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حسابات اخرى ستكون بين العب 
العربي فهد الرباح والعب الكويت 

راشد رياض اليوم

مواجهة القادسية والكويت مفترق طرق

عبدالعزيز الهاجري والبرتغالي ادغار في تدريب سابق ملنتخب الناشئني

الشيخ احمد اليوسف في حديث مع مدرب تشلسي االيطالي كارلو انشيلوتي

القالف والشمالي جديد غوران

الهمالن يناشد مجلس الوزراء إشهار »االتحاد«

عبداهلل العنزي
ينوي مدرب االزرق الصربي 
غوران توفاري���ش ضم حارس 
مرمى الس���املية حمي���د القالف 
والعب وس���ط الع���ربي ع���بداهلل 
الش���مالي الى صف���وف االزرق 
املقبل���ة، على ان يتم  للمرحلة 
اس���تبعاد حارس كاظمة حسني 
كنكوني من القائمة والعب وسط 

آخر. 
وابدى غوران اعجابه باملستوى 
الذي يقدمه الالعبان، سيما القالف 
الذي يشارك اساسيا مع فريقه، 
ويظهر مبستوى رائع، في حني 
ان حسني كنكوني يجلس على 
مقاعد البدالء، اما الشمالي فنال 

اطراء من غوران على خلفية ادائه 
في مباراتي العربي االخيرتني امام 
القادسية والكويت، وسجل هدفا 

جميال في »االصفر«.
وسيقدم غوران قائمة االزرق 
الى اللجنة الفنية والتطوير يوم 
السبت املقبل على ان يتم اعتمادها 
من قبل اللجن���ة االنتقالية يوم 

االحد. 
يشار الى ان غوران على اتصال 
دائم بطبي���ب االزرق عبداملجيد 
البناي، واالستفسار منه عن حالة 
املصابني الثالثة وهم فهد عوض 
وحس���ني فاضل وحمد العنزي، 
م���ن اجل معرفة م���دى امكانية 

انضمامهم الى املنتخب.

 ناشد أمني السر العام في نادي 
االحتاد هم���الن الهمالن مجلس 
الوزراء إش���هار النادي اخلاص 
بضاحية علي صباح السالم »أم 
اله����يمان« بعد أن اس�����توفى 
الش���روط اخلاصة من  النادي 
الهيئة العامة للشباب والرياضة 

ومت رفع األمر إلى وزير الشؤون 
االجتماعي���ة والعم���ل د.محمد 

العفاسي. 
قدم ش���كره إلى مدير الهيئة 
فيصل اجلزاف على جتاوبه مع 
النادي، وسرعة اجناز املعامالت، 

وتعاونه البناء.

األزرق يلتقي تشلسي ودّياً

»الناشئين« يفوز على الداخلية ويعود اليوم

اللجنة االنتقالية  اجتمع رئيس 
املكلف���ة بادارة ش���ؤون احتاد كرة 
القدم الشيخ أحمد اليوسف في لندن 
اثناء اجازته اخلاصة مع مدرب نادي 
تشلسي االجنليزي، االيطالي كارلو 
انش���يلوتي ومت االتفاق على اقامة 
مباراة ودية ب���ني املنتخب الوطني 
ونادي تشلسي على ان تقام إما في 
الكويت او في لندن خالل ابريل او 
مايو املقبلني.موضحا أن انشيلوتي 
سيحضر إلى الكويت في مارس املقبل 
لالتفاق على االجراءات القامة املباراة 

املذكورة.
وتقدم اليوسف إلى إدارة تشلسي 
واملدرب انشيلوتي بالشكر اجلزيل 
على االهتمام الكبير وحسن الضيافة 

التي القاها اثناء تواجده في لندن.
وعلى صعيد متصل غادر اليوسف 
اجنلترا متوجها إلى سويسرا إلنهاء 
بعض االمور املهمة وسيعود خالل 
االسبوع املقبل لترؤس وفد املنتخب 
الوطني إلى أبوظبي الذي س���يقيم 
معسكره هناك قبل لقائه املصيري 
امام عمان ضمن التصفيات اآلسيوية 

املؤهلة الى كأس آسيا 2011 بقطر.

