
الخميس 3 يونيو 2010   37رياضة

عبدالعزيز جاسم
هبط نادي الكويت 24 مركزا في 
التصنيف العاملي اجلديد حسب 
موقع االحت���اد الدولي للتأريخ 
واإلحصاء لكرة القدم لشهر مايو 
املاضي ليصبح األبيض باملركز 
ال���� 126 عامليا بع���د أن كان في 
الشهر املاضي باملركز  تصنيف 
ال� 102، بينما تقدم القادسية 6 
مراكز ليصبح في املركز ال� 220 
عامليا بعد أن كان باملركز ال� 226 
واحتل الكويت املركز الثالث عربيا 
خلف الهالل السوداني والكرامة 
السوري والسابع آسيويا بينما 
جاء القادس���ية في املركز ال� 22 

آسيويا.
وجاء الهبوط الكبير للكويت 
في مركزه بس���بب خروجه من 
ل���كأس االحتاد  الثاني  ال���دور 
اآلس���يوي لكرة الق���دم على يد 
االحتاد السوري بركالت الترجيح 
ما أفقده فرصة دخوله إلى قائمة 
املائ���ة الكبار الت���ي كان قريبا 
منها وعلى بعد مركزين الشهر 
املاضي وكذلك لقبه الذي حصل 
عليه في املوسم املاضي بنفس 
املسابقة ومن املتوقع أن يتراجع 
الكويت إلى مراكز متأخرة عامليا 
وآس���يويا كونه لن يخوض أي 
مشاركة خارجية معترف بها إال 
بعد انقضاء النسخة احلالية من 

كأس االحتاد اآلسيوي.
وعلى اجلان���ب اآلخر، جند 
الفرصة مواتية لدى القادس���ية 
لتحسني مركزه والذي ارتفع 6 
مراكز بس���بب تأهله إلى الدور 
ربع النهائي م���ن كأس االحتاد 
اآلسيوي بعد تغلبه على تشرشل 
الهندي 2-1 في الدور الثاني لذلك 
سيكون األصفر على موعد مع 
ارتفاع تصنيفه في حال مواصلته 
البطولة وفوزه  للمش���وار في 
باللقب الذي يب���دأ ذهابا في 14 

سبتمبر املقبل بالدور ربع النهائي 
أمام تاي بورت التايلندي ثم إيابا 

بالكويت 21 من نفس الشهر.
لكن الغريب في التصنيف 
هو عدم وج���ود كاظمة ضمن 

األردن في الدور الثاني ووصوله 
حاليا إلى ربع النهائي في كأس 
االحتاد االسيوي الذي سيلتقي 

به مع االحتاد السوري.
وهنا تصنيف األندية اآلسيوية 

القائمة التي حتمل أفضل 350 
مركزا على العالم بعد أن كان 
بها في تصنيف الشهر السابق 
باملركز ال� 350 على الرغم من 
تأهل كاظمة على حساب شباب 

حتى املركز ال� 22:
بوهانغ الكوري )61(، الكرامة 
الس���وري )103(، سيونغنام 
الكوري )113(، كاشيما الياباني 
الڤيتنامي  )114(، بيكامك���س 

االوزبكي )165(، تش���ونبوك 
الكوري )168(، كاوزاكي الياباني 
)173(، الغرافة القطري )177(، 
الس���عودي )177(،  االحت���اد 
سباهان اإليراني )181(، جنوب 

)124(، بونيودك���ور االوزبكي 
)125(، الكوي���ت )126(، غامبا 
اوساكا الياباني )126(، الهالل 
الرف���اع   ،)139( الس���عودي 
البحرين���ي )143(، باختاكور 

الص���ني هونغ كون���غ )177(، 
سامسونغ الكوري )185(، ذوب 
اهان اإليران���ي )192(، دا نانغ 
الڤيتنامي )194(، الريان القطري 

)208(، القادسية )220(.

