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الصمت يسود الزمالك
الباتل: »القوى« يدعم 

بطولة المعاقين

القاهرة ـ سامي عبدالفتاح
مازال الصمت يغل����ف القلعة البيضاء 
عقب التعادل مع االهلي في لقاء القمة »105« 
وال����ذي انتهى بنتيج����ة 3 � 3، حيث اغلق 
الفن����ي تليفوناتهم  معظم اعضاء اجلهاز 
اخلاص����ة واختفوا مع الالعبني من النادي 
الن الفريق كان في راحة ويعود اليوم الى 

التدريبات.
وكان هذا الصم���ت بتعليمات واضحة 
من املدير الفني حسام حسن الذي رصد له 
الكثيرون ثورته الغاضبة في كواليس ستاد 
القاهرة بعد التعادل، وتوعده الصريح لالهلي 
بأنه سيفوز عليه مستقبال، ويذكر ان حسام 
حسن سبق له ان فاز على االهلي عندما كان 
مديرا فنيا للنادي املصري املوسم املاضي، 

لكنه لم ينل هذا الشرف مع الزمالك.
وقد تصدى مجلس ادارة الزمالك لنوايا 
حس���ام حسن لعقد مؤمتر صحافي يهاجم 
فيه اجلميع، وحتديدا احتاد الكرة املصري 
وجلنة احلكام واالعالم، وترسيخ مفهوم ان 

الزمالك يتعرض لالضطهاد.
وجاء هذا االلغاء تفاديا للصدام مع اي 
جهات كروي���ة وايضا للتركيز في املرحلة 
االخيرة من سباق الدوري للحفاظ على املركز 
الثاني الذي يواجه مطاردة من بتروجيت، 
حتى يتمكن الزمالك من العودة الى بطولة 

دوري ابطال افريقيا املوسم القادم.
وم���ن جانبه أملح امل���درب العام لفريق 
الزمالك طارق س���ليمان عن سبب امتناعه 
عن احلديث في االمور الفنية في املؤمترات 
الصحافية التي تعقب مباريات الفريق في 
الدوري العام، قائال »اريد توصيل رس���الة 
لالعالم عن طريق عدم احلديث في الفنيات 
في املؤمتر الصحافي وهذه الرسالة مفادها 
انن���ا نتعرض لالهانة والظل���م في الفترة 

االخيرة«.

وكان س���ليمان قد رف���ض االدالء بأي 
تصريحات خالل آخر مؤمترين صحافيني 
للفريق خالل مباراتي حرس احلدود واالهلي 
وهو االمر ال���ذي ضايق العديد من ممثلي 

وسائل االعالم املختلفة.
وتابع »من ضمن االهانات التي تعرضنا 
لها ما حدث عند وصولنا لس���تاد القاهرة 
بعدما حاول مراقب املباراة التفتيش داخل 
الباص الذي يق���ل فريق الزمالك بحثا عن 

ابراهيم حسن«.
وقال انه منذ مباراة الزمالك مع الشرطة 
والظلم يتوالى على الفريق، مشيرا الى انه 

ال يرى اي مبرر لكل هذه التصرفات.
واتهم طارق سليمان االعالم املصري بعدم 
احليادية، وقال »االعالم املصري يساند االهلي 
بش���كل كبير، ولوال مساندة االعالم لتلقى 

االهلي هزائم كثيرة في الفترة االخيرة«.
وعن مباراة القمة، قال سليمان »فرطنا 
في الفوز بسبب اخطاء ساذجة من بعض 

الالعبني«.
من جهة اخرى، اكد س���ليمان ان رحلة 
الزمالك الى االمارات للعب مباراة ودية هناك 
مت الغاؤها بسبب عدم توافق املوعد احملدد 
مع ظروف الزمالك، مش���يرا الى ان الفريق 
سيلعب مباراتني او ثالثة ودية خالل الفترة 
املقبلة وقبل مباراة املصري املقرر لها يوم 
3 مايو املقبل ضمن مباريات اجلولة ال� 28 

من الدوري املصري.
من جهته، اكد جنم الزمالك حسني ياسر ان 
الفرنسي برونو ميتسو املدير الفني للمنتخب 
القطري قد حتدث معه ف���ي اعقاب مباراة 
االهلي واشاد بأدائه ومبستوى الزمالك في 
املباراة ومعربا عن سعادته بعودة الالعب 
ملستواه املعهود مرة اخرى، واعرب احملمدي 
عن سعادته بالهدف الذي سجله في مرمى 

االهلي في مباراة القمة االخيرة.

