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داود الغربللي في إحدى املشاركات اخلارجية

القادسية في جتربة هندية جديدة مع تشرشل

اجلهراء والساحل في معركة طاحنة للتأهل إلى الدوري املمتاز

غياب دشتي وعودة الحميدان أمام شباب األردن.. وتشرشل يصل األحد لمواجهة القادسية

قرعة ربع نهائي كأس االتحاد اآلسيوي 25 الجاري في كوااللمبور

ُعطل في الماكينة حرمه من المراكز المتقدمةأضواء »الممتاز« تراودهما في ختام دوري »األولى« اليوم

الكويت عرقل العربي وأهدى األصفر بطاقة التأهل

الغربللي: »غايفرز« لم يكن محظوظًا في رالي »الشرقية«الساحل والجهراء الفائز مولود وللخاسر فرصة أخرى

اليرموك والقادسية يكمالن نصف نهائي »الصاالت«
مبارك الخالدي

يسدل الستار في السابعة مساء 
اليوم على منافسات دوري الدرجة 
االولى باقامة ثالث مباريات ابرزها 
اللق���اء الذي س���يجمع صاحبي 
الصدارة اجلهراء والساحل على 
ملعب االخير واللذين يشتركان 
النقاط )35 نقطة(،  في مجموع 
حيث سيعلن الفائز منهما تأهله 
املمتاز بينما يلعب  الدوري  الى 
اخلاسر مع سابع الدوري املمتاز 
املتأهل  مباراة فاصل���ة لتحديد 
الى دوري االضواء. اما في حالة 
تعادل اجلهراء والساحل، فسيقام 
لقاء فاصل بينهما بعد غد لكسر 
املتأهل  التع���ادل وحتديد  حالة 
للدوري املمت���از. وفي اللقاءين 
االخرين يس���تضيف الفحيحيل 
الش���باب ويحل خيط���ان ضيفا 
على اليرم���وك، وتقام املباراتان 

في الرابعة والنصف عصرا.
وقد التقى اجلهراء والساحل 
اربع مرات هذا املوسم فاز اجلهراء 

املسابقات املختلفة لهذا املوسم.
ويعتمد زياديتش على مجموعة 
من العناص���ر املميزة في خطي 
الوس���ط والهجوم لبلوغ اهدافه 
لتواجد خبرة العبيه كعادل حمود 
الذي ضمه مدرب االزرق غوران 
توڤاريت���ش مؤخرا الى صفوف 
املنتخب، واحمد حواس ومحمد 
سعد وسعود عواد وسعد نزال 
والبرازيليني انطونيو توبانغو 

وويلسون انطونيو.
وفي اجلبه���ة االخرى ميني 
ابناء أبوحليفة انفسهم بالعودة 
الى دوري االضواء عبر حتقيق 
الفوز اليوم واالبتعاد عن حسابات 
الفرصة االخرى، والفريق ميتلك 
الالعبني القادرين على حتقيق ذلك 
كعبيد منور وس���عد عبدالرزاق 
وخال���د القحطاني والبرازيليني 
اوغي بيتو وفاس���يناو، وال شك 
ان الفوز سيكون حليف الفريق 

االكثر تركيزا وهدوءا.

في القسم االول 2 - 0 وتعادال في 
القسمني الثاني والثالث من دون 
اهداف، وف���از اجلهراء في اللقاء 
الذي جمعهما في الدور التمهيدي 
لبطولة كأس س���مو ولي العهد 

.1 - 3
واستحق الفريقان بلوغ هذه 
املرحلة احلساس���ة من التنافس 
نظرا ملا قدماه من مستويات جيدة 
طوال املوسم، فاجلهراء فاز في 10 
مباريات وتعادل في 5 وخسر 4 
مرات ومتكن من تسجيل 27 هدفا 
ودخل مرماه 13 هدفا، اما الساحل 
فف���از 9 مرات وتع���ادل 8 مرات 
وخسر مرتني، وسجل العبوه 20 

