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غوران يستدعي عادل حمود لقائمة األزرق

الهاجري يشيد بنتائج المعاقين في مبارزة كندا

عبدالعزيز جاسم
كما كان متوقعا، أعاد مدرب االزرق الصربي 
غوران توڤاريتش الى حساباته مرة اخرى العب 
وس���ط الجهراء عادل حمود بعد تألقه االخير 
مع فريقه وحصوله على المركز الثالث بكأس 
سمو ولي العهد، كما ان الجهراء ينافس من اجل 
الصعود الى ال���دوري الممتاز ويتصدر دوري 

الدرجة االولى حتى اآلن.
وكان استبعاد حمود في الفترة الماضية بسبب 
هبوط مستواه وعدم مشاركته مع فريقه الصاباته 
المتكررة، لكن مع نهاية الموس���م الحالي ظهر 
بصورة مميزة. وكان من بين االسماء المطروحة 
ايضا لالنضمام من الجهراء لصفوف المنتخب 

احمد حواس والحارس سطام الحسيني لكن لم 
تتضح الرؤية بالنسبة لهما.

وبقي امام غوران ان يختار 4 اس���ماء اخرى 
في الفترة المقبلة لضمهم، وستكون المنافسة 
ش���ديدة حيث يبرز العب العربي محمد جراغ 
والعب خط وسط كاظمة طارق الشمري والنجم 

الشاب عبدالعزيز المشعان.
كما أن هناك ترددا في اختيار قلب دفاع آخر 
ليكون الى جانب مس���اعد ندا وحسين فاضل، 
ومن بين المرشحين بقوة مدافع العربي أحمد 
الرشيدي، اال ان بروز فايز بندر في الفترة االخيرة 
جعل االمر صعبا على غوران لذلك سيتأنى في 

اعالن االسماء االربعة.

اشاد امني سر نادي املعاقني 
شافي الهاجري بالنتائج املتميزة 
التي حققها العبو املنتخب الوطني 
في بطولة كندا الدولية للمبارزة 
التي اختتمت في مدينة مونتريال 

اخيرا.
وقال الهاجري � في تصريح 
ل���� »كونا« بعد عودة الوفد � ان 
حتقيق العبي املنتخب 4 ميداليات 
في البطول���ة، يعد اجنازا جيدا 
يضاف الى ما حققه ابطال املعاقني 
في البطوالت اخلارجية.واضاف 
ان هذا الفوز جاء ثمرة للجهود 
املتواصلة الت���ي يبذلها النادي 

لالرتقاء بكل االلعاب الرياضية في 
النادي ملواصلة حتقيق النجاحات 
في البطوالت الدولية واالقليمية 

لرفع علم الكويت عاليا.
م���ن جانب���ه، عب���ر الالعب 
عبدالوهاب السعيدي عن سعادته 
مبا حتقق في البطولة التي ضمت 
اعرق الفرق في هذا االختصاص 
مثل فرنسا وايطاليا وبريطانيا 

وكندا الدولة املضيفة.
وقال الس���عيدي، حامل لقب 
بطولة العالم لس���الح »االبيه« 
الذي احرزه عام 2006، ان اشتراك 
الالعبني في هذه البطوالت الكبرى 

سيسهم في ارتفاع مستوياتهم 
الفنية مما يؤهلهم الحراز املراكز 
املتقدمة ف���ي البطوالت القارية 
الفترة  واالقليمية والدولية في 
املقبل���ة. وق���ال ان���ه حقق في 
الفردي في  البطولة برونزي���ة 
سالح »االبيه« وبرونزية الفرق 
في سالح »الفلوريه«. واوضح 
ان البطول���ة اظهرت العديد من 
املواهب التي تبش���ر مبستقبل 
متميز للعبة مثل عبداهلل احلداد 
الذي حقق فضية فردي »االبيه« 
وبرونزية ف���ردي »الفلوريه« 

وميدالية ثالثة في الفرق.