اكد رئيس احتاد العاب القوى 
صالح الباتل دعم االحتاد الجناح 
البطول���ة الدولية االولى لقوى 
التي ستنطلق اجلمعة  املعاقني 
املقبل على مضمار كيفان وتستمر 
5 ايام. وق���ال الباتل ان االحتاد 
يضع كل امكاناته الفنية والبشرية 
لضمان جناح هذه البطولة التي 
تع��د م���ن البط���والت الدولية 
املهمة التي س���ت��قام باش���راف 
ن���ادي املعاقني برئاس���ة مهدي 
العازمي رئيس اللجنة املنظمة 
ومدير البطولة شافي الهاجري. 
وقال: ان االحتاد يضع يده بيد 
الن���ادي البراز هذه البطولة من 
كل النواحي خاصة انها مؤهلة 
الى بطولة العالم في نيوزيلندا 
العام املقبل، مشيرا الى انه من 
املتوقع ان تشهد منافسات قوية 

خاصة من الدول االجنبية.
وعبر الباتل عن ثقته باجلهود 
التي تقوم به���ا اللجنة املنظمة 
العليا وبامكانات العبي الكويت 
الذين سيش���اركون فيها اضافة 
الى الالعبات. واضاف ان االحتاد 
لن يقص���ر ويفتح قلبه للنادي 
البطول���ة من جناح  ألن جناح 
الكويت، السيما انها تقام الول 
مرة وبرعاية سمو رئيس مجلس 

الوزراء الشيخ ناصر احملمد.
من جه��ته، ذكر مقرر اللجنة 
الفنية في احت���اد العاب القوى 
سيف الدوس��ري ان االحتاد وفر 
مجم��وعة كب��ي���رة من احلكام 
للمش����اركة في ادارة منافسات 
4 العاب وه���ي دف���ع اجللة ورمي 

الرمح والقرص والصوجلان.

تكون اخلب���رة هي الفيصل في 
حسم اللقاء.

الصليبخات جاهز للسالمية

وفي اللقاء الثالث ستشتعل 
املنافس���ة على اعتبار ان بطل 
ال���دوري ف���ي املوس���م املاضي 
الصليبخات بكام���ل جهوزيته 
بعد معسكره اخلارجي وسيقوده 
فيصل صيوان وهيثم الرشيدي 
الهاجري ومحمد فالح  وسامح 
ومشاري طه ومحسن الهاجري 

وأنور مفرح وأحمد الكندري.
الس���املية  املقابل يعتبر  في 
صاحب خب���رة ف���ي املباريات 
احلساسة بضمه عبدالعزيز جنيب 
وإبراهيم صنقور وعبداهلل الذياب 
الزعابي واحلارس  وعبدالعزيز 
الدول���ي يوس���ف الفضلي، الى 
جانب الالعبني الش���باب راكان 
تقي ومحمد الص���الح وجمعة 

محمد ومبارك.

عبدالرزاق البلوشي.

العربي يواجه الكويت

وف���ي اللقاء الثان���ي يطمح 
العربي الى نقطتي املباراة امام 
الكويت، وهذا وارد لفارق اخلبرة 
بوجود علي مراد وصالح أنس 
ومن���اور دهش وصانع األلعاب 
عبدالعزيز املطوع ومحمد الصانع 
واملتألق حسني حبيب واجلناح 
األيسر حسن الشطي والنشط 
طالل عباس والعب الدائرة حسني 
الشطي الذي يقوم بواجبه على 
أكم���ل وجه. ويتمي���ز األخضر 
بوج���ود احلارس مه���دي خان 
وعبداهلل الصفار وهذا ما يجعل 