اثنى مدير املنتخب الوطني للناشئني علي 
الديحاني على اداء الالعبني خالل املباريات 
الودية التي خاضها املنتخب خالل املعسكر 
الذي اقيم في القاهرة اس���تعدادا للمشاركة 
في نهائيات كأس آسيا 2010 التي ستقام في 
اكتوبر املقبل، وقد فاز املنتخب اول من امس 
على فريق الداخلية املصري 2 - 0 احرزهما 

عبداهلل املسبحي وعلي عتيق.
واوضح الديحان���ي ان الالعبني التزموا 
خالل املعسكر الذي بدأ في 28 يناير املاضي 
بتدريبات يومية عل���ى فترتني الفتا الى ما 

تتميز به القاهرة من طقس معتدل وتوافر 
املالعب وايضا احت���كاك الالعبني مع الفرق 

املصرية القوية في كرة القدم.
واعرب عن شكره للهيئة العامة للشباب 
والرياضة لتسخير جميع االمكانات ملشاركة 
املنتخب في نهائيات آسيا املقبلة، مشيرا الى 
انه سيتم اعتماد الدولة املستضيفة للنهائيات 
من قبل االحتاد اآلسيوي في املرحلة املقبلة 
حيث تقدمت بطلب االس���تضافة ثالث دول 
هي استراليا وعمان وايران ولم يتم اعتماد 

اي منها حتى اآلن.

وكان 16 منتخب���ا تأهلت ال���ى نهائيات 
كأس آسيا هي: الكويت وأوزبكستان وايران 
وطاجيكستان وسورية والعراق واالمارات 
واألردن واليابان واندونيسيا والصني وتيمور 
الشرقية وكوريا الشمالية وڤيتنام واستراليا 
اضافة الى منتخب عمان الذي تأهل كصاحب 

أفضل مركز ثالث في التصفيات.
ويضم منتخب الناشئني الذي يعود اليوم 
باالضافة الى الديحاني املدرب البرتغالي ادغار 
ومساعد مدرب عبدالعزيز الهاجري ومدرب 

حراس املرمى شاكر الشطي و24 العبا. 

تقام في الكويت أو لندن

مواجهة صعبة للقادسية أمام النصر ضمن الجولة الـ 25 للدوري

طموحات العربي تصطدم بالكويت في »السلة«

إبراهيم وعقلة: قمة األبيض واألصفر مهمة.. وليست مصيرية
وأشار الى ان االبيض لعب 
الكثير م���ن املباريات ويغيب 
عنه عدد م���ن الالعبني، لكنه 
دائما يتغلب على الظروف الن 
جميع الالعب���ني لديهم القدرة 
على س���د النق���ص، الفتا الى 
الوحيدين بسبب  الغيابني  ان 
االصابة هما البحريني عبداهلل 
املرزوقي وفهد عوض الذي دخل 
التدريبات قبل يومني وننتظر 
ق���رار الطبيب من اجل معرفة 
مشاركته من عدمها، موضحا 
ان خ���ط الدفاع س���يعود اليه 
سامر املرطة ويعقوب الطاهر 
بعد ان كانا موقوفني في مباراة 

العربي. 
وعن العربي ق���ال عقلة انه 
تطور بشكل كبير وستكون له 
كلمة فيمن سيحسم اللقب النه 
عاد بقوة بعد ان فرط في نقاط 
سهلة كانت في متناول يده مع 
انطالق الدوري، ولو ان الدوري 
كانت بدايته منذ اسبوع والعربي 
اللقب  بهذا املستوى فسيحصد 
بالش���ك، مبينا ان على االبيض 
عدم التفكير ف���ي املنافس فقط 
بل في بقية الف���رق ايضا النها 
بالطبع سيكون لها دور في تتويج 

البطل. 
اما عن قرع���ة كأس االحتاد 
الكويت في  اآلس���يوي ووقوع 
مجموعة تشرشل الهندي وأهلي 
صنعاء اليمني فقال ان االبيض 
سيبدأ خطوة لالحتفاظ باللقب 
وأواله���ا التفكي���ر ف���ي تصدر 
املجموعة حتى نتمكن من اللعب 
على ارضنا وبني جماهيرنا في 
الدور الثاني الذي عادة يكون في 
مباراة واحدة وبالتالي سنفكر 
في الفوز على تشرش���ل وعلى 
األهلي والتي س���تكون اصعب 
مباراة بسبب غياب مجموعة من 

الالعبني املنضمني الى االزرق.

