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حسني حبيب املتألق في صفوف العربي يحتاج إلى ثقة أكبر

فهد االنصاري يأمل عودة سريعة للمشاركة مع القادسية

حامد وبدان حامال ذهبية رمي الصوجلان

توج املنتخ���ب الوطني ببطولة الكويت الدولية 
األولى أللعاب القوى للميدان للمعاقني والتي اختتمت 
اول من امس بعد منافسات استمرت ثالثة ايام مبشاركة 

12 دولة عربية واجنبية.
ومتكن العبو والعبات املنتخب الوطني من احراز 
29 ميدالية متنوعة في فئات الشلل الدماغي والشلل 
احلركي واملكفوفني بواقع 8 ذهبيات و11 فضية و10 
برونزيات. واحتل العراق املركز الثاني بعد حتقيقه 
8 ميداليات منه���ا 5 ذهبيات و3 فضيات، فيما جاء 
أوزباكس���تان ثالثا برصي���د 9 ميداليات 3 ذهبيات 

وفضيتني و4 برونزيات.
من جانبه، عبر رئيس وفد الكويت املشارك في 
البطولة ناصر العجمي عن سعادته الغامرة باحراز 
اللقب، مضيفا أن الفرحة جاءت مضاعفة بعد تأهل 
ع���دد كبير م���ن العبي والعب���ات املنتخب الوطني 
لبطولة العالم التي س���تقام مطلع العام املقبل في 
نيوزيلندا، مضيفا ان العبينا قدموا مستويات مميزة 
في البطولة بعد االستعداد القوي الذي وفره نادي 

املعاقني للبطولة.
وأضاف أن البطولة متيزت بقوة املنافسة وبحسن 
التنظيم بش���هادة جميع الوفود املش���اركة، مشيدا 
بالتع���اون الكبير التي ابدته جميع الفرق، حيث لم 
تشهد البطولة أي حالة احتجاج في جميع مسابقاتها 
االربع وه���ي رمي الرمح ودفع اجللة ورمي القرص 

اضافة الى رمي الصوجلان.
واختتمت البطولة باقامة حفل ختام مبسط في 
مقر نادي املعاقني شمل حفل تكرمي لرؤساء الوفود 
املشاركة اضافة لتكرمي رئيسة النادي الفخرية الشيخة 
شيخة العبداهلل والشيخة بيبي اليوسف والشيخ 
مشعل طالل الفهد لدورهم الكبير في مساندة النادي 

في استضافة البطولة.
والقى رئيس الوفد السعودي علي الغامدي كلمة 
في احلفل نيابة عن الوفود املشاركة شكر فيها الكويت 
على االس���تضافة املميزة للبطولة والتنظيم الرائع 

ملنافساتها التي تكللت بهذا النجاح املميز.

غلوم يقدم تقريره إلدارة الصليبخات
علمت »األنباء« ان مدرب الفريق االول بالصليبخات 
خالد غلوم قدم تقريرا مفصال عن الفريق منذ تس���لمه 
مهمة قيادة الفريق بداية املوس���م احلالي وحتى اللقاء 
االخير في الدوري املمتاز امام الفحيحيل، وقد قدم غلوم 
التقرير الى رئيس مجلس االدارة مساعد العازمي، وكانت 
ادارة النادي قد ناقش���ت التقرير مس���اء امس في وقت 
متأخر، ويتوقع ان تفرض عقوبات على الالعبني الدوليني 
فيصل وحسني صيوان التي قد تصل الى االيقاف حتى 

نهاية املوسم.

