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الكويت والقادسية يصطدمان اليوم في صراع على النقاط الثالث

األميركي ايرا كالرك سيكون في مهمة صعبة إليقاف خطورة عبداهلل الصراف

مهدي القالف ضمن قائمة األزرق في معسكر أملانيا

الفحيحيل في مواجهة صعبة
أمام القادسية في »اليد«

أزرق اليد يغادر إلى ألمانيا

حامد العمران
تشهد صالة الشهيد فهد االحمد لكرة اليد في الدعية 
اقام���ة 3 مباريات في اطار منافس���ات املجموعة األولى 
للبطولة التنشيطية حيث يلتقي في اللقاء االول الفحيحيل 
املتصدر )4 نقاط( مع القادسية )3( في الرابعة والنصف 
فيما يلعب في اللقاء الثاني الساحل )نقطتان( مع خيطان 
في السادسة مساء وفي اللقاء الثالث يتقابل اجلريحان 

الصليبخات والشباب في السابعة والنصف.
ويعتبر اللقاء االول الذي يجمع الفحيحيل مع القادسية 
االكثر اثارة واهمية السيما ان االحمر مير بافضل حاالته 
الفنية بعد االنس���جام الكبير الذي ظه���ر بني الالعبني 
ومدربهم اجلزائري سعيد حجازي الذي يلعب بالطريقة 
املناس���بة بعد ان سخر امكانيات الالعبني لصالح فكره 
التكتيكي سواء من الناحية الدفاعية او الهجومية فيما 
لم يظهر القادسية مبستواه الطبيعي وخاصة في اللقاء 
االخير امام النصر عندما هبط اداء الفريق الفني بشكل 
مفاجئ بعد ان كان متقدما بف���ارق كبير لينتهي اللقاء 
بالتعادل، ولكن قد يكون لقاء اليوم مختلفا الس���يما ان 
مدرب الفريق عبدالرحمن حمو قد اس���تخلص دروسا 
من اللقاء االخير ويريد استغاللها في لقاء اليوم للظفر 

بنقطتي املباراة.

يتوجه اليوم الى أملانيا وف���د املنتخب الوطني لكرة اليد إلقامة 
معسكر تدريبي ميثل املرحلة االخيرة من االعداد للبطولة اآلسيوية 
ال���� 14 )تصفيات كأس العالم( التي س���تقام في لبنان من 6 الى 19 
فبراير املقبل، على ان يعود 31 اجلاري ثم يغادر الى لبنان 3 فبراير. 
من جانبه، أعرب املدرب مس���اعد الرندي عن تفاؤله باجليل احلالي 
من الش���باب، مؤكدا انهم في قم���ة لياقتهم الذهنية والفنية ولديهم 
طموحات كبيرة ورغبة اكيدة ف���ي الوقوف على منصات التتويج 

واحلفاظ على ما وصلت اليه كرة اليد الكويتية.
وش���كلت البعثة برئاس���ة رئيس االحتاد الفريق متقاعد ناصر 
صال���ح وتضم في عضويته���ا فيصل باق���ر اداري الوفد وعبداهلل 
عبدالرسول اداريا وحسن صالح طاهر مشرفا، وزوران زيفكوفيتش 
مدربا ومساعد الرندي مساعدا للمدرب ومجدي متولي اختصاصيا 

للعالج الطبيعي.
وتض���م البعثة 22 العبا هم: علي مراد، مهدي القالف، يوس���ف 
الفضلي، فيصل وحسني صيوان، سعد العازمي، عبداهلل الذياب، فهد 
ربيع سعد، عبدالعزيز جنيب، تركي اخلالدي، عبدالعزيز الزعابي، 
سعد احليدري، ناصر بوخضرا، سامح الهاجري، عبدالعزيز التراك، 
احمد سرحان، س���لمان املزعل، محمد وعبداهلل الغربللي، مشاري 

العتيبي، عبداهلل مصطفى ومشاري عباس طه.
واكد مدير املنتخبات جاسم الذياب ان معسكر املنتخب في سلوڤينيا 
كان مفي���دا للغاية، خاصة انه وضع أيدي اجلهاز الفني على بعض 
السلبيات، وقد أمت عالجها بضم: عبداهلل مصطفى وعلي مراد ومحمد 
الغربلل���ي، حيث ان اجلبهة اليمنى عانت االمرين لعدم وجود بديل 

جيد للباك فيصل صيوان واجلناح حسني صيوان.

