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الفارس أحمد حمشو يقفز 
بجواده »وندربوي« فوق الحاجز

شكوك حول مشاركة الحسين أمام الكويت بسبب اإلصابة

القادسية »يبارك« للشباب في رمضان بخماسية بحضور الحساوي

رائعا )84( وقبل نهاية املباراة 
املهاجم س���عود  أبى  بدقيقتني 
املجمد إال أن تكون له بصمة في 
املباراة ليسجل الهدف اخلامس 

لألصفر.
وبهذا يك���ون املدرب محمد 
إبراهي���م قد اطمأن على العبيه 
ولياقتهم من خالل هذه املباراة 
والت���ي كان���ت البروڤة األخير 
قبل مواجهة الكويت كما أثبتت 
املباراة عودة األنصاري ملستواه 
الطبيعي بعد غيابه منذ فترة عن 
املالعب بسبب اإلصابة ويتبقى 
أن يدخل إبراهيم بعض العناصر 
التي كانت متواجدة مع األزرق 
في التشكيلة األساسية وأهمهم 
بدر املطوع وصالح الشيخ وطالل 
العام���ر وكذلك فراس اخلطيب 
الذي عاد يوم أمس من سورية 

بعد أن كان في إجازة خاصة.
م���ن جهت���ه، ص���رح وليد 
األنصاري، أمني السر العام بأن 
عودة فواز احلس���اوي لقيادة 
الدفة اإلدارية بكرة القادس���ية 
امر تنظيمي ال أكثر، حيث انه 
لم يغب يوم���ا عن تأدية دوره 
اإلداري م���ع الفريق ولم يتخل 
عن الفريق، واجلميع يعلم انه لم 
يتخل عن التزاماته املادية جتاه 
محترفي الفريق بش���كل خاص 

والفريق بشكل عام.
وأكد األنص���اري ان عودته 
ال تعني بأي شكل من األشكال 
التخلي عن ابراهيم املسعود احد 
ابرز القيادات اإلدارية بالنادي، 
الذي ضرب مثاال رائعا بالتجاوب 
مع مصلحة الن���ادي في عودة 
فواز احلساوي مديرا عاما للكرة 
باالصفر، الفتا ال���ى ان وجود 
احلساوي قبل انطالق مسابقات 
املوسم س���يعطي الفريق دفعة 
معنوية كبيرة السيما قبل مباراة 

السوبر.

برأسه داخل الشباب معلنا تقدم 
األصفر بالهدف الثاني )38(.

وفي الشوط الثاني قام املدرب 
محمد إبراهيم بإشراك أكثر من 
العب خصوصا في خط الوسط 
ليستغل الش���باب هذا التغيير 
ويباغت األصفر بهدف مع بداية 
الش���وط عن طري���ق احملترف 
الغاني ايوبو لكن سرعان ما عاد 
القادسية وأمسك بزمام األمور 
وسجل الهدف الثالث بعد متريره 
من فهد األنصاري إلى أحمد عجب 
الذي راوغ احلارس ووضعها في 
املرمى )68( ومن ثم عاد املتألق 
فهد األنصاري وس���جل الهدف 
الرابع بعد أن سدد كرة حرة من 
مسافة بعيدة أسكنها املرمى هدفا 

أمام  حتى يتمكن من املشاركة 
الكويت ويبدو أن إصابة احلسني 
ليست خطيرة وعبارة عن كدمة 
لكن مش���اركته لن حتدد إال إذا 

دخل في تدريبات الغد.
القادسية  اللقاء ضرب  وفي 
بقوة وهاجم منذ الدقيقة األولى 
بفضل حتركات احلس���ني الذي 
افتتح التس���جيل ف���ي الدقيقة 
ال� 13 بع���د متريره من العاجي 
إبراهيم كيتا ليضعها احلسني 
»ل���وب« من فوق حارس مرمى 
الشباب وواصل األصفر سيطرته 
لكن دون تسجيل لألهداف وكاد 
الش���باب أن يتع���ادل أكثر من 
مرة لكن خلف السالمة استغل 
الكرة  عرضية احلسني ووضع 

