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 عبدالعزيز النبهان 

(هاني الشمري)   بدر املطوع قد يغيب عن مباراة القادسية مع كاظمة  

 عبداملجيد اجليالني خالل مشاركته في مباراة العربي مع النصر السعودي 

  الشيخ طالل الفهد يتسلم درعا تذكارية من فايز النصار 

 علي الرندي مع العبي القادسية لإلسكواش

 سمير عبد الرؤوف في فانيلة العربي

 إبراهيم يحاول ترتيب دفاع «البيت األصفر»  
 عبدالعزيز جاسم

  يحاول اجلهاز الطبي في نادي 
القادسية جتهيز جنم الفريق بدر 
املطوع قبل مواجهة كاظمة بعد 
غد في اجلولة الثامنة من الدوري 
املمتاز بعد تعرضه لتمزق في 
العضلة الضامــــة في مواجهة 
الكويت األخيرة، وحتوم الشكوك 
حول مشاركته في املباراة خشية 
من تفاقم اإلصابة التي حتتاج 
الى راحة أســــبوعا، وسيكون 
القرار النهائــــي للجهاز الطبي 
بالســــماح له باللعب من عدمه 

قبل ٢٤ ساعة من موعدها.
  واحلال نفسه ينطبق على 
الذي  السوري فراس اخلطيب 
ابدى استعداده للمشاركة أمام 
البرتقالي، وأجرى أمس تدريبات 
خفيفة بشكل منفرد وستكون 
مشــــاركته غير مؤكدة كالعب 
أساسي ألنه لم يتعاف نهائيا 
من إصابته بتمزق في العضلة 
اخللفيــــة التي تعرض لها أمام 
اليابان في نهائيات كأس آسيا 

في قطر.

  خط الدفاع

  ولن يكون الشــــغل الشاغل 
الفني بقيــــادة املدرب  للجهاز 
محمد ابراهيــــم منحصرا فقط 
فــــي خط الهجوم بعــــد اصابة 
اخلطيب واملطوع، بل سيكون 
منشغال ايضا بإيجاد التوازن في 
خط الدفاع الذي يعتبر احللقة 
األضعف في الوقت احلالي بغياب 
محمد راشد وفايز بندر ومجيد 
طالل لإلصابة ونهير الشمري 
الذي لم يشارك في التدريبات 
بعد الفوز بكأس االحتاد لظروف 
خاصة باإلضافــــة إلى مغادرة 
مساعد ندا لالحتراف في نادي 

ملدة ٦ أشهر، وهي فترة اللعب 
بدوري املجموعات قبل أن يتم 
استبدالها في الدور الثاني في 

سبتمبر املقبل.
  ويبدو ان األصفر سيستقر 
على ٣ محترفني فقط خالل دور 
املجموعات بالرغم من ســــماح 
االحتاد اآلســــيوي بإشــــراك ٣ 
محترفني + العب آســــيوي، ما 
يعني قدرة أي فريق على إشراك 

٤ محترفني.

حديثا لألصفر التدريب رسميا 
أمس للمرة األولى بعد انضمامهما 
الى الفريق في فترة االنتقاالت 
الشتوية احلالية، فيما لم يشارك 
عبدالعزيز املشعان في التدريب 
بسبب استمرار معاناته من آالم 

في العضلة الضامة.

  القائمة اآلسيوية

السياق نفسه، يعكف    وفي 
اجلهازان اإلداري والفني على 

حتديد القائمة النهائية املشاركة 
في كاس االحتاد اآلسيوي التي 
إال  املقبل،  مــــارس  تنطلق في 
أن إصابة اغلب الالعبني وعدم 
معرفة برنامج العبي املنتخب 
االوملبــــي ومــــدى تعارضه مع 
جدول البطولة، يضع إبراهيم 
في حيــــرة من أمره في اختيار 
قائمة الـ ٣٠ العبا والتي مطلوب 
تســــليمها قبل ٢٨ اجلاري ألن 
هذه القائمة سوف يتم اعتمادها 

الشباب السعودي وعلي النمش 
الذي عــــاد اليوم للتدريب بعد 
غيابه في الفترة املاضية لظروف 

العمل.
   في املقابل هناك أوراق مميزة 
ميكن االعتماد عليها أمثال عامر 
املعتوق وحسني فاضل واملغربي 
العدوة وعلي الشمالي  عصام 

