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اليوسف يتمنى قيادة األزرق رئيسًا التحاد الكرة وليس للجنة انتقالية 
عاد إلى البالد قادمًا من أميركا بعد اطمئنانه على شقيقه خالد اليوسف

الشيخ أحمد اليوسف متوسطا مستقبليه في قاعة التشريفات باملطار 

الحسيني: نبحث عن مدرب جديد لألولمبي

فاضل: سأعود إلى تدريبات األصفر غدًا

 اليماني: شكونا السالمية لـ »فيفا«

أزرق الناشئين يعسكر في أوروبا

مبارك الخالدي
قال مدير املنتخب األوملبي امين احلس���يني ان 
اجتماعا قريبا سيعقد بني اجلهازين الفني واالداري 
لالوملبي مع اللجنة االنتقالية الحتاد الكرة، لبحث 
اسم املدرب اجلديد الذي سيشرف على قيادة املنتخب 

في االستحقاقات املقبلة.
واضاف احلس���يني في تصريح ل� »األنباء«: ان 
االتفاق السابق مع »االنتقالية« كان يقضي بتولي 
الصربي غوران توفاريتش قيادة االوملبي اضافة الى 
عمله مدربا لالزرق، اال ان تأهل االزرق الى نهائيات 
كأس آس���يا 2011 في الدوحة، وارتباطه بالبرنامج 
التدريب���ي للمنتخ���ب االول، س���يجعل من قيادته 
للمنتخبني امرا مستحيال لتعارض برنامج االعداد 
لهما، االمر الذي يعني ضرورة ان يتواجد على رأس 

اجلهاز الفني لالوملبي مدرب متفرغ.

ولم يفصح عن اس����م او جنسية املدرب اجلديد، 
وقال: ان املنتخب يشرف عليه حاليا مساعد املدرب 
الوطني ماهر الشمري، وقد يكون املدرب اجلديد هو 

احد االسماء املتواجدة في االحتاد حاليا.
واكد احلس����يني ان املنتخب االوملبي س����يجتمع 
في االسبوع االخير من الشهر املقبل ومطلع يونيو 
بسبب االختبارات الدراس����ية لالعبني، على ان يبدأ 
برنامجه االعدادي للمشاركة في بطولة مجلس التعاون 
للمنتخبات االوملبية الثانية املقررة في نهاية يوليو 

املقبل في الطائف بالسعودية.
واشار احلسيني الى ان االوملبي قد تلقى الدعوة 
للمش���اركة في دورة االلعاب اآلس���يوية املقررة 
في الصني نوفمبر املقبل ومن املقرر ان يش���ارك 
فيها االزرق لتحت 23 سنة حسب نظام البطولة 

االساسي.

عبدالعزيز جاسم 
قال مدافع القادس����ية حس����ني فاضل انه 
س����يعود الى تدريبات فريقه غدا حتى يقف 
بصورة نهائية على مدى إصابته وقدرته على 
اللعب مرة أخرى خالل األيام القليلة املقبلة، 
مش����يرا الى انه اخذ كورسا عالجيا على يد 
د.عبداملجي����د البناي عبارة عن حقن وعالج 
طبيعي طوال الفت����رة املاضية التي تنتهي 
اليوم لك����ي يبدأ املرحلة الثانية وهي عبارة 

عن تدريبات خفيفة. 
وأش����ار فاضل الى ان البناي طمأنه بأن 
إصابته في الرباط اجلانبي للركبة ليس����ت 
خطيرة وان ش����فاءه منها يعتمد على مدى 
استجابته للعالج في الفترة املاضية والتي 
ستقيم من خالل التدريبات اليومية، الفتا الى 
انه يتمنى ان يكون جاهزا ملواجهة كاظمة 6 
مايو املقبل في حال سارت األمور كما يتمنى 
وفي حال عدم حلاقه بها فانه بال شك سيكون 
متواجدا في مباراة العربي في الدور نصف 
النهائي من كأس صاحب الس����مو األمير 14 
مايو املقبل وكذلك ف����ي مباراة الدور الثاني 

من كأس االحتاد اآلسيوي 12 مايو. 
ومتنى ان تسير االمور لصاحله على األقل 
في نهاية املوسم الن الفريق بحاجة جلميع 
الالعبني وليس فاض����ل وحده، الفتا الى انه 
عانى الكثير في هذا املوس����م من اإلصابات 
التي تطارده من أس����بوع الى آخر سواء مع 
القادسية او املنتخب والتي تنوعت من مكان 

