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الحياة تعود للدوري بعد توقف 85 يوماً

القادسية يصطدم بالكويت .. والعربي يواجه كاظمة

المطوع خامس النادي المئوي»األولمبي« يلغي رحلة لبنان ويواجه سورية األحد 

نايف يقصي األزرق في »الشامية«
تتواصل اليوم مباريات دورة 
جمعية الش����امية والشويخ لكرة 
القدم التي تستضيف منافساتها 
مالعب مركز شباب الشامية التي 
تقام بنظام خروج املغلوب، حيث 
تقام 8 لقاءات هامة وحاس����مة في 
ختام الدور التمهيدي ب����واق����ع 
4 مواجهات في كل مجموعة، ففي 
املجموع����ة االول����ى يواجه فريق 
كابنت امين منافسه أملانيا، وحماية 
الشخصيات »ا« مع القمة والشامية 
مع ابو طالل وتختتم مباريات هذه 
املجموعة مبواجهة اي سي ميالن 
مع بودا علي، بينما يظهر شيكاباال 
في اولى مواجهات املجموعة الثانية 
عندما يلتق����ي العمران فيما يأمل 
القاهر ان يقضي على نكست في 
ثاني املواجهات وميني بو فيصل 
النفس بالتأهل على حساب السالم 
كما يطمح احمد النزال الى اقصاء 
موناكو للسفريات.وفي لقاءات امس 
االول جنح فريق مشعل نايف في 
اقصاء كتيبة االزرق فيما ابعد فريق 
االبعاد انس القطان عن الدورة بعد 
مباراة مثيرة انتهت بركالت الترجيح 
3-2 وعبر الغزالن املرحلة االولى 

بفوز منطقي على بورعيد 1-2.

أعل���ن االحتاد الدولي لك���رة القدم )فيفا( عبر 
موقعه االلكتروني اعتبار العب القادسية واملنتخب 
الوطني بدر املطوع خام���س العب كويتي يدخل 
النادي املئوي لينضم الى الالعبني األربعة السابقني 
بشار عبداهلل ب� 133 مباراة، ووائل سليمان ب� 109 
مباراة، ونهير الشمري ب� 108، ثم جمال مبارك ب� 

107 مباراة.
وجاء ذلك في إعالن على موقع »فيفا« حيث قام 
الزميل حسني البلوشي بتوثيق مسيرة ملف بدر 

املطوع ودخوله النادي املئوي، وأشار »فيفا« إلى 
أن هذه اإلحصائيات مت جتميعها مبساعدة عدد من 
اإلعالميني واالحت���اد الدولي لتأريخ وإحصائيات 

كرة القدم.
وذكر املوقع أن »فيفا« ال يعترف إال باملباريات 
الت���ي خاضها الالعبون ضمن بطولة كأس العالم 
لكرة القدم مبا في ذلك املسابقات التمهيدية والقارية 
والتصفي���ات، واملباريات الودي���ة بني املنتخبات 

الوطنية، والنهائية والتصفيات االوملبية.

قرعة الدوري الثقافي 
الرياضي 30 الجاري

النصر يهزم
التضامن في »اليد«

إشادة بنتائج اإلطفاء

اعلنت اللجنة املنظمة للدوري 
الرياضي الثقافي ال� 12 لالندية ان 
قرعة البطولة ستجرى 30 اجلاري 
العرب���ي بحضور  الن���ادي  في 
ممثلي االندية املش���اركة، وذلك 
في السابعة مس���اء حيث اشار 
رئيس اللجنة االعالمية توفيق 
العيد الى انه يجري التنسيق مع 
رئيس اللجنة الثقافية بالنادي 
العربي حسني مقصيد حول مكان 

اجراء القرعة.

حقق النصر فوزا س����هال على 
التضامن 37 � 31 )الش����وط األول 
17 � 9( في اللقاء الذي جرى أمس 
بالدعية في ختام اجلولة اخلامسة 
لبطولة دوري كرة اليد. ورفع النصر 
رصيده الى 6 نقاط من 5 مباريات، 

وبقي التضامن بدون نقاط.

العامة  العالقات  اش����اد مدير 
واالعالم في االدارة العامة لالطفاء 
املقدم خليل االمير بالنتائج التي 
حققه����ا وفد االدارة املش����ارك في 
بطولة االم����ارات الدولية لتحدي 
رجال االطفاء والتي اقيمت في امارة 
دبي وش����ارك فيها عدد من الدول 
الرائدة في مجال خدمات االطفاء 
واالنقاذ.جاء ذلك خالل استقبال 
املقدم خليل االمير ورئيس اللجنة 
الرياضية مسير العدواني امس وفد 

االدارة املشارك في البطولة.

