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النصر يكافئ العبيه بعد كل نصر

الغريب يشارك في ورشة عمل التنس

الموسوي يعاني إجهاداً في العضلة الصدرية للقلب
العربي استغنى عن حربي بعد قيد فالكا

معسكر داخلي إلسكواش الكويت
حامد العمران

وافق مجلس إدارة ن���ادي الكويت على إقامة 
معسكر داخلي لالسكواش بالنادي حيث التحق 18 
العبا باملعسكر الذي بدأ األحد املاضي ويستمر ملدة 
اسبوعني يتكون من حسن عبداجلادر، عثمان مال 
اهلل، عبداهلل مال اهلل، وعلي عبداجلادر، ابراهيم 
امين، حسني عبداجلادر، عبداهلل بخش، عبداحملسن 
املنصور، علي العنزي، عبداهلل السعدون، خلف 
السعدون، خالد اجلنيدل، صالح املطاوعة، حمود 
جنيدل، بدر عبداجلادر، خالد العمران وعلي جابر 

كرم.
من جانبه، أكد مش���رف الفرق احمد العنزي 
ان النادي تعود على تنظيم املعس���كرات للفرق 
املتقدمة، مشيرا الى انه من املفترض ان يعسكر 
الفريق في اخلارج ولكن ظروف الالعبني حالت 
دون اكتمال العدد لينظم النادي املعسكر داخليا، 
مبينا ان فرق املراحل السنية حققت مراكز متقدمة 
بعد نهاية القسم األول وهذا ما دفع اجلهاز الفني 
لطلب إقامة معس���كر داخلي السيما ان الالعبني 
لم ينتظموا في التدريب خالل الشهرين املاضيني 

بسبب االمتحانات.

وأشار العنزي الى ان التركيز خالل املعسكر 
سيكون على الالعبني االساسيني مع إعطاء جرعات 
تدريبية مناسبة للبراعم، مؤكدا ان القاعدة في 
النادي تبش����ر باخلير وان اجلهاز الفني بقيادة 
املدرب الباكستاني احمد جول واملصري شريف 
عبدالفتاح وضعا البرنامج املناسب الذي يضمن 
وصول الالعب����ني الى الذروة الفني����ة مع نهاية 

املعسكر.
وشكر العنزي احتاد اللعبة على االهتمام الكبير 
باللعب���ة وتنظيم بطولة للبراعم حتت 11 س���نة 
الس���بت املاضي التي شارك فيها 62 العبا، حيث 
حققت الهدف املنشود من خالل االحتكاك القوي 
والترابط بني العبي األندية بعد قضاء يوم كامل 
في االحتاد، متمني���ا ان تتواصل هذه البطوالت 

التشجيعية للبراعم.
وأك���د العنزي ان االحتاد يس���ير في االجتاه 
الصحيح بعد التعاقد م���ع العاملي ناصر زهران 
ليكون مديرا فنيا في االحتاد وهذه اخلطوة صحيحة 
ملا ميلكه زهران من خبرة كبيرة في املجال سواء 
من الناحية الفنية او اإلدارية او التنظيمية، متمنيا 

التوفيق لزهران في مهمته اجلديدة.

كوريا الجنوبية تتوج بلقب بولينغ آسيا
اختتمت مس���اء اول من امس بطولة آسيا لش���باب البولينغ 
والس���يدات ال� 15، حيث اقيم برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش���يخ ناصر احملمد في الثانية مساء احلفل اخلتامي الذي كرم 
فيه رئيس اللجنة املنظمة العليا للبطولة الوفود املشاركة، حيث 
قدم لرؤسائهم الدروع التذكارية وشهادات التقدير لالعبني الذين 
ش���اركوا ومثلوا املنتخبات ال� 15 التي مثلت ش���باب 15 دولة و8 
منتخبات للسيدات مثلت 8 دول بفندق هوليداي ان الساملية مقر 

