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»األصفر« يجدد الثقة بالجهازين اإلداري والفني الحساوي: مررنا بأسوأ من هذه الظروف وفزنا بالدوري
عقد مجلس ادارة نادي القادس���ية اجتماعا 
طارئا مساء اول من امس لتدارس واستعراض 
موضوع تراجع النتائج للفريق االول لكرة القدم، 
االم���ر الذي ادى الى تراجع الفريق الى المركز 
الثاني بعد ان كان في المركز االول ودون منازع 

عند نهاية القسم االول من الدوري.
وجدد مجلس االدارة في بيان ثقته الكبيرة في 
ابنائه الالعبين واعضاء الجهازين الفني واالداري، 
واشاد بعطائهم في التدريبات والمباريات منذ 
انطالقة مسابقة الدوري الممتاز ترجمت في تقديم 
المستوى الفني الراقي والنتائج االيجابية التي 
اسعدت جميع مشجعي ومحبي نادي القادسية، 
ومن هنا يحدو مجلس االدارة االمل مرة اخرى 
في ان يقوم الالعبون والجهازان الفني واالداري 

ببذل المزيد من الجهد والعطاء في الفترة المقبلة والحاس���مة 
للعودة الى تقديم المستوى الفني الراقي والعالي في المباريات 
المقبلة وتحقيق النتائج االيجابية التي تعيده الى الصدارة مرة 

اخرى وان تمثل الفترة انطالقة جيدة للفريق.
وتاب���ع البيان ان مجلس االدارة على ثقة تامة مرارا وتكرارا 
وكبي���رة بأبنائه الالعبين من انهم س���يبذلون قصارى جهدهم 

وسيعملون كما عملوا سابقا على تسخير كل 
امكانياتهم وقدراتهم الفنية العالية في مصلحة 
الفريق في المرحلة المقبلة بهدف تحقيق النتائج 
االيجابية في المباريات المقبلة وتحقيق االنجاز 
الذي هم جدي���رون به بالتعاون مع الجهازين 

الفني واالداري.
كم���ا ال يفوتنا كمجل���س ادارة للنادي في 
هذه المناسبة ان نتقدم بوافر الشكر والتقدير 
لجماهير ومشجعي القادسية على حضورهم 
المباريات ووقوفهم وتش���جيعهم ومؤازرتهم 
لجميع العبي النادي وفي جميع االلعاب، كما اننا 
نتطلع منهم في المرحلة المقبلة الى االستمرار 
في الوقوف مع جميع فرق النادي، خاصة فريق 
كرة القدم، ليتخط���ى مرحلة التراجع المؤقت 
وليحق���ق الفريق النتائج االيجابية التي يصبو اليها كل محبي 

وعشاق الفريق.
وختم البيان: يتقدم مجلس ادارة النادي ايضا بالشكر الجزيل 
للشخصيات الرياضية والقاعدة الجماهيرية العريقة للنادي من 
داخل الكويت وخارجها التي قدمت ومازالت تقدم مساهمات كبيرة 

في دعم فرق النادي سواء من الناحية المادية او المعنوية.

كميل في تحسن
أشار فواز احلساوي الى ان حالة جنم األزرق السابق 
فتحي كميل تتحسن من يوم الى آخر وان األطباء يطمئنونه 
بأن حالته مس���تقرة في الوق���ت احلالي، ولكن ال ميكن 
له ان يس���افر لتكملة العالج في أملانيا إال بعد ان يسمح 
له األطباء بذل���ك، كما ان إجراءات بعض الڤيز اخلاصة 
بأهله ممن سيرافقونه لم تنته بعد، مشيرا إلى ان املهم 
ان تس���تمر حالته في التحس���ن وان يعود الى وضعه 

الصحي الطبيعي.