هدفا ودخل مرماه 12 هدفا، وتظهر 
االرقام تقارب النتائج بني الفريقني 
ما ينبئ عن االثارة املتوقعة اليوم 
لتشبث كال الفريقني بحلم التأهل 

الى الدوري املمتاز.
وميتاز اجلهراء عن مستضيفه 
اليوم بال���روح املعنوية العالية 
لالعبني بعد ان ظفر باملركز الثالث 
لكأس ولي العهد على حس���اب 
القادس���ية ب���ركالت الترجيح 5 
- 3 وجنح اجلهاز الفني بقيادة 
البوسني زياديتش ومساعده احمد 
عبدالكرمي في ايجاد طريقة اللعب 
املناسبة المكانات الالعبني والتي 
اهلتهم لتقدمي عروض جيدة في 

عبدالعزيز جاسم 
يصل االحد املقبل فريق اخوة تشرشل 
الهندي ملالقاة القادسية في الدور الثاني 
من كأس االحتاد اآلسيوي االربعاء املقبل، 
وسيتدرب بعد وصوله بيوم على امللعب 
الثاني لنادي القادس���ية ثم قبل املباراة 

بيوم على ستاد محمد احلمد.
وكانت جلنة املس���ابقات في االحتاد 
اآلسيوي قد أرسلت أسماء حكام ومراقبي 
املباراة إلدارة القادس���ية، وتضم طاقما 
حتكيميا بحرينيا مكونا من نواف شكر 
اهلل حكما للساحة وخالد عبداهلل ويوسف 
قمبر مساعدين والقطري محمد الدوسري 
حكما رابعا وااليراني اوميد جمالي مراقبا 
للمب���اراة واالردني عمر موس���ى مراقبا 
للحكام، وس���يصلون قبل املباراة بيوم 

واحد.
وقد علمت »األنباء« أن اجلهاز الفني 
لألصفر ينوي إشراك أكبر عدد من الالعبني 
الذين لم يخوضوا مباراة األمس أمام كاظمة 
لسببني، أوال ألن هناك مباراة أخرى تنتظر 
القادسية بعد مباراة تشرشل بيومني امام 
العربي في الدور نصف النهائي من كأس 
س���مو ولي العهد، وثانيا إلراحة بعض 
الالعبني خوفا م���ن إرهاقهم، الى جانب 
تواضع مستوى الفريق الهندي الذي خسر 
على يد الكويت في دور املجموعات 1 - 
7، ما يعني ان األصفر قريب من التأهل 
الى الدور ربع النهائي الذي س���يقام في 
14 س���بتمبر املقبل، ومن احملتمل اشراك 
املدافع حسني فاضل منذ البداية للوقوف 
على مدى جاهزيته وحتى يكتسب لياقة 
املباريات بعد غيابه فترة ال تقل عن شهر 

اثر االصابة التي حلقت به في الركبة.
وفي الس���ياق نفس���ه ح���دد االحتاد 
اآلس���يوي لكرة القدم 25 الشهر اجلاري 
موعدا لقرعة الدور رب���ع النهائي مبقر 

صراع على الكرة 
في مباراة الكويت والعربي

االحتاد في كواالملب���ور، وفي حال تأهل 
األصفر الى هذا الدور فسيمثله في القرعة 
املنسق العام للفريق حسن سيف واملشرف 
عبداهلل احلقان. كما حدد االحتاد اآلسيوي 
ايضا شهر أغسطس املقبل لقيد الالعبني 
اجلدد في قائمة كل فريق وشطب أي العب 
ونفس احلال ينطبق على احملترفني الذين 
يش���هد اغلبهم حركة تنقالت في موسم 

االنتقاالت الصيفية.