اقامة الوفود.
وقال الشيخ طالل احملمد، في تصريح له عقب توزيع الدروع 
وشهادات التقدير، ان هذه البطولة اختلفت عن كل البطوالت السابقة 
ونحن نعتبرها جولة وليس���ت آخر املط���اف، لقد حقق منتخبنا 
العديد من االجنازات على املس���توى العاملي، ولدينا مش���اركات 
مقبلة س���نعوض فيها ما فاتنا وستكون هناك وقفة مع الالعبني 
واجلهازين االداري والفني لنعرف اين اخللل او اخلطأ حتى جند 

احلل املناسب.
وع���ن عدم حتقي���ق املنتخبات العربية اي اجن���ازات في هذه 
البطولة، قال احملمد ان الفرق العربية امامها مشاكل وهذه املشاكل 
هي الدراسة، فمعظم الالعبني طلبة وهذه الفترة فترة امتحانات.
وقد متكن منتخب كوريا اجلنوبية للش���باب والس���يدات من 
ان يحرز كأس البطولة من خالل ادائه طوال منافس���ات البطولة 
والتي حقق من خاللها 9 ميداليات متنوعة 3 ذهبيات و3 فضيات 

و3 برونزيات.

اعلن رئيس نادي النصر مساعد املطيري ان 
ادارة النادي س���تمنح مكافآت متصاعدة لالعبي 
الفريق االول لكرة القدم مع كل نصر يحققه الفريق 
في الدوري املمتاز. وقال املطيري خالل حفل التكرمي 
الذي اقامه اول من امس فندق »هاوثورن« للفريق 
مبناسبة فوزه على القادسية املتصدر 3 - 2. في 
املرحلة العاشرة، انه يشتم راحة الفوز بلقب بطولة 
الدوري هذا املوسم، ووجه حديثه لالعبني قائال: 

ان الوصول الى القمة س���هل اما احملافظة عليها 
فهو امر صعب، واستبعد ان يكون »نفس« النصر 
قصيرا، واشاد بعطاء الالعبني وارادتهم وروحهم 
العالية، وحثهم على مواصلة العطاء بنفس القوة 
واالرادة حتى نهاية البطولة.واكد املطيري حرص 
مجلس االدارة واس���رة النادي على دعم الفريق، 
وتوفير كل ما يحتاجه من اجل حتقيق الغاية في 

الفوز بالدوري.

شارك عضو مجلس ادارة احتاد التنس عادل 
الغريب في ورشة العمل السنوية لالداريني واملدربني 
في التنس خالل الفترة من 25 الى 31 يناير املاضي 
والتي أقيمت في أكادميية بالم للتنس مبشاركة 

العديد من املهتمني باللعبة واالدارة الطبية.
وقد حاضر في ورشة العمل احملاضر الدولي 

املعتمد من االحت���اد االجنليزي واالحتاد الدولي 
للتنس مارك ثينت.

وقد اعرب الغريب عن سعادته بهذه املشاركة 
التي أتاحت له االس���تفادة من اخلبرات الدولية 
املتنوعة، كما اعرب عن شكره للقائمني على تنظيم 

الدورة.

لعودة الكرة العرباوية الى سابق 
عهدها القتناع اجلميع بأن اإلثاره 
وحالوة املسابقات تبقى بعيدة 
في ظل ابتعاد األخضر عن أجواء 

املنافسات.
م���ن جانب آخر وصف العب 
العربي السابق حمد حربي الذي 
مت اس���تبعاده مؤخرا من قائمة 
االخضر في احتاد الكرة بعد قيد 
احملترف البوليڤي فالكا، االجواء 
في النادي العربي بأنها متردية 
الى درجة كبيرة فاملدرب الكرواتي 
دراغان سكوسيتش »معقد« وال 
يفقه في الكرة، فمنذ اليوم االول 
النضمامي احسست بالتفرقة بني 

