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املراقبة اللصيقة على العب الكويت محمد الغربللي ستكون مطلوبة من العبي القادسية

العربي يتخطى النصر بسهولة في »السلة«
األبيض يقترب من المربع الذهبي بفوزه على اليرموك

)عادل يعقوب(العب النصر منصور جلوي مينع العب العربي رباح الرباح من التسجيل

فتحي كميل يتوسط فواز احلساوي وجاسم يعقوب ود.محمد خليل في مستشفى شنايدر

يحيى حميدان
حقق الكويت فوزا سهال على 
اليرموك 97-71، فيما حافظ العربي 
على مركزه الس����ادس في الئحة 
ترتيب فرق دوري كرة السلة بعد 
تخطيه عقبة النصر 81-73، ضمن 
مباريات اجلولة ال� 30 التي اقيمت 

اول من امس.
ورفع الكويت رصيده الى 38 
نقطة منفردا بالصدارة وليقترب 
بص����ورة كبيرة م����ن التأهل الى 
املرب����ع الذهب����ي لل����دوري، فيما 
اصبح لليرموك 26 نقطة في املركز 
التاسع، اما االخضر فاصبح لديه 
30 نقطة في املركز السادس، في 
حني بات للنصر 27 نقطة في املركز 
السابع. ولم ترتق مباراة العربي 
والنص����ر التي اقيم����ت في صالة 
الشهيد قشيعان املطيري بنادي 
النصر، للمستوى املطلوب وقدم 
الفريقان اداء هزيال اشبه مبباريات 
الشوارع، وتقدم العربي في الربع 
العنابي  االول 25-21، واستحوذ 
على االفضلي����ة في الربع الثاني، 
وقدم محترف����ه االميركي براندن 
ريشارد اداء الفتا، وساهم في منح 

التقدم لفريقه 35-38.
 واستعاد العبو العربي روحهم 
العالية في الربع الثالث وسجلوا 
30 نقطة كان����ت كفيلة باعطائهم 
االفضلية مع نهاية الربع 57-65، 
وف����ي الربع االخير، واصل العبو 
العربي تألقهم خاصة من قبل محمد 
محزم واالميركي س����ني كولسن 
ورباح الرباح، ليتمكنوا من قيادة 
فريقهم لتحقيق فوز مستحق على 
النصر. وكان كولسن ابرز املسجلني 
للعربي ب� 22 نقطة، واضاف محمد 

بوشهري يطالب مراد 
باالعتذار  قبل استمراره 

مديرًا ليد العربي 
سمير بوسعد

علمت »األنباء« ان االدارة 
الجدي���دة المعين���ة للنادي 
العربي قررت قبول استمرار 
عضو مجلس االدارة وأمين 
الصن���دوق المنح���ل صالح 
بوشهري في منصبه مديرا 
للعبة كرة اليد، بش���رط ان 
يسمح لالعب اليد الموقوف 
من االدارة علي مراد بالدخول 
في التدريبات مع العلم بأن 
مراد موقوف من قبل مجلس 
االدارة على خلفية الشكوى 
المقدمة للهيئة العامة للشباب 
والرياضة حول مبالغ مالية 
بشأن تعاقده واستمراريته مع 
االخضر وكذلك لما بدر منه 
التصريحات الصحافية  في 

بحق المجلس السابق.
وأفادت مص���ادر مقربة 
الن���ادي ان بوش���هري  من 
طل���ب اعتذار مراد ش���رطا 
الستمراره مع الفريق والجهاز 
الفني واالداري في الظروف 
الحالية رغم ان الفريق كان 
منس���جما ومتجانسا منذ 3 
سنوات وشهد استقرارا فنيا 
واداريا وحقق نتائج جيدة 

وملموسة.
المصادر ان قرار  وبينت 
المش���روط  الجديدة  االدارة 
يعتبر عملية فرض لدخول 
الالع���ب للتدريب���ات تحت 
اشراف بوش���هري مع عدم 
احترام قرار مجلس االدارة 
السابق. يذكر ان »يد االخضر« 
أحرز وبجدارة لقب البطولة 
التنش���يطية بعد فوزه على 

القادسية.