 مبارك الخالدي
قرر احتاد الكرة الغ���اء مباراة منتخبنا 
االوملبي مع نظيره اللبناني وذلك لعدم استقرار 
االوض���اع االمنية في البلد الش���قيق. وكان 
من املقرر ان تتوجه بعثة االوملبي مباشرة 
من دمشق الى لبنان خلوض املباراة الودية 
التي تأتي ضمن استعدادات االزرق االوملبي 

خلوض املواجهتني املرتقبتني امام بنغالدش 23 
فبراير و7 مارس املقبلني في الدور التمهيدي 
للتصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 2012. وتغادر 

بعثة املنتخب اليوم متوجهة الى سورية.
وكان احتاد كرة القدم السوري قد اعلن 
ام���س ان املنتخب االوملبي س���يلتقي االحد 
املقبل نظيره السوري في مباراة ودية على 

ملعب العباسيني بدمش���ق، مضيفا ان هذا 
اللق���اء يأتي في اطار حتضي���رات االوملبي 
السوري للتصفيات املؤهلة الوملبياد لندن 
التي سيشارك في دورها الثاني مباشرة في 
يونيو املقبل بعد ان جنبه االحتاد االسيوي 
خوض منافسات الدور االول بتصنيفه ضمن 

منتخبات النخبة االسيوية.

عقلة: احتمال غياب وليد وفهد وكاريكا
أك���د مدي���ر الفريق األول لك���رة القدم بن���ادي الكويت عادل
عقلة استعداد األبيض خلوض اللقاء املهم الذي سيجمعه مع 

القادسية.
وقال عقل���ة: ندرك جيدا اننا نلتقي فريقا قويا وميلك العبني 
جيدين على مس���توى عال، ولكن في الوقت نفس���ه لدينا ايضا 
العبون عل���ى قدر عال من املهارة ولديه���م حافز كبير لتحقيق 
الف���وز اليوم حتى يعتلي العميد الصدارة بنهاية القس���م األول 

للدوري املمتاز.
وأضاف ان لقاء اليوم له حس���ابات فنية والفوز سيكون ملن 
يستحقه، موضحا انه من احملتمل غياب وليد علي وفهد عوض 
والبرازيلي كاريكا بسبب االصابة مؤخرا، وان كان قرار مشاركتهم 

يعود الى اجلهاز الفني.

 عبدالعزيز جاسم 
تعود عجل���ة الدوري املمتاز 
لالنطالق م���رة أخرى اليوم من 
خ���الل 4 مواجهات دفعة واحدة 
بعد توقف دام 85 يوما بس���بب 
مش���اركات األزرق اخلارجي���ة، 
وستكون العودة مبواجهات من 
العيار الثقيل، حيث سيستضيف 
القادسية »املتصدر« على ستاد 
محمد احلمد منافس���ه على لقب 
الس���نوات األخيرة  الدوري في 
الكويت الذي يحتل املركز الثالث، 
بينما يلتقي العربي »الوصيف« 
في مباراة ال تقل أهمية مع كاظمة 
»الراب���ع« على س���تاد الصداقة 
والسالم، ويحل الساملية »السابع« 
النص���ر »اخلامس«  ضيفا على 
فيما يلتقي اجلهراء »األخير« مع 
الساحل »السادس« على ملعب 

مبارك العيار.
اليوم »15  القادسية  ويسعى 
نقطة« ملواصلة انطالقته القوية 
في الدوري وحتقيق الفوز السادس 
على التوالي بعد أن خسر فقط في 

اجلولة األولى على يد كاظمة.
وبالرغم من عودة جميع العبي 
االصفر، إال أنهم بالتأكيد يعانون 
م���ن اإلرهاق، فهناك 12 العبا من 
صفوفه مثلوا األزرق في نهائيات 
كأس آسيا، وبالتالي فإن الشغل 
الش���اغل للمدرب محمد إبراهيم 
حاليا س���ينصب على جتهيزهم 
بأكمل صورة. وبالرغم من ذلك 
فاألصفر أثبت للجميع أنه قادر 
على الفوز حتى بالصف الثاني 
وخير دليل إح���رازه لقب كأس 
االحتاد قبل أيام بتشكيلة الصف 