يختار 4 أسماء أخرى في الفترة المقبلة

العربي ينتزع فوزًا ثمينًا من الفحيحيل في »ممتاز اليد«
الكويت يتخطى الصليبخات بصعوبة في ختام الدور األول

)عادل يعقوب(العب العربي يصّوب الكرة مبضايقة دفاع الفحيحيل 

فريق مدرسة إياس بن معاذ حامال كأس البطولة

»الوطنية لالتصاالت« ترعى بطولة 
المدارس الثانوية لكرة القدم

حرصا منها على تعزيز مسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع 
الكويتي عامة والشباب خاصة، أعلنت الوطنية لالتصاالت عن 
رعايتها لبطولة كرة القدم بين 15 مدرسة ثانوية والتي نظمتها 

مدرسة سعيد بن العاص في مشرف.
وفي إطار ه���ذه الرعاية المتميزة م���ن الوطنية لالتصاالت، 
تحدث مدي���ر العالقات العامة عبدالعزيز البالول قائال: »إن دعم 
شبابنا الكويتي أمر حيوي للغاية بالنسبة لنا في الوطنية ونحن 
دائما نبحث ونواصل استكشاف مجاالت وطرق جديدة للحفاظ 
على مصادر اإللهام والحماس���ة لشبابنا، ولعل برنامج الشباب 
الجديد كليا Wink الذي أطلقته الوطنية مؤخرا، لخير دليل على 
ذلك، فهو مصمم خصيصا لفئة الشباب، حيث يخدم متطلباتهم 

واحتياجاتهم في حزمة واحدة«.
من جهته، أعرب س���عيد الفرحان مش���رف مدرسة سعيد بن 
العاص عن تقديره لرعاي���ة الوطنية لالتصاالت لهذه البطولة، 
مشيدا بدورها الدائم في رعاية كل المناسبات المتعلقة بالشباب 
الكويت���ي، الذين هم ركائز الحاضر والمس���تقبل، كما أثنى على 
التزامها ببناء مستقبل كويتي قوي دون أن تدخر جهدا في تحقيق 

ذلك على حد تعبيره.
وخالل المباراة النهائية كرمت مدرس���ة س���عيد بن العاص 
الوطنية لرعايتها لبطولة المدارس الثانوية، كما تم تكريم الفائز 
بالبطولة، وقد احتل المركز األول مدرس���ة اياس بن معاذ، وكان 
المركز الثاني من نصيب مدرسة سعيد بن العاص، بينما احتلت 

مدرسة محمد الموسوي المركز الثالث.

فازت بها »إياس بن معاذ«

عالمية متفرقات المونديال أخبار

وصف الرئيس الشرفي لنادي بايرن ميونيخ االملاني 
كارل هاينتس رومينيغه مدرب الفريق الباڤاري احلالي 
الهولن���دي لويس ڤان غال بأنه افضل مدرب اس���تعان 
بخدماته النادي منذ ان تولى رومينيغه نفس���ه منصبا 

اداريا عام 1991.
كشفت صحيفة »ليكيب« الرياضية الفرنسية، ان مرسيليا 
الذي يقف على مشارف احراز لقبه االول في الدوري الفرنسي 
لكرة القدم منذ 18 عاما، يسعى الى جتديد عقد مدربه ديدييه 

ديشان لفترة طويلة.
اكد مهاجم منتخب املغرب ونادي بوردو الفرنسي 
مروان الش���ماخ انتقاله رس���ميا الى صفوف ارس���نال 
االجنليزي في نهاية املوسم احلالي. وجاء تأكيد الشماخ 

في تصريح لصحيفة »ليكيب« الفرنسية.
قالت وسائل إعالم اسبانية أن البرتغالي ميغيل، الظهير 
األمين لڤالنس��يا االسباني، صدم س��يدتني من كبار السن 
بسيارته.كان ميغيل يقود سيارته متجها الى ملعب التدريب 
عندما وقع احلادث. مت نقل الس��يدتني إلى املستشفى حيث 

تعرضتا إلصابات طفيفة.
عني االحتاد الكولومبي لكرة القدم هرنان داريو غوميز 
مدربا جديدا ملنتخب بالده ملدة 4 سنوات. وسبق لغوميز 
)54 عاما( ان شغل هذا املنصب من 1995 الى 1998، وهو 

العام الذي قاد فيه منتخب بالده في مونديال فرنسا.