خطة إعداد األزرق بيد الغربللي

األزرق يتراجع مركزين في تصنيف »فيفا«

الطليعة يتصّدر في »المغتربين السوريين«

تزكية األمير سلطان 
رئيسًا لالتحاد العربي 

لكرة القدم

»تنظيمية الطائرة 
الخليجية« تجتمع غدًا

عبدالعزيز جاسم 
أوكلت جلنة التدريب في احتاد الكرة وإدارة 
املنتخب الوطني مهمة التصريحات اإلعالمية وكذلك 
مراسالت املنتخبات األخرى وخطة إعداد األزرق 
في الفترة املقبلة الى رئيس جلنة املسابقات عماد 
الغربللي، وضمن خطة إعداد األزرق لكأس آسيا 
2011 في الدوحة، أرسلت اللجنة االنتقالية املكلفة 
بإدارة شؤون احتاد كرة القدم كتابا الى االحتاد 
األردني تطلب فيه إقامة مباراة ودية مع منتخب 
األردن في 22 مايو املقبل، ومن املتوقع ان يوافق 
االحت���اد األردني على الطل���ب ألنه يصادف أيام 
»فيفا دي« التي خصصها االحتاد الدولي إلقامة 
املباريات الودية الدولية، وبالتالي فلن تتعارض 

املباراة مع مواعيد األردن احمللية.
 وم���ن احملتمل ان يص���ل رد االحتاد األردني 
خ���الل اليومني املقبلني باملوافقة إال إذا كان هناك 
اتفاق بني األردن واحت���اد آخر على إقامة مباراة 

في نفس التوقيت.
 وتعتبر هذه اخلطوة الرسمية األولى للجنة 
االنتقالية إلعداد األزرق عكس معظم املنتخبات 

التي اس���تعدت ووضعت ج���داول واضحة وهو 
م���ا يعكس أهمية البطولة بالنس���بة لها، كما لم 
توضح االنتقالية بصورة نهائية املنتخب الذي 
سيشارك في كأس اخلليج هل األول أم الرديف ام 
االوملبي.  لذلك سيكون اجتماع االنتقالية اليوم 
مع األندية رمبا نقطة البداية لوضع النقاط فوق 
احلروف العتماد جدول مسابقات املوسم املقبل 
ما يجعل األمور سهلة لوضع خطة إعداد متكاملة 
بحيث ال تتعارض مع األجندة احمللية واخلارجية 

لألندية.
 وس���يقوم مدرب األزرق غوران توفاريتش 
بتسليم قائمة األسماء التي يرغب في ضمها للجنة 
التدريب بعد نهائي كأس صاحب السمو األمير 17 
مايو املقبل لكي يقف على مستوى جميع الالعبني، 
كما انه سيقدم طلبا آخر يحدد فيه املنتخبات التي 
ينوي مواجهتها خالل الفترة املقبلة وعلى رأسها 
كوريا اجلنوبية واليابان وأستراليا والبحرين، 
ورمبا يفكر في مباريات قوية أخرى مع منتخبات 
أوروبية مثل منتخب التشيك والبوسنة والهرسك 

وكرواتيا.

تراجع منتخبنا الوطني مركزين في تصنيف 
االحتاد الدولي لكرة القدم )فيفا( ليصبح في املركز 
96 بعد ان كان 94 على العالم، وجاء هذا التراجع 
فقط في املراكز بينما لم تتغير نقاط التصنيف 

والتي ظلت 348 نقطة.
وانتزعت البرازيل صدارة التصنيف الشهري، 
بدال من اسبانيا بطلة أوروبا 2008، في حني صعدت 
البرتغال الى املرك���ز الثالث محققة أفضل مركز 

في تاريخها.
وهي املرة السابعة التي تتسلق فيها البرازيل 
صدارة الترتيب، علما بانه���ا احتلت فيه املركز 

االول ملدة 142 شهرا منذ عام 1993.
وكان بارزا صعود البرتغال الى املركز الثالث 

للمرة األولى منذ اعتماد التصنيف عام 1993، كما 
أصبحت األرجنتني سابعة.

وعربيا، صعدت مصر مركزا واحدا وأصبحت 
ثالثة عش���رة، وتراجعت اجلزائ���ر أربعة مراكز 

لتصبح في املركز 31.
 ترتيب املنتخبات ال� 10 األوائل:

1 � البرازي��ل، 2 � اس�����بان��يا، 3 � البرت���غال، 
4 � هولندا، 5 � ايطاليا، 6 � أملانيا، 7 � األرجنتني، 

8 � إجنلترا، 9 � كرواتيا، 10 � فرنسا.
وترتيب املنتخبات العربية:

13 � مص����ر، 31 � اجل����زائ���ر، 55 � ت���ون����س، 
66 � السع��ودية، 69 � البح��ري����ن، 70 � امل��غ���رب،  

82 � العراق، 95 � قطر، 96 � الكويت، 97 � عمان.