الثاني.
ولن تخلو تش���كيلة األصفر 
في هذه املواجه���ة من العناصر 

التي متثل األوراق الرابحة املتمثلة 
في نواف اخلالدي وحسني فاضل 
وعامر املعتوق وطالل العامر وفهد 
األنصاري وب���در املطوع وحمد 
العنزي وعبدالعزيز املش���عان 
والسوري جهاد احلسني.وهناك 
شكوك حول مش���اركة مواطنه 
ف���راس اخلطي���ب لإلصابة كما 
سيغيب بال ش���ك املدافع محمد 

راشد املصاب.
وعلى اجلبه���ة االخرى جند 
االبيض »13 نقطة« الذي ال يتعب 
وال يكل وقد ع���اد من بعيد إلى 
املركز الثالث بعد أن كان متعثرا 
في اجلوالت االولى، إال أنه استعاد 
عافيته بسرعة كما عودنا، ورمبا 
يتمكن من خطف الصدارة مع نهاية 
القس���م األول إن متكن من الفوز 
وتعثر العربي إم���ا بالتعادل أو 
اخلسارة، وبالتالي فإن الفوز اليوم 
سيكون بطعم ال� 6 نقاط، لذلك 

سيكون املدرب البرتغالي خوسيه 
روماو أكثر حذرا في التعامل مع 
املباراة، وسيحش���د جميع قواه 
له���ذه املواجهة وس���يضرب من 
البداية بإش���راك جميع العبيه 
الفاعلني أمثال البرازيليني كاريكا 
وروجيريو والعماني إسماعيل 

العجم���ي باإلضاف���ة إلى رباعي 
املنتخب وليد علي وجراح العتيقي 

وفهد عوض ويعقوب الطاهر.

األخضر والتجديد

اس���تعد العربي »15 نقطة« 
الذي يحتل مركز الوصافة بفارق 

األهداف عن القادسية جيدا في 
فت���رة التوقف ورت���ب أوراقه 
وتعاقد مع أكثر من العب خالل 
فترة االنتقاالت الشتوية ليوجه 
رس���الة جلميع املنافسني بأنه 
قادم بقوة للمنافسة على اللقب 
ومواصلة املشوار، فبعد تعاقده 
م���ع مهاجم النص���ر البرازيلي 
جوني الندريني���و عاد وتعاقد 
مع البحريني محمد حبيل الذي 
سبق ان لعب مع االخضر قبل 
موسمني، وأكمل مسلسل تعاقداته 
رسميا مع هداف الدوري املغربي 
عبداملجيد اجليالني، ولم يقف 
عند هذا احلد بل تعاقد محليا مع 

مدافع الساحل عبيد منور.
إال ان هذا التجديد والتغيير 
قد يسبب ربكة للمدرب البرازيلي 
مارس���يلو كابو، خصوصا أن 
التعاقدات جميعها جاءت قبل أيام 
من استئناف الدوري لكنه ميلك 

أوراقا رابحة مميزة مثل حسني 
املوسوي ومحمد جراغ وخالد 

خلف وعبداهلل الشمالي.
م���ن جانبه يس���عى كاظمة 
»12 نقطة« للنهوض من جديد 
والعودة للصدارة مرة أخرى بعد 
أن فقدها في اجلولتني األخيرتني 
حلس���اب القادسية، إال أن األمر 
يبدو صعبا في الوقت احلالي، 
فهو لم يتعاقد مع العبني جدد 
باس���تثناء الالعب الشاب سعد 
سرور من الساملية، وأبقى على 
محترفيه السابقني إال انه تخلى 

عن الكيني محمد جمال.
ورمب���ا يكون ل���دى املدرب 
التش���يكي ميالن ماتشاال فكر 
جديد ينطلق من خالله مرة أخرى 
باالعتماد على العبني شباب من 
اكتشافه كما فعل مع البرتقالي 
قبل 15 موسما بعدما حقق ألقابا 

كثيرة مع كاظمة.
وفي املواجهة الثالثة يحاول 
الساملية »4 نقاط« تبادل األدوار 
مع النصر »6 نقاط« بالفوز عليه 
واالبتعاد عن املركز قبل االخير، 
إال أنه سيجد صعوبة مع العنابي 
الذي عاد مرة أخرى ملس���تواه 
املعه���ود بعد أن قدم مس���توى 
مميزا في كأس االحتاد وحصل 

على املركز الثاني.
وفي مواجهة اجلهراء »دون 
رصيد« مع الس���احل »5 نقاط« 
سيكون الشغل الشاغل ألصحاب 
األرض اجلهراء أن يثبتوا للجميع 
أن الفترة السابقة ما هي إال كبوة 
وقد صحوا منها، أما الس���احل 
فس���يتأثر كثيرا بغياب أغلب 
الفريق  الذين هج���روا  العبيه 
لالحتراف اخلارجي والذين وصل 

عددهم الى 6 دفعة واحدة.  