وضاري سعيد.
  الــــى ذلك، دخل كل من حمد 
أمان وجابر جــــازع املنضمني 

 القادسية مطالب بتسليم قائمة الالعبين اآلسيوية بعد ٤ أيام

 شـكــوك حـــول مشــاركـة المطــوع أمــام كاظمـة

 «الجديدي» 
  يرفض انتقال 

الجيالني للعربي

  الفهد يشيد بعطاء النصار

  عبد الرؤوف يعتزل في مباراة العربي والكويت
النادي  إدارة   وافق مجلـــس 
إقامـــة مهرجان  العربي علـــى 
اعتزال العب الفريق األول لكرة 
القدم السابق في النادي سمير 
عبدالرؤوف على هامش مباراة 
العربي مع الكويت في ٧ فبراير 
املقبل على ستاد صباح السالم 
ضمن اجلولة العاشرة من الدوري 

املمتاز.
  ومت تشـــكيل جلنـــة تنظيم 
املهرجان والتي بدأت في وضع 
العريضـــة إلجناح  اخلطـــوط 
املهرجان بالصـــورة التي تليق 

مبا قدمه الالعب للعربي.
  اجلدير بالذكر ان عبدالرؤوف 
انضم الى األخضر في عام ١٩٩٢ 
وشارك مع فريق ١٧ سنة بعدما 
اكتشفه عبد اللطيف األمير خالل 
دورة الروضـــان الرمضانيـــة، 
وانضم لفريق ١٩ ســـنة وحقق 
نتائج جيدة، ومت تصعيده للفريق 
األول في موســـم ٩٤ وحقق مع 
«الزعيم» املركز الثاني بالدوري. 
وكان موســـم ٩٥ هو بدايته مع 
البطوالت واأللقاب حيث حصد 
الثالثية (كأس صاحب الســـمو 
األمير وكأس ســـمو ولي العهد 
وكأس االحتاد)، ثم توج بلقب 
الدوري وكأس صاحب الســـمو 
األمير وكأس االحتاد في موسم 

 .٩٧

 مبارك الخالدي
  تعطلت املفاوضات بني النادي العربي ونادي 
الدفاع اجلديـــدي املغربي حول انتقال املهاجم 
عبداملجيد اجليالنـــي إلى األخضر خالل فترة 
االنتقاالت الشتوية، على ان يتم ذلك في املوسم 

املقبل في حال وافق األخضر.
  وقدم نائب رئيس النادي املغربي تبريرات 
واهية وغيـــر مقنعة إلفشـــال الصفقة حيث 
خضع الالعـــب الختبار جتربـــة ناجحة امام 
النصر السعودي حازت قبول اجلهازين اإلداري 
والفني لألخضر، واستكملت املفاوضات حتى 
مساء اخلميس املاضي وانتهت باملوافقة على 
بنود التعاقد مع وكيل الالعب الذي كان وقتها 

قد عاد الى بالده ويحمل معه املســـودة األولى 
للموافقة.

  وعقدت إدارة الدفاع اجلديدي اجتماعا طارئا 
مساء امس التخاذ القرار النهائي بشأن املوافقة من 
عدمها على ان يصل القرار الى اإلدارة العرباوية 

ظهر اليوم.
  وإذا ما فشلت املفاوضات مع اجليالني فإن خط 
املفاوضات مع البحريني محمد حبيل ستعاود 
مجددا بعد ان أوصدت اإلدارة العرباوية الباب ظنا 
منها ان اجليالني في الطريق الى األخضر األمر 
الذي يعني استحالة التفاوض مع حبيل لتجاوز 
سقف الالعبني األجانب بتواجد البرازيليني واالس 

وفابيو وجوني املنتقل حديثا من النصر. 

  أشـــاد رئيس احتـــاد كرة 
القدم الشيخ طالل الفهد بعطاء 
العب الفريق األول لكرة القدم 
فـــي خيطان وكاظمة الســـابق 
فايـــز النصار طوال مشـــواره 

الرياضي. 
النصار خالل  الفهد    وطالب 
استقباله له في مكتبه باحتاد 
الكرة بحضـــور عضو مجلس 
إدارة الهيئـــة العامة للشـــباب 
والرياضة خالـــد الغامن، ببذل 
املزيد من اجلهد واستغالل خبرته 

في املالعب في املجال الرياضي 
سواء اإلداري أو الفني، ما يتيح 
االستمرارية له مع ناديه أو أي 
ناد يرغب فـــي خدماته كالعب 
ميتلك اخلبرة مع ضرورة تنمية 
هذه اخلبرة بالدراسة وتطويرها 

إلى األفضل.
   وكان الفهد قد وافق على أن 
يشمل برعايته مهرجان اعتزال 
النصـــار املقرر فـــي ٢١ فبراير 
املقبـــل في اللقـــاء الذي يجمع 
جنوم األندية احمللية مع الكرامة 

السوري على ستاد محمد احلمد 
بنادي القادسية.