إبراهيم يمنح الالعبين راحة لمدة يومين استعدادًا لكاظمة

 الحساوي يتكفل بعالج األنصاري والعنزي
عبدالعزيز جاسم 

تكفل نائب رئيس مجلس إدارة القادسية 
ومدير الك��رة الس������ابق ف���واز احلساوي 
بعالج الالعبني ف���ه���د األنصاري وفيصل 
العنزي بعد ان تأخ���ر صرف املخصصات 
املالية لهما من ق���بل مجلس اإلدارة احلالي 
ال���ذي يعاني أصال من ع������دم توافر املادة 
حاليا وينتظر صرف الهيئة العامة للشباب 
والرياضة مبالغ االحتراف اجلزئي وهو ما 
ميثل عائقا أمام إدارة القادسية طوال الفترة 

املاضية.
كما ينتظر املداف���ع مجيد طالل التقرير 
النهائي من مركز الطب الرياضي بشأن إصابته 

في احلوض.
وكان املدرب محمد إبراهيم منح الالعبني 
راحة ملدة يوم���ني بدأت أمس على أن يعود 
الفري���ق للتدريبات غدا اس���تعدادا ملباراة 
حتديد املركزين الثالث والرابع 2 مايو أمام 
اجلهراء في كأس س���مو ول���ي العهد والتي 
سيخوضها األصفر بالصف الثاني الن هناك 
مباراة تنتظره حلس���م لقب الدوري املمتاز 

أمام كاظمه 6 مايو.
وبالتالي فإنه مطالب باالحتفاظ بجميع 
أوراقه الرابحة خشية حصولهم على إنذارات 
حترمهم من املشاركة أمام كاظمة، وسيعود 
الى تدريبات الغد كل من حسني فاضل ومحمد 

راشد الذي يعاني من الم في االنكل. 

العمومية  أقرت اجلمعي���ة 
لالحتاد العربي لكرة القدم أمس 
في جدة وباإلجماع تزكية األمير 
سلطان بن فهد رئيسا لالحتاد 
العربي لوالية جديدة متتد حتى 

.2013
كما سمت األمير نواف بن 
فيصل نائبا تنفيذيا للرئيس، 
والشيخ عيسى بن راشد النائب 
الفخري  الش���رفي للرئي���س 

لالحتاد.
وأس���ف�رت عملية االقتراع 
النتخاب األعض���اء التي تقدم 
لها 14 مرش���حا ع���ن فوز كل 
من اجلزائ���ري مح�مد روراوة 
مبنصب النائب األول والعراقي 
ح�س���ني س������عيد مبن���صب 
الثان���ي، واإلماراتي  النائ���ب 
غ���امن احم���د غ���امن ومبارك 
املعص���ب واللبنان���ي محمود 
الربعة والس���وداني معتصم 
جعفر واملصري س���مير زاهر 
واملوريتاني محمود بوخريص 

مبنصب العضوية.
التونس���ي  وس���يك�����ون 
س���ليم علولو مستشارا فنيا 

لالحتاد.

اكد وليد أمان امني عام اللجنة 
التنظيمية لدول مجلس التعاون 
للكرة الطائرة ان اللجنة ستعقد 
اجتماعا غدا برئاسة الشيخ يوسف 
العبداهلل في فندق موفنبيك في 
الرابعة عصرا ملناقشة العديد من 
املوضوعات املطروحة على جدول 

االعمال.
واوض����ح أم����ان ان االجتماع 
س����يتخلله اجراء قرع����ة بطولة 
اخلليج للشباب التي تقام في الفترة 
من 30 يوليو وحتى 10 أغسطس 
املقبلني في جدة باململكة العربية 
السعودية كما سيتم تأكيد مواعيد 
ع����دد من البط����والت مثل بطولة 
االندية االبطال والتي ستقام في 
قطر مارس املقبل وبطولة الشواطئ 
اخلليجية التي ستكون مبنزلة اعداد 
للمنتخبات اخلليجية املشاركة في 
بطولة آسيا لأللعاب نوفمبر 2011 