انه ال توجد مش���اكل بل ظرف 
ع���ارض وس���يتخطاه األصفر 
سريعا، مشيرا الى انه يتوقع ان 
يعود القادسية بقوة في انطالق 
القسم الثالث حيث ستكون هناك 
فترة توقف س���تتيح للمدرب 
ترتيب أوراقه واستعادة العبيه 

املصابني. 
وعن مكافآت الالعبني قال انه 
دفع روات���ب احملترفني الثالثة 
فراس اخلطيب وجهاد احلسني 
والعاج���ي ابراهيم���ا كيتا فور 
عودته من السفر وكذلك جميع 
مكافآت الفوز لالعبني وسلمهم 
اياها وهي عبارة عن 50 دينارا 
لكل العب على كل فوز بالدوري 
املمتاز، وستتضاعف هذه املكافآت 
مع م���رور األيام وتقدم الفريق 
وفي ح���ال احلصول على لقب 
الدوري ستكون هناك مفاجأة 

في التكرمي.

 الجهراء يغادر
إلى اإلسكندرية اليوم

مبارك الخالدي
تغادر ظهر اليوم بعثة الفريق 
االول لك����رة القدم بنادي اجلهراء 
متوجهة الى االس����كندرية القامة 
معس����كر تدريبي يستمر عشرة 
ايام، وي����رأس البعثة املكونة من 
23 العبا وإداريا امني السر العام فهد 
السالمة. وسيخوض الفريق اثناء 
معسكره مباراتني وديتني مع فريقي 

االحتاد السكندري واالوملبي.
اجلدير بالذكر ان املعسكر كان 
الس����ابقة  االدارة  مقررا منذ عهد 
للنادي حيث مت ترحيله الى الوقت 
احلالي لتعارضه آنذاك مع املواعيد 

الدراسية لبعض الالعبني.
ويحتل اجلهراء املركز الثالث في 
ترتيب فرق الدرجة االولى برصيد 

21 نقطة.

مبارك الخالدي
قال قائد فريق الساحل عبيد منور ان فريقه عازم على 
التأهل الى دوري االضواء ولن يتنازل عن صدارة دوري 
الدرجة االولى. مضيفا في حديث ل�  »األنباء« ان النتائج 
املتميزة للس���احل هذا املوس���م لم تأت من فراغ فقد بذل 
العبونا مجهودات قوية، كم���ا ان االدارة تقدم دعما غير 
محدود للفريق الذي يتطلع للمحافظة على صدارة الفرق 
برصيد 25 نقطة حتى االن وبفارق ثالث نقاط عن اقرب 

مطاردينا وهو خيطان.
واوضح ان االستقرار الفني واالداري له دور كبير في 
جناح أي فريق فاالدارة احلالية هي امتداد لالدارة السابقة 
وكلها تعمل على توفير متطلبات الالعبني واجلهاز الفني 
ولم تقص���ر جتاهنا القتناع اجلميع ب���ان الفريق يضم 
مجموعة من الالعبني النجوم تس���تحق ان تكون ضمن 
الكبار في ال���دوري املمتاز كالهدافني مرزوق زكي واحمد 
العازمي وخالد علي ناص���ر وحماد العبيدلي واحلارس 
س���عد العنزي وهو احد حراس املنتخب االوملبي والعب 

اخلبرة محمد فريح وبقية الالعبني الواعدين.
وبني منور ان السبب في تدني نتائج الفريق املوسم 
الفائت يعود السباب منها ان الفريق كان قادما من دوري 
االضواء ومعظم الالعبني ال يجيدون التعامل مع فرق الدرجة 
االولى التي تلعب بشكل مغلق وال تسمح للخصم بالتمرير 
واملرور بعكس الدوري املمتاز حيث اللعب املفتوح ومنح 

اخلصم فرصة للتنقل داخل حدود املستطيل االخضر.
وش���دد على عزم الالعبني واالدارة عل���ى التأهل الى 
الدوري املمتاز الفتا الى ان الفريق س���يغادر الى معسكر 
خارجي في القاهرة اخلميس القادم ميتد حتى 2 من مارس 
القادم، ثم يدخل الفريق مباشرة في معسكر داخلي يستمر 
حت���ى 11 منه وكل ذلك دليل عل���ى اصرارنا على احلفاظ 
على الصدارة وخطف بطاقة التأهل االولى واالبتعاد عن 

احلسابات املعقدة للبطاقة الثانية.
وتوقع منور منافسة شديدة من فرق اجلهراء وخيطان 
واليرموك، مضيفا: مع احترامي الكامل للفحيحيل والشباب 
فان االرقام تش���ير الى قوة املنافسة من فريقي اجلهراء 
وخيطان وهو حق مشروع السيما ان الفريقني يتمتعان 

بكفاءة فنية عالية ورغبة طموحة للتأهل.