حراسة املرمى في أيد أمينة.
ومن جانب���ه، يزخر الكويت 
بالعدي���د من الوجوه الش���ابة 
يقودهم العب اخلبرة علي املذن 
وصان���ع األلعاب خال���د البرك 
واحلارس احم���د الفرحان وقد 

التسجيل عن طريق الهجوم املرتد 
واختصار الفريق وان كان العب 
اخلط اخللفي س���عد احليدري 
ميتاز بالتصويب من خارج ال� 9 
أمتار ولكن قد يواجهه اليوم دفاع 
قوي يؤثر عليه، لذلك ستكون 
املهم���ة مضاعفة عل���ى صانع 
األلعاب علي البلوش���ي والعب 
اخلط اخللفي مشعل املطيري مع 
فتح اللعب على اجلناحني عبر 
الزيد  الشاهني ومبارك  يوسف 
ويحرس مرمى الشباب املخضرم 

ويعد من أهم األوراق التكتيكية 
الى جانب عبداهلل احمد، اما في 
اخلط اخللفي فيتواجد فهد ربيع 
وفيصل العازمي وأحمد سرحان 
وعبدالرحمن نشمي، الى جانب 
العب الدائرة الدولي سعد العازمي 
صاحب اخلبرة الكبيرة واملستوى 
الفني اجليد، فيما يحرس املرمى 

املتألق مبارك سلطان.
من جانبه، يعتمد الش���باب 
على السرعة في الهجوم ليبادل 
الفحيحيل نفس السالح حملاولة 

حامد العمران
تعود االثارة واملتعة والقوة 
والشراسة من جديد الى صالة 
الشهيد فهد االحمد في الدعية مع 
انطالقة الدوري املمتاز لكرة اليد 
مبباريات ستجمع الكبار الستة، 
حيث يبدأ اليوم االسبوع االول 
بثالث مباريات، فيلتقي الفحيحيل 
مع الش���باب في ال� 4:30 عصرا 
الكويت في  العربي مع  ويلعب 
ال� 6 مساء، ويتقابل الصليبخات 

مع الساملية في ال� 7:30.
في اللقاء االول يدخل الفحيحيل 
املباراة بكامل اس���لحته الفنية 
ويعتمد بشكل كبير على السرعة 
في اللعب والتحول السريع من 
الدفاع الى الهجوم وهذا ما يضعه 
مدرب الشباب في االعتبار لذلك 
س���يطلب ش���هاب الدريدي من 
العبيه العودة الس���ريعة لقطع 
الطريق على جنم الفحيحيل سعد 
سالم الذي دائما يثبت علو كعبه 

فواز بن محمد: استضافة »خليجي 20«
بيد األمانة العامة لدول التعاون

دورة اخلليج إلى البحرين.
وأضاف الشيخ فواز بن محمد 
آل خليفة أن األمانة العامة ستتخذ 
القرار النهائي في االجتماع املقبل 
الذي س����يعقد في الرياض نهاية 
الش����هر اجلاري ألمن����اء اللجان 
األوملبية اخلليجية حول استضافة 
اليمن للدورة أو نقلها إلى دولة 
أخرى بعد االطالع على قرار اللجنة 
املكلفة لزيارة اليمن والوقوف على 
استعداداته وقدرته على استضافة 

الدورة.

أكد الشيخ  من جهة أخرى، 
ف���واز أن توج���ه البحرين مع 
الق���رارات الرس���مية لألمان���ة 
العربي  العامة لدول اخللي���ج 
في استضافة اليمن لدورة كأس 
اخلليج لكرة القدم العشرين، وأن 
البحرين الدولة البديلة في حال 
تعذر استضافة اليمن للدورة، 
وأيضا أن هذا األمر من اختصاص 
األمانة العام���ة وليس من حق 
البحرين كم���ا يتداوله البعض 
من أن البحرين تعمل على نقل 

ميدالية متنوع���ة، وذلك خالل 
الفترة من بداية عام 2006 حتى 
نهاية ع���ام 2009 باإلضافة إلى 
تكرمي املنتخب البحريني لكرة 
اليد املتأهل إلى كأس العالم عام 
2011 حيث سيتم توزيع مبالغ 
التكرمي على ضوء معايير وأسس 
محددة تراعي نوعية االجنازات 
سواء كانت عاملية أو آسيوية أو 
عربية أو خليجية، كما تراعي 
ما إذا كان���ت اللعبة اوملبية أم 

غير اوملبية.