الشباب يصل األحد

وف���ي كاظمة قال مش���رف الفريق االول 
عبداهلل الدوس���ري ان نادي شباب االردن 
س���يصل االحد املقبل ملالقاة البرتقالي في 
ال���دور الثاني من كأس االحتاد اآلس���يوي 
الثالثاء املقبل، مشيرا الى أنهم سيتدربون 
يوم وصولهم عل���ى امللعب الفرعي للنادي 
على أن يكون تدريبهم الرئيسي على ستاد 

الصداقة والسالم االثنني.
وبني الدوسري ان كاظمة سيفتقد جهود 
املدافع عبداهلل دشتي الذي طرد في مباراة 
العهد اللبناني في دوري املجموعات، وكذلك 
قلب الدفاع خالد الشمري املوقوف 8 مباريات 
بعد طرده امام اجليش السوري، ولن يتمكن 
من املش���اركة، اال اذا وص���ل البرتقالي الى 
الدور نص���ف النهائي فإنه سيش���ارك في 
مباراة الذهاب.الفتا الى انه في الوقت نفسه 
اللعب  البرتقالي خدمات صانع  سيستعيد 
نواف احلميدان امام ش���باب االردن بعد ان 
غاب فترة طويلة بسبب االصابة وقد دخل 
التدريبات مع زمالئه في طريقه الس���تعادة 
لياقته. وأضاف الدوسري ان شباب االردن 
من الفرق القوية ولكن علينا استغالل عامل 
االرض واجلمهور باالضافة الى ان هذا الدور 
يقام بنظام خروج املغلوب من مباراة واحدة، 
مؤكدا أن املدرب جمال يعقوب سبق ان شاهد 
مباريات شباب االردن والكرامة معا، حيث 
كان يعلم مسبقا ان احدهما سيواجهه في هذا 
الدور، كما ان االدارة ستوفر له شرائط آلخر 
املباريات التي خاضها الفريق االردني.  من 
جانب آخر، غادر أمس احلكمان علي محمود 
وفارس الشمري الى ميامنار إلدارة مباريات 
املجموعة الثانية والثالثة لكأس رئيس االحتاد 
اآلسيوي لألندية والتي ستنطلق 10 اجلاري 

حتى 14 منه.

األنصاري والعنزي 
إلى بيروت

قال العب وسط القادسية فهد 
االنصاري انه وزميله فهد العنزي 
س��يغادران اليوم الى بيروت في 
رحلة عالج تستغرق 3 أسابيع بعد 
ان تعثر ذهابهما الى فرنس��ا ألن 
العيادة الطبي��ة التي من املفترض 
ان يتوجه��ا اليه��ا تغل��ق في هذا 
التوقيت من كل س��نة، مشيرا الى 
ان العملية اجلراحية بالنس��بة له 
وللعنزي بسيطة وسيعتمدان على 
العالج الطبيعي حس��ب ما نصح 
به ع��دد من االطباء لتواجد مدرب 
نادي ايڤرتون املتخصص في لبنان 
الذي سيشرف بنفسه على مراحل 

عالجهما.
وأضاف االنصاري انه والعنزي 
فض��ال تأخير الس��فير الى اليوم 
ملؤزارة االصفر في مباراته املهمة 
ام��ام كاظمة في ال��دوري املمتاز، 
مضيفا انه يتمنى العودة س��ريعا 

الى املالعب.

مباريات اليوم
التوقيتامللعبالفريقان

7الساحلالساحل � اجلهراء
4:30الفحيحيلالفحيحيل � الشباب
4:30اليرموكاليرموك � خيطان

اكتمل عقد ال���دور نصف النهائي م���ن دوري الصاالت بتأهل 
اليرموك والقادس���ية، بعد فوز االول على الساحل 10-3، ليرافق 
الفحيحيل عن املجموعة األولى، فيما استفاد القادسية من خسارة 

العربي أمام الكويت
 3-6 ليتأهل مع الشباب عن املجموعة الثانية، ويخرج العربي 

من البطولة. 
 ف���ي املباراة األولى، لم يجد اليرموك صعوبة في التغلب على 
الساحل الذي استسلم أمام قوة ومهارة العبي اليرموك لتستقبل 
شباكه 10 أهداف مبعدل هدفني لكل من حمد العثمان وفوزي املاص 
وعبدالعزيز البسام واملصري وائل ابوالقمصان وهدف لكل من حمد 
حيات ومحمد العوضي، وسجل أهدف الساحل عبداهلل عبدالصمد 