األبيض السابع واألصفر الـ 22 في تصنيف األندية اآلسيوية

الكويت يتراجع 24 مركزاً والقادسية يتقدم 6 مراكز عالمياً

عبدالقادر النجار

جمال الكاظمي يقدم درعا إلى الشاذلي القايد

العازمي واحلشاش يوقعان العقد مع املدربني غلوم وطه

القادسية تقدم في تصنيف االحتاد والكويت تراجع

 الحقان: القادسية يعسكر في »6 أكتوبر«

هل يحرس األخوان الفضلي الكويت؟

عبدالعزيز جاسم 
قال مشرف الفريق األول بنادي القادسية عبداهلل احلقان ان اجلهازين 
الفني واإلداري للفريق اعتمدا مدينة 6 أكتوبر في القاهرة ملعسكر األصفر 
الذي س��ينطلق في 19 أو 20 يوليو املقبل وحتى 8 من أغس��طس، مشيرا 
الى أن االختيار جاء بعد دراس��ة دقيق��ة ومتأنية من قبل اجلهازين الفني 
واالداري.  وأش��ار احلقان الى ان املعسكر سيتخلله 4 مباريات جتريبية 
مع فرق متنوعة املس��توى حيث يرغب امل��درب محمد إبراهيم في اللعب 
بطريق��ة تدريجية م��ن األضعف حتى األقوى كي يس��تفيد من املباريات 
بالشكل املطلوب حيث لن يس��تفيد الفريق إن لعب 4 مباريات قوية وهو 
ف��ي بداية اإلع��داد. وبني احلقان أن التجميع األولي للفريق س��يكون في 
الكوي��ت 10 يوليو املقبل حيث يعود جميع الالعبني من إجازاتهم باإلضافة 
إل��ى املصابني وهما فايز بن��در الذي أجرى عملية جراحي��ة بالركبة قبل 
يوم��ني وفهد األنصاري الذي يتلقى حاليا العالج الطبيعي في لبنان بينما 
س��يغيب حتى منتصف املوس��م فيصل العنزي بس��بب إصابته بالرباط 

الصليبي وبالتالي فانه لن يعود بأقل من 6 أشهر. 
وأضاف احلقان أن هناك 3 العبني عادوا لقائمة األصفر وهم مس��اعد 
ندا وعبدالرحمن املوس��ى ونواف املطيري ولم نتحدث بش��ان مصير أو 
انتقال أي العب خارجيا أو محليا ألنه س��ابق ألوانه وجلنة املس��ابقات لم 
حتدد حتى اآلن العدد املس��موح تسجيله بقائمة كل فريق وكذلك امكانية 
لعب دوري حتت 21 والذي سيجعل القائمة أكثر مرونة لكي ال يتم تصعيد 
أكث��ر من العب من حت��ت 19، مضيفا بأن املهاجم محمد راش��د العتيبي 
ال��ذي كان يلعب في صفوف النصر املوس��م املاضي حر ولديه احلق في 
االنتقال ألي فريق يرغب به. من جانب آخر، أعلن امني سر القادسية وليد 
األنصاري ان مكرمة صاحب السمو األمير ألبنائه الالعبني تبلغ ألف دينار 

لكل العب وستحول إلى حسابات الالعبني األسبوع املقبل.

مبارك الخالدي
علم��ت »األنباء« ان مفاوض��ات جادة بني ناديي الكوي��ت وكاظمة قد 
وصل��ت ال��ى مراحلها النهائية النتق��ال حارس مرم��ى »البرتقالي« احمد 
الفضلي الى »االبيض« لينضم الى ش��قيقه املخضرم خالد الفضلي الذي 
من املتوقع ان يعلن اعتزاله رس��ميا املوس��م املقبل. وقد تساهم العالقات 
املتميزة بني الناديني في جناح »االبيض« الساعي للبحث عن حارس مرمى 
صغير الس��ن ومتمكن من الناحية الفنية حلراسة عرين الفريق للسنوات 
املقبل��ة في ظل اص��رار الفضلي الكبير على االعتزال وفش��ل محاوالت 
االدارة في احلصول على توقيع احلارس خالد الرش��يدي الذي انتقل الى 
العربي وهو مؤشر على عودة احلارس شهاب كنكوكي الى ناديه االصلي 

كاظمة بعد انتهاء فترة اعارته الى العربي.

الجهراء يفاضل بين مدربين برازيلي وصربي

العربي يكّرم مدرب »اليد« القايد

الصليبخات يجدد عقد غلوم

رقم جديد لدهش في »الغران بري«

»السيارات« ينظم بطولة االستعراض الحر غدًا

العام  الس���ر  ام���ني  اعل���ن 
القوى محمد  املس���اعد أللعاب 
العتيب���ي ان البطل فواز دهش 
العب املنتخب الوطني س���جل 
رقما قياسيا كويتيا جديدا في 
سباق 110م/ح في بطولة اجلائزة 
الكبرى اآلسيوية »الغران بري« 
املقامة حاليا في الهند واستطاع 
البطل دهش تس���جيل 13.68ث 
الثاني وامليدالية  املركز  محققا 
الفضية ناس���خا الرقم السابق 
البطل  13.83ث واملسجل باسم 