وبالتالي من الطبيعي ان تكون 
املباراة مرتفعة املستوى وترتقي 
الى القمة التي ينتظرها اجلمهور، 
الفتا الى ان الكويت حتى اآلن لم 
يظهر مبستواه بسبب الضغط 
الكبير في املباري���ات والذي ال 
ميكننا من توجيه الالعبني من 
خالل التدريبات، كما ان املدرب 
البرازيلي ارثر يعتبر جديدا على 
الفريق ويحتاج الى وقت لتقييم 

الالعبني اكثر. 

في حال اي نتيجة اخرى فانها 
لن تؤثر كثيرا على االبيض الن 
هناك 8 مباريات اخرى، ولكن لو 
س���ألت عن هذه املباراة بالقسم 
انها  الثالث واألخير فسأجيبك 
اهم مب���اراة بالدوري كي جنعل 
مصير اللقب بأيدينا وليس بأيدي 

الفرق االخرى.
وأضاف عقلة ان االصفر فريق 
كبير واالبيض كذلك، والفريقان 
يضمان في صفوفهما العبني كبارا 

الفريق بسبب االصابة. 
الفريق  من جانبه قال مدير 
الكويت عادل  ن���ادي  االول في 
عقلة ان املب���اراة مهمة بيد انها 
ليس���ت مصيري���ة الن هناك 8 
مباريات اخ���رى، ولكن ذلك ال 
يعني ان االبيض لن يلعب للفوز، 
فالالعبون واجلهاز االداري والفني 
استعدوا جيدا لكي تكون مباراة 
القادسية البوابة التي تفتح الباب 
لصدارة الدوري، مشيرا الى انه 

الطبيب راح���ة يومني وبالتالي 
فإن مش���اركته مش���كوك فيها 
باالضافة الى ان املهاجم السوري 
فراس اخلطيب ونهير الشمري 
يعاجلان إلصابتهما بتمزق في 
العضلة اخللفي���ة، الفتا الى ان 
االصابات جاءت بسبب تقارب ايام 
املباريات وعدم الراحة، مشيرا الى 
ان عبدالعزيز املشعان سيكون 
ضمن القائمة ال� 18 لعودته الى 
كامل لياقته بعد غياب طويل عن 

عبدالعزيز جاسم
بني صد ورد تبدأ التصريحات 
الكالمية من وراء الكواليس قبل 
مواجهة القادسية والكويت غدا 
في اجلولة الثالثة عش���رة من 
املمتاز والتي ستحسم  الدوري 
الصدارة بعد عودة األبيض من 
بعيد واقترابه بفارق نقطتني عن 
االصفر، الذي مير مبرحلة من عدم 
التوازن على عكس الكويت الذي 
بدأ يس���تعيد عافيته وسطوته 
التي توقفت ام���ام االخضر في 
اجلولة املاضية. وقد تعود الشارع 
الرياضي ان حتظى هذه املباراة 
بأهمية خاصة نظرا حلساسيتها 
في الفترة االخيرة، النهما الفريقان 
اللذان باتا يتنافس���ان على كل 
األلقاب اال اذا خرج العربي وحصد 

احد الكؤوس.
اكد مدرب  وفي هذا االط���ار 
القادسية محمد ابراهيم ان مباراة 
الغ���د أصبحت هي الديربي منذ 
سنوات حيث يتنافس الفريقان 
ال���دوري وبالتالي  لق���ب  على 
حتتاج املباراة ال���ى تركيز من 
جميع العبينا وانضباطا خاصا 
كي نخرج بنتيج���ة الفوز، الن 
هذه املباراة من شأنها ان تعطي 
االفضلية لطرف على حس���اب 
الكويت  ان  الى  اآلخر، مش���يرا 
النفس  والقادس���ية ميتل���كان 

الطويل آلخر الدوري. 
وبني ان املباراة ليست مصيرية 
ولن حتسم لقب الدوري في حال 
الفوز او اخلسارة وانه لذلك يوجه 
تفكير العبيه للمباراة فقط ألن 
احلديث عن الفوز بالبطولة مازال 

مبكرا. 
وأض���اف ابراهيم ان االصفر 
أبرزها  سيعاني غيابات عديدة 
حسني فاضل وحمد العنزي ورمبا 
ينضم اليه���م احمد عجب الذي 
تعرض الصابة بالركبة وأعطاه 

عجب ينضم إلى قائمة المصابين والكويت يحاول استعادة عوض والمرزوقي قبل المواجهة

إشكال »الهيئة« ضد حكم الفحيحيل 
والشباب إلى 16 الجاري

العربي لفالكو: »أنا ناطر«..!