الالعبني، فهذا يلعب النه كذا وذاك 
اساسي النه ابن فالن، وال عزاء 

لالعبني اآلخرين. 
وقال حربي: ان راتبي االحترافي 
لشهري سبتمبر واكتوبر املاضيني 
البالغ 800 دينار، لم أتسلم منه اال 
260 دينارا فقط، وعند استفساري 
قال لي مدير الفريق عبدالعزيز 
املطوع ان هذا بسبب الغياب عن 
التدريب، علما انني لم اتغيب اال 

فترة بسيطة ومتقطعة.
واعتبر حربي جمهور العربي 
مسكينا، فعلى الرغم من حضوره 
التدريبات اال ان الفريق ال يحقق 
النتائج املطلوبة واالمر ال يلقى 

على عاتق الالعبني بل على غياب 
الدور الرئيسي للجهازين الفني 
واالداري في ظل تدخل كل طرف 
في مسؤوليات اآلخر، وترك مهامه 
االساسية، مضيفا ان من الظلم 
اال يشارك النجم احمد موسى مع 
الفريق، علم���ا ان أي ناد يتمنى 
اللعب في صفوفه، بدليل انه تألق 
مع النصر في املوسمني املاضيني، 
ومع العربي في بداية هذا املوسم، 
اال ان املدرب اس���تبعده السباب 
شخصية متناسيا مصلحة الفريق، 
مش���يرا الى ان اليومني املقبلني 
سيحدد مصيره بعد ان تلقى عدة 

عروض من اندية محلية.

مبارك الخالدي -عبداهلل العنزي
أجرى جن���م األزرق والنادي 
العربي حس���ني املوسوي أشعة 
مقطعية على قلبه صباح امس 
مبستش���فى االمراض الصدرية 
التابع ملنطق���ة الصباح الطبية 
حي���ث أوصى الطبي���ب املعالج 
بضرورة التزام الالعب بالراحة 
اإلجبارية ملدة أسبوعني واالنتظام 

في أخذ العالج في مواعيده.
وقال املوسوي ل� »األنباء« ان 
الفحوصات األولية التي أجريتها 
أرجعت الس���بب في حالتي الى 
اإلجهاد ودخول كميات من الهواء 
الب���ارد باجتاه القفص الصدري 
التي أثرت بدورها على العضلة 
الصدرية وتسببت في عدم انتظام 

ضربات القلب لوقت محدد.
واضاف: رمبا كان السبب وراء 
ذلك هو دخولي تدريبات الفريق 
بقوة قبل 3 أيام فور عودتي من 
رحلة خارجية حيث كانت األجواء 
ش���ديدة البرودة هناك وفي كل 
األحوال الب���د من الرضا بقضاء 

اهلل وقدره.
وقال املوس���وي انه سيلتزم 
بتوجيهات األطباء في األسابيع 
املقبل���ة، منتظ���را توجيهاتهم 
اخلاص���ة قبل ان يق���رر العودة 
تدريجيا الى التدريبات، مضيفا: 
تبقى مش���اركاتي رهن التقارير 
الطبية وان كنت أمتنى مشاركة 
األخضر في هذه املرحلة احلساسة 
الت���ي مير بها حي���ث تعاهد كل 
الالعبني على بذل قصارى جهدهم 

الصقر: الرشيدي عاد 
إلى »يد« الصليبخات

 أكد املدير الفني اجلديد لكرة اليد 
في نادي الصليبخات خالد الصقر، 
عودة جنم الفريق واملنتخب هيثم 
الرشيدي للتمارين بعد شفائه من 
االصابة التي تعرض لها خالل املوسم 
املاضي وأبعدته عن املالعب. وقال 
الصقر: بعد أن أجرى الرش��يدي 
عملية جراحية بالديسك ومواظبته 
على الع��الج الطبيعي، س��يدخل 
متارين اإلحماء واس��تعادة اللياقة 
البدنية ابتداء من األحد املقبل إلى 
جانب العالج الطبيعي، أما دخوله 
التمارين التكتيكية مع بقية زمالئه 
في الفريق فس��تكون بعد أسبوع 
أو أكثر، كما شكر الصقر مجلس 
إدارة النادي على اهتمامه بالرشيدي 
والوقوف الى جانبه حتى شفائه. 

