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أعلن عن جاهزيته للعب أمام إيست بنغال بعد شفائه من اإلصابة 

المطوع لـ »األنباء«: لقب الدوري اليزال في قبضة القادسية 
عبدالعزيز جاسم 

أعلن جنم القادسية بدر املطوع 
عن تعافيه من اإلصابة التي حلقت 
به مؤخرا، بانخراطه في تدريبات 
»األصفر« ام���س، الفتا الى انه ال 
يعاني م���ن إصابة خطيرة وبات 
جاهزا للمشاركة امام ايست بنغال 
الهندي في اجلولة الرابعة من كأس 

االحتاد اآلسيوي يوم غد.
وقال املطوع ل���� »األنباء« ان 
مشاركته بيد املدرب محمد ابراهيم، 
مشيرا الى انه كان قادرا على اللعب 
امام النصر اول من امس في الدوري 
املمتاز لكن اجلهازين الطبي والفني 
املغ���امرة بإش��راكي  فضال عدم 
خوفا من تفاقم اإلصابة اخلفيفة 
او الش���د العضلي ألكون جاهزا 

.%100
وبني ان الدوري اليزال في قبضة 
القادس���ية النه الي���زال متصدرا 
بفارق األهداف عن الكويت، الفتا 

الى ان الفرق االربعة وهي الكويت 
وكاظمة والنص���ر باإلضافة الى 
األصفر مازالت في دائرة املنافسة 
وحظوظها متساوية للظفر بلقب 
الدوري، موضح���ا انه يتوقع أال 
يحسم اللقب اال في اجلولة االخيرة 

ورمبا في مباراة فاصلة.
واضاف املطوع ان كثرة النجوم 
والالعبني املميزين لم تؤثر سلبا 
على الفريق وخير دليل ان الفريق 
وصل الى نصف نهائي كأس األمير 
وولي العهد ويتصدر الدوري وهو 
مؤهل بق���وة للوصول الى الدور 
الثاني من كأس االحتاد اآلسيوي، 
الفت���ا الى ان الفري���ق يعاني من 
كثرة اإلصابات التي حلقت ب� 14 
العبا وهي نسبة كبيرة تؤدي الى 
تراجع اداء ونتائج اي فريق وليس 

القادسية فقط.
وعن االحتراف اخلارجي اشار 
املطوع الى انه لم يتلق اي عرض 

حت���ى اآلن والتفكير بذلك مؤجل 
حتى انتهاء املوس���م مع األصفر 
واملهم اآلن هو قيادة القادس���ية 
الى األلق���اب كما حدث املوس���م 

املاضي.
الس���ياق ذات���ه، واصل  وفي 
القادس���ية تدريبات���ه اليومي���ة 
اس���تعدادا ملباراة ايس���ت بنغال 
الهندي وسيحاول املدرب محمد 
اراحة معظ���م العبيه  ابراهي���م 
املصابني واألساسيني وجتنيبهم 
اإلرهاق ألن املباراة تعتبر سهلة 
ومبتناول اليد ورمبا يزج ببعض 
الالعبني منذ البداية للوقوف على 
جهوزيته���م مثل حم���د العنزي 
واحملترف السوري فراس اخلطيب 
وحسني فاضل وهناك احتمال ان 
يريح املط���وع على ان يكون في 

مقاعد البدالء. 
الى ذلك، وصل فريق ايس���ت 
بنغال ي��وم ام���س وتدرب على 

املعلب الفرعي للقادسية على ان 
يتدرب اليوم على س���تاد محمد 

احلمد.

 األنصاري إلى فرنسا

من جهة اخرى، ينتظر العب 
وسط القادس���ية فهد األنصاري 
الفرنس���ي  الطبيب  موعدا م���ن 
كريس���توفر دولفن ليغ��ادر الى 
باريس ملتابعة عالجه من اإلصابة 
في الركبة بعد ان س���اءت حالته 
األي���ام املاضي���ة، ووافق��ت  في 
ادارة األصفر على التكفل بعالج 
األنصاري في فرنسا ومن املتوقع 
ان يغادر االس���بوع اجلاري مع 
زميله فيصل العنزي الذي اثبتت 
الفحوصات الطبية إصابته بقطع 
في الرباط الصليبي وس���يجري 
عملية في فرنس���ا وبذلك يكون 
املوس���م احلالي انته���ى لكل من 

األنصاري والعنزي.