المنامة ـ ناصر محمد
كشف رئيس املؤسسة العامة 
للشباب والرياضة الشيخ فواز 
بن محمد عن مالمح حفل تكرمي 
البحرينيني أصحاب  الرياضيني 
االجنازات والذي س����يقام حتت 
رعاية كرمية م����ن ولي عهد ملك 
البحري����ن رئيس املجلس األعلى 
للشباب والرياضة سلمان بن حمد 
في ص����رح ميثاق العمل الوطني 
االربعاء املقبل، مشيرا إلى أن احلفل 
ميثل إحدى املكارم الس����امية من 
ملك البحرين حمد بن عيسى جتاه 
أبنائ����ه الرياضيني، وذلك تقديرا 
منه لالجن����ازات املش����رفة التي 
حققها أبناء البحرين في مختلف 
احملافل الرياضية، مما كان له أبلغ 
األثر في تكري����س مكانة اململكة 
إقليميا  الرياضية  على اخلارطة 

وقاريا وعامليا.
جاء ذلك ف���ي تصريح أدلى 
به رئيس املؤسس���ة مبناسبة 
اللقاء املفتوح مع أسرة اإلعالم 
الرياض���ي البحريني الذي عقد 
امس األول في س���تاد البحرين 
الوطني وتطرق خالله الى العديد 
من اجلوانب املتعلقة مبسيرة 
احلركة الرياضية والشبابية في 
اململكة. وأشار الى أن امليزانية 
املرصودة للتك���رمي تبلغ 650 
ألف دينار، حيث يشمل التكرمي 
361 العب���ا والعبة ينتمون الى 
18 احتادا رياضيا، وحققوا 441 

عبدالعزيز جنيب من األوراق املهمة في الساملية

داود الغربللي مستعد لرالي املنطقة الشرقية 

الشيخ فواز بن محمد يكرم الزميل ناصر محمد

برعاية »األنباء« وللمرة األولى مع المالح الشايع

الغربللي: »غايڤرز« يشارك في رالي »الشرقية«

سمير بوسعد
غادر رئيس وسائق فريق »غايڤرز« للسيارات 
وسباقات السرعة داود الغربللي الى السعودية 
مع مس����اعده املالح مس����اعد الش����ايع بسيارة 
»ميتسوبيشي ايڤو 8 « خلوض املرحلة الرابعة 
من رالي املنطقة الشرقية الدولي لبطولة الشرق 
االوسط الذي ينطلق غدا ويستمر حتى االربعاء 

املقبل.
وقال الغربللي ل� »األنباء« ان مشاركته برالي 
»الشرقية« تعتبر االولى بعد مشاركته االولى 
ايضا في رالي الشرق االوسط في عمان مؤخرا 
مضيفا ان الرالي يعتبر محطة جديدة في مسيرة 
»غايڤرز« للسيارات ولزيادة فرص الفريق في 
املنافسة واالحتكاك مع النجوم الكبار في السباقات 

متمنيا حتقيق مركز متقدم في الرالي.
الى ذل����ك، بدأت الفرق املش����اركة في الرالي 
بالتوافد إلى املنطقة الشرقية حيث يشتمل على 
مرحلة اس����تعراضية حتت رعاية األمير محمد 
بن فهد أمير املنطقة الشرقية مبدينة امللك فهد 

الساحلية بش����اطئ نصف القمر والذي ينظمه 
مجلس التنمية الس����ياحية باملنطقة الشرقية 
وبإشراف االحتاد السعودي لرياضة السيارات 
وقد وصل عدد املتسابقني املشاركني في السباق 

الى 31 مشاركا. 
وسيتوج أمير املنطقة الشرقية يوم اخلميس 
القادم املتسابقني الفائزين برالي املنطقة الشرقية 