 العمر أول بطولة
الـ »موتو كروس«

 أح���رز متس���ابق الدراجات 
النارية أحمد العمر املركز األول 
في اجلولة الرابعة من بطولة ال� 
»موتو كروس«. وشهدت البطولة 
اقباال من قبل املتسابقني حيث 
ش���ارك في فئتي السباق وهما 
الهواة واملبتدئون 12 متس���ابقا 
في كل فئة. وبعد منافسة قوية 
في فئة الهواة، احرز العمر املركز 
األول، وح���ل ثاني���ا فيصل بن 
الثالث  املركز  عوض، وجاء في 

عبداهلل الغامن.

المطوع وشحاتة وأبوتريكة يشاركون 
في مونديال جنوب أفريقيا 2010

أكد االحتاد الدولي لكرة القدم »فيفا« أن جنم منتخبنا الوطني 
ونادي القادسية لكرة القدم بدر املطوع ومدرب منتخب مصر حسن 
شحاتة الذي قاد الفراعنة للفوز بكأس افريقيا ثالث مرات متتالية 
وجنم األهلي محمد أبوتريكة قد وجهت لهم الدعوة للمشاركة في 
احلدث الرياضي الضخم ال���ذي يقام بجنوب افريقيا على هامش 
مونديال 2010 بصفتهم أعضاء وممثلني ملنطقة الش���رق األوسط 
في حملة »كرة القدم تعطي األم���ل«، والتي نظمت بالتعاون بني 

األوملبياد الدولي اخلاص و»فيفا«.
ومن جانبه، أكد رئيس وفد األوملبياد اخلاص أمين عبد الوهاب 
أن مؤمتر خاص باحلملة سيعقد في مدينة مراكش املغربية يونيو 
املقبل، قبل انطالق كأس العالم بأسبوع، على أن يتوجه النجوم 
املدعوون للمؤمتر إلى عاصمة جنوب افريقيا جوهانسبرغ حلضور 
حفل افتتاح املونديال. ويش���ارك 15 جنما عربيا في احلملة، وهم 
بدر املطوع )الكويت(، حس���ن شحاتة ومحمد ابوتريكة )مصر(، 
سامي اجلابر )السعودية(، إسماعيل مطر )اإلمارات(، طارق التائب 
)ليبيا(، جوهر املن���اري )تونس(، عبدالهادي احملارمة )األردن(، 
مبارك بوصوفه )املغرب(، إياد مندو )س���ورية(، خلفان إبراهيم 
)قطر(، عالء حبيل )البحرين(، فيصل عجب )الس���ودان(، احلاج 

عيسى )اجلزائر(، يونس محمود )العراق(.

الدويسان يوّدع المالعب اليوم
يقام اليوم مهرجان اعتزال جنم املنتخب الوطني ونادي كاظمة 
عبداهلل الدويسان برعاية النائب األول لرئيس مجلس الوزراء ووزير 
الدفاع الش���يخ جابر املبارك على هامش مباراة كاظمة والقادسية 
بعد مش���وار ناجح مع ناديه واملنتخبني األوملبي والوطني، حقق 
خالله الكثير من الطموح واإلجنازات وسجل العديد من األهداف 
اجلميلة، إال أنه عانى الكثير من اإلصابات املتالحقة التي أثرت على 
عطائه في املس���تطيل األخضر، واجبرته على ترك املالعب مبكرا 

وإعالنه االعتزال بعد ان كان في قمة العطاء واالخالص.
وقد اعرب الدويسان عن تقديره للشيخ جابر املبارك لرعايته حفل 
مهرجان االعتزال ولكل من شجعه وآزره، مثمنا دعم مجلس إدارة 

نادي كاظمة برئاسة اسعد البنوان واعضاء مجلس اإلدارة.