حبيب: أدريانو
كان موقوفًا

رد خالد حبيب مدير 
بطولة دوري الصاالت 
التصريح���ات  عل���ى 
الت���ي أطلقت ضد جلنة 
الصاالت مؤخرا والتي 
شابها بعض املغالطات 
خصوصا، فيما يتعلق 
النادي  بش���طب نتائج 
العربي ورفض استمرار 
قي���د الالع���ب االيطالي 
ادريانو مع النادي العربي 
ف���ي دوري الص���االت 

للموسم احلالي.
ووضع حبيب النقاط 
فوق احل���روف، بعدما 
النقاب عن علمه  كشف 
أن الالعب كان موقوفا من 
االحتاد الدولي واالسباب 
التي أدت الى اتخاذ قرار 
اإليقاف بحقه، لكنه لم 
ي���درك أن الالعب مازال 

حتت فترة العقوبة.

69 جوادًا وفرسًا في االجتماعمتعب يفوز بسيارة الشهيد في الهجن
الـ 24 بالصيد والفروسية فاز الذلول »متعب« لعلي مناور بالسيارة املقدمة من ورثة الشهيد 

فهد االحمد في مهرجان نادي الهجن برعاية ورثة املغفور له الشهيد فهد 
االحمد الذي ناب عنهم الش����يخ فهد االحمد الفهد بحضور نائب رئيس 
نادي سباق الهجن راش����د السهلي وأمني السر العام ربيح العجمي في 
مهرجان أكثر من رائع شارك فيه ألول مرة 60 ذلوال من اللقيان قعدان 

على مسافة 5 كيلومترات.
وقام الشيخ فهد االحمد الفهد بتقدمي مفاتيح السيارة الى علي مناور 
وهنأه بالفوز، وأعرب عن س����عادته وتشرفه باالنابة عن ورثة املغفور 
له الشهيد فهد االحمد بتسليم مفاتيح السيارة، وأشاد باجلهود الكبيرة 
الت����ي يقوم بها رئيس واعضاء مجل����س ادارة نادي الهجن واحلضور 
اجلماهيري املميز. وقد قام نائب رئيس النادي راش����د السهلي بتقدمي 
درعا تذكارية الى الش����يخ فهد االحمد بعد تسليمه كأس النادي تقديرا 
لرعايته املهرجان، وأش����اد باجلهود التي يبذلها أبناء الشهيد من اجل 
االرتقاء برياضة التراث. من جانبه، أكد ربيح العجمي االستعداد املكثف 
لبطولة الكويت العاشرة التي تقام برعاية صاحب السمو األمير خالل 
الفترة من 18 - 22 ابريل اجلاري والتي تشارك فيها دول مجلس التعاون 

والدول العربية والعديد من الدول االوروبية.
أما عن بقية االشواط للسباق فقد أسفرت عن اآلتي: في الشوط االول 
املخصص حلقايق ابكار، فاز زباران العجمي باملركز االول وناصر مبارك 

باملركز الثاني وحثلني عبداهلل العجمي باملركز الثالث.
وفي الشوط الثاني املخصص حلقايق قعدان، فاز حمد سعود باملركز 
االول وش����نار الهاجري باملركز الثاني ويعقوب بش����ير باملركز الثالث 

وسعد زيد باملركز الرابع.

يشهد مضمار نادي الصيد والفروسية في الثالثة والنصف بعد 
ظهر اليوم االجتماع الرابع والعشرين ملهرجان سباق اخليل الذي 
قيد فيه 69 جوادا وفرسا من مختلف الدرجات منهم 16 جوادا من 
الثنايا تتنافس على بطولة دربي الكويت على مسافة 1800 متر وهي 
اسكندر للبديوي وابوسلطان للنشاما ولكن للفنار وجنم املسايل 
للمسايل وبرشاوي ووطن البناء الشهيد وانت الفهد وخليج العرب 
وغال الفجري لالبرق وبس يابحر للمطوع ورفيق النشاما للسرور 
ومزدوج للعرين والسلطة للشاطري وكالم الناس لهشام جحيل 

ورمز التحرير لعبدالهادي العتيبي وشقردي تو للنصف.
كما يشهد اجتماع اليوم صراعا آخر في الشوط اخلامس الرئيسي 
على مس����افة 1600متر حيث يتنافس 17 جوادا وفرسا على السيارة 
املقدمة من اسرة املرحوم ثامر العدواني واجلياد املشاركة هي: فيوم 
البناء الشهيد وصديق لبورسلي وميقات البناء الشهيد وهال ناصر 
واحلراق لالبرق ولغم للخليج وموسيقار للصفار ومجاهيم للبنوان 
ومطراش حلامد العوضي وغال س����لطان لسلطان شعوان وهواش 
للسيحان وبسمة شهد للسرور والنايلة للشاطري وقفطان للعرين 
وصافي الروح لهشام جحيل ومثمر وبس ومصعب وبس للنصف.

وفي بقية اش���واط اليوم قيد في الشوط االول للجياد املبتدئة 
والدرجة الثالثة على مسافة 2000 متر 11 جوادا وفرسا وفي الشوط 
الثاني جلياد الدرجة الثانية على مس���افة 2000 متر قيد 7 جياد 

والشوط الثالث 11 جوادا وفرسا والرابع 7 جياد.