أدار اللقاء احلكام سالم الهزاع 
وعبداهلل السبتي ومحمد العميري، 
وفي بقية اللقاءات، فاز التضامن 
بصعوبة وف����ي الثواني االخيرة 
على الشباب 73-71، ليرتقي الفائز 
برصي����ده الى 24 نقطة في املركز 
العاشر، وبات للخاسر 23 نقطة 

محزم 18 نقطة، ورباح الرباح 14 
نقطة، وجابر الرندي 11 نقطة، ولم 
يشفع تألق براندن في التسجيل 
)29 نقطة منه����ا 7 رميات ثالثية 
ناجحة( في جتنيب فريقه الهزمية، 
في ح����ني احرز منص����ور جلوي 

ومحمد سعود 11 نقطة.

في املركز ال� 11.
وحق����ق الصليبخ����ات فوزه 
السادس بعد تغلبه على الساملية 
59-46، ليحتل الصليبخات املركز 
الثامن برصي����د 26 نقطة، وبقي 
السماوي قابعا في مؤخرة الترتيب 

برصيد 21 نقطة.

الحساوي ويعقوب وخليل اطمأنوا على كميل

مارسيلو يعود لقيادة النصر الخميس

مشكلة سافي تؤرق السالمية

اإلمارات تحرز لقب »غرب آسيا للسيدات«

قام نائب رئيس نادي القادسية ومدير الكرة 
السابق فواز احلس���اوي، ونائب مدير الهيئة 
العامة للشباب والرياضة لشؤون الشباب جاسم 
يعقوب، واملدير السابق للمنتخب الوطني لكرة 
القدم د.محمد خليل بزيارة »الفارس االسمر« 
فتحي كميل حيث يتلقى العالج في مستشفى 

شنايدر � النسباغ في املانيا.
وكان كمي���ل قد اصي���ب بجلطة دماغية في 
الكويت، نقل على اثرها الى املستشفى العسكري، 
وتفضل صاحب السمو األمير باملوافقة على سفره 

لعالجه في اخلارج على نفقه سموه. 
واعرب كميل عن خالص شكره وتقديره ملبادرة 
صاحب الس���مو االمير، كما قدم شكره لسمو 
ولي العهد الشيخ نواف االحمد، وسمو رئيس 
الوزراء الشيخ ناصر احملمد، والوزراء والنواب 
والقيادين والرياضني الذين قاموا باالتصال به 
لالطمئنان عليه، كما خص بالشكر عبدالعزيز 
وفواز احلس���اوي ملا قدماه له من جهد وعطاء، 
وسيخضع النجم الدولي السابق لعالج طبيعي 

ملدة 8 اسابيع.

عبدالعزيز جاسم
قال مدير الفريق االول لكرة القدم في النصر 
محمد مجاهد ان املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
سيلتحق بالفريق اخلميس املقبل، ويقود التدريبات 
بعد ان تعذرت مغادرته مع العنابي الى معسكر 
القاهرة بسبب ارتباطه بعقد مع املنتخب البرازيلي 
ين���ص على انه في حال وجود مباراة او ارتباط 
مع البرازيل يتوجب عليه احلضور، وهو حاليا 

مع منتخب السامبا حلضور املباراة الودية اليوم 
مع ايرلندا في اجنلترا.

واشارالى ان العنابي سيعود اليوم الى البالد 
بعد ان اختتم املعسكر التدريبي في القاهرة، وخاض 
مباراتني مع السكة احلديد 1-1 سجل الهدف سعود 
سويد، ومع طالئع اجليش مساء امس، الفتا الى 
انه من املقرر ان يتدرب الفريق غدا بقيادة املدير 

الفني علي الشمري حتى وصول كابو.

عبدالعزيز جاسم
ينتظر احملترف الفرنس���ي عبدالفتاح سافي 
حتديد مصيره مع الساملية، بعد ان علمت »األنباء« 
ان ادارة الس���املية ستحاول االجتماع مع الالعب 
املتواج���د حاليا في البالد، ولم يغادر مع الفريق 
الى القاهرة، واملدرب البلجيكي وليام توماس بعد 
العودة من معسكر القاهرة، ومحاولة اثنائه عن 
قراره، بعد ان لوح س���افي باللجوء الى االحتاد 
الدولي لكرة القدم »فيفا« في حال فس���خ العقد 
دون ان احلصول على باقي مستحقاته وهذا ماال 

تريده ادارة النادي.

