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احمد الكندري مطلوب للعب في الصليبخات

بدر العدواني يسلم الكأس إلى قائد براعم القادسية

ٍ للريان بداية قوية للغرافة وسقوط مدو

النهضة »ينهض« بالفوز على الشباب 
في المرحلة األولى من الدوري العماني

في انطالق الدوري القطري

ب���دأ الغرافة حملة الدفاع ع���ن لقبه بفوز 
كبير على اخل���ور 4-1 في املرحلة االولى من 
الدوري القطري لكرة القدم، التي شهدت سقوطا 
مدويا للري���ان امام قطر 2-5 وتعادل الوكرة 
واخلريطيات 1-1. في املباراة االولى، وسجل 
انس مبارك )37( والبرازيلي كليمرسون )45 
و88( والعراقي يون���س محمود )48( اهداف 
الغرافة، واجلزائري رفيق صيفي )84( هدف 

اخلور.
وفي الثانية، حقق قط���ر فوزا كبيرا على 

الريان بخمسة اهداف لهدفني في مباراة شهدت 
تقلبات كثيرة وحتوال مثيرا بعد ان تقدم الريان 
بهدفي الغيني باسكال فيندونو )8( وسيد بشير 
)18(، ليرد قطر عبر البرازيلي مارسينيو )42 
و77 من ركلة جزاء( وعبداهلل الكواري )57( 

وسيباستيان سوريا )59 و87(.
وافلت الوكرة من اخلسارة امام اخلريطيات 
الذي جنا باعجوبة من الهبوط املوسم املاضي 
فادرك التعادل في الوقت القاتل عبر آدن علي 

.)88(

اس���تهل النهضة حامل اللقب مش���واره في 
الدوري العماني لكرة القدم بالفوز على الشباب 
2-1 في املرحلة االولى.سجل للنهضة الغابوني 
ماكارجي )22( ومحمد املشايخي )72(، وللشباب 
محمد خميس )25(.وخس���ر ظفار امام ضيفه 
السويق الصاعد 3-4. سجل للفائز هيثم خميس 
)2( وزك���ي عبيد )6( وابراهيم الغيالني )44( 
وسلطان الطوفي )53 من ركلة جزاء(، وللخاسر 

الغابوني بيتو )3( ومحمد تقي )7( يوس���ف 
شعبان )87(. واهدر حسني احلضري )61( ركلة 

جزاء لظفار.
وتعادل العروبة مع اخلابورة بهدف للعاجي 
زامبي للي )70( مقابل هدف ملكتوم عبيد )5(، 
وعمان الصاعد م���ع النصر بهدف لعمر ناجي 
)49( مقابل هدف للمغربي عبد العظيم الكرمجي 

.)65(

إنبي متمسك باألمل في كأس االتحاد األفريقي
والحرس خارج الحدود بخسارته من بابيلسا

القاهرة ـ سامي عبد الفتاح
فاز فريق انبي علي ضيفه 
سانتوس االنغولي 4-0 في 
مباريات الدور ربع النهائي من 
بطولة كأس االتحاد االفريقي 
لك���رة القدم، ق���دم انبي أداء 
جيدا وس���يطر علي الشوط 
االول، واحرز هدف التقدم عن 
طريق المهاجم احمد رؤوف 
في الدقيقة 30، ثم عزز بهدف 
المتألق رؤوف في  ثان عبر 

الدقيقة 37.
وفي الشوط الثاني، واصل 
الس���يطرة وتمكن من  انبي 
تسجيل هدفين متتالين في 
نهاية المباراة بواسطة نادر 
العشري والعاجي ديفونيه، 
وس���يقابل انبي فريق وفاق 
سطيف الجزئري في المباراة 
القادم��ة في الجزائر في لقاء 
صع��ب يحت��اج في��ه إنب��ي 
للف��وز إذا ما أراد المنافس���ة 

الثان���ي على  المركز  عل���ى 
األقل.

ويتصدر وفاق س���طيف 
المجموع���ة برصيد 9 نقاط، 
فيما رفع إنبي رصيده الى 6 
نقاط متساويا مع سانتوس 

وفيتا كلوب.