االفتتاح الضخم في جوهانسبرغ يوم العاشر من يونيو املقبل، في 
مقدمتهم أسط��ورة ال��جاز في ج��نوب أفريق��يا هي���وج ماسكييال 
وفري�قا فريش���لي ج��راوند والف��ائز بجائزة جرامي س���ويتو 
جوسبل، باال�ضافة الى املغنية الك����ولومبية ش��اكيرا واألميركية 

اليشيا، ومجموعة من املطربني العامليني واحملليني.
كذلك ان�ض��م حل��فل االفتت��اح جن��م الهيب هو الصومالي 
كنعان وكورس من املغ��ن��يني الش���باب من س���ويتو، بجانب 
فريق بالك ايي�د ب�يز األمي�رك���ي والع�ديد من م��ط��ربي غرب 

أفريقيا.

30 العبًا في القائمة المبدئية لپاراغواي
أكد األرجنتيني خيراردو مارتينو املدير الفني ملنتخب پاراغواي 
أنه من املمكن أن تتضمن قائمة الفريق في كأس العالم أي العب، 
ولم يس���تبعد إجراء تعديالت على القائمة املبدئية التي أعلنها 

والتي تضم 30 العبا.
وقال مارتينو »اجلميع يستحقون فرصة في املنافسة على 
نيل مكان حتى اللحظة األخيرة«. تاركا باب األمل مفتوحا أمام 

اجلميع.
كان أبرز ما في قائمة ال� 30 املعلنة اسم املهاجم لوكاس باريوس 
هداف بوروسيا دورمتوند األملاني الذي ولد في األرجنتني لكنه 

يحمل جنسية پاراغواي.

اصطحاب ليمان، إال في حال اختياره كحارس أساسي.
واعرب عن ثقته في احلارس���ني اآلخرين للمنتخب مانويل 
نوير وتيم فيسبه واقترح ايضا ضم يورغ بوت حارس مرمى 

بايرن ميونيخ كحارس بديل.

مطربون محليون لحفل االفتتاح 
أعلن منظمو املونديال ضم املزيد من فناني البالد إلى حفل 

توريس قد يغيب أمام سويسرا
ذكر طبيب ن����ادي ليڤربول االجنليزي لك����رة القدم بيتر 
بروكنر ان املهاجم الدولي االسباني فرناندو توريس قد يغيب 
عن مباراة اسبانيا االولى في مونديال 2010 في جنوب افريقيا 

في 16 يونيو ضد سويسرا.
واكد د.بروكنر ان توريس الذي خضع منذ يناير لعمليتني 
جراحيتني في الركبة آخرهما الشهر املاضي، »يتقدم بسرعة 
مذهلة في عملية اعادة التأهيل وهو متحفز جدا مثل كل اعضاء 
الكادر الطبي هنا، واذا كان هناك من العب يس����تطيع الشفاء 

من اصابة فانه بالتأكيد هو«.

بكنباور: عودة ليمان ستكون مفيدة 
أكد أسطورة الكرة األملانية فرانتس بكنباور أن عودة احلارس 
املخضرم ينز ليمان )40 عاما( حلراس���ة مرمى منتخب أملانيا 
س���تكون مفيدة في حال جعله احلارس األساس���ي للمنتخب، 
وقال بكنباور الرئيس الش���رفي لنادي بايرن ميونخ لصحيفة 
»بيل���د« إن ليم���ان صاحب أكبر خبرة بني ح���راس املرمى في 
أملانيا، فضال عن أدائه الطيب ف���ي كأس العالم 2006 وبطولة 

األمم األوروبية 2008.
ونصح املدي���ر الفني ملنتخب املاكينات، يواكيم لوف، بعدم 

خالد عجب دخل التصنيف العاملي ألفضل الهدافني

بكنباور يطالب بعودة ينز ليمان

الترتيب بعد انتهاء الدور األول
النقاطلعبالفريق

58الفحيحيل
57العربي
57الكويت
54الساملية

52الصليبخات
-5الشباب

الشوط الثاني من خالل انطالقاته 
السريعة وتسجيل 4 أهداف عن 

طريق الهجوم املرتد.
ولم يتأثر العربي بطرد العب 
الدائرة حسني الشطي ألن املطوع 
كان جاهزا له���ذا املركز ليلعب 
مبهارة واألهم لعب املطوع بتأن 
وكان يع���رف متى يهدئ اللعب 
وهذا ما رجح كفة األخضر حتى 