عبدالعزيز املنديل.
وقال العتيبي ان الرقم الذي 

س���جله البطل دهش قريب من 
الرقم الذي سجله العب الصني 
جي واي احلاصل على املركز االول 
في نفس السباق وهو 13.67ث، 
اجلدي���ر بالذك���ر أن البطول���ة 
املذكورة تقام مبدينة بيون بالهند 
ومبشاركة 22 دولة وسيشارك 
الالعب املذكور في بطولة اخرى 
تقام بتاريخ 2010/6/5 في مدينة 

بنغالور بالهند.
وقد اش���اد العتيبي بالبطل 
دهش والرقم الذي سجله وهذا 
يدل على تطور مستوى الالعب 
الذي بفضل عزميته واصراره 

عل���ى حتقيق افض���ل النتائج 
البط���والت اخلارجية، كما  في 
اشاد العتيبي باملدرب فالدميير 
سيمانوف املشرف على تدريب 
الالعب حيث اثبت جدارته في 
ارقام جديدة من خالل  حتقيق 
الالعب���ني الذين يش���رف على 
تدريبه���م ويعتبر م���ن افضل 
املدربني في الس���رعات بالقارة 

اآلسيوية.
ق���ال العتيبي ان الرقم الذي 
س���جله البطل دهش قريب من 
رقم التأهيل لبطولة العالم وهو 

13.62ث.

ينظم نادي الس���يارات والدراجات اآللية غدا 
اجلمعة بطولة االستعراض احلر للسيارات على 

حلبة جابر األحمد الدولية. 
 وأع���رب رئيس النادي الش���يخ أحمد الداود 
في تصريح ل� )كونا( عن أمله في أن تؤدي هذه 
البطوالت التي ينظمها النادي خالل فترة الصيف 
غرضها في اشغال وقت الشباب بصورة إيجابية 
وأن تكون فرصة لهم ملمارسة هواياتهم في إطار 

آمن ومراقب بالصورة السليمة.
 وأوضح الداود ان بطولة االس���تعراض احلر 
للسيارات التي ستنطلق في الرابعة عصرا ستكون 
مقس���مة الى 3 فئات هي الس���يارات الرياضية 

والش���احنات الصغيرة وسيارات الدفع الرباعي 
)اجليبات(.

 وأضاف ان هذه البطولة تعتبر إكماال ملشوار 
النادي في س���بيل خلق أماكن آمنة لفئة الشباب 
لكي ميارسوا هواياتهم في مكان آمن وبعيدا عن 
مخاطر الش���وارع وحتى ال يتسببوا في إزعاج 

اآلخرين.
 ودع���ا كل الهيئات واملؤسس���ات احلكومية 
ومؤسس���ات القطاع اخلاص الى دعم نش���اطات 
الن���ادي بصورة عامة خصوص���ا تلك التي تقام 
خالل فترة الصيف ملا فيه من دعم مؤثر للشباب 

بالصورة املطلوبة واملأمولة من قبل اجلميع.

جدد مجلس إدارة نادي الصليبخات رس���ميا 
للجهاز الفني لكرة اليد بقيادة املدرب الوطني خالد 
غلوم ومساعده عباس طه بعد توقيع عقد ملدة موسم 
مساء أول من امس، وحضر التوقيع رئيس نادي 
الصليبخات د. مساعد العازمي وامني السر مساعد 

احلشاش واملدربان خالد غلوم وعباس طه.
وبعد التوقيع صرح رئيس النادي د. مساعد 
العازمي بان التجديد لغلوم وطه جاء بعد قناعة 
مجلس اإلدارة ببقائهما واستمرارهما مع الفريق 
خصوصا انهما حققا للنادي الكثير خالل املوسم 
املاضي بعد إحرازهما لقب كأس األندية االسيوية 
والدوري احمللي وبطولة اخلليج لألندية، وتابع 

العازمي ان اجلهاز الفني للصليبخات من افضل 
األجهزة التي تس���تطيع قيادة اي فريق ملنصات 
التتويج ولوال مس���ألة ايقاف النشاط الرياضي 
لشارك الصليبخات في بطولة أندية العالم والتي 
أقيمت مؤخرا في الدوحة وحلقق فيها احد املراكز 
الثالثة ملا ميلكه الفريق من العبني أقوياء وأصحاب 

خبرة.
وأكد العازم���ي ان ن���ادي الصليبخات ماض 
في تطوير النادي من املنش���آت واألجهزة ملا في 
مصلحة وخدمة العبي الفرق املختلفة، واشار الى 
ان مجلس اإلدارة مس���تمر في تكرمي الفرق التي 

حتقق اجنازات.