عبدالعزيز جاسم
لم يرحم القادس���ية ضيفه 
الشباب وهنأه بحلول رمضان 
بخماسية مقابل هدف للخاسر 
في املباراة الودية التي جمعتهما 
على س���تاد محمد احلمد ضمن 
استعدادات األصفر ملباراة كأس 
السوبر 16 اجلاري أمام الكويت 

في انطالق املوسم اجلديد.
وشهدت املباراة في الدقائق ال� 
5 األخيرة من زمن الشوط األول 
إصابة احملترف السوري جهاد 
احلسني بعد دخول قوي من العب 
الشباب جاسم القطان خرج على 
أثرها احلسني متأثرا باإلصابة 
ويعكف اجلهاز الطبي اليوم على 
عالج احلسني بأسرع وقت ممكن 

خلف السالمة وسعود املجمد يتخلصان من »كمني« لالعبي الشباب

جاسم الكندري

 مواجهات قوية في انطالقة »الكندري«
 صرح المسؤول اإلعالمي لدورة جاسم الكندري 
ياسين الفارسي أن منافسات دورة جاسم الكندري 
ال� 12 والتي يرعاها الشيخ جابر المبارك النائب 
األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع للسنة 
التاسعة على التوالي ستنطلق اليوم في الساعة 
الرابعة عصرا في صالة نادي اليرموك بمباريات 

قوية.
وقال المسؤول الفني للبطولة إبراهيم سكين 
ان اللقاءات اليوم ستكون كاآلتي: المباراة األولى 
فريق الس���المية والمصارف حيث يضم فريق 
السالمية محترف أرجنتيني وفريق المصارف 
يضم محترفين إيرانيين ومصريين. والمباراة 
الثاني���ة بين فريق فناي���ل دوت كوم ووفريق 

المرحوم رجب ويضم الفريق األول 3 محترفين 
م���ن رومانيا ويعد من أقوى الفرق المرش���حة 
للبطولة والفريق الثاني يضم 4 محترفين من 
ايران. وستكون المباراة الثالثة بين فريقي الميع 
والتس���هيالت حيث يضم كال الفريقين العبين 
محترفين من مصر والكويت. أما المباراة األخيرة 
في اليوم األول ستكون بين فريق عسل معجزة 
وهو احد رعاة البطولة وفريق الدويسان حيث 
ان كال الفريقين يضم العبين من خيرة الالعبين 
في األندية الكويتية كالالعب سليمان الدويسان. 
وس���يقوم بتحكيم المباراة كل من الحكم قاسم 
حم���زة محمد فرحان العنزي، فيصل الش���طي 

وعبدالعزيز أمان. 

دورة »البذالي« 
تنطلق اليوم

عملية جراحية للفارس

أكد ب���در البذال���ي ان دورة 
املرحوم والده عبيد مبارك البذالي 
الثانية لك���رة القدم الرمضانية 
ستنطلق اليوم على مالعب الهيئة 
العامة للشباب والرياضة الكائن 
في منطق���ة الصليبخات بجوار 
الس���ينما مبشاركة أكثر من 40 
فريقا وتقدم جوائز قيمة للفرق 

الفائزة.
مبين���ا ان ال���دورة أقيمت 
العام املاضي وحققت مشاركة 
كبي���رة من الف���رق وحضورا 
جماهيريا الفتا، وقال ان أهداف 
الدورة تكمن في احياء ذكرى 
وال���ده رحمه اهلل وتش���جيع 
الشباب الكويتي على ممارسة 
الرياضة على مستوى الدورات 
الرمضاني���ة، خصوصا اهالي 
منطقتي الصليبخات والدوحة 

واملناطق املجاورة.

أجرى عبداحملسن الفارس رئيس 
نادي القادسية السابق عملية جراحية 
ناجحة مبستشفى جورج بوم ميدو 
الفرنس���ية باريس يوم  بالعاصمة 
االثنني املاضي، وقد اعرب الفارس عن 
خالص شكره وتقديره ملبادرة صاحب 
السمو األمير بعالجه في اخلارج كما 
قدم شكره لسمو ولي العهد وسمو 
رئي���س مجلس ال���وزراء والوزراء 
والنواب والقيادي���ني والرياضيني 
وجمي���ع م���ن قام���وا باالتصال به 

لالطمئنان عليه. 
وقام محمد الذاي���ر مدرب نادي 
القادسية السابق ومحمد خليل مدير 
املنتخب الوطني السابق بزيارته في 
املستشفى لالطمئنان على صحته.