 خروج حرس الحدود

وودع فريق حرس الحدود 
بطولة كاس االتحاد االفريقي 
امام مضيفه  بعد خس���ارته 
النيجيري  بابيلسا يونايتد 
0-2 في الجولة الخامسة من 

الدور ربع النهائي.
الظلم  واس���تمر مسلسل 
الحدود  التحكيمي لح���رس 
ف���ي ه���ذه البطول���ة، حيث 
تعرض الفريق لظلم ش���ديد 
من قب���ل الحك���م التوغولي 
عنس���و كوكو الذي تغاضى 
عن احتس���اب ضربة جزاء 

صحيحة للحرس، باالضافة 
إلى العديد من الضربات الحرة 

التي لم تحتسب.
انتهى الشوط االول بتقدم 
بابيلسا يونايتد بهدفين من 
ضربتي جزاء غير صحيحتين 
في الدقيقتين 20 و44، وقام 
الحك��م بط�رد حارس مرمى 
البتس���واني  الحدود  حرس 
كارل���وس مورام���و ليلعب 
الفريق الش���وط الثاني ب� 10 

العبين.
النتيج���ة يتجمد  وبتلك 
الح���دود عند  رصيد حرس 
النقطة 4 في المركز االخير، 
في المجموعة الثانية وارتفع 
رصيد بابيلسا الى 6 نقط في 

المركز الثالث.
وفي لق���اء آخر، في نفس 
المجموعة تعادل أول أغسطس 
األنغول���ي عل���ى أرضه أمام 

الملعب المالي دون أهداف.

المالي  الملع���ب  ورف���ع 
رصي��ده إل���ى 9 نق��اط ف��ي 
ص��دارة المجموع��ة، بينم��ا 
رف��ع أول أغسطس رصي��ده 
إل���ى 8 نق���اط ف���ي المركز 

الثاني. 

البدري متفائل

أبدى  على صعيد اخ���ر، 
الفني  المدير  البدري  حسام 
لألهل���ي تفاؤله بمس���تقبل 
الفريق بعدما انفرد بصدارة 
ال���دوري بالفوز على طالئع 

الجيش 2-4.
وقال البدري في حوار مع 
إذاعة »الش���باب والرياضة« 
عق���ب المب���اراة إن���ه راض 
تماما عن مستوى فريقه في 
المب���اراة، ولكنه يعيب على 
العبي���ه ضعف تركيزهم في 
الدقائق األخيرة مما أدى إلى 

تلقي مرماهم هدفين.

الالعبون قدموا  وأضاف: 
مب���اراة قوية، ووضح تماما 
تطورهم في طريقة اللعب، فقد 
دافعنا بقوة وهاجمنا بتنوع 

وخلقنا العديد من الفرص.
وتابع: الجميع تألقوا في 
المباراة وعوضوا غياب العديد 
من األس���ماء وهو ما يبشر 
بمستقبل مشرق لألهلي، وعن 
تلقي مرمى الفريق لهدفين في 
الدقائق األخي��رة، قال البدري: 
يجب على الالعبي��ن المحافظة 
على تركيزهم ط��وال المباراة، 
الهف�����وات ق��د  فمثل تل���ك 
تكلفن��ا الخسارة في مب��اراة 

أخرى.
وأكد المدير الفني الشاب 
أن عبداهلل فاروق العب وسط 
الفريق ستتم معاقبته على 
البطاقة الحمراء التي حصل 
عليها رغم اعترافه بأنه ال يعلم 

سبب طرده.

براعم سلة الكويت يتوج
بلقب بطولة الجهراء

جطلي يدير مباراة صور والنصر 

يحيى حميدان
توج فريق الكويت لكرة الس���لة للبراع���م بلقب بطولة اجلهراء 
الثالثة على كأس محزم العتيق بعد فوزه على اجلهراء 35 � 21 )18 � 
8(، )6 � 2(، )6 � 5(، )5 � 6( في املباراة النهائية على صالة اجلهراء، 