الى آخر. 
اما عن مدافع األصفر مجيد طالل فإن املوسم 
قد انتهى بالنسبة إليه حيث مازال يعاني من 
إصابة في احلوض متنعه من دخول التدريبات 
وقد خضع للعالج الطبيعي بصورة يومية إال 
انه حتى اآلن لم يشعر بتحسن، وسيقدم مجيد 
كتابا إلدارة النادي للعالج في اخلارج بعد ان 
أثبتت الوصفات الطبية هنا فشلها وظل حبيس 
اإلصابة طوال الشهرين املاضيني دون فائدة. 
كما ان العبي الوسط فهد األنصاري وفيصل 
العنزي مازاال في انتظار صرف املخصصات 
املالية لهما من مجلس اإلدارة حتى يغادرا الى 
فرنسا الستكمال العالج هناك وسيستغرق 

ذلك أسبوعني على أقل تقدير.

فهد الدوسري
أكد متعهد الالعبني السعودي عصام اليماني 
في اتصال هاتفي مع »األنباء« انه تقدم بشكوى 
لالحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( ضد نادي 
الساملية على خلفية قضيته العالقة مع محترفه 

السابق الفرنسي عبدالفتاح سافي.
 وبني انه ضمن الشكوى سوء املعاملة التي 
عاناها الالع���ب واليزال يعيش فصولها حتى 
اآلن باالضافة الى التش���هير الذي طاله جراء 
التعامل مع��ه بعن���ف واقتي���اده للمخفر وكأنه 

مجرم.
واضاف اليماني انه ضمن ملف الش���كوى 
حرمان الالعب من مستحقاته املالية جراء فسخ 
عقده قبل ش���هر تقريبا والت���ي اليزال النادي 
مياطل في تسديدها، معربا عن أمله في ان ينال 
احملترف حقه كامال واال تتطور األمور الى ما 
هو أسوأ من ذلك مش���يرا، الى ان العقوبة قد 
تكون قاسية للساملية اذا لم يتدارك اخلطأ الذي 
وقع فيه نظرا لسالمة موقف سافي في القضية 

ولتعاطف »فيفا« مع الالعبني بشكل عام.
وتابع اليماني انه كمتعهد مصنف لدى »فيفا« 
يسعى دوما للحفاظ على حقوق الالعبني الذين 
ينتقلون من ناد آلخر عن طريقه من خالل حفظ 

حقوقهم بشكل قانوني في العقد.
وكان الالعب قد تقدم بش���كوى للس���فارة 
الفرنسية في الكويت اخلميس املاضي وبدورها 
أرسلت السفارة 3 كتب موجهة للجنة االنتقالية 
ونسخة للمخفر وثالثة للنادي بهدف السعي 
لتقريب وجهات النظر ومنح الالعب جواز سفره 

لكي يتمكن من العودة لوطنه.
وكشفت مصادر مقربة من الالعب ان املخفر 
قام بدوره وخاطب رئي���س النادي د.عبداهلل 
الطريجي مستفس���را عن جواز الالعب ولكنه 
رمى الكرة مبلعب محامي النادي الذي بدوره 
أكد وجوده في النادي مضيفة ان الالعب تقدم 
امس للمخفر لتس���جيل قضية بفقدان جوازه 
لكي يتسنى له احلصول على )بدل فاقد( من 

قبل السفارة الفرنسية. 

مبارك الخالدي
اعتمد اجلهازان الفني واإلداري ألزرق الناشئني 
البرنامج اإلعدادي للمنتخب استعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا املقررة في أكتوبر املقبل 
في األردن، خالل االجتماع الذي عقده اجلهازان 
امس برئاس���ة مدير قطاع الناشني في اللجنة 

االنتقالية علي الديحاني.
وق���د تضمن البرنامج اقامة 3 معس���كرات 
تدريبي���ة، االول في إحدى ال���دول األوروبية، 
والثاني في دولة عربية، والثالث في الكويت، 

قبل املغادرة الى االردن.
وقدم مدرب أزرق الناشئني البرتغالي ادغار 
بورغي�����س قائم�����ة أولية بأس���ماء الالعبني 

وهم:
 عبداهلل السبيعي وعبداهلل الشمري ومحمد 
السرهيد وعبداهلل املسبحي وسعود التركي وعمر 
العدواني ومحم���د الفهد وعبداللطيف اخلياط 
وإبراهيم السهلي وعبداهلل خلف وسعد العازمي 
وفيصل مبروك ومحمد إبراهيم وسعود اجلناعي 

وموسى الزنكي واحمد محمد.