»التربية« بطل كأس الوزارات للسلة
انتزع فريق وزارة التربية كأس الوزارات والهيئات 
احلكومية لكرة السلة اثر فوزه املثير على احلرس 
بنتيجة 71 � 70 في ختام البطولة على صالة نادي 
الصليبخات في آخر بطوالت الوزارات هذا املوسم. 

وجاء فريق قطاع النفط في املركز الثالث.
وجاءت املباراة اخلتامية بني التربية واحلرس 
مثيرة ومسك ختام املوسم وحسمها التربية بفارق 
نصف سلة في الثواني االخيرة ليطيح باحلرس الذي 
حاول تعزيز رصيده من البطوالت هذا املوسم، غير 
ان التربية حرم احلرس من مراده واحرز املركز االول. 
وقام رئيس اللجنة الفنية لس����لة الوزارات مساعد 
العازمي بحضور اعضاء اللجنة واملس����ؤولني في 
التربية واحلرس بتسليم كأس البطولة وميداليات 

املركز االول الى العبي التربية، وتسلم العبو احلرس 
ميداليات املركز الثاني وامليداليات البرونزية لالعبي 

قطاع النفط.
وقدم����ت اللجنة املنظمة درع����ا تذكارية الحتاد 
الس����لة على تعاونه مع اللجن����ة ودرعا اخرى الى 
املس����ؤولني في نادي الصليبخات ملس����اهمتهم في 

جناح البطولة.
واثنى رئيس اللجنة الفنية مساعد العنزي على 
جهود الفرق املش����اركة وهنأ التربية على فوزه في 
البطولة التي شهدت جناحا كبيرا هذا املوسم بفضل 
اجلهود القيمة لوس����ائل االعالم املختلفة وتعاون 
االندية واالحتادات مع اللجان الفنية لاللعاب متمنيا 

التوفيق للجميع في البطوالت املقبلة.

قام رئي����س واعضاء مجلس 
ادارة النادي العربي بتكرمي مدرب 
الفريق االول لكرة اليد التونسي 
الش����اذلي القايد، وذلك مبناسبة 
بالن����ادي وقضائه  انتهاء عمله 
ألكثر من ثالث سنوات ساهم في 

تأسيس القاعدة االساسية للعبة 
وأس����هم في حصد املراكز االولى 
في جميع البطوالت. ومتنت ادارة 
الن����ادي التوفي����ق للقايد بعدما 
العربي  كسبوه كصديق للنادي 
ولن يتم االس����تغناء عن خبرته 

سواء بالسؤال أو املشورة.
التكرمي استحسان  وقد القى 
املدرب وهذا ليس بش����يء غريب 
عن رئيس واعضاء مجلس االدارة 
ليشكرهم على هذا التكرمي، مؤكدا 

انه غير مستغرب.

مبارك الخالدي
أنه���ى مجل���س ادارة نادي 
اجلهراء املعني، دراس���ة السير 
الذاتية لعدد من املدربني للتعاقد 
مع م���درب للفريق االول لكرة 
القدم خلفا للبوسني زياديتش 

الذي انتقل الى الساملية.
وجت���ري املفاضل���ة حاليا 
بني مدربني اثنني هما برازيلي 
وصربي، حيث يتمتع كل منهما 
بسيرة ذاتية متميزة، تدل على 
خبرة طويلة، ونتائج متميزة 

مع االندية التي دربها.
وقال نائ���ب رئيس مجلس 

االدارة منير الفارس: اننا ضحينا باملدرب السابق 
زياديتش الذي ساهم في تأهل الفريق الى الدوري 
املمتاز من اجل احلصول على خدمات مدرب افضل 
يتناسب وامكانات العبينا، السيما ان لدى مجلس 
االدارة والالعبني اصرارا على الظهور بشكل متميز 

في املوسم املقبل.

وأشار الى ان القيمة املالية 
امل���درب اجلديد  للتعاق���د مع 
ستتجاوز السقف الذي حتدث 
امر  اثناء بحث  عنه زياديتش 
التجديد ل���ه، فطلبات املدربني 
املعروضني أمامنا جتاوزت 5000 
دينار راتبا شهريا، ولن نبخل 
على العبي اجلهراء مبدرب ذي 
كفاءة عالية يس���اهم في صقل 
موهبتهم، ويكون خير معني لهم 
في منافسات املوسم املقبل، ولن 
ننظر للشرط املالي بقدر ما يهمنا 

الكفاءة الفنية للمدرب.
ولفت الفارس الى ان االحداث 
الرياضية املتسارعة، هي السبب في ارجاء حفل 
تكرمي الفري���ق االول، وقال: ان الترتيبات املعدة 
س���لفا، كانت تقضي بإع���داد حفل مميز لالعبني 
مبشاركة أهالي املنطقة، اال ان القرارات االدارية 
االخيرة في الوسط الرياضي، ألقت بظاللها على 

الترتيبات، االمر الذي أدى لتأجيل احلفل. 