عودة بدر المطوع
إلى صفوف القادسية 

تمثل قوة إضافية

خالد الفودري

علي البلوشي من الركائز التي يعتمد عليها الشباب

الذلول »متعب« حلظة وصوله خط النهاية

»إسقاط إدارة العربي« للحكم 25 الجاري

بطولة المعاقين على مضمار كيفان

افتتاح مجمع السباحة اليوم
يحتفل النادي البحري اليوم في الس����ابعة مس����اء بتسلم مجمع 
احواض السباحة األوملبي برعاية رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام 
للهيئة العامة للش����باب والرياضة فيصل اجلزاف. ويقام احلفل في 
مجمع أحواض السباحة مبقر النادي البحري بالساملية وسيحضره 
الى جانب اجلزاف عدد من قيادات ومسؤولي الهيئة ورئيس النادي 
البحري اللواء فهد الفهد ونائبه م.احمد الغامن وامني السر العام خالد 
الفودري واعضاء مجلس االدارة واجلهاز االشرافي والتدريبي والعبي 
فرق السباحة في النادي. من جانبه، أشار خالد الفودري الى ان النادي 
بصدد إقامة احتفال كبير على مس����توى اعضائه بشكل عام والعبيه 

ومدربيه وإدارييه السابقني والقدامى.

مبارك الخالدي
حجزت الدائرة االدارية بجلستها املنعقدة صباح 
أمس دعوى إسقاط مجلس ادارة النادي العربي للحكم 
في جلس����ة 25 اجلاري بعد اكتفاء الهيئة القضائية 

مبا جاء من دفاع ودفوع بني اخلصوم.
 وكان رئي���س مجلس ادارة الن���ادي العربي 
السابق جمال الكاظمي بصفته وآخرون قد أقاموا 
الدع���وى املاثلة بغية الغاء ق���رار الهيئة العامة 

للشباب والرياضة الصادر في 20 فبراير املاضي 
واملتضمن إسقاط مجلس ادارة النادي استنادا الى 
املادة 22 من النظام االساسي وتفعيال حليثيات 
حك���م محكمة التمييز الص���ادر مؤخرا ملصلحة 
اعضاء اجلمعية العمومية للنادي جاسم عاشور 
وآخرين والذي منح الهيئة س���لطة الوالية على 
قرارات اجلمعية العمومية للنادي واملنعقدة في 

ابريل 2004.

ثمن رئيس مجلس ادارة نادي املعاقني مهدي 
العازمي رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ 
ناصر احملمد للبطولة األولى الدولية أللعاب املعاقني 
للميدان التي ستقام 22 ابريل اجلاري مبشاركة 15 
دولة وتستمر 7 ايام. واشاد العازمي الذي يرأس 
اللجنة املنظمة للبطولة بالدعم الال محدود الذي 
يقدمه سموه الى ابنائه املعاقني وبحرصه الكبير 

على جناح البطولة الدولية التي ستشمل 3 مسابقات 
هي رمي الرمح ورمي القرص ودفع اجللة. 

واشار الى ان منافسات البطولة ستجري على 
مضمار كيفان منوها بالتعاون الكبير الذي أبداه 
احتاد ألعاب القوى مع اللجنة املنظمة للبطولة 
وذل���ك بتوفير احلكام والفنيني املختصني إلدارة 

املنافسات.

نفى أن يتفق الكويت واليرموك إلخراج فريقه

البلوشي: الشباب األحق بالتأهل إلى »كبار اليد«

سكين: جراحة في غضروف الشمري   وساندرو يغيب أمام ناساف 

واثنى البلوشي على خطوة 
االحتاد باستقدام حكام أجانب 
لدوري الكبار حسب طلب الفرق، 
مؤكدا ان هذا التصرف ينم عن 
خبرة كبيرة ألعضاء االحتاد الى 
جانب احليادية وهذا ما يبعث على 
الطمأنينة في نفوس الفرق الستة 

املتأهلة الى دوري الكبار.

املفاجأة الكبيرة خروج الكويت 
في حال خسارته لقاءه األخير، ألن 
األبيض يضم العديد من الالعبني 
البارزين القادرين على املنافسة 
على البطول���ة، ولكن قد يكون 
نقص اخلبرة هو السبب الرئيسي 
في الصراع على البطاقة األخيرة 

لدوري الكبار.