عبداهلل العنزي 
اللجن����ة  وص����ف رئي����س 
االنتقالية الدارة شؤون احتاد 
اليوسف  الش����يخ احمد  الكرة 
قرعة نهائيات كأس آسيا التي 
ستستضيفها الدوحة عام 2011، 
ووضعت االزرق في املجموعة 
االولى مع قطر واوزبكس����تان 
والصني ب� »اجليدة ملنتخبنا«، 
ال����ى ان »االنتقالية«  مش����يرا 
س����تضع خطة اعداد مناسبة 
لالزرق لتنفيذها في عهد مجلس 

االدارة املقبل 

وأضاف اليوسف بعد عودته 
الى البالد قادم����ا من الواليات 
املتحدة االميركية بعد ان اجرى 
عملية دقيقة في النخاع اجلزئي 
متبرعا به الى ش����قيقه الشيخ 
خالد اليوسف الذي واصل العالج 
هناك، أنه كما صرح سابقا يتمنى 
ان يقود االزرق في كأس آسيا 
رئيس����ا منتخبا وليس رئيسا 
للجنة االنتقالية كما هو الوضع 

حاليا.
وبني اليوس����ف انه وخالل 
وجوده في امي����ركا كان يتابع 

الكروي في  النشاط  اوال بأول 
البالد، معربا عن س����عادته ملا 
وصلت اليه املنافسة محليا من 
حماس واثارة وندية بني االندية 
وهذا االمر يعزز من تقدم وتطور 
الكرة الكويتية، فاملنافسة بني 
االندية متى ما كانت جيدة تكون 
فوائدها للمنتخب الوطني وهذا 

االمر يفرحنا بكل تأكيد.
وعن وضع ش����قيقه الشيخ 
اليوسف  اليوسف طمأن  خالد 
اجلميع بأن »بو صباح« بوضع 
جيد للغاية بعد جناح العملية 

ويقوم يوميا بالتجول في حديقة 
املستش����فى واالطباء يقدمون 
تقارير جيدة عنه، مشيرا الى انه 
سيخضع الى 3 جلسات عالجية 
ابتداء من 6 مايو املقبل على ان 
يعود الى البالد بعد 60 يوما من 

ذلك التاريخ.
وشكر اليوسف اهل الكويت 
للسؤال عنه وعن شقيقه، مشيرا 
ال����ى ان هذا االمر ليس بغريب 
على اهل الكويت الذين غمروني 

بالسؤال وبحفاوة االستقبال.
وكان في استقبال اليوسف 

في قاعة التشريفات في املطار 
نائب املدير العام للهيئة العامة 
للشباب والرياضة عبدالوهاب 

البناي 
اللجن����ة  ونائ����ب رئي����س 
االنتقالي����ة أس����د تقي وعضو 
اللجنة عماد الغربللي ورئيس 
نادي القادسية السابق محمود 
الرزوقي وعض����و احتاد الكرة 
الس����ابق ادهام الشمري وامني 
القادسية وليد االنصاري  سر 
الرياضيني  وع����دد كبير م����ن 

والشيوخ.

الرتباط غوران بإعداد األزرق لكأس آسيا

مجيد يبحث عن العالج بالخارج وتأخر سفر األنصاري إلى فرنسا

حكم أجنبي لمواجهة الساحل والجهراء
عبدالعزيز جاسم 

علمت »األنباء« أن جلنة املسابقات واحلكام 
في احتاد الكرة تنوي االستعانة بطاقم حتكيم 
اجنبي ملباراة اجلهراء والس���احل في ختام 
دوري الدرجة االولى في 7 مايو املقبل، لكونها 
مواجهة مفصلي���ة حتدد مصير املتأهل الى 

الدوري املمتاز.
وتسعى جلنة احلكام في نيتها تلك الى 
إبع���اد الضغط عن احل���كام احملليني نظرا 
حلساس���ية املباراة خصوصا انها س���تقام 
على ملعب الساحل في ابوحليفة مما يعني 
ان اجلمهور س���يكون الالعب رقم واحد في 