وجاء كاظمة ثالثا بعد تغلبه على النصر 26 � 22.
وشهدت املباراة النهائية تألق العبي الكويت الذين رموا بكل ثقلهم 
في الربع األول من خالل حتركات املتألق حمد عدنان الذي أسهم بشكل 
واضح في انهاء الربع األول لفريقه بفارق 10 نقاط، واستمرت سيطرة 
األبيض في الربع الثاني، وس���ط تراجع في التسجيل من اجلانبني 
ادى إلى إنهاء الربع بنتيجة 24 - 10 لألبيض، وتعادلت الكفتان في 
الربع الثالث الذي أنه���اه الكويت متقدما بفارق نقطة واحدة، األمر 
الذي دفع مبدربه إلشراك جميع العبيه في الربع األخير الذي انتهى 
جهراويا 6 � 5 لكن النتيجة النهائية جاءت ملصلحة األبيض وبفارق 

14 نقطة 35 � 21.
وفي نهاية املباراة، وزع أمني سر احتاد كرة السلة ضاري البرجس 
ورئيس نادي اجلهراء خالد اجلارهلل ومدير اللعبة في النادي حسن 
الش���مري ومدرب الفريق األول محزم العتيق، اجلوائز على الفرق 
الفائ���زة. وحصل العب الكويت حمد عدن���ان على أفضل العب في 
البطولة، في حني نال زميله مصطفى عبداملنعم لقب أفضل مسجل 

ثالثيات.
م���ن جهته، أكد اجلارهلل أن النادي حريص على تنظيم مثل هذا 
البطوالت التي تساهم في صقل مواهب البراعم الذين يعتبرون الرافد 
األساسي جلميع املراحل السنية، ويجب أن يحظوا باهتمام أكثر من 
املسؤولني سواء في االحتاد أو األندية. وقال ان إدارة اجلهراء تنظم 
هذا املهرجان للمرة الثالثة على التوالي، حيث سبق لها في السنتني 

املاضيتني أن أقامت مهرجانات مشابهة.

يغادر البالد صب���اح اليوم االثنني طاقم التحكي���م لكرة القدم، 
واملؤلف من عطاهلل جطلي )حكم الساحة( سلمان الشمري وياسر 
أحمد )مساعدين( وناصر العنزي )حكما رابعا(، متوجها إلى مدينة 
صور العمانية إلدارة مباراة صور العماني والنصر السعودي، املقررة 
مساء غد الثالثاء، على ستاد مجمع الشباب بصور، في ذهاب الدور 

األول من بطولة االندية اخلليجية ال� 15.

الصليبخات يطلب استعارة
»يد« الكندري والمذن من الكويت

القادسية بطل مهرجان براعم القدم

»األولمبي« يخسر من الفحيحيل
ويلتقي الجهراء في آخر تجاربه 18 الجاري

أزرق الناشئين »خامس الخليج«

مبارك الخالدي
خسر منتخبنا االوملبي لكرة 
القدم امام الفريق االول للفحيحيل 
0-2 في املب����اراة التي أقيمت 
على ملعب االخير مس����اء أول 
من أمس، وانتهى الشوط االول 
الغيني  بهدف احرزه احملترف 
يحيى من ركلة جزاء، واضاف 
الهدف الثاني املغربى زهير بعد 

ارتقائه لركلة ركنية.
وهي املباراة الودية الثالثة 
لالوملبي، اذ ف����از على كل من 
الكويت حتت  الشباب وفريق 

19 سنة.
ومنح مدرب األزرق االوملبي 
ماهر الشمري الفرصة جلميع 
العبيه من خالل أشواط املباراة 

الثالثة، واعتبر ان اخلسارة ال 
الفنية  الفوائد  املهم  تقلقه ألن 
التي تعود عل����ى الالعبني من 
التجريبية، مش����يرا  املباريات 
الى ان����ه فضل من����ح الفرصة 
الالعبني للوقوف على  جلميع 
مستوياتهم قبل اختيار التشكيلة 

النهائية للمرحلة املقبلة.
ولفت ال����ى انه على معرفه 
تامة مبواليد عام 1990 وليست 
لديه اي مشكلة في خطي الدفاع 
والوس����ط، اذ يطبق الالعبون 
البرنام����ج اخلاص بهم كما هو 
الى ان خط  مطلوب، مش����يرا 
الهجوم يحتاج مزيدا من الوقت 
للحكم عليه، وه����ذا لن يتأتي 
اال بانتظ����ام جمي����ع الالعبني 