الجولة الرابعة لبطولة 
الراليات تنطلق غدًا

تنطلق في التاس��عة صباح غد 
املفتوحة  للبطولة  الرابع��ة  اجلولة 
للراليات في محافظة اجلهراء باملنطقة 
الصحراوي��ة الواقعة ب��ن محمية 
الطيور وطري��ق الصبية. وجهزت 
اللجنة الفنية مسار املرحلة اخلاصة 
حس��ب ش��روط األمن والسالمة 
املعتمدة من االحتاد الدولي لرياضة 
السيارات ويبلغ طول مسار املرحلة 
9 كيلومترات ستعاد 6 مرات على 
فترتن صباحية ومسائية. وسيتم 
اتخاذ اجراءات التوثيق النهائي للفرق 
املشاركة وتسلم خرائط املسار ليتمكن 
املتسابقون من التعرف على طبيعة 
مسارات الرالي وتسجيل املالحظات 

اليوم حتى الرابعة مساء.

عادل الغريب متوسطا بعض املشاركن في الورشة

حسن املوسوي يأمل في العودة قريبا للعربي

األزرق يسعى للفوز على عمان للتقدم أكثر في التصنيف العاملي

رسم بياني يبن صعود وهبوط تصنيف األزرق

براعم الكويت يتوسطهم املدرب أحمد جول

في التصنيف الجديد لالتحاد الدولي لكرة القدم

األزرق يدخل قائمة الـ 100 .. ومصر في المركز العاشر عالمياً
عبدالعزيز جاسم

الوطني عالم  املنتخب  دخل 
ال� 100 بع����د التصنيف األخير 
القدم  الدولي لك����رة  لالحت����اد 
)فيفا( ال����ذي صدر امس حيث 
تقدم 12 مركزا عن الشهر املاضي 
ليصبح في املرك����ز 92 بعد ان 
كان في املركز 104، متفوقا على 
املنتخب العماني الذي سيلتقيه 
3 مارس املقبل ضمن التصفيات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا 
في الدوح����ة 2011 مبركز واحد، 
ويعتبر هذا املركز طفرة كبيرة 
لالزرق الذي كان خارج قائمة ال� 
100 منذ عام 2006 والذي أنهاه 
ف����ي املركز 78، ومن احملتمل ان 
يرتفع هذا التصنيف في املباريات 
الودي����ة املقبلة وكذلك اذا جنح 
الى نهائيات  التأهل  االزرق في 

كأس آسيا.
ومن خالل موقع التصنيف في 
»فيفا« فإن مركز االزرق يعتبر 
متقدم���ا حيث ل���م يحققه منذ 
العام 2007. ومن ضمن االرقام 
التي حققها االزرق على مستوى 
العالم انه جنح في ان يكون افضل 
منتخب تطورا في اكتوبر 1994 اذ 
جاء في املركز 54، ولكن في يوليو 
2006 وعلى النقيض متاما كان 
االسوأ تطورا على مستوى العالم 

حيث حل في املركز 78.
وتشير االرقام الى ان افضل 
مركز حققه االزرق منذ االحصائية 
املوثق���ة من 1993 حت���ى 2010 
هو ال� 24 ف���ي 1998، وبعدها ب� 
10 س���نوات اي ف���ي 2008 كان 
التصنيف االسوأ لألزرق بتقهقره 
ووصوله الى املركز 127 وهو ما 
تسبب في تدنيه في التصنيف 
اآلسيوي، وأصبح يوضع ضمن 
املنتخبات التي تخوض تصفيات 
اولية للتأهل ودخول املجموعات 
املؤهلة الى نهائيات كأس آسيا، 
ويعتبر املتوسط العام لألزرق في 