التأثير على مجريات املباراة. 
وفي السياق ذاته، تدرس اللجنة االستعانة 

ايضا بحكمني اجنبيني ملواجهة القادس���ية 
وكاظمة في الدوري املمتاز لكونها ايضا مباراة 
حتديد اللقب في حال فوز األصفر، وحتى اذا 
اضطر األمر ملباريات فاصلة لتحديد اللقب 
او السقوط أو الصعود للدوري املمتاز فإن 
احلكم األجنبي مطل���وب اكثر من أي وقت 

مضى.
من جهة أخرى، أعدت جلنة املس���ابقات 
الترتيب���ات واألمور املتعلقة باجتماعها مع 
األندية ال� 14 يوم غد العتماد جدول مباريات 
املوس���م املقبل ومناقشة بعض القوانني أو 
االحتجاجات على عدد من اللوائح في املوسم 
املاضي متهيدا لتعديلها في اجتماع آخر اذا 

كانت غير مدرجة في جدول االجتماع.

محمد جراغ وخالد خلف ثنائي يتمنى جمهور العربي وجوده في النهائي

الناصر: خلف يشارك  أمام الكويت إذا كان جاهزًا 

صاالت الفحيحيل يعسكر داخليًا

األخضر يشكر الخضرا

عبداهلل العنزي
يواصل العربي استعداده للمباراة النهائية لكأس سمو 
ولي العهد أمام الكويت والتي ستقام االثنني املقبل على 
س���تاد الكويت، ويعيش االخضر معنويات عالية هذه 
االيام، خصوصا بعد النتائج اجليدة التي حققها في الفترة 
االخيرة، آخرها الفوز على الصليبخات بثالثة اهداف 

نظيفة في املرحلة قبل االخيرة من الدوري املمتاز.
وقد بدت اجلماهير العرباوية اكثر سعادة وهي ترى 
عودة العبيها املصابني، فبعد ان شارك خالد عبدالقدوس 
للمرة االولى هذا املوس���م امام الصليبخات في اللقاء 
السابق وسجل هدف االخضر الثاني، ويواصل اجلهاز 
الطبي جتهي���ز املهاجم اآلخر املصاب خالد خلف الذي 
ش���ارك هذا االس���بوع للمرة االولى في التدريبات منذ 
اصابته في لقاء االزرق مع عمان في اجلولة اخلتامية 

لتصفيات كأس آسيا 2011.
وعلى الرغم من ذلك تبدو مشاركة خلف في املباراة 
النهائي���ة أمرا صعبا للغاية، خصوصا ان خلف يفتقد 
الكثي���ر من لياقته البدنية، هذا باالضافة الى خش���ية 
اجلهاز الطبي من عودة االصابة اليه، حيث يعتبر في 
مرحلة التأهل النهائية وحدوث أي انتكاسة له ستكون 

قوية وقد تبعده فترة طويلة جدا عن املالعب.
م���ن جانبه، قال مدير الكرة احمد الناصر ان وجود 
اس���م خلف ضمن قائمة ال� 18 العبا للمباراة النهائية 
س���تكون مفاجأة، مضيفا ان اجلهازين الفني واالداري 
س���يجتمعان مع اجلهاز الطبي نهاية االسبوع اجلاري 
للوق���وف على حالة خلف، مؤكدا انه لن يش���ارك في 
املباراة اال اذا كان جاهزا 100%، مؤكدا في الوقت ذاته ان 
مشاركته امام القادسية في الدور نصف النهائي لكأس 
األمير تبدو منطقية اكثر م���ن لعبه للمباراة النهائية 

لكأس ولي العهد.
وبني الناصر ان العربي س���يفتقد خدمات عبداهلل 
احل���داد في املباراة النهائية لالصاب���ة، وعدا ذلك فكل 
الالعبني جاهزون فنيا ونفسيا للمباراة وال يوجد أي 
غياب سواء لاليقاف او لالصابة بعد ان تغيب املدافعان 
احمد الرش���يدي والس���لوفيني روك امام الصليبخات 
حلصولهما على االنذار الثالث. مشيرا الى ان معسكر 
الفريق الداخلي س���يكون ملدة 48 س���اعة فقط حتى ال 

يصاب الالعبون بامللل.