املؤثرين واملوجودين مع أنديتهم 
أو املنتخ����ب األول، وعددهم 4 

العبني.
وقال الشمري ان االستعدادات 
تسير وفق البرنامج املوضوع 
بش����كل جيد، الس����يما وانه ال 
توجد لألزرق أي مشاركات في 
الوقت احلالي، منوها بالتعاون 
الكبير من مجالس ادارات األندية 
مع اجلهازي����ن الفني واالداري 
للمنتخ����ب إلدراك اجلميع ان 
املنتخب االوملبي هو الرافد األول 

لألزرق الكبير.
وقال الش����مري ان املنتخب 
االوملبي سيلتقي اجلهراء على 
ملعب األخير 18 اجلاري في ختام 

مرحلة االعداد االولى.

مبارك الخالدي
فاز املنتخب الوطني للناشئني على نظيره 
القط���ري 1-0، واحت���ل املرك���ز اخلامس في 
بطولة كأس اخلليج لكرة القدم التي تقام في 

اإلمارات.
واحرز الهدف الوحيد س���عود العنزي في 
الدقيقة 73 من ركلة جزاء، بعد ان تعرض املهاجم 

متعب الشمري الى عرقلة داخل املنطقة.
وجاء املنتخب القطري في املركز السادس 

واألخير.
وق���دم منتخبنا أفضل عروضه في الدورة، 
وبسط س���يطرته الكاملة على املباراة، اال ان 

مهاجميه لم يوفقوا في استثمار الفرص التي 
الحت لهم.

ومن املقرر ان تعود بعثة األزرق الى البالد 
ظه���ر اليوم، بعد ان اختتم األزرق مش���اركته 

األولى في هذه البطولة.
على صعي���د آخر، أعلنت اللجنة االنتقالية 
املكلفة إدارة ش���ؤون احتاد الكرة ان املنتخب 
الوطني للشباب حتت 19 سنة، سيلتقي نظيره 
اإلماراتي في مباراتني وديتني، يومي 14 اجلاري 
على ستاد صباح السالم بالنادي العربي واألربعاء 
16 منه على ستاد الكويت وتقام املباراتان في 

الساعة ال� 9.30 مساء.

حامد العمران
ارس���ل نادي الصليبخات بكتاب رسمي الى 
ن���ادي الكويت يطلب منه اس���تعارة العبي كرة 
اليد احمد الكندري وفهد املذن للعب في صفوف 
الصليبخات خالل املوسم اجلديد واملشاركة مع 
الفريق في البطولة اآلسيوية التي تقام في االردن 

في نوفمبر املقبل.
وقد علمت »األنباء« ان نادي الكويت سيوافق 

على االعارة ملا فيه مصلحة كرة اليد الكويتية.
واكد مصدر مسؤول في النادي ان الصليبخات 
ميثل الكويت في البطولة اآلسيوية وال ميثل نفسه 

فحس���ب، ومن هذا املنطلق يوافق مجلس ادارة 
النادي على اعارة املذن والكندري للصليبخات، 
كما سبق ان وافق على اعارة الالعب الدولي محمد 

الغربللي للعب في البطولة اآلسيوية فقط.
ويذكر ان الكندري واملذن كانا العبني في خيطان 
قبل 4 مواسم وانتقال الى الكويت بصفة نهائية 
ويش���غل املذن مركز الدائرة فيما يجيد الكندري 
اللعب بأكثر من مركز مثل اجلناح االيسر وصانع 
االلعاب ووجودهما مع الصليبخات في املنافسات 
احمللية س���يضيف الكثير للن���ادي ملا يتمتع به 

الالعبان من مستوى فني متطور.

أحرز فريق براعم القادسية لكرة القدم املركز 
األول في مهرجان احتاد كرة القدم الذي أقيم على 
مالعب نادي الفحيحيل، بعد فوزه في املباراة 
النهائية عل���ى الفحيحيل 2-1، واحتل العربي 
املركز الثالث بعد تغلبه على اليرموك بركالت 

الترجيح 3- 2.
وبعد املباراة النهائية، وزع أمني الصندوق 
في نادي الفحيحيل بدر العدواني وعضو مجلس 
اإلدارة ومدير كرة القدم د.عادل املياس الكؤوس 
وامليداليات واجلوائز على صاحب املراكز الثالثة 
األولى. وقد ش���ارك في املهرج���ان 11 ناديا، مت 