كما ان االدارة بغنى عن شكاوى جديدة بعد ان 
لوح سابقا احلارس صالح مهدي بتقدمي شكوى 
الى »فيفا« بعد ان رفضت اعطائه بطاقته الدولية 

للعب مع هونفيد بودابست املجري.
هذا ويواصل الساملية استعدادته في القاهرة 
ملواجهة املنتخب االوملبي املصري غدا، وهو خاض 
مباراتني وديتني، ف���از على النصر املصري 0-1 
س���جله بدر الس���ماك، وتعادل مع الشرطة 3-3 
وسجل االهداف مشاري العازمي ونواف املطيري 
واحمد البلوشي، وسيعود الوفد الى البالد اخلميس 

املقبل.

 احرز منتخب االمارات لقب بطولة احتاد غرب 
آسيا الثالثة لكرة القدم للسيدات للمرة االولى في 
تاريخه بعد فوزه في النهائي على نظيره االردني 

حامل اللقب 1-0 في ابوظبي.
وسجلت فاطمة مبارك هدف املباراة الوحيد في 
الدقيقة 47. وكان منتخبا االمارات واالردن تأهال 
الى املباراة النهائية بف���وز االول على البحرين 

4-0، والثاني على فلسطني 0-10.
ونالت البحرين املرك���ز الثالث بفوزها على 
فلسطني بثالثة اهداف نظيفة سجلتها رمي الهاشمي 
)43( ومنى الدعيس���ي )44( والعنود ال خليفة 

.)84(
وشارك في البطولة ايضا منتخبا ايران والكويت 

وخرجا من الدور االول.

»الفارس األسمر« يشكر األمير على مبادرته

زاهر: »الفراعنة« دائمًا ما يتألقون مع الكبار ومتفائل أمام إنجلترا
القاهرة ـ سامي عبد الفتاح

ي����ؤدي منتخب مصر لك����رة القدم 
عصر اليوم مرانه االخير في لندن وذلك 
استعدادا للقاء الودي الدولي مع املنتخب 
االجنليزي والذي س����يقام غدا الساعة 
احلادية عشرة مساء بتوقيت الكويت.

واكد املدير الفني ل� »الفراعنة« حسن 
شحاتة لالعبيه ان املباراة امام اجنلترا 
صعبة للغاية وحتتاج إلى التركيز الشديد  
والروح القتالية العالية ، مشيرا الى أن 
مسألة انخفاض درجة احلرارة وهطول 
األمطار يجب أال تؤثر على الفريق كما 
كان يحدث من قبل ، بعد ان اصبح لدينا 
اخلبرة للتعامل مع ه����ذا الطقس ، وال 
ميكن أن تكون هذه االمور املناخية حجة  ، 
وعلينا أن نؤدي بشكل جيد حتى نحصل 

على أهدافنا . 
وابدى ش����حاتة س����عادته بالتفاف 
اجلماهي����ر حول املنتخ����ب أينما وجد   
حاملني األعالم املصري����ة ، متمثلني في 
اجلالي����ات املصري����ة والعربية املقيمة 
في لندن، وهو ما فعلته أيضا السفارة 
املصرية التي قامت بتوزيع اعالم مصر 

على اجلميع .
وكانت املب����اراة املرتقبة قد فرضت 
نفسها بقوة على وسائل اإلعالم والصحف 

اإلجنليزية الت����ي أجمعت على أن هذه 
املواجهة ستكون فرصة رائعة للمنتخب 
اإلجنليزي من أجل االس����تعداد لكأس 

العالم.
وكانت صحيفة »تاميز« األكثر اهتماما 
باملباراة وأفردت لها تقريرا مطوال على 
موقعها باإلنترنت وخصصت معظمها 
ملنتخب مصر، حيث وصفت الفريق بأنه 
األبرز ف����ي افريقيا حاليا واألعظم على 

اإلطالق في تاريخ القارة السوداء.
من جهته، ق����ال رئيس احتاد الكرة 
املصري س����مير زاهر إن منتخب مصر 
يتألق دائما أمام الكبار، ما مينحه ثقة في 