عبدالعزيز جاسم 
اك���د نائ���ب رئي���س نادي 
القادسية السابق فواز احلساوي 
ان األصفر مر بأس���وأ من هذه 
الظروف التي مير بها حاليا في 
املوسم املاضي وفاز بلقب الدوري 
بعد ان كان مطالبا بالفوز بثالث 
مباري���ات متتالية وحقق ذلك، 
والوض���ع االن يختلف فالفرق 
نقطة واحدة وهي ليست باالمر 
الكبير او الصعب، وفي كل مرة 
أقول جلمهور األصفر الكبير ان 
عليهم عدم االستعجال واحلكم 
على الفريق مسبقا الن الظروف 
التي مر بها اجلهاز الفني صعبة 
في ظل إصابة نهير الش���مري 
وحسني فاضل وفراس اخلطيب 
الى  العن���زي باإلضافة  وحمد 
مش���اركة اغلبهم وهم عائدون 
من اإلصابة وانتقال مساعد ندا 
للشباب السعودي، ولكن ذلك 

انه ال مجال للراحة، بسبب جدول 
املباريات املزدحم. 

واضاف احلساوي انه اجتمع 
مع الالعبني أول من أمس واستمع 
الى آرائهم ووجهة نظرهم، مؤكدا 

ال يعني التقليل من شأن باقي 
الالعبني، اال ان االستقرار مطلوب 
الي فريق ف���ي العالم وادخال 
التشكيلة  عناصر جديدة على 
يؤثر في طريقة اللعب خصوصا 

منور: الساحل عازم على التأهل للدوري الممتاز

عبيد منور يأمل في العودة الى دوري االضواء من جديد

القادسية يأمل النهوض من كبوته والثأر من كاظمة

محمد ابراهيم

مباريات اليوم
التوقيتالملعبالمباراة

الكويت � 
3:30الصليبخاتالصليبخات

6:05الصداقة والسالمكاظمة � القادسية
6:05علي صباح السالمالنصر � العربي

6:05ثامرالساملية � التضامن

النصر يصطدم بالعربي والسالمية يواجه التضامن في الجولة الـ 14 من الدوري الممتاز

القادسية لمداواة جراحه أمام كاظمة والكويت في مهمة سهلة مع الصليبخات
فهد الدوسري

تختتم اليوم منافس����ات القس����م الثاني من 
الدوري املمتاز بإقامة 4 مباريات في اجلولة ال� 14، 
حيث يشد الكويت الرحال ملواجهة الصليبخات، 
فيما يستضيف كاظمة القادسية، ويحل العربي 
ضيف����ا ثقيال على النصر، ويخوض الس����املية 

مباراة سهلة نسبيا امام التضامن. 
يدخل االبيض املباراة امام الصليبخات بروح 
معنوية عالية بعد انتزاعه الصدارة من القادسية 
وبعد ان جنح في تقدمي عروض جيدة، ويحسب 
له متاسك خطوطه وانسجام العبيه مع اخلطة 
اجلديدة التي رس����مها املدرب البرازيلي ارثر، 
وستكون املباراة فرصة جيدة للكويت للحفاظ 
على الصدارة اذا ما اجرينا مقارنة بني امكانيات 
الفريقني على اعتبار ان اصحاب االرض قادمون 
من هزمية ثقيلة قوامها اربعة اهداف من العربي، 
فضال عن اختالف الطموح بني العبي الفريقني 
حيث يسعى العبو ومدرب الصليبخات البعاد 
الفريق من ش����بح الهبوط الى دوري املظاليم 
بعد تذيل ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط فقط، 
بينما طموح العبي الكويت يفوق ذلك بكثير بعد 

اعتالئهم صدارة الدوري برصيد 27 نقطة.