الكويت يأمل في تخطي عقبة القادسيةالعربي وكاظمة لقاء الندية واإلثارة

محمد حمزة العب االحتاد يسدد على مرمى القطانعادل مطر في مباراة سابقة مع اإلمارات

ترتيب الفرق قبل مباريات اليوم
النقاطعليهلهخسرتعادلفازلعبالترتيب
650115215القادسية

65018315العربي

641111513الكويت

640211612كاظمة

62046116النصر

6123375الساحل

61144114الساملية

60061140اجلهراء
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9

قبل فوات االوان
 تترق���ب اجلماهير الرياضية عصر اليوم انطالقة 
قوية ومثيرة ملنافسات الدوري املمتاز لكرة القدم، بعد 
توقف طويل اس���تمر ملدة 85 يوما، ولعل املتابع لهذه 
املسابقة قبل توقفها الحظ املنافسة الشرسة بني الفرق 
االربعة االولى والتي س���تجد نفسها اليوم مبواجهة 
بعضها البعض وهي القادس���ية املتصدر مع الكويت 
الثالث، والعرب���ي الثاني بفارق االهداف عن املتصدر 
مع كاظمة الرابع، االمر الذي س���يجعل التوقع بنتائج 
هذه املباريات صعبا، وبالتالي فان تعثر اي من الفرق 
االربعة )قد( يبعده قليال رغم ان الدوري املمتاز )نفسه 
طويل( هذا املوسم.نقول هذا الكالم من باب االحتياط 
لكل الفرق حتى يعوا جيدا خطورة ضياع اي فرصة 

قبل فوات االوان.
والن الشيء بالشيء يذكر، نود ان نذكر احتاد كرة 
القدم وخاصة جلنة املس���ابقات ونقول لهم ان قوة 
الدوري واثارته وانتظامه وعدم توقفه باس���تمرار 
كما كان احلال في فترات سابقة، ستعود بالنفع على 
منتخبنا الوطني في مشاركاته اخلارجية النه متى ما 
كان لدينا دوري قوي سيكون بال شك لدينا منتخب 
قوي ايضا، يستطيع مقارعة اعرق املنتخبات، لذا يجب 
على كافة املسؤولني ادراك هذه النقطة جيدا والعمل 

على جناح دورينا بالشكل الذي نتمناه جميعا.
مبا ان منافسات الدور االول لكأس آسيا قد انتهت 
اول من امس، واتضحت املنتخبات ال� 8 الكبار التي 
تأهلت الى الدور ربع النهائي الذي تنطلق مبارياته 
اليوم مبباراتي املنتخب القطري الشقيق مع نظيره 
الياباني، واملنتخب االردني مع نظيره االوزبكي، فاننا 
نتمنى ان يكون الفوز عربيا بحتا باذن اهلل. واعتقد ان 
ذلك ليس مستبعدا على اشقائنا القطريني واالردنيني 
خاصة بعد مستوياتهما في الدور التمهيدي السيما 
املنتخ����ب االردني الذي اس����تطاع ان يلفت االنتباه 
من اول مباراة ل����ه في البطولة امام اليابان، بعكس 
املنتخب القطري الذي تعثر في بداية مشواره امام 
اوزبكستان، اال انه نهض بعد ذلك واستطاع احتالل 

املركز الثاني في املجموعة.
اخر الكالم: الن التغيير سنة احلياة، ودوام احلال من 
احملال، فقد قررت بعد »عشرة عمر« مع اسم زاويتي 
اخلاصة التي الزمتني ما يقارب 18 عاما »فاست بريك«، 

تغيرها الى االسم اجلديد وهو »حديث الساعة«. 
مبارك الوقيان
mubarak_68 @hotmail.com

برنامج مباريات اليوم
الوقتالملعبالفريقان

4:30محمد احلمدالقادسية � الكويت
4:30اجلهراءاجلهراء � الساحل
5:50صباح السالمكاظمة � العربي
5:50الكويتالنصر � الساملية

الجهراء مع الس�احل والنصر يلتقي الس�المية