العربي يطلب نقل مباراته مع الصليبخات
بطاقة زينو وصلت.. وصرف النظر عن أنكوشا

حسين يقنع جراغ بالعدول عن االعتزال

عبداهلل العنزي
طلبت إدارة العربي من نظيرتها في 
الصليبخات املوافقة على نقل املباراة 
املقررة بينهما غدا في اجلولة السادسة 
من ال����دوري املمتاز إلى أي ملعب آخر 
نظرا لسوء ارضية ملعب الصليبخات، 
ولم ترد إدارة األخير على طلب العربي 
إلى اآلن مما يعني أن املباراة ستقام على 
نفس امللعب ما لم تأت املوافقة اليوم 

على أبعد تقدير.
ومن جهة أخرى وصلت بطاقة الالعب 
السوري الدولي محمد زينو إلى االخضر 
بعد ان تأخرت منذ االس����بوع املاضي 
ولم يشارك زينو مع العربي في مباراة 
الكويت األخيرة على الرغم من تواجده 

في البالد.
وتأتي مشاركة زينو اضافة هجومية 
أخرى لالخضر بعد ان عانى الكرواتي 
دراغان سكوسيتش األمرين في بداية 
املوس����م بغياب كل مهاجميه عدا علي 
اش����كناني، في حني يتوافر لديه اآلن 
خالد خلف وحسني املوسوي وجراح 
الزهير باالضافة إلى اشكناني وزينو. 
وينضم الالعبون غير املختارين ضمن 
قائمة ال� 18 ملباراة الصليبخات اليوم 
الى فريق الشباب حتت 19 سنة الذي 
س����يالقي نادي كوان نر القمري عصر 
اليوم، ويأتي ه����ذا اللقاء على هامش 
املقام في  القمري االستثماري  املؤمتر 
البالد، ورأى مدرب االخضر سكوسيتش 

ان مشاركة الالعبني غير املتواجدين في 
قائمة املباراة فرصة ملشاهدتهم عن كثب 
في هذا اللقاء. الى ذلك نفى مدير الكرة 
احمد الناصر نية العربي التعاقد مع اي 
العب محلي سوى العب النصر طالل 
نايف الذي تتفاوض االدارة مع ناديه 
بشأنه حاليا، مش����يرا الى انه الالعب 
الوحيد وفق رأي اجلهاز الفني الذي ميكن 
ان يستفيد منه النادي الفتا إلى أن باب 
التعاقد مع محترف آخر اليزال مفتوحا 
حتى نهاية فترة التسجيل الثانية. وكان 
مدرب الفريق سكوس����يتش قد صرف 
النظر عن التعاقد مع احملترف النيجيري 
انكوشا لتواضع مستواه بعد ان خضع 

لفترة التجربة مع الفريق.

عبداهلل العنزي
استطاع مدير االزرق اسامة حسني احتواء ازمة العب 
خط وس���ط االزرق والنادي العربي محمد جراغ بعد ان 
اعلن اعتزاله اللعب الدولي على خلفية عدم اشراكه اساسيا 
في مباري���ات االزرق االخيرة عل���ى الرغم من جاهزيته 

فنيا وبدنيا.
واجتمع حسني مع جراغ واستمع الى مطالبه وشرح 
له االسباب التي دفعته الى اتخاذ هذا القرار اال ان حسني 
اس���تطاع اقناع الالعب بالعدول عن قراره والبقاء ضمن 
صفوف االزرق الذي ينتظره لقاء مهم وتاريخي امام عمان 

في اجلولة احلاسمة للتأهل الى نهائيات كأس آسيا 2011 
بقطر. وعلى الرغم من اتفاق اجلميع على مهارة جراغ اال 
ان القرار الذي اتخذه كان خاطئا ومستعجال فهو يطالب 
باللعب اساس���يا مع األزرق وهو ال يشارك بانتظام مع 
فريقه العربي وكثير االصابات هذا املوسم وهناك العبون 

جاهزون بدنيا وفنيا اكثر منه.
وعلى جراع اال ينسى انه مقبل على ال� 30 عاما وعليه 
ان يكون العبا قائدا في ارضية امللعب وصاحب شخصية 
قوية، فما يفعله من كثرة العصيان على االدارة سواء مع 

العربي او االزرق ال يخدمه.