حمشو أصغر فارس في بطولة العالم 
تأهل الفارس السوري أحمد حمشو 
إلى نهائيات بطولة العالم بقفز احلواجز 
التي س���تقام مطلع أكتوبر املقبل في 

الواليات املتحدة األميركية.
وجنح الفارس السوري مع جواده 
البلجيكي )وندر بوي( من حجز بطاقة 
التأهل لبالده بعد جتاوزه دون أخطاء 
ملباراة من ذات النجوم اخلمس���ة في 
صعوباته���ا وارتفاعاته���ا أقيمت في 

هولندا.
الس���وري  الفارس  ويعتبر تأهل 
الشاب س���ابقة هي األولى من نوعها 
بالعالم لكونه أصغر فارس في العالم 
يتأهل إلى مونديال الفروسية عن عمر 

يقارب الثامنة عشر ربيعا.
ويقول حمشو انه وبعد مشاركته 
ببطولة العالم في الواليات املتحدة 
األميركية سيتوجه للمشاركة بدورة 
األلعاب اآلسيوية في الصني ممثال 

املباراة  لب���الده. وتعتبر هذه ه���ي 
التأهيلية العاملية األولى التي يدخلها 

حمشو في حياته بقفز احلواجز.
وكان حمشو مع جواده اجلديد قد 
ش���ارك بالعديد من املباريات الدولية 
التي س���اهمت في عملية تفاهمه مع 
جواده البلجيكي قبل نيله بطاقة التأهل 
العاملية كان من أبرزها اجلائزة الكبرى 
لدورة موناكو الدولية التي يش���ارك 
فيها أفضل ثالثني فارس���ا عامليا مع 
عشر فرسان تتم دعوتهم إضافة لدورة 
)كان( الدولي���ة ودورتني هولنديتني 
وسجل حمشو في مجموع مشاركاته 

مراكز متقدمة.
وبتأهله املونديالي يفتخر حمشو 
بأنه يحمل لبالده إجنازين قياسيني 
عامليني أولهم���ا أنه كان أصغر فارس 
بالعالم ينهي بنجاح منافسات بطولة 
العالم بالتحمل التي أقيمت في أملانيا 

قبل سنوات وثانيهما كونه أصغر فارس 
في العالم يتأهل إلى بطولة العالم.

ويقترب حمشو من الثامنة عشرة 
من العمر وه���و حامل كأس اجلائزة 
الكب���رى بدورة اإلس���كندرية ضمن 
العالم  العربي املؤهل لكأس  الدوري 
)2008( وهو احلائز على لقب أفضل 
فارس بدورة الوفاء الدولية لباس���ل 

األسد )2010(.
وبتأهله ينضم الفارس السوري إلى 
ركب الفرسان العرب الذين تأهلوا إلى 
منافسات املونديال القادمة كاملنتخب 
السعودي والفارسني األماراتيني الشيخ 
ش���خبوط آل نهيان والشيخة لطيفة 
آل مكتوم والقطري الش���يخ علي بن 
خالد آل ثاني والفارس السوري وسيم 
عنزروتي الذي يواجه مصاعب صحية 
مع ج���واده قد متنعه من املش���اركة 

باملونديال املقبل.

محمد خليل ومحمد الذاير يطمئنان على عبداحملسن الفارس

نعيمة األحمد تشيد بمهرجان اختيار الالعبين
اشادت رئيسة اللجنة التنظيمية لرياضة املرأة مبجلس التعاون 
لدول اخلليج العربية رئيسة جلنة املرأة باللجنة االوملبية الكويتية 
الشيخة نعيمة االحمد مبهرجان اختيار افضل الرياضيني والرياضيات 
والدور الذي يقوم به القائمون على هذا املهرجان الذي اثبت جناحه 
عندما اقيم للمرة االولى العام املاضي، متمنية اس���تمرار مثل هذه 
املهرجانات التي تس���اهم في زيادة املنافسة الشريفة بني الالعبني 