كاظمة والقادسية

وفي مباراة ال تقل اهمية عن سابقتها يدخل 
البرتقال����ي مباراته ام����ام االصفر وكله امل في 
تعطيل ماكينة القادس����ية اكثر فأكثر من اجل 
التقدم في ترتيب الدوري واالقتراب من الصدارة 
الكويتاوية خاصة بعد حتقيقه فوزا مستحقا 
على الس����املية بثالثية نظيفة رفع بها رصيده 
الى 25 نقطة ليأتي رابعا وبفارق نقطتني فقط 
عن املتصدر، ويس����عى مدرب كاظمة الروماني 
إيلي بالتشي والعبوه الستغالل احلالة الفنية 
والنفسية السيئة لالعبي االصفر اثر ابتعادهم 
عن الصدارة وتقدميه����م عروضا فنية ال تليق 
مبا يضمه الفريق من العبني مميزين وخامات 

جيدة من العبني محليني ومحترفني.
ويعاني االصفر من غياب اكثر من العب وفي 
مقدمتهم جنم الدفاع حسني فاضل وزميله نهير 
الشمري واملهاجم حمد العنزي في املقابل يدخل 
البرتقالي املباراة مكتمل الصفوف ومزينا اداءه 
بتألق العب الوسط طارق الشمري الذي يواصل 
عروضه الفنية املتميزة، وبنظرة الى الوراء فان 
بداية انحدار مس����توى القادسية كانت على يد 

كاظمة في القسم االول بعد ان اوقف اكتساحه 
للفرق بع����د حتقيقه للفوز في 6 مباريات دون 
تعادل او هزميه، وقد تكون املباراة تأكيدا لتفوق 
الكظماوية على االصفر هذا املوسم او انها تكون 
فرصة جيدة لينف����ض االصفر والعبوه الغبار 
عنهم والثأر من خسارة القسم االول واستعادة 
التوازن والبقاء ضمن فرق الصدارة ووضع حدا 
لتقهقر الفريق متهيدا للدخول في القسم الثالث 
بالدوري والذي سيكون حاسما بكل ما حتمله 

الكلمة من معنى.

النصر والعربي

ويدخ����ل النصر مباراة الي����وم وعينه على 
الصدارة الول مرة بعد حتقيقه فوزا مهما على 
التضامن بهدف نظيف اذ ميلك العنابي 26 نقطة 
في املركز الثالث بفارق االهداف عن القادس����ية 
ونقطة واحدة فقط عن املتصدر، ويحسب للعنابي 
تقدميه عروضا رائعة بقيادة مدربه البرازيلي 
مارسيلو كابو والعبيه املميزين فضال عن جهود 
محترفه متصدر هدافي الدوري باتريك فابيانو 
الذي اظه����ر مهارة عالية في التمركز الس����ليم 
واللمسة االخيرة االيجابية، ولكنه سيصطدم 
الليلة بخصم عنيد قادم من فوز معنوي كبير 
وهو العربي الذي قفز الى املركز اخلامس ب� 17 
نقطة وتنتظر جماهيره استمرار الصحوة التي 
يعيشها الفريق في آخر مباراتني، كما سيكون 
للجزائري امير سعيود والسوري محمد زينو 
دورا مهما في حتقيق نتيجة ايجابية لالخضر في 

لقاء الليلة اذا ما كانا في مستوييهما الفني.

السالمية والتضامن

 بعد ان تلقى السماوي صفعة قوية من كاظمة 
بثالثية نظيفة يأمل اجلهاز الفني بقيادة البلجيكي 
توماس جتاوز اثارها بأي طريقة اهمها حتقيق 
فوز معنوي على التضامن الليلة وقد يساعدهم 
في ذلك ظهور ابناء الفروانية مبستوى فني سيئ 
منذ انطالق الدوري حيث لم يتمكن الفريق من 
جمع اكثر من 4 نقاط، ويدخل الس����املية اللقاء 
وفي جعبته 16 نقطة في املركز السادس ويعاني 
من عدم استقرار ومش����اكل في اجلهاز االداري 
صاحبه����ا تقدمي مدير الفري����ق على عبدالرضا 
ومشرف الفريق على الصفار استقالتيهما واذا 
لم يحسن مجلس ادارة النادي التعامل مع هذا 

املوقف فان االمور في طريقها للتعقيد.