في نادي االتفاق بالدمام. 
وأوضح الشيخ حمد بن عيد آل ثاني رئيس 
الفرق القطرية أن مش����اركته في الرالي جاءت 
للمنافسة على املراكز املتقدمة وحصد مزيد من 
النقاط مشيرا إلى أن املنافسة سوف تكون قوية 

بني املتسابقني. 
من جهته، أكد مواطنه مس����فر املري والذي 
حقق املركز الثاني ف����ي الترتيب العام لبطولة 
الشرق األوسط العام املاضي، على مواصلة تألقه 
في عالم الراليات، مبينا أن هدفه تشريف بلده 
وحتقيق نتائج متقدم����ه للمحافظة على مركز 

املتقدم في سلمَّ ترتيب البطولة العام.

الفحيحيل بكامل أسلحته يواجه الشباب.. والعربي يصطدم بالكويت

الصليبخات يبدأ المهمة أمام السالمية في انطالق الدوري الممتاز لـ »اليد«

حكام خليجيون
يدير مباريات االسبوعني االول والثاني من الدوري
املمتاز لكرة اليد، ح���كام خليجيون بعد ان كان من 
املقرر اس���تقدام حكام من اوروب���ا، ولكن نظرا لتوقف 
املالحة في املطارات االوروبية، تقرر االس���تعانة بثالثة 

أطقم خليجيني من البحرين وقطر واالمارات.

رماتنا يستكملون 
الجوالت النهائية 

للسكيت اليوم
الكويت  يستكمل رماة 
النهائية  اليوم اجل���والت 
ملسابقة السكيت في بطولة 
كأس العالم لألطباق الطائرة 
التي  وأس���لحة الرصاص 
تقام منافساتها حاليا في 
العاصمة الصينية بكني بعد 
خوضهم أمس منافس���ات 
التمهيدي للمسابقة  الدور 
الذي تضمن 50 طبقا مقسمة 
على جولتني بواقع 25 طبقا 

لكل جولة.
الرامي���ان  وتس���اوى 
عبداهلل طرقي الرش���يدي 
وزيد املطيري بإصابة عدد 
االطباق مبجموع 48 طبقا 
لكل منهما وبفارق طبقني عن 

زميلهما ناصر الديحاني.
وتصدر الدور التمهيدي 
الراميان النرويجي بروفولد 
ت���ورو صاح���ب امليدالية 
الفضية ف���ي اوملبياد بكني 
2008 والصين���ي ياهينغ 
دان بإصاب���ة كل منهما 50 
طبقا، كما تساوى الراميان 
االماراتي سيف بن فطيس 
والقطري سعيد ابوشارب 
بإصاب���ة 49 طبق���ا ل���كل 

منهما.
وفي هذا االطار وصف 
الرماية حمد  اداري وف���د 
الرويسان ف��ي تص���ريح 
ل� »كونا« منافسات املسابقة 
التي شارك فيها 49 راميا 
ميثلون 21 دولة، بأنها صعبة 
ومتقاربة كونها تضم عددا 
من ابطال العالم واالوملبياد 

في اللعبة.

بعد تخطيهما العربي وكاظمة في الدور نصف النهائي 

 القادسية والساحل إلى نهائي »كأس السلة«
املطل���وب األمر الذي اس���تغله 
العبو القادسية جيدا ومتكنوا من 
تسجيل 7 رميات ثالثية مبجموع 
21 نقطة في هذا الربع فقط عبر 
عبداهلل الصراف وفهاد السبيعي 

واالميركي مايكل كريستنسن.
ويدين األصفر بفوزه للصراف 
الذي س���جل 26 نقط���ة منها 5 
ثالثيات ناجحة، وأحرز زميله 
مايكل كريستنسن 16 نقطة وفهاد 
11 نقطة وعبدالعزيز  السبيعي 
احلميدي 9 نقاط وأحمد سعود 
8 نقاط.  من جهة العربي، كان 
عبداهلل االبراهيم األبرز بتسجيله 
17 نقطة، واضاف زميله محمد 
صالح واالميركي اونتاريو ديغون 
14 نقطة لكليهما واالميركي المار 