والالعبات وتساعدهم في تطوير قدراتهم الفنية.
جاء ذلك خالل اس���تقبالها مدير عام املهرجان حس���ني عاش���ور 
ود.حسني املكيمي مقرر اللجنة الفنية واعضاء اللجنة الزمالء صادق 
بدر وعبدالرضا السماك واحمد الرمضان، حيث رحبت االحمد باجلميع 

وباركت لهم حلول شهر رمضان الفضيل.
واثنت االحمد وهي رئيسة اللجنة الفنية باملهرجان على اهداف هذا 
احلدث الذي يعطي الفرصة للجنسني لكي يشاركا بفاعلية، مشيرة 
الى ان هناك رياضيات اثبنت وجودهن وقدراتهن من خالل املشاركات 
احمللية واخلارجية، وان اشراك جميع االحتادات في االختيار يسهم 

في حتقيق الغايات املنشودة للمهرجان.

وقالت ان اللجنة الفنية التي تترأسها ستعمل وفق آلية محددة 
بعيدا عن املجاملة بل على اسس معينة الختيار الالعبة او الرياضية 
االفض���ل، الفتة الى ان جميع الرياضيات تألقن في البطوالت ولهن 
بصمات جميلة والدليل املشاركة الرائعة في بطولة البولينغ االخيرة 
واستقبال صاحب السمو االمير لهن بعد هذه االجنازات كدعم كبير 
من س���موه لهؤالء الالعبات حتى يصلن في املس���تقبل القريب الى 
مرحلة التنافس على البطوالت وليس املش���اركة الننا من املفترض 

ان نكون قد تخطينا هذه املرحلة.
وعبرت الش���يخة نعيمة االحمد عن تقديرها للقائمني على هذا 
املهرجان الكبير بقيادة حسني عاشور والفكرة التي تصدى لها والقت 
جناحا رائعا في عامها االول، مشيدة كذلك برعاية ودعم الشيخ احمد 
الفهد رئيس املجلس االوملبي اآلس���يوي له���ذا املهرجان فهو الرجل 
الرياضي احملنك الذي يدعم ابناءه واخوانه واخواته من الرياضيني 
والرياضيات في كل مناس���بة وترحيبه بهذا املهرجان الذي سيلقي 
بظالل النجاح على القائمني عليه واملش���اركني فيه، متمنية النجاح 

والتقدم ملثل هذه االفكار الرياضية اجلديرة باالهتمام والثناء.

الش���هيد الشيخ فهد األحمد رئيس 
 نادي القادس���ية ورئيس وفد النادي 
خ���الل زيارته للبحري���ن للعب عدة 
مباريات في كرتي القدم والس���لة في 

عام 1974 ويبدو في الصورة مبتسما 
وإلى جواره الشيخ عيسى بن محمد 
آل خليفة نائب رئيس اتحاد كرة القدم 

البحريني.

زيارة القادسية كانت األولى واألخيرة 
لفريق كويتي في لعبتي القدم والسلة 
والتي ضمت نجوم الفريق القدساوي 

في عصره الذهبي.

ناصر محمد
العالق�ة الوطيدة واحملب�ة الصادقة النابعة من القل�ب التي جتمع بني 
الكويت ومملك�ة البحرين عالقة اخوية بعيدة عن اي برتوكول او رس�ميات 
وذلك منذ سنوات طويلة شهدت توافقا واضحا بني شعبي البلدين في مختلف 
املجاالت كان للرياضة فيها دور كبير وواضح من خالل اللقاءات التي بدأت منذ 

اخلمسينيات واستمرت حتى اآلن وسنواصل ان شاء اهلل استمرارها. وتقديرا 
منا ملا لعبه الس�ابقون في توطيد هذه العالقة سوف نحرص خالل ايام هذا 
الش�هر املبارك على اعطائهم حقهم من خالل هذه الصور التي سننشرها 
لتذكيرهم بالذكريات احللوة الت�ي مرت عليهم مع االعتذار ملن لم اعرف 

اسماءهم ولهم كل التقدير.

الفهد في البحرين
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)هاني الشمري(فواز احلساوي في حديث مع مدرب القادسية محمد إبراهيم.. ويبدو جهاد احلسني يتحدث مع جمال مبارك