   من جانبه، شـــكر النصار 
رئيس احتاد الكرة على رعايته 
ملهرجان اعتزاله، مؤكدا انه يضع 
نصب عينيه إكمال مسيرته خارج 
املستطيل األخضر مستفيدا من 
خبرته الطويلة في املالعب، كما 
قدم شكره ملن وقف إلى جانبه 
ودعمه في مسيرته الرياضية، 
وقد أهـــدى النصار الفهد درعا 

تذكارية بهذه املناسبة. 

 حامد العمران
  يغادر غـــدا الثالثـــاء الى 
القاهرة وفد االسكواش بنادي 
القادسية إلقامة معسكر تدريبي 
ملدة اســـبوعني، ويضم الوفد 
الرندي  اللعبة علـــي  مديـــر 
رئيســـا، وعبدالفتاح شريف 
اداريا، ومحمود سعد ومسعد 
البذار مدربني، و١٣ العبا هم: 
عبداهللا مشالي، حمد فيروز، 
ابراهيم العريان، عمر طارق، 
عباس تقي، يعقوب السبيعي، 
حميد كنعان، ســـيف محمد، 
بدر العوضي، ناصر يوسف، 
مشاري فيروز، يوسف العنزي 

ومحمد خالد.
  وأكد الرندي في تصريــــــح 
لـ «االنبـــاء» ان فرق املراحل 
السنية هي األحوج للمعسكر، 
ومن هـــذا املنطلق مت التركيز 

على القاعدة واستثناء الفريقني 
االول وحتت ١٩ سنة، مشيرا 
الى ان املعسكر سيكون حتت 
إشراف املدير الفني للمنتخب 
الذي  امير وجيـــه  املصـــري 
التدريبي  البرنامج  ســـيضع 
الكامل، وسيتدرب الالعبون 
على فترتني صباحية ومسائية 
على مالعب نادي النخيل في 
مدينة ٦ أكتوبر، وســـيتركز 
التدريـــب الصباحـــي علـــى 
البدنية،  اللياقـــة  رفع معدل 
وســـتكون الفترة املســـائية 
خلوض املباريات مع الالعبني 

املصريني.
انـــه مت تأجيل  الى    ولفت 
املعسكر الى هذه الفترة ليدخل 
الالعبـــني القســـم الثاني من 
بطوالت الـــدوري في املراحل 
السنية بكامل قوتهم، مشيرا 

الى ان فريقي حتـــت ١٧ و١٥ 
املراكز  سنة ينافســـون على 
األولى، فيما يتم إعداد العبي 
حتت ١٣ و١١ سنة للمستقبل، 
مؤكدا ان القاعدة في القادسية 
بخير بوجود عدد ال بأس به 

من العبي مدرسة النادي.
  وأثنى الرندي على مبادرة 
الشيخة فادية السعد بتبرعها 
لفرق االســـكواش في النادي 
وحتمـــل تكاليف املعســـكر، 
وقـــال هذا ليـــس غريبا على 
الشيخة فادية التي تدعم لعبة 
االسكواش في الكويت بشكل 
عام، كما شـــكر مجلس إدارة 
نادي القادسية لتذليله الصعاب 
التي تواجه فرق االسكواش، 
وخص بالذكر أمني السر العام 
الروحي»  رضا معرفي «األب 

لالعبني.  

 األخضر أعاد التفاوض مع حبيل

 بخيت: أغلقنا ملف بديل جمال
  ومستعدون للقاء القادسية 

 «وراهم.. وراهم» يعود اليوم 
 يعود برنامج «وراهم.. 
وراهم» اليـــوم على قناة 
الثالثة الرياضية، بعد غياب 
ويتناول مبـــاراة الكويت 
والقادســـية فـــي الدوري 
املمتاز لكرة القدم وحتليلها 
حيث يعرض الساعة ١٠:٣٠ 
مساء باإلضافة الى يومي 

األربعاء واجلمعة.
  البرنامـــج مـــــن إعداد 
ابراهيم الفيلكـــاوي وتقديـم 
النبهــــــــان  عبدالعزيـــز 

وإخراج منصور حسني. 