منير الفارس

الفهد ينعي الشطي

تأجيل بطولة 
شباب السلة العربية

نعى رئيس مجلس احتاد الكرة الشيخ طالل الفهد باسمه ونيابة 
عن أعضاء مجلس االدارة واألسرة الكروية فقيد كرة القدم املغفور 
له حسن الش���طي والذي انتقل الى جوار ربه بعد مسيرة رياضية 

حافلة.
وأش���اد الفهد مبا قدم���ه الفقيد من جهد وعطاء خالل مس���يرته 
الكروية منذ ان كان العبا في املنتخبني الوطني والعسكري وتقلده 

نائبا لرئيس احتاد الكرة سابقا.
وأكد الفهد أن األس���رة الكروية لن تنسى أولئك الذين بذلوا من 
جهدهم وعرقهم الكثير من أجل بلدهم الكويت وحرصهم على متثيل 
وطنهم وسيتذكره اجلميع العبا ومس���ؤوال ناجحا تقتدي بأمثاله 

األجيال جيال بعد جيل.
وتضرع الفهد الى البارئ جّل���ت قدرته ان يتغمد فقيدنا الغالي 
بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وان يلهمنا وذويه الصبر 

والسلوان.

يحيى حميدان
قررت اللجنة املنظمة للبطولة العربية للشباب في كرة السلة 
تأجيل اقامة البطولة التي كان���ت مقررة من 14 حتى 24 يوليو 
املقبل حتى إشعار آخر وذلك لكثرة طلبات االعتذار التي تلقتها 

اللجنة من قبل العديد من املنتخبات العربية املشاركة.
وكان من املق������رر ان يش���ارك أزرق ش���ب������اب الس���لة في 
البطولة املذك���ورة، اال ان »فاك���������س« تأجي�����ل البطول�������ة 
وصل في الوقت الذي كان االحتاد يعقد اجتماع�����ا مع الالعبني 
ال� 20 املختارين في القائمة االولية أمس االول، االمر الذي جعل 
احتاد اللعبة يبلغ الالعبني بعدم اقامة التدريبات التي كان مقررا 

انطالقها اليوم.
الى ذلك، طلب احتاد الس���لة من الالعبني ال� 30 املختارين في 
قائمة املنتخب االول ض���رورة احلضور الى مبنى احتاد اللعبة 
يوم السبت املقبل لش���رح خطة اعداد الفريق للبطولة العربية 

املقررة في اكتوبر املقبل بالعاصمة اللبنانية بيروت.

النجار يشيد بإنجاز بوربيع
أشاد رئيس اللجنة البحرية 
البحري عبدالقادر  النادي  في 
النجار باإلجن���از الكبير الذي 
حققه بطل العالم والكويت في 
الدراجات املائية محمد بوربيع 
من خالل ف���وزه بلقب بطولة 
املائية  اإلم���ارات للدراج���ات 
للسنة الثالثة على التوالي في 
الس���توك 1600 سي سي  فئة 
ووسط منافسة كويتية شديدة 
من زميل���ه املتألق محمد الباز 
الذي احتل الترتيب الثاني ولقب 
الوصيف في البطولة فيما جاء 
املصنف العاملي وبطل الكويت 
السابق املخضرم عبدالرحمن 

البدر في املركز الثالث.
النجار ان اإلجنازات  وقال 
والنتائج املشرفة التي حققها 
بوربيع والباز والبدر الى جانب 
بقية أبطال الكويت، تؤكد في 
الوقت نفس���ه احلاجة املاسة 
لتق���دمي كل أوجه التش���جيع 
والدعم لهم لرفع اسم الكويت 
عاليا ف���ي جمي���ع البطوالت 
والس���باقات وعل���ى مختلف 

األصعدة.
اللجنة  النجار ان  وأضاف 
الفترة  ستكثف نش���اطها في 
احلالية لتنظيم سباقات الكويت 
هذا املوسم مؤكدا حرصها الكامل 
على اختيار املواعيد املناسبة 
السباقات وفقا حلاالت  إلقامة 
البحر والتنس���يق مع برامج 
النادي خاصة املتعلقة بأنشطة 
التراث البحري، ومراعاة حلول 

شهر رمضان املبارك.