للتناف���س وهذا ما زاد من إثارة 
البطولة التي لم يتضح حتى اآلن 
من هما صاحبا املقعدين األخيرين 
اال م���ع نهاية مباراة االس���بوع 
األخير، ه���ذا الى جانب حدوث 
العديد من املفاجآت كخروج بطل 
الكأس القادس���ية، واحد الفرق 
الكبيرة وهو النصر وس���تكون 

حدث فسيتضح من خالل املباراة 
وفي حينها واثناء سيرها وعندها 
سيكون للفرق األخرى نظرة ثانية 

لالعبي الكويت واليرموك.
واثنى البلوشي على النظام 
الدوري وتأهل  اجلديد لبطولة 
6 فرق الى دوري الكبار وهو ما 
اعطى فرصة اكبر للفرق الصغيرة 

حامد العمران
اكد صانع ألعاب الفريق األول 
لكرة اليد بنادي الش���باب علي 
البلوش���ي أن فريقه هو األحق 
املمتاز  ال���دوري  إلى  بالتأه���ل 
)دوري الكب���ار( ضم���ن أفضل 
ستة فرق في دوري الدمج بعد 
الش���باب  التي قدمها  العروض 
طوال البطولة، مش���يرا الى انه 
لوال نقص اخلب���رة عند بعض 
الالعبني لكانت البطاقة اخلامسة 
من نصيب الشباب، مؤكدا ان لقاء 
فريقه مع الكويت في االسبوع 
االخير كان من افضل املباريات 
في الدوري واكثرها اثارة، الفتا 
الى ان نقطتي املباراة كانتا في 
متناول اليد ولكن االس���تعجال 
غير املبرر من الالعبني ادى الى 
التعادل  تسجيل األبيض هدف 

في الثواني االخيرة.
التي  وحول بعض االقاويل 
اطلقت عن احتمال اتفاق الكويت 
مع اليرموك للخروج بالتعادل في 
اللقاء االخير إلبعاد الشباب عن 
التأهل قال البلوشي إن كل شيء 
ممكن ولكن ملعرفتي الشخصية 
بالعبي الكويت واليرموك ال اعتقد 
ان يصل األمر الى هذه الصورة 
والفريق���ان يضمان عناصر من 
الالعب���ني احملليني وكل  افضل 
منهم يسعى لتحقيق الفوز وإن 
ح���دث التعادل فإن هذا ش���يء 
وارد وإن حتق���ق فليس معناه 
أن الفريقني اتفقا على ذلك، وان 

عبدالعزيز جاسم 
أكد اداري الفريق االول لكرة القدم بنادي كاظمة عصام سكني ان اخلسارة 
الكبيرة امام الكويت 0-3، اول من امس بالدوري املمتاز لن تؤثر على مستوى 
الالعبني أمام ناساف األوزبكي بعد غد باجلولة الرابعة من كاس االحتاد اآلسيوي، 
مؤكدا ان الفريق ظهر مبس����توى جيد بالشوط األول لكنه صدم بتلقي هدفني 
بالدقائق االولى من الش����وط الثاني باإلضافة الى طرد الكيني محمد جمال ما 

أدى الى تراجع املستوى واخلسارة بالثالثة.
واشار سكني الى ان الظفر باللقب اصبح صعبا لتأخرنا 5 نقاط عن املتصدرين 
القادسية والكويت لكن حسابيا لم ينته األمر، ما يعني ان الفريق سيقاتل حتى 

الرمق األخير للحصول على اللقب او حتقيق احد املراكز الثالثة االولى.
وعن عدم إش����راك املدرب الروماني ايلي بالتشي للمتألق فهد العنزي في 
املباريات االخيرة وإدخاله كبديل امام الكويت قال سكني ان العنزي كانت لديه 
ظروف خاصة وغاب عن التدريبات الفترة املاضية ولم يتدرب إال قبل املباراة 
بيوم واحد لذلك فضل املدرب عدم إشراكه من البداية لعدم جهوزيته، مشيرا 

الى ان العنزي من العناصر املؤثرة في الفريق.
واضاف س����كني ان الفريق سيدخل معسكرا في فندق الراية بعد تدريبات 
اليوم اس����تعدادا ملباراة ناساف والتي سيغيب عنها كل من ساندرو لإليقاف 
بعد حصوله على البطاقة الصفراء مرتني وكذلك خالد الش����مري املوقوف 8 
مباريات والذي اجرى عملية جراحية ناجحة امس بالغضروف سيحتاج بعدها 
الى فترة 3 اس����ابيع قبل الدخول في الفترة التأهيلية للتدريبات ما يعني ان 

املوسم شبه انتهى بالنسبة له.
الى ذلك، يصل اليوم ناساف ويتدرب على امللعب الفرعي لكاظمة على ان 

يخوض تدريب يوم غد على ستاد الصداقة والسالم.

بالتشي ال يريد »البرتقالي«

يبدو ان املدرب بالتشي اعلنها صراحة أنه ال يريد التجديد مع كاظمة بعد 
ان عرضت علي����ه االدارة ذلك لكنه رفض بحجة ان لديه الكثير من العروض 

اخلارجية ويريد ان يكون في دوري محترفني وليس هواه على حد قوله.