العدواني: النصر لن يوقفه أحد

سيفسخ عقده إذا لم تصل بطاقته قبل نهاية فبراير 

كابو أجّل عقوبة رودريغو إلى مباراة العربي

مبارك الخالدي
أرجأت الدائرة املس���تعجلة في احملكمة الكلية بجلستها التي 
عقدت صباح امس النظر في الدعوى املستعجلة )إشكال( املرفوعة 
من مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بصفته ضد رئيس 
مجلس ادارة نادي الفحيحيل ورئيس مجلس ادارة نادي الشباب 
املنحلني بصفتيهما الى 16 اجل���اري وذلك لورود اصل الصحيفة 

من قسم اإلعالن التابع للمحكمة الكلية.
وكانت الهيئة العامة للش���باب والرياض���ة قد بادرت الى رفع 
اإلشكال املاثل بغية إيقاف تنفيذ احلكم االستئنافي الصادر ملصلحة 
املستشكل ضدهم بتاريخ 25 يناير املاضي والقاضي بإلغاء قرار 
الهيئة العامة للش���باب والرياضة بحل مجلسي ادارتي الناديني 
الصادر بتاريخ 14 نوفمبر املاضي وما ترتب عليه من اثار وشموله 

بالنفاذ املستعجل.
وتأمل الهيئة العامة للش���باب والرياضة ايقاف تنفيذ احلكم 
املذك���ور حتى صدور حكم محكمة التميي���ز املزمع تقدميه طعنا 
على ما شاب احلكم االستئنافي من قصور في التسبيب وفساد في 
االستدالل ولصدور حكم مخالف من هيئة مغايرة لذات املوضوع 
ايدت فيه احدى دوائر االستئناف قرار الهيئة بحل مجلس ادارة نادي 
القادسية، وباعتبار ان محكمة التمييز هي اعلى درجات التقاضي 

واحكامها تشكل عنوانا ومرجعا للقضية املطروحة برمتها.

عبداهلل العنزي 
أبدى مس����ؤولو النادي العربي انزعاجهم من تأخر وصول بطاقة 
احملت����رف البوليڤي خواكني فالكو حت����ى اآلن، رغم مضي اكثر من 9 
ايام منذ توقيع العقد معه، وهذا التأخير قد يفتح الباب امام احتمال 
فسخ عقده. يش����ار الى ان قوانني االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا«، 
تنص عل����ى انه في حال ع����دم وصول بطاقة الالع����ب احملترف الى 
صفوف الفريق املنتقل اليه حديثا، بعد شهر من تاريخ التوقيع فإن 
العقد بني الطرفني يصبح الغيا فورا. أي انه في حال لم تصل البطاقة 
الي العربي في مهلة اقصاها 28 اجلاري، فإن فالكو يش����طب فورا من 
س����جالت األخضر، وال يحق للنادي تسجيل أي محترف آخر مكانه، 
الن باب التسجيل للمحترفني قد اغلق. من جهته، قال امني سر العربي 
عبدالرزاق املضف: ان بطاقة فالكو يجب ان تصل من االحتاد البوليڤي 
الى اللجنة االنتقالية مباشرة وليس الى العربي، معلال سبب تأخرها 
الى صعوبة االتصاالت مع اميركا اجلنوبية. وحول امكانية استفادة 
العربي من فالكو قبل فترة توقف الدوري يوم االثنني املقبل، اوضح 
املضف نحن بانتظار وصول بطاقة الالعب، واذا وصلت صباح يوم 
اخلميس، فيحق له املش����اركة امام الصليبخات، ومن املمكن ان تصل 
البطاقة في أي حلظة، وعلينا االنتظار ملعرفة ما ستس����فر عنه املهلة 
املتبقية حتى نهاية الشهر اجلاري وهي فترة طويلة جدا. وعن بطاقة 
البرازيلي فالكا، فقال انها وصلت وقد سجل في كشوفات العربي في 
املباراتني السابقتني، ويحق له املشاركة متى اراد اجلهاز الفني ذلك.