حتقيق نتيجة إيجابية أمام إجنلترا.
وصرح زاهر مع وصوله إلى إجنلترا 
بقوله: »عندي أمل كبير، فنحن دائما ما 
نتألق أمام الكبار، مثلما فعلنا مع إيطاليا 

والبرازيل من قبل«.
وتابع »حني اتفقنا على املباراة ولم 
نكن نعرف أننا س����نتوج بكأس األمم، 
لكن الظروف حاليا تدفعنا لبذل مزيد 
من اجلهد حتى نقدم وجها مشرفا ملصر 

كبطلة القارة«.
وأض����اف »واجهنا من قبل البرازيل 
وإيطاليا واألرجنتني وإسبانيا وغيرها، 
ونريد أن نظهر من خالل مواجهة إجنلترا 

أننا أصبحنا في مصاف الكبار«.

السيد يشترط 

من جه����ة اخرى، يخ����وض الفريق 
االول لكرة القدم بالنادي االهلي اليوم 
مواجهة ودية امام فريق احلامول احد 
اندي����ة دوري الدرجة الثاني����ة، والتي 
تأتي في اطار اس����تعداد الفريق االحمر 
الدوري  الستئناف منافساته مبسابقة 
العام، والتي سيستهلها مبباراة املصري 
البورسعيدي، املقرر لها في 10 اجلاري 

بستاد القاهرة.
ويسعى االهلي خالل هذه املباراة الى 
ان يعوض حساسية املباراة عند العبيه 
بعد توقف الدوري بسبب املباراة الودية 
التي سيخوضها املنتخب املصري امام 
نظيره االجنليزي غدا )االربعاء( بستاد 

وميبلي بلندن.
وكان مدير الكرة بالنادي األهلي هادي 
خشبة قد اضطر إلى تأجيل هذه املباراة 
الودية ملدة 24 س����اعة لتقام اليوم بدال 
من امس االثنني بس����بب تأخر وصول 
املدير الفني للفريق حسام البدري من 
كندا والذي كان مقررا له االول من امس، 
حيث شدد األخير على ضرورة حضور 

املباراة بنفسه.

وق����د تأكد غياب محم����د بركات عن 
املب����اراة، بعدم����ا اكتش����ف إصابته في 
القدم، ويبحث حاليا الالعب مع اجلهاز 
الطبي لألهلي بقيادة د.إيهاب على عن 
طبيب إلجراء هذه اجلراحة حتى يتمكن 
من اللحاق مبباراة املصري القادمة في 
ال����دوري، يذكر أن ب����ركات يعاني من 
التهابات في كاحل القدم تغيب على إثرها 

عن تدريبات الفريق األخيرة.
في ش����أن آخر، رفض مدافع األهلي 
أحمد السيد التوقيع على العقود النهائية، 
لتجديد عقده مع ناديه خالل اجللس����ة 
التي جمعته مع مدير الكرة هادي خشبة 
امس، على الرغ����م من اتفاقه على كافة 
التفاصيل، حيث اشترط الالعب حضور 
البدري لتوقيع العقود النهائية، ليضمن 
مشاركته في التشكيل األساسي للفريق، 
خاصة أن اجلهاز الفن����ي يفضل الدفع 
بزميله شريف عبد الفضيل القادم من 
اإلسماعيلي على حسابه. يذكر أنه كان 
هناك جلسة قد جمعت مدير الكرة باالهلي 
مع الالعب اول من أمس، واتفق الثنائي 
خاللها على كافة بن����ود العقد على أن 
يكون التوقيع النهائي صباح امس، إال 
أن الالعب عاد واشترط حضور البدري 

جلسة توقيعه على العقود.