جرمييس 7 نقاط.
قاد اللقاء احلكام ماجد عيسى 
وفاضل غلوم من البحرين ومحمد 

العميري.
الثانية بني  املب���اراة  وف���ي 
الس���احل وكاظمة، كان التكافؤ 
السمة األبرز في املباراة وسارت 
املباراة بشكل متقارب فيما بني 
الفريقني واس���تطاع الس���احل 
حس���مها في الثوان���ي االخيرة 
منها بفضل روح وحماس العبيه 
الشباب ش���ايع مهنا وعبداهلل 
الش���مري واحمد فالح وصالح 
يوسف ليأخذوا بيد الفريق الى 

املباراة النهائية للبطولة.
وكانت نتائج جميع األرباع 
لصال���ح الس�����احل )17-27(، 
)46 - 41(، )66- 59( واخي���را 

.)77 -83(
أدار اللقاء طاقم حتكيمي مكون 
من عبداهلل العجالن وعبداهلل 
االدماوي من السعودية وعبداهلل 

سليمان.

مباراة جميلة نوعا، حيث كانت 
النتيجة تسير نقطة بنقطة، وكان 
واضحا في هذا الربع تألق العب 
العربي عبداهلل االبراهيم والذي 
كان األبرز ومتكن من تسجيل عدد 
من النقاط لينتهي الربع الثالث 

بالتعادل 53-53.
وفي الرب���ع الرابع واألخير 
انهار العربي بشكل تام وبصورة 
غريبة وافتق���د دفاعه للترابط 

في الربع الثاني وأظهر العبوه 
روح قتالية في الهجوم والدفاع 
واس���تحوذوا عل���ى العديد من 
الكرات العائدة من الس���لة فيما 
كان يعيبه���م اإلص���رار عل���ى 
تس���جيل الرميات الثالثية مما 
كلفهم كثي���را ليحافظ األصفر 
على تقدمه 35-33، واس���تمر 
األداء البطول���ي من العربي في 
الربع الثالث وقدم كال الفريقان 

يحيى حميدان
أنزل القادسية هزمية ساحقة 
بالعربي 90-68 في املباراة االولى 
لنصف نهائي كأس احتاد السلة 
والت���ي أقيمت ف���ي صالة نادي 
الكوي���ت ليبلغ املباراة النهائية 
الس���احل  للبطول���ة. وحل���ق 
بالقادسية بعد تغلبه على كاظمة 
83-77 في املباراة الثانية ليضرب 
الفريقان موعدا مثيرا في نهائي 
بطولة الكأس والذي سيقام غدا في 
الساعة السابعة مساء في صالة 
نادي الكويت، والتي يسبقها لقاء 
العربي وكاظمة لتحديد املركزين 

الثالث والرابع.
في املب���اراة االول���ى، عانى 
القادس���ية صعوبة نسبية في 
معظم فترات املباراة بعد األداء 
الطيب من قب���ل العبي العربي 
خاصة عبداهلل االبراهيم ومحمد 
صال���ح إال أن األصفر متكن من 
حسمها بفارق كبير بعد التوفيق 
الكبير ال���ذي حالف العبيه في 
تسجيل الرميات الثالثية والتي 
بلغت 14 رمي���ة ثالثية ناجحة 

خالل جميع فترات املباراة.
العش���وائية السمة  وكانت 
الغالبة على أداء العبي العربي 
في الدقائق االولى من املباراة بعد 
أن أضاع���وا العديد من الفرص 
املهيأة للتسجيل بسبب التسرع 
والرعونة في إنهاء الهجمة، وتقدم 
العربي  القادسية 6-0، ثم عاد 
وقلب النتيج���ة 9-6 لصاحله 
بفضل الروح العالية من محمد 
صالح الذي سجل عددا من النقاط 
احلاس���مة، واس���تعاد األصفر 
األفضلية ومتكن من إنهاء الربع 

األول لصاحله 15-23.
وقدم األخضر مباراة بطولية 

)عادل يعقوب(األميركي اونتاريو ديغون يحاول التسجيل في سلة األصفر