عبدالعزيز جاسم 
قال مدير فريق النصر محمد العدواني ان العنابي يسير ويتقدم 
ول���ن يوقفه أحد في حال لعب جميع مبارياته بنفس الروح التي 
ظهر بها وأمنت له الفوز على القادس���ية والساملية، مشيرا الى ان 
الالعبني نادمون على اخلسارة امام كاظمة وإضاعة النقاط الثالث 
لتقدميهم مستوى لم يرتق الى الطموح ألن اجلماعية والقتال غابا 
عنهم في هذه املباراة.  واضاف ان املدرب البرازيلي مارسيلو كابو 
أجل عقوبة مواطنه رودريغو سيلفا الى مباراة العربي لرغبته في 
مشاركته امام التضامن العتبارات تخصه بعد ان شرح وجهة نظره 

لرئيس النادي مساعد املطيري ومدير الكرة محمد مجاهد. 
ومتنى العدواني ان تنتهي مباراة الكويت والقادسية بالتعادل 
وان يوق���ف احدهما األخر على أم���ل ان يحقق الفوز الذي مينحه 
الوصافة على اقل تقدير آمال ايضا ان يوقف الساملية وكاظمة بعضهما 
البعض ألن كل هذه األمور تصب في مصلحة النصر الطامح الى 

احراز اللقب وهو قادر على ذلك وبشهادة املراقبني.

يحيى حميدان
يخوض العربي مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف 
الكويت »املتصدر« في صالة عبدالعزيز اخلطيب في السابعة 

مساء ضمن مباريات اجلولة ال� 25 لدوري السلة وفي مواجهة 
ال تقل صعوبة يلتقي القادسية مع النصر في صالة فجحان 
هالل املطيري بنادي القادسية، كما يستضيف اليرموك 

كاظمة، ويلتقي الشباب مع الساملية في صالة االول.
ويدرك العربي السادس )25 نقطة من 15 نقطة( أن 

مواجهة اليوم امام الكويت االول )30 نقطة من 16 
مباراة( ستكون مفصلية وستحدد بشكل كبير 

حظوظ االخضر في بلوغ املربع الذهبي 
الذي تتأهل اليه الفرق االربعة االولى 
بعد ختام الدور التمهيدي. في املقابل 
يطمح االبيض الى احلفاظ على بقائه 
ضم����ن الفرق املتصدرة من خالل ما 

ميتلكه من كتيبة من الالعب����ني اصحاب اخلبرة واملهارة ويأتي 
في مقدمتهم يحيى البحر وراشد رياض والبحريني احمد املطوع 
واالميركيني اندريه بيتس وايرا كالرك. وفي مباراة القادسية اخلامس 

)26 نقطة من 14 مباراة( مع النصر السابع )21 نقطة من 14 مباراة(، 
ي����درك االصفر أن مواجهته اليوم لن تكون س����هلة امام العنابي الذي 

احرجه كثيرا في القسم االول. ويسعى املقدوني جوردانكو ديڤيدنكوف 
مدرب القادسية الى الزج بكافة اوراقه منذ البداية لكي ال يقع في احملظور 

خاصة ان النصر فريق ال يستهان به. وفي صالة اليرموك سيكون كاظمة الرابع 
)27 نقطة من 14 مباراة( في اختبار سهل نوعا ما عندما يواجه اليرموك العاشر 

)17 نقط����ة من 14 مباراة( نظرا للفوارق الفنية التي تأتي ملصلحة البرتقالي. وفي 
االحمدي يخوض الشباب احلادي عشر )17 نقطة من 16 مباراة( مواجهة صعبة امام 

الساملية الثاني عش����ر واالخير )17 نقطة من 17 مباراة( في قمة القاع، حيث يسعى 
كل فريق لالطاحة باالخر والتقدم خطوة في جدول الترتيب.