وسعد الشمري ومحمد غلوم. 
ويتطلع اليرموك ال���ى االحتفاظ بالصدارة في حال تعادله او 
فوزه اليوم على مطارده املباش���ر الفحيحيل، كي يضمن مواجهة 

وصيف املجموعة الثاني في املربع الذهبي.
 وفي اللقاء الثاني، ظن العربي ان تقدمه بهدفني على حس���اب 
الكويت س���يكون كافيا حلسم املواجهة، اال ان توقعاته خابت في 
ظ���ل رغبة العبي االبيض في تعديل النتيجة وحتقيق الفوز رغم 
خروجهم من حسابات التأهل، وسجلوا 3 اهداف في نهاية الشوط 
االول، وتابع الكويت أفضليته في الشوط الثاني، واضاف 3 اهداف 
اخرى.  من ناحية أخرى، يدخل فريق الشباب معسكرا في »فندق 

هوليداي ان« استعدادا لنصف النهائي.

سمير بوسعد
ابدى رئيس فريق »غايفرز« لس���باقات السيارات 
الس���ائق داود الغربللي استياءه من املشاركة االخيرة 
في رالي املنطقة الشرقية بالسعودية البتعاده من دائرة 
املنافسة على املراكز املتقدمة بسبب العطل الفني الذي 
اصاب س���يارته »ميتسوبيش���ي ايفو 8« في منتصف 

املرحلة االولى.
وق���ال الغربللي ل� »االنباء« ان ما حدث معي يعتبر 
ضربا من احلظ لكنني احمد اهلل الن الرالي هو فرصة 
الي سائق ليش���ارك فيه الى جانب عدد من السائقني 

احملترفني واالستفادة منه، الفتا الى ان املرحلة االولى كانت سيئة 
ولم يوفق فيها، وكانت املفاجأة في اقصائه مبكرا عن املنافسة 
لتوقف املاكينة وجهاز التيربو وعدم القدرة على مواصة السباق 
واالكتفاء بايصال السيارة الى منطقة اخلدمة السريعة والكراج 
املتنقل ل� »غايفرز«. واضاف الغربللي ان الفترة املقبلة للراليات 
ستكون في سبتمبر املقبل وسيكون لدينا الوقت الكافي لالستعداد 
من خالل جتهيز السيارة السيما ان العطل الذي اصاب سيارتي 
كان مفاجئا ومتوقعا في الوقت نفسه بسبب قصر فترة االعداد 

لرالي املنطقة الشرقية بعد عودتنا من رالي االردن.
وتابع ان فترة 3 اشهر للسباق املقبل في رالي لبنان قد تكون 

كافية للعمل مع الطواقم الفنية في »غايفرز« لتحسني 
وضعنا وتهيئة الس���يارة بافضل املواصفات وحتقيق 
الهدف املطلوب وهو املشاركة الفاعلة في سبتمبر املقبل، 
على امل ان نحقق مركزا متقدما يضمن لنا بعض النقاط 

في التصنيف الدولي الحتاد السيارات.
وذكر الغربللي ان التغطية االعالمية السعودية للرالي 
كانت جيدة واس���تعان به التلفزيون لتقدمي التحليل 
والقراءة التقنية في مسار الرالي والفرق املشاركة فيه 
مما منح الرالي قيمة جديدة في التغطية التي كانت محط 
اعجاب من املتابعني والنقاد والسائقني. ومتنى ان يحقق 
فريقه افضل املراكز في السنوات املقبلة مع وجود اقوى الرعاة 
للفريق مما مينحه الدفعة القوية والفاعلة في مسيرته بني سائقي 

الراليات ليسجل أي اجناز باسم الكويت اوال واخيرا.
عروض لرعاية »غايفرز«

يذك���ر ان فري���ق »غايفرز« مازال يعمل على دراس���ة افضل 
العروض للمشاركة في رعايته في البطوالت املقبلة مما يعطيه 
حافزا قويا امال ان تكون للشركات االهلية وقفة جادة في تبني 
الرعاية املطلوبة والتي س���تعود بالفائدة على كال الطرفني في 

احملافل الدولية واالقليمية واحمللية.