في عمان.
وقال أمان ان االجتماع سيشهد 
مناقشة املقترح املقدم من قطر بأن 
تتكون منافسات بطوالت االندية 
اخلليجية من 8 فرق يتم تقسيمها 
ملجموعتني وذلك حتى يكون هناك 
مجال اكب����ر ملزيد من املنافس����ة 
واالحتكاك للفرق اخلليجية، مضيفا 
انه في حال املوافقة عليه فسيعطى 
الفريق البطل احلق في اصطحاب 
فريق آخر من نفس البلد ملنافسات 
البطولة وكذلك البلد املستضيف 
سيكون له نفس احلق في املشاركة 
البطوالت اخلليجية  بفريقني في 

لالندية.

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية الي���وم جولة جديدة 
من جوالت الدوري املمتاز لكرة 
الي���د »اجلولة الرابع���ة« والذي 
يضم الستة الكبار، حيث يتقابل 
الصليبخات »املستسلم« مع العربي 
»املهزوز« في الرابعة والنصف، 
فيما يلتق���ي في اللق���اء الثاني 
الفحيحي���ل املتصدر و»الواثق« 
مع الساملية »اجلريح« وذلك في 
السادسة مساء. وفي اللقاء الثالث 
واألخير يلعب الكويت »املنتشي« 
مع الشباب »السلبي« في السابعة 

والنصف.
في اللق���اء االول الذي يجمع 
»املستسلم« مع »املهزوز« وهما 
الصليبخ���ات صاحب النقطتني 
مع العربي )3 نقاط(، فاالول لم 
يس���تقر أداؤه حيث خسر لقاءه 
االول امام الساملية بفارق 5 اهداف 
ثم فاز على الشباب، وأخيرا خسر 
من الفحيحيل بف���ارق 6 اهداف 
بعد ان استسلم بعض الالعبني 
وس���لموا املباراة ملنافسهم وهذا 
ما يجعلنا نق���ول ان لقاء اليوم 
س���يكون االخي���ر للصليبخات 
ليفرض نفسه في املنافسة، وفي 
حال خسارته فإن دوره سيكون 
تكميليا بقية البطولة، ولكن اذا 
لعب مبستواه الطبيعي حتى في 
حال عدم مشاركة بعض العبيه، 
فإنه سيكون حاضرا بقوة، وهذا 
كله يعود لالعبني ومدى جديتهم 

في امللعب.
وعل���ى اجلان���ب اآلخر، جند 
العربي بعروضه املهزوزة، وايضا 

االيسر خالد عوض مع ظهور العب 
الدائرة سعد العازمي في االوقات 
املناسبة، اضافة الى العب اخلط 
اخللفي فه���د ربيع الذي يصوب 
ف���ي االوق���ات املناس���بة وتألق 
احلارس احمد املتروك في اللقاء 
االخير، وهذا ما يجعله يدخل في 
حسابات حجازي الى جانب مبارك 

سلطان.
من جانب آخر، اختلطت أوراق 
الس���املية )4 نق���اط( بعد اللقاء 
االخير امام الكويت وخس���ارته 
بف���ارق 4 اهداف، وهذا ما يجعل 
املدرب اجلزائري عمر عازب يعيد 
حساباته بإيجاد حلول مناسبة 
للقاء اليوم، خاصة معاجلة اخللل 
الواضح في اجلانب الدفاعي الذي 
يجب تصحيحه مع تنويع اللعب 
في الهجوم وايجاد قراءات صحيحة 
واس���تغالل امكاني���ات الالعبني 
ابراهي���م صنق���ور وراكان تقي 
وسلمان دشتي وعبداهلل الذياب 
وعدم االعتم���اد فقط على حالة 
عبدالعزي���ز جنيب وعبدالعزيز 
الزعاب���ي واللعب الفردي حملمد 

الصالل.
وفي اللقاء الثالث يطمح الكويت 
)3 نقاط( ملواصلة انطالقته بعد 
تغلبه على الساملية وفوزه اليوم 
على الشباب )السلبي( سيضعه 
املنافس���ة على  مع فرق املقدمة 
اللقب، وهذا ممكن لوجود العبني 
مميزين في جمي���ع املراكز فيما 
الشباب حملو الصورة السيئة التي 
ظهر عليها في الدوري املمتاز، وقد 
يصحو الشبابيون من غفوتهم 

اليوم بتحقيق نتيجة ايجابية.