األصفر واألبيض في صراع على صدارة »السلة«
يحيى حميدان

حتتضن صالة فجحان هالل املطيري بنادي 
القادس���ية مواجهة قطبي كرة السلة احمللية 
القادس���ية والكويت في السابعة مساء اليوم 
ضمن مباريات اجلولة ال� 17 واخلتامية للقسم 
االول في دوري السلة. كما تقام اليوم 3 مباريات 
اخرى وفي التوقيت نفس���ه، جتمع التضامن 
العاشر )12 نقطة من 10 مباريات( مع النصر 
الس���ابع )13 نقطة من 9 مباريات( في صالة 
االول، ويحل الصليبخ���ات الثامن )13 نقطة 
من 10 مباريات( ضيفا على العربي السادس 
)15 نقطة من 10 مباريات(، فيما يلعب كاظمة 
اخلامس )17 نقطة من 9 مباريات( مع اليرموك 
التاس���ع )12 نقطة من 9 مباريات( في مباراة 

مؤجلة من اجلولة الثامنة.
وبطبيعة احلال ستتجه االنظار بشدة الى 
مواجهة »الكبيرين« القادسية صاحب املركز 
الرابع برصيد 17 نقطة من 9 مباريات بنفس 
رصيد الكويت الذي يتقدم عليه مركزا واحدا 
وذلك لفارق تسجيل النقاط.وسيسعى كل فريق 
لالطاحة باآلخر وذل���ك تفاديا لتلقي الهزمية 
الثاني���ة بعد ان مني كل منهما بهزمية واحدة 

كانت على يد اجلهراء.
الفريق���ان على عناص���ر اخلبرة  ويعول 
والالعب���ني الدوليني بوجود عبداهلل الصراف 
وفهاد السبيعي واحمد سعود وصقر عبدالرضا 
ومحم���د س���املني وعبدالعزي���ز احلميدي في 
القادسية ويحيى البحر وراشد الرباح وراشد 
رياض وحسني عبدالرحمن في الكويت، اضافة 
الى اعتماد األصف���ر واألبيض على احملترفني 
األجانب بصورة كبيرة خاصة ان كليهما ميتلك 
افضل احملترفني املوجودين في الدوري، حيث 
يلعب مع القادسية االميركيان جويل بوكس 
ونيكوالس وزاك���ري الذي يتميز بالتصويب 
البعيد املدى، ويضم الكويت ايضا مواطنيهما 
اندريه بيتس وايرا كالرك صاحب االداء العالي 
والقوي خاصة حتت السلة في الدفاع والهجوم 
اضافة الى وجود احملت���رف البحريني احمد 

املطوع في صفوف االبيض.
وكل هذه املعطيات تنبئ بأن املباراة ستكون 
ممتعة ومثيرة في جميع تفاصيلها كعادة لقاءات 
الفريقني في الس���نوات العشر االخيرة والتي 

دائما ما حتسم بفارق ضئيل من النقاط.

يلتقيان اليوم في ختام مباريات القسم األول للدوري

القادسية يُكمل المشوار أم للكويت قرار؟
فهد الدوسري

تتجه انظار عشاق الكرة الكويتية عصر اليوم 
لس���تاد نادي الكويت الذي سيش���هد مواجهة من 
العيار الثقيل اعتاد عليها اجلمهور طوال السنوات 
الثماني املاضية، حني يحل القادسية ضيفا ثقيال 
على الكوي���ت في اجلولة السادس���ة من الدوري 
املمتاز، وفي ثاني لقاءات اجلولة يستضيف كاظمة 
اجلريح الساملية الذي يعاني من نفس اآلالم، وتقام 

املواجهتان في الرابعة والثلث عصرا.
وتكتسب مباراة االصفر واالبيض اليوم اهمية 
خاصة على اعتبار ان القادسية يسعى ملواصلة 
تص���دره الدوري بعد ان متكن من جمع 15 نقطة 
من فوزه في 5 مباريات أقيمت حتى اآلن، واظهر 
االصفر قوة هجومية مرعبة حيث متكن مهاجموه 
من تس���جيل 15 هدفا مبعدل 3 اهداف لكل مباراة 
وه���ي حصيلة كبيرة عالوة على تصدر مهاجمه 
الس���وري فراس اخلطيب قائمة هدافي الدوري 
برصيد 5 اهداف، وتش���ير تلك االرق���ام الى ان 
القادس���ية فريق كبير ويضم بني صفوفه عددا 
من الالعبني النجوم اذا غاب احدهم يس���د اآلخر 
مكانه وال تش���عر بالنقص اطالقا لوجود البديل 