توزيعهم الى مجموعتني.
من ناحيته، قال أمني صندوق نادي الفحيحيل 
بدر العدواني ان ناديه، لم يدخر جهدا في سبيل 

خدمة الرياضة، من خالل اس���تضافة وتنظيم 
العديد من املهرجانات، التي تهدف إلى تطوير 
اللعبة، موضحا أنه من الواجب االهتمام بالقواعد 
لبناء قاعدة قوية، مش���يرا الى أن النادي قفز 
ال���ى مركز متقدم في كأس التف���وق العام بعد 
أن تخطى حاجز ال���� 60 نقطة مضاعفا نقاطه 
عن املوسم املاضي. بدوره، قال مدير املهرجان 
سليمان اخلالوي ان البراعم هم القاعدة األساسية 
لألندية والرياضة الكويتية في جميع األلعاب، 
وعلى جميع األندية االهتمام بهذه الفئة، مؤكدا 
أنه ظهر في ه���ذا املهرجان العديد من الالعبني 
مبس���توى متميز، مما يستدعي أهمية تطوير 
اللعبة، واحملافظة على القواعد القوية في كرة 

القدم.

خالد الفضلي قد يغيب أمام أربيل

مبارك الخالدي
الكويت اس���تعداداته  كثف 
للمباراة املهمة مع اربيل العراقي 
غدا في ال���دور ربع النهائي من 
كأس االحت���اد اآلس���يوي لكرة 
الفريق تدريبا  القدم، واج���رى 
تكتيكيا صرفا مس���اء اول من 
امس بقيادة مدربه االرجنتيني 
اورتيغا بحضور جميع الالعبني. 
وبدأ التمرين باحماء خفيف لفك 
الالعبون  العضالت، ثم طب���ق 
بعض اجلمل التكتيكية، كشفت 
الطابع الفني الذي سيخوض به 

الفريق املباراة.
التي خرج  السمة االساسية 
بها كل من ش���اهد التدريب، هي 
ارتفاع الروح املعنوية لالعبني، 
واصراره���م على حتقيق الفوز 
عل���ى ملعبهم، عل���ى الرغم من 
لق���وة اخلصم، بطل  احترامهم 
الدوري العراقي 3 مواسم متتالية، 
وهو من الفرق التي تعتمد على 
القوة داخل امللعب ويتمتع العبوه 
باملهارة الفنية، ويضم في صفوفه 
العبني دوليني مثل مهدي كرمي 
واحمد صالح وهلكور مال محمد، 
والعب���ي املنتخب االوملبي كرار 

طارق واحمد ابراهيم.

عقلة يناشد حضور الجماهير

من جهته، اكد مدير الكرة في 
الكوي���ت عادل عقلة ان االبيض 
جاهز للمباراة بع���د ان وفرت 
النادي جمي���ع االمكانات  ادارة 
لالعبني، وقال: ان رئيس النادي 

عبدالعزيز املرزوق ونائبه خالد 
الغامن ورئيس جهاز الكرة النائب 
مرزوق الغامن لم يقصروا في دعم 
الفريق استعدادا الربيل، والكرة 

اآلن عند الالعبني.
وزاد: لقد اجتهدنا في االستعداد 

من خالل معس���كر سويس���را 
واملشاركة في بطولة اجلزيرة، 
والفوز مطل���ب للفريقني، لكننا 
نتمن���ى ان يصب عامال االرض 
واجلمهور في مصلحتنا، ألننا 
منثل الكويت في هذا االستحقاق 

اآلسيوي، وال منثل النادي فقط، 
واناشد جميع اجلماهير الوقوف 

خلف االبيض وشد ازره.
ولفت عقلة الى ان االنغولي 
اندري���ه ماكينغا س���يغيب عن 
املباراة، فيما سيشارك احملترفون 

اس���ماعيل العجمي والبرازيلي 
روجيريو والبحريني عبداهلل 
املرزوقي، في حني ان مش���اركة 
حارس املرمى خالد الفضلي غير 
مؤكدة بس���بب االصابة التي لم 

يتعاف منها بعد.

ف استعداداته لمواجهة أربيل الكويت يكثِّ
غياب ماكينغا والشكوك تحوم حول مشاركة الفضلي