يبدأ فريق الفحيحيل لكرة القدم للصاالت اخلميس واجلمعة 
املقبلني معسكرا تدريبيا داخليا في فندق »هوليداي إن« استعدادا 
خلوض الدور ربع النهائي للدوري احمللي للصاالت، وسيلتقي 
الفحيحيل في املباراة األولى العربي في أول مايو املقبل، ضمن 

املجموعة األولى التي تضم أيضا القادسية والكويت.
وعبر مش���رف الفريق وائل رياض عن ارتياح اجلهاز الفني 
للفريق في سير اخلطة املوضوعة من املدرب من خالل التصاعد 
التدريجي في املس���توى الفني، واستيعاب األسلوب التكتيكي، 
شاكرا رئيس النادي وليد الفليج وأمني السر حمد شامخ وأمني 
الصندوق بدر العدواني على الدعم الكبير لظهور الفريق بالصورة 
املش���رفة، كما شكر كل من ساهم بدعم وتشجيع الفريق، داعيا 

اجلمهور إلى مؤازرة الفريق في املباريات املقبلة.

كرمت اللجنة الرياضية في النادي العربي برئاسة بدر الدريع 
ومقررها اس���حق البلوشي، مدرب الفريق األول لكرة السلة في 
النادي فهمي اخلض���را، بعد قرار ابتعاده عن التدريب والتفرغ 

حلياته الشخصية.
 وقد توجهت اللجنة بالشكر الى اخلضرا على كل ما قدم من 

جهد لفريق كرة السلة متمنية له التوفيق.

الحداد المصاب الوحيد في صفوف األخضر

»يد« الكويت تعرقل السالمية في »الممتاز«
حامد العمران

الكوي���ت مفاجأة غير  حقق 
الس���املية  متوقعة بتغلبه على 
30-26 )الشوط االول 16/11( في 
اللقاء الذي جمعهما اول من امس 
على صالة الشهيد فهد االحمد في 
الدعية ضمن منافس���ات اجلولة 
الثالثة للدوري املمتاز لكرة اليد، 
وبذلك عرقل االبيض منافس���ه 
السماوي ليتوقف رصيد الساملية 
عند 4 نقاط فيم���ا رفع الكويت 
رصيده الى 3 نقاط ليهدي االبيض 
الصدارة للفحيحيل صاحب الست 

نقاط.
وفي اللقاء الثاني نهض العربي 
من كبوته بعد تغلبه على الشباب 
38-26 )11/16( ليرفع رصيده الى 
3 نقاط فيما بقي الشباب في املركز 

االخير دون رصيد من النقاط.
وبالعودة الى اللقاء الذي جمع 
الس���املية وحتقيق  الكويت مع 

املفاجأة التي لم يكن س���ببها ان 
العبيه اقل مستوى ولكن تكمن 
في ان العبي الكويت اقل خبرة 
من الساملية، تقدم السماوي بفارق 
وصل الى 6 اهداف جعل اجلميع 
يعتقد ان السلماوية طريقهم ممهد 
لتحقيق فوز كاسح اال ان عودة 
االبيض الى جو املباراة وحتقيق 
الفوز يؤك���دان ان العميد فريق 
عنيد وال يقبل بالهزمية مبكرا، 
وكان تعامل مدرب الفريق ميشيل 
جيدا خاصة في الش���وط الثاني 
بعد ان ح���ول دفاعه 1/5 ملراقبة 
عبدالعزي���ز جني���ب على خط 
الفجوة في  امتار ليسد  التسعة 
اجلانب الدفاعي الى جانب تألق 
احلارس ناصر الهاجري في مرماه 
التي  الساملية  مبواجهة هجمات 
انتهى اغلبها لصالح الهاجري، مع 
التأني في اجلانب الهجومي بعد 
دخول اجلناح االيسر جاسم محمد 

بدال من مشاري العتيبي ليشكل 
جبهة خطرة في اجلانب االيسر 
مع قيادة جيدة من صانع االلعاب 
عبد هلل اخلميس الذي تألق في 
الشوط الثاني من جانب الباكني 

عبداهلل ومحمد الغربللي.
واالهم م���ن ذل���ك ان اللعب 
اجلماعي بات س���مة االبيض مع 
وجود العب الدائرة محمد شناوة 
الذي ادى دوره على اكمل وجه وبرز 
اجلناح االمين مشعل طه من خالل 
اختراقاته وجرأته في التصويب 
الدقيق على مرمى احلارس الدولي 

يوسف الفضلي.
الس���ماوي متفوقا في  وكان 
الش���وط االول بفض���ل اح���كام 
دفاعه الذي طبق طريقة 1/5 مع 
تنفيذ عبدالعزيز الزعابي الهجوم 
املرتد وهروب عبدالعزيز جنيب 
من الرقابة والتصويب الصحيح 

على املرمى.

العربي ينهض من كبوته ويفوز على الشباب