بنفس مستوى األساسي.
ومباراة اليوم ال تخضع لالرقام على اعتبار ان 
مباريات الديربي ال تعرف لها نتيجة اال مع صافرة 
النهاية، ويعود لصفوف االصفر العب االرتكاز كيتا 
الذي غاب عن لقاء فريقه املاضي امام الس���املية، 

ومتثل عودته ثقال مميزا خلط وسط فريقه.
 في املقابل يدخل االبيض اللقاء فاقدا جهود العبيه 
جراح العتيقي وفهد عوض حلصولهما على البطاقة 
احلمراء في لقائه االخير امام العربي، ويسعى املدرب 
البرازيلي ارثر لس���د النقص في اجلبهة اليسرى 
ازاء غيابهما، كما لن يتمكن االنغولي ماكينغا من 

املشاركة مع فريقه لوجوده مع منتخب بالده في 
بطولة االمم األفريقية املقامة حاليا بأنغوال، وميلك 
األبيض 7 نقاط جمعها من 5 مباريات وضعته في 
املركز الرابع وهو االمر الذي لن يرضي جماهيره 
امال في نفض الغبار واالنطالق نحو فرق الصدارة 

واملزاحمة عليها.
 وبعيدا عن جميع ما سبق فإن مباريات االبيض 
واالصفر دائما ما يحس���مها الفريق الذي يتمالك 
اعصابه ويتعامل مع مجريات اللقاء وفق ما تقتضيه 
مصلحته ولن يفوت مدرب القادسية محمد ابراهيم 
الفرصة ملنح مهاجمه احمد عجب الثقة مجددا بعد 
ان متكن من استعادة هوايته املفضلة »التهديف« 
بعد صيام دام فترة طويلة االمر الذي يوجد نوعا 
من التنافس بني مهاجمي القادسية في ايجاد مكان 

لهم في تشكيلة االصفر.

كاظمة والسالمية

وال تق���ل مباراة كاظمة والس���املية اهمية عن 
سابقتها الس���يما انها تأتي في ظروف استثنائية 
حيث ان الفريقني قادمان من خسارة فاالول خسر 
3 نقاط كانت في متناول يده عندما فرط في تقدمه 
في مباراته االخيرة امام النص���ر، اما الثاني فقد 
قدم اداء جيدا وخسر امام القادسية، وكان رصيد 
البرتقالي قد جتمد عند النقاط السبع ويأتي ثالثا 
في الترتيب. وتكمن اهمية املباراة في انها ال حتتمل 
مزيدا من نزف النق���اط للفريقني على اعتبار ان 
الس���ماوي ايضا ال ميلك س���وى 5 نقاط والقسم 
االول قد ش���ارف على االنتهاء. واذا ما اراد املدرب 
البلجيكي توماس وجهازه الفني االس���تمرار في 
دائرة املنافس���ة فعليه التفكي���ر جديا بعد ضياع 
نقاط مواجهة اليوم السيما ان فريقه يدخل املباراة 

مكتمل الصفوف.

الجريحان كاظمة والسالمية في انطالق الجولة السادسة للدوري

هل يشارك عوض اليوم؟
مبارك الخالدي

من احملتمل ان يشارك الظهير االيسر لنادي الكويت فهد 
عوض فريقه مباراة اليوم امام القادسية في حالة اقتناع 
جلنة احلكام بأس���باب التظلم التي قدمتها ادارة الكويت 
اثر تلقي الالعب البطاقة احلمراء في مباراة االبيض امام 
العربي في اجلولة املاضية. وكانت ادارة الكويت قد تقدمت 
بتظلم رسمي الى جلنتي املس���ابقات واحلكام مشفوعا 

بأسباب محصلتها ان احلكم علي محمود وجه انذارا غير 
مستحق لالعب في احلالة االولى االمر الذي ترتب عليه 
الزام توجيه البطاقة احلمراء لعوض في احلالة الثانية. 
وقد عقدت جلنتا املسابقات واحلكام اجتماعا بحثتا فيه 
شريط املباراة مجددا وتقرير مراقب املباراة حيث راجت 
االراء املؤي���دة إللغاء عقوبة االيقاف املقررة على الالعب 

القتناع اعضاء اللجنتني باالسباب الواردة بالتظلم.