النهاية.
وفي اللقاء اآلخر الذي جمع 
الكوي���ت م���ع الصليبخات كاد 
األبيض يضع نفس���ه في موقع 
محرج عندم���ا لم يقدم العرض 
املنتظر منه في الش���وط األول 
العتيبي عن  وغ���اب مش���اري 
خطورته واضطر املدرب الستبدال 
عبداهلل الغربللي لعدم تركيزه 
واش���راك علي امل���ذن في اخلط 
اخللفي ليوجد نوعا من التوازن، 
فيما كان ح���ارس الصليبخات 
ترك���ي اخلالدي ف���ي قمة تألقه 
وهذا ما ساعد الصليبخات على 
التقدم بع���د ظهور فواز عباس 
مبستوى جيد إلى جانب مشاري 

طه وحسني جابر.
وفي الش���وط الثان���ي تأثر 
الصليبخات بإيقاف تركي اخلالدي 
دقيقتني العتراضه مع تألق واضح 
جلناح األبيض جاسم محمد ما 
أدى إلى تقليص الفارق، مع دخول 
مدرب الكويت في مقامرة بإشراكه 
حارسا حتت 16 سنة عبدالعزيز 
الدخيل الذي أبلى بالء حس���نا 
لتنجح املغامرة ويصطاد الكويت 
منافس���ه الصليبخات بتحقيق 
التعادل األول 27-27 ثم يتقدم 

الى نهاية املباراة.
وتقام الي���وم 3 مباريات في 
اجلولة السادس���ة حيث يلتقي 
الفحيحي���ل م���ع الش���باب في 
الرابعة والنصف ويلعب العربي 
مع الكويت في السادس���ة مساء 
ويلتقي الساملية مع الصليبخات 

في السابعة والنصف.

حامد العمران
أش���عل العربي املنافس���ة 
بالدوري املمتاز لكرة اليد بعد 
تغلبه على الفحيحيل 30-32 
)الشوط األول 15-10( في اللقاء 
املثير الذي جرى أول من امس 
على صالة الشهيد فهد االحمد 
في الدعية ف���ي ختام املرحلة 

األولى من الدوري.
ورغم خسارة الفحيحيل اال 
انه بقي ف���ي الصدارة برصيد 
العربي  اقت���رب  8 نقاط فيما 
وبات على بع���د نقطة واحدة 
فقط برصي���د 7 نقاط وتبقت 
مرحل���ة كامل���ة مكونة من 5 

مباريات.
وفي لقاء آخر حقق الكويت 
فوزا صعبا على الصليبخات 
30-29 بعد مباراة دراماتيكية 
حيث استطاع األبيض أن يحول 
تأخره بفارق وصل إلى 8 أهداف 
لفوز بعد هدف قاتل من صانع 
العاب االبيض عبداهلل اخلميس 
الذي سجل هدف التقدم في آخر 
الكويت  5 ثوان وبذل���ك رفع 
رصيده إلى 7 نقاط مش���اركا 
العربي في املركز  الثاني فيما 
خرج الصليبخ���ات من دائرة 
املنافسة بعد ان جتمد رصيده 

عند نقطتني.
أما لقاء القم���ة الذي جمع 
الفحيحيل فكانت  العربي مع 
لالخضر الكلمة العليا فيه بعد 
األداء القوي واملتقن من الفريق 
بقيادة املدرب التونسي الشاذلي 
القاي���د ال���ذي وض���ع اخلطة 
الهدف  إلى  املناسبة للوصول 
حيث دافع العربي بطريقة 0-6 
مع االعتماد على عنصر الطول 
الوس���ط بوضعه  في منطقة 
صالح انس وسلمان الشمالي 
وعبدالعزيز يالوس جنبا إلى 
جنب إضافة إلى الثقة الكبيرة 
الذي  في احلارس مهدي خان 
تألق وقدم مستوى الفتا وكان 

عبدالعزيز جاسم 
حقق مهاج���م الكويت خالد عجب 
طفرة كبيرة بدخوله التصنيف الدولي 
للهدافني ألول مرة، حيث قفز الى املركز 
الثامن بعد تسجيله 6 أهداف في كأس 
االحتاد اآلس���يوي في مباراتني شارك 
فيهما مع االبيض أمام الهالل الساحلي 
اليمني، اذ سجل هدفني ومع تشرشل 