السيد يشترط وجود البدري للتوقيع على عقده الجديد مع األهلي

قمة مثيرة بين »يد« الكويت والقادسية
حامد العمران

ستكون صالة الشهيد فهد االحمد في الدعية 
اليوم على موعد مع االثارة في اللقاء املؤجل من 
االسبوع اخلامس لدوري الدمج لكرة اليد بني 
الكويت والقادسية في اخلامسة عصرا، وفي 
اللقاء الثاني يلتقي الصليبخات مع اليرموك في 
ال� 6:30 مساء. وشكل اللقاء االول بني االبيض )9 
نقاط( واالصفر )6( محط انظار عشاق اللعبة، 
السيما ان لقاءات الفريقني في السنوات االخيرة 
اتسمت بالندية واالثارة، ويعتبر الفريقان من 
الفرق املرشحة بقوة للتأهل مع الستة الكبار 
للمنافس���ة على لقب بطولة الدوري، وهذا ما 
س���يعطي املباراة انطباعا خاصا الس���يما ان 
القادسية س���يلعب بدعم من جماهيره التي 
تدرك ان الفوز يعني ابقاء االمل في التأهل، اما 
اخلسارة فستدخل الفريق في حسابات معقدة 
خاصة ان مبارياته املقبلة صعبة، حيث تبقت 
له مباريات مع العربي والصليبخات والشباب 
وهي من الفرق املرشحة للتأهل، فيما سيلعب 
مباراتني سهلتني نسبيا امام الساحل واجلهراء، 
لكن ال يضمن ألي فريق التأهل اال بالوصول 
ال���ى النقطة ال� 17، فيما ميك���ن ان يتأهل من 
يجمع 15 او 16 نقطة الى دوري الكبار في حال 

تضاربت نتائج الفرق.

لذلك، يريد القادسية ان يحدد مصيره بيده 
ال بيد اآلخرين، وهذا ما سيجعل االصفر يلعب 

بكامل قوته ليحسم اللقاء ملصلحته.

األبيض جاهز

من جانبه، يعتبر الكويت جاهزا للقاء من 
الناحية النفسية بعد فوزه االخير على النصر، 
ومن الناحية البدنية بعد التزام العبيه مبعسكر 
داخلي ملدة 5 ايام استطاع خالله اجلهاز الفني 
الوصول الى مستوى جيد، اضافة الى وجود 
العبني واعدين في الفريق باستطاعتهم األخذ بيد 
األبيض لتحقيق الفوز وهم عبداهلل الغربللي 
وعبدالرحمن البالول وعبداهلل اخلميس ومشعل 
عباس ط���ه، الى جانب النش���ط خالد الُبرك 
وعبدالعزيز املاجد ومحمد ش���ناوة واملتألق 
مش���اري العتيبي والضارب محمد الغربللي 
الى جانب قائد الفريق علي املذن الذي يلعب 
في األوقات العصيب���ة ويعرف كيف يتعامل 
للوصول بالفريق الى ب���ر األمان، فضال عن 

وجود احلارس املتألق أحمد الفرحان.

الفوز مطلب القادسية

أما األصفر فيعتمد بشكل كبير على انطالقة 
اجلناحني ناصر بوخضرا وعلي املستكي لتنفيذ 

الهجوم املرتد وهذا احد اهم اس���لحته التقان 
احلارس سلمان املزعل إرسال الكرة بشكل دقيق 
الى جان���ب تصويبات طالل الياقوت ومحمد 
احلم���دان وصناعة األهداف عن طريق صالح 
اجليماز الذي دائما عينه على العب الدائرة باقر 

خريبط صاحب التحركات اإليجابية.
عموما اذا حقق األبيض الفوز فإنه سيكون 
قريبا من التأهل وإذا خسر فستكون لديه فرصة 

أخرى لتحقيق الفوز في مبارياته املقبلة.
اما األصفر فيحتاج الى الفوز بأي ش���كل 

ليبقى قريبا من حسابات التأهل.

الصليبخات يواجه اليرموك

وفي اللقاء الثان���ي يلعب الصليبخات )11 
نقطة( لقاء مهما للغاية مع اليرموك، والفوز 
سيقربه من التأهل وتبقى له 5 مباريات غاية 
في الصعوبة امام العربي والفحيحيل والكويت 
والساملية والقادسية، وهي فرق مرشحة بقوة 
للدخول مع الس���تة الكبار، وفي حال خسارة 
الصليبخات س���يكون طريقه مليئا باألشواك 
التي قد تعوق طريق التأهل، فيما س���يلعب 
اليرموك )7( من أجل الفوز ألنه يعطيه األمل 
في التأهل وس���يفتقد الفريق الثنائي مطلق 

الدوسري وصالح املوسوي لإليقاف.

في المباراة المؤجلة من األسبوع الخامس