الترتيب هو 74 على العالم. 
وم���ن املؤش���رات االيجابية 
له���ذا التطور م���ا حققه االزرق 
في تصفيات آسيا احلالية اذ لم 
يخسر فيها منذ مباراة االفتتاح 
مع عم���ان في الكويت 29 يناير 
2009 حيث تفوق على املنتخب 
االس���ترالي مرة وتع���ادل معه 
مرة ونف���س النتائج حققها مع 
اندونيسيا، اضافة الى التعادل 
الودي السلبي مع االمارات في ظل 
تراجع اغلب املنتخبات االخرى 

خصوصا في آسيا.
ورغ���م االزمات التي متر بها 
الك���رة وعدم االس���تقرار اال ان 
النتائ���ج افضل مم���ا حتقق في 
فت���رات س���ابقة وكان االحتاد 
خاللها مستقرا ورمبا يعود ذلك 
الواعية للمنتخب  االدارة  ال���ى 
بقي���ادة املدير اس���امة حس���ني 
واملش���رف علي محمود وكذلك 
الفني بقي���ادة الصربي  اجلهاز 
غوران توفاريتش ومس���اعده 
عبدالعزيز حمادة والدور الكبير 
ال���ذي يؤديانه من خالل اخراج 
الالعبني من جو املش���اكل التي 
حتدث من ايقافات الحتاد الكرة 
وصراعات ب���ني االندية، وكذلك 

االستقرار في التشكيلة.

الطريق الصحيح

وف���ي اول رد فعل قال مدير 
املنتخب اسامة حسني ان االرقام 

والدالئل تشير الى تطور املنتخب 
في الفترة التي قضاها مع اجلهاز 
االداري والفني ما يؤكد ان العمل 
التي وضعت مس���بقا  واخلطة 
الطريق  سليمة وتس���ير نحو 
التأهل  اال  الصحيح، ولم يتبق 
الى نهائيات كأس آس���يا املقبلة 
والتي س���تكون بداي���ة النجاح 
الذي  الطم���وح  ولي���س نهاية 
يرضي الش���ارع الرياضي، ألن 
االزرق دائم���ا يفكر في منصات 
التتويج وليس التأهل فقط وهذا 

ما تعودنا عليه. 
وأضاف حسني ان التقدم في 
التصنيف سيكون عامال معنويا 
كبيرا لالعبني واملدرب امام عمان 
في املباراة احلاسمة ألن االزرق 
تفوق على عمان في التصنيف 
اجلديد مركزا واحدا بعد ان كان 
متأخرا عنه في آخر تصنيف 25 
مركزا، الفت���ا الى ان التصنيف 
الفوز  ليس مقياسا في حتقيق 
فقد شاهدا مصر في كأس العالم 
للقارات تفوز على إيطاليا بطلة 
العالم، وكذلك نتائجنا مع املنتخب 

االسترالي.
من جانب آخر اكد حسني ان 
املفاوضات احلالية التي جتري 
مع مدرب األزرق الصربي غوران 
توفاريتش بشأن جتديد عقده 
لن تؤثر على تركيزه في اعداد 
املنتخب ولن تثنيه عن حتقيق 
اجناز التأهل حت���ى ان لم يتم 

التجديد معه النه مدرب محترف 
ويسعى الى ان يضيف اجنازه 
التدريبي  مع األزرق في سجله 
والذي سيعود عليه عند تعاقده 
مع منتخبات وفرق اخرى في حال 
عدم رغبته في تكملة املش���وار 

مع االزرق. 
وب���ني ان االزرق اعد العدة 
ورتب جميع اوراقه ملباراة عمان 
وانتهى من اجل���دول االعدادي 
والذي س���يبدأ باملغ���ادرة الى 
ابوظبي في 16 اجلاري ثم خوض 
اول مباراة ودية مع سورية 19 
منه في ابوظبي وبعدها يلتقي 
البحرين بالعني 24 اجلاري قبل 
ان يغادر الى عمان 27 أي قبل 
مباراة عمان بأربعة ايام، مشيرا 
الى ان باب االزرق مازال مفتوحا 
النضمام اي العب في اجلوالت 
املقبلة وكذلك حتسبا ألي ظرف 

طارئ باصابة احد الالعبني.