الى ثقة أكبر، فيما شكلت عودة 
اجلناح األمين عبداهلل مصطفى 
خطورة كبيرة، ويلعب في اجلناح 
االيسر حسن الشطي ويعتبر العب 
الدائرة حسني الشطي من افضل 
الالعب���ني في االخضر، ووجوده 
ضروري في امللعب، فيما يحرس 
املرمى عب���داهلل الصفار ومهدي 

عبداحلليم.
الثان���ي يطمح  اللق���اء  وفي 
الفحيحيل )6 نق���اط( والواثق 
ملواصلة الصدارة واملضي قدما 
بثبات نحو لقب البطولة، ويعتبر 
صاح���ب افض���ل أداء منذ بداية 
املوسم للقراءة اجليدة للمدرب 
اجلزائري س���عيد حجازي الذي 
جهز الالعبني بشكل جيد وأعاد 
اكتشاف مشاري صيوان الذي بدأ 
يأخذ مكانه بالتشكيلة االساسية 
ويظهر مبستوى الفت الى جانب 
بروز سعد سالم وفيصل العازمي 
وعبدالرحمن نش���مي واجلناح 

غير املستقرة، كما كانت في دوري 
الدمج، وقد يعود ذلك في املقام 
االول لغي���اب علي مراد عن آخر 
لقاءين الى جانب القراءات غير 
الدقيق���ة من املدرب التونس���ي 
الشاذلي القايد واألهم من كل ذلك 
عدم استقرار التشكيلة، وهذا ما 
أدى الى اهتزاز االداء فنيا، ولكن 
ميكن للعربي ان يصحو مجددا 
ويعود بقوة في حال عودة الثقة 
الى العبي���ه والى اجلهاز الفني، 
خاصة بع���ودة علي م���راد الى 

صفوف الفريق في لقاء اليوم.
وتكمن القوة الهجومية للعربي 
في العب اخلط اخللفي س���لمان 
الش���مالي الذي يقدم مس���توى 
جي���دا ويتطور من لقاء الى آخر 
ورغم ذلك لم تستغل امكانياته 
كاملة، ويق���ف الى ميينه صانع 
االلعاب عبدالعزيز املطوع غير 
املس���تقر في أدائه، والى جانبه 
املتألق حسني حبيب الذي يحتاج 

الصليبخات يواجه العربي والكويت يلتقي الشباب

»يد« الفحيحيل يسعى لمواصلة صدارة »الممتاز« أمام السالمية

حقق الطليعة فوزه الثاني على التوالي وكان 
على حساب شباب احلصن 3-2 في املجموعة الثالثة 

ضمن دورة املغتربني السوريني لكرة القدم.
سجل للطليعة عمر سلطان وأدهم عونه وزياد، 
بينما سجل لشباب احلصن أمين يوسف ووليد. 
وفي املباراة الثانية في املجموعة نفسها، فاز احلراك 
على االحت����اد 2-1، ليتصدر مجموعته برصيد 6 

نقاط، يليه احلراك 4 نقاط.

وفي املجموعة الرابعة، تعادل أبوحردوب مع 
فريق الب����رق 1-1، بينما ف����از فريق خليفة على 

شبيبة األرمن 3-7.
 وص����رح رئي����س اللجنة املنظم����ة للبطولة 
مهند الصحن بأن النسخة الثالثة تشهد منافسة 
كبيرة واداء متطورا، وسيتم اختيار فريق ميثل 
اجلالية الس����ورية في منافسات دوري اجلاليات 

مستقبال.

العبو الفريقين قبل بدء المباراة

الكويت تتوج بالبطولة الدولية لـ »قوى المعاقين«


