاليا وإيران وبريطانيا وبنني والسودان 
واريتريا وجمهورية مصر العربية واجلزائر والس���نغال وتشارك 
م���ن املنظمات الدولية للهالل والصلي���ب األحمر واملجلس األوملبي 
اآلسيوي ومنظمة األمم املتحدة ويقوم بالتحكيم مجموعة متميزة 
من حكام االحت���اد الكويتي. وكان اخلالد قد اجتمع بأعضاء اللجنة 
املنظمة واس���تعرض معهم املهام املنوطة بكل منهم، وأكد إخراجها 
بالصورة التي تليق بالكويت وس���فارات الدول واملنظمات الدولية 

املشاركة فيها.

يواجه السعودية اليوم في البطولة الخليجية

»شباب السلة« تجاوز اإلمارات بصعوبة
المنامة ـ ناصر المحمد

حقق منتخب الكويت الوطني لكرة السلة للشباب فوزا بطعم العسل 
واجتاز محطة صعبة في طريقه ملنافسة املنتخب البحريني على لقب 
البطولة بدول مجلس التعاون اخلليجي ال� 12 بعد فوزه الصعب على 
منتخب اإلمارات 78 � 71 بعد ان حول خس����ارته في آخر دقيقتني من 
املباراة التي من املمكن ان نق����ول عنها باختصار ان األزرق لعب في 
الشوطني األول واألخير وبالتحديد في الدقيقتني األخيرتني منه بعد 

ان عادت الروح الى الالعبني واستغل أخطاء العبي اإلمارات.
الش����وط االول انتهى لصالح االزرق 16 � 7، وخسر في الثاني 28 � 

20 وتعادال في الثالث 19 � 19 فيما فاز األزرق في الرابع 23 � 17.
ورف����ع األزرق رصيده الى 6 نقاط في املركز الثاني بفارق النقاط 
خلف البحرين املتصدرة. وفرض شباب األزرق سيطرتهم على الربع 
االول وتوقع اجلميع ان يكون املنتخب االماراتي لقمة سائغة في فم 
العبي املنتخب الوطني اال ان اخطاء صالح اليوسف أدت إلخراجه من 
امللعب، ما أثر عل����ى األداء بعد ان كان األزرق متقدما بفارق 9 نقاط، 
وتألق العبو اإلمارات في الربع الثاني وعادوا الى املباراة من جديد.

وسجل النقاط للكويت صالح اليوسف )19( واحمد البلوشي )17( 
ومحمد ماجد )14( وحسني علي )12( وسعود شهاب )9( وفواز الدخيل 

)3(، وخالد القيس )2( وسلمان الرميحي )2(.
فيما سجل لإلمارات خليفة خليل )32( وصالح خليفة )23( وعمر 
خالد )15(. أدار اللقاء الطاقم القطري ياسر عبداحلسني، عادل السليس 
السعودية والبحريني فاضل غلوم. هذا وكان يوم امس الثالثاء راحة 
للمنتخب الوطني الذي س����يقابل نظيره السعودي في التاسعة من 
مساء اليوم االربعاء فيما سيلتقي البحرين مع قطر. وتقام اخلميس 
مباراتان سيلتقي االمارات مع السعودية، وعمان وقطر وتختم البطولة 

بلقاء الكويت والبحرين يوم اجلمعة.

فوز دشتي في »الرميثية«
أقيم����ت 4 مباريات في بطولة ش����هداء الرميثية الرمضانية لكرة 
القدم، اسفرت عن فوز فريق الشهيد حمزة دشتي على فريق الشهيد 
يونس مال اهلل 4 - 0، وفريق الش����هيد عبداحلسني البوغبيش على 
فريق الشهيد سعود الباروقة 4 - 3 بركالت الترجيح في السن العام. 
وفي سن 14 سنة، فاز فريق الشهيد حمزة دشتي على فريق الشهيد 
حمزة محمد علي 2 - 0 بركالت الترجيح وفريق الشهيد عبداحلسني 

البوغبيش على فريق االسير فوزي القالف 1- 0.
وتقام اليوم االربعاء 4 مباريات في الس����ن العام، فيلتقي الشهيد 
ناصر حمزة مع الشهيد حمد اجلويسري والشهيد حسام السيافي مع 
الشهيد محمود الثمار، وفي 14 سنة، يلتقي الشهيد ابراهيم صفر مع 
الشهيد أحمد البلوشي والشهيد بدر عباس مع الشهيد مبارك صفر.

السوري فراس اخلطيب تألق وسجل هدفني للقادسية

املعتز باهلل يتسلم جائزة أحسن العب في مباراة التسهيالت والنظاراتي حسن صراع على الكرة في مباراة الوطنية لالتصاالت واجلهراء

مرزوق الغامن

 )عادل يعقوب(العب التضامن يشق طريقه بني العبي أزرق الناشئني