مصر العاشر عالميًا

من جانب آخر حقق منتخب 
مصر بط���ل افريقيا أكبر تقدم 
في تاريخه في تصنيف )فيفا( 
باحتالله املركز العاشر ألول مرة. 
وتق���دم 14 مركزا ليحتل املركز 
العاشر ويتجاوز أفضل مركز 
له وهو 15 الذي حققه في يناير 
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نقطة ليصبح 1069 نقطة.
وه���ذا ثان���ي أفض���ل مركز 

قفز نادي الكويت 27 مركزا عن تصنيفه الشهر 
السابق وفق تصنيف االحتاد الدولي لالحصائيات 
ليصبح في املركز ال� 112 عامليا، كما دخل العربي 
قائمة ال���� 350 ناديا في القائم���ة بعد ان احتل 
املركز 343 اذ كان في املركز 411، واحتل الكويت 
املركز الثالث عربيا بعد االحتاد السعودي والهالل 

السوداني اللذين تقاسما املركز ال� 87، بينما جاء 
ترتيبه على مستوى القارة االسيوية خامسا بعد 
بوهانغ الكوري اجلنوب���ي )61عامليا( واالحتاد 
السعودي )87( وبونيو دوكور االوزبكي )98( 
وباختاكور االوزبكي )98( وخلت القائمة من اسم 

القادسية بطل الدوري املوسم املاضي.

الكويت والعربي ضمن أفضل األندية

ملنتخ���ب افريقي ف���ي تصنيف 
الفيفا بعد نيجيريا التي احتلت 
املركز اخلامس في ابريل نيسان 
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وساهمت كأس األمم االفريقية 
في تقدم نيجيريا املتأهلة للدور 
قبل النهائي سبعة مراكز لتحتل 
املركز 15 كم���ا ارتقت غانا التي 
خس���رت أمام مصر في النهائي 
س���بعة مراكز أيضا وجاءت في 

املركز 27.
وتراجع���ت اجلزائر املتأهلة 
لنهائيات كأس العالم هذا العام 
بجنوب افريقيا خمس���ة مراكز 
لتصبح في املركز 31 عامليا رغم 
تأهلها للدور قبل النهائي بكأس 
األمم االفريقية لكن مس���يرتها 
في البطولة ش���هدت خسارتني 
قاسيتني 3-0 أمام ماالوي و0-4 

أمام مصر.
وضمت قائمة أول 50 منتخبا 
فريق���ني عربيني فقط هما مصر 
واجلزائر بينما تراجعت تونس 
التي خرجت من الدور األول بكأس 
األمم االفريقية مركزين لتصبح 
الس���عودية  املركز 55 لكن  في 
ارتقت أربعة مراكز لتحتل املركز 

59 عامليا.
وكان أكبر تقدم هذا الش���هر 
من نصيب منتخب اليمن الذي 
ارتقى 25 مركزا ليصبح في املركز 
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ول���م يط���رأ أي تغيير على 
املراكز التسعة األولى بالتصنيف 
وحافظت اسبانيا بطلة اوروبا 
على موقعها في الصدارة متقدمة 

على البرازيل وهولندا.
واحتلت اجنلترا املركز التاسع 
وتتقدم بفارق سبع نقاط فقط في 
التصنيف على املنتخب املصري 
قبل مواجهة ودية بني الفريقني 
بس���تاد وميبلي في الثالث من 
مارس املقبل وهو موعد صدور 

التصنيف اجلديد.

تصنيفتاريخ
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2001
1999
1998

92
104
127
119
78
72
54
48
74
82
24