الهندي سجل 4 أهداف.
وجاء عجب خل���ف كل من مهاجم 
الشباب السعودي االنغولي فالڤيو ب� 
8 أهداف ومهاجم الريان القطري فابيو 
سيزار 8 أهداف ثم السوري عبدالرزاق 
احلسينب )7 اهداف(، واملصري محمد 
ناجي »ج���دو )6 أهداف( والبحريني 
اسماعيل عبداللطيف ايضا )6 اهداف(، 
وتس���اوى عجب مع مهاجم برشلونة 

ليونيل ميسي بنفس الرصيد.
ورمبا يتساءل البعض ملاذا يتفوق 
العب على آخر وهما بنفس الرصيد من 
االهداف؟ والس���بب هو ان التصنيف 
يعتم���د اوال على ع���دد االهداف التي 

أحرزها الالعب مع منتخب 
بالده، ثم مع مش���اركة 
كل العب مع فريقه في 
بطولة قارية وبالتالي 

يوضع من يسجل اهدافا 
مع منتخبه قبل الالعب 
الذي يسجل مع فريقه 
في حال تس���اويهما في 

عدد االهداف.
القائمة جاء  وضمن 

مهاجم االزرق وكاظمة يوسف 
ناصر في املركز ال���� 15 عامليا متفوقا 
على مهاجم القادسية بدر املطوع ب� 6 
مراك���ز الذي جاء في املركز ال� 21 على 
الرصي���د من االهداف،  العالم بنفس 
لكن أهداف املطوع جميعها جاءت من 
مشاركة الفريق بكأس االحتاد اآلسيوي 
بينما ميلك ناصر هدفني مع االزرق و3 
بكاس االحتاد اآلس���يوي، لذلك تفوق 
على املطوع. وجاء العب القادسية احمد 
عجب ف���ي املركز ال� 36 عامليا برصيد 

4 أهداف. 

ناصر في المركز الـ 15 والمطوع 21 وأحمد عجب 36 عالميًا

 عجب ثامن هدافي العالم
متساويًا مع ميسي

الشخصية وقد تكون عودة العبي 
العربي السريعة إلى الدفاع عاجل 
في فقدان العبي الفحيحيل التركيز 
خاصة في بداية املباراة بعد تخلف 
الفريق بف���ارق 6 أهداف، وكان 
يجب استغالل مهارة سعد سالم 
في اجلناح األمين بدال من اللعب 
في اخلط اخللفي لفتح اللعب فيما 
كانت تصويبات فهد ربيح غير 
محكمة، ولم يظهر مشاري صيوان 
باملستوى املطلوب كما ان طريقة 
0/6 الدفاعية أفقدت العب الدائرة 

سعد العازمي خطورته.
في الش���وط الثان���ي واصل 
العرب���ي انطالقته واعاد الفارق 
الى 6 أه���داف بعد تقليصه إلى 
هدفني فقط وكان اجلناح األيسر 
ط���الل عب���اس كلمة الس���ر في 

باملرصاد لتصويبات الفحيحيل 
من خارج التسعة أمتار.

وما ُيحسب للعربي ومدربهم 
أنهم بادلوا الفحيحيل نفس السالح 
وهو السرعة في حتويل اللعب 
من الدفاع الى الهجوم في محاولة 
للوصول الى مرمى احلارس مبارك 
الطرق وجنح  سلطان بأس���رع 
صالح انس ويالوس في تنفيذ 

الهجوم املرتد بكفاءة عالية.
اما في اجلانب الهجومي فوضح 
التحفيز اجليد من العبي العربي 
بقيادة صانع االلعاب عبدالعزيز 
املط���وع الذي كان ميزان اللعب 
الهجومي من خالل تنويعه اللعب 
الذي  التكتيكي  وتنفيذ اجلانب 
غالبا ما ينته���ي عند علي مراد 
الذي كان في قمة عطائه من خالل 

يكن اجلناحان عبداهلل مصطفى 
وحسني الشطي مبستواهما ولعب 
حسني حبيب على فترات واجاد 

تنفيذ اجلانب التكتيكي.
أما العبو الفحيحيل فلم يكونوا 
في مس���تواهم فكثرت االخطاء 

حتركه الصحيح وتصويباته التي 
ال تص���د وال ترد مع قيام العب 
الدائرة حس���ني الشطي مبهامه 
على أكمل وجه وظهر الشمالي 
على فترات من خالل تصويباته 
من خارج التسعة أمتار فيما لم 