 أكاديمية برشلونة تحتفل 
  بالذكرى الـ ٥٠ لالستقالل 

 تســـتعد أكـــــادمييــة نادي برشـــلونة ـ الكويت الستضافة 
أكادمييات برشلونـــــــة (مصر، دبي) في فبراير املقبل خلوض 
بطولـــة تتضمن مباريات وديـــة بني الفرق والفئـــات العمرية 

املختلفة.
   وتهدف البطولة لتطوير مهـــارة الالعبني وصقل مواهبهم، 
واالرتقاء بها إلى أفضل مســـتوى حيث يتم اختيار نخبة العبي 
األكادميية خلـــوض هذه البطولة وإجراء التدريبات الالزمة لهم 
استعدادا للمباريات حتت إشراف املدير الفني اإلسباني جوزيف 

باالدا.
  وتأتـــــي هــــــــذه البطولـــــة ضمن إطـــــــار احتفـــــاالت 
أكادمييــــة نــــادي برشلونــــة بالذكـــــرى الــ ٥٠ الستقــــالل 

الكويت.

 اكد مدير الفريق االول لكرة 
  القـــدم بنادي كاظمـــة فواز 
بخيت استعداد فريقه خلوض 
لقاء القادسية الذي سيقام بعد 
غد في اجلولة الثامنة من الدوري 

املمتاز.
  وقال بخيت لـ «األنباء»: يجري 
الفريق تدريباته اليومية بشكل 
اعتيادي، حيث يعمل اجلهاز الفني 
بقيادة التشيكي ميالن ماتشاال 
على تالفي جميع السلبيات التي 
حصلت في اللقاء الســـابق امام 
العربي والعمل على عدم تكرارها 
في اللقاء املقبل الذي ميثل اهمية 

كبيرة، الســـيما ان القادسية يعتبر من الفرق القوية التي يعمل لها 
الف حساب.

  وردا على سؤال حول التعاقد مع العب جديد يحل مكان الكيني 
محمد جمال الذي مت االســـتغناء عنه، قال: لالسف ان الوقت ضيق 
امامنـــا في التعاقد مع العـــب جديد في الوقت احلالـــي، لكن بقية 
الالعبـــني اآلخرين فيهم اخلير والبركـــة لتحقيق النتيجة املرجوة 
منهم، خصوصـــا ان ترتيب الفرق االربعة االولى بالدوري متقارب 

واليزال االمل كبيرا في اعتالء الصدارة.
  واوضـــح بخيت ان اداء كاظمة امام العربي كان جيدا وســـنحت 

للمهاجمني عدة فرص للتسجيل لكن هذه هي كرة القدم. 

 أكد أن العبي كاظمة فيهم «الخير والبركة»

 فواز بخيت 

 القادسية في اختبار صعب مع الجهراء 

  إسكواش األصفر يعسكر في القاهرة

 يحيى حميدان
  يخوض القادسية اختبارا صعبا أمام اجلهراء 
في الـ ٨:٣٠ مساء اليوم ضمن اجلولة السادسة 
(األولى في الـــدور الثاني) من الدوري املمتاز 
لكرة السلة، والتي تشهد أيضا اقامة مباراتني 
فيلعب الكويت مـــع العربي في الـ ٥، وكاظمة 

مع الساحل في الـ ٧.
  وتقام جميع املباريات في صالة فجحان هالل 

املطيري بنادي القادسية.
  ويأمل القادسية (٩ نقاط) في تفادي الوقوع 
مبطب اجلهراء (٨ نقاط) ألن أي سقطة أخرى 
رمبا ســـتقوض من طموحاته لالحتفاظ بلقب 

الدوري للعام اخلامس على التوالي.
  من جهته، يريد اجلهراء تعويض ما فاته في 

الدور األول، حيث تعرض للهزمية في مناسبتني 
أمام القادسية بالذات والكويت ويطمح الستمرار 

الزحف نحو القمة خلطف اللقب.
  ويســـعى الكويت (١٠ نقاط) الى مواصلة 
سلســـلة انتصاراته عندما يلتقي العربي (٥ 
نقاط) والذي تعرض لسلســـة من الهزائم في 
الـــدور األول، وبالتالي فإن الضغط ســـيكون 
مضاعفا على الفريق، فاألبيض يريد االستمرار 
في االنتصارات واألخضر يطمح حملو آثار هزائمه 

املتتالية.
  وســـيكون الطموح متشابها بني كاظمة (٦ 
نقاط) والســـاحل (٧ نقاط) ألنهما لم يقدما ما 
يســـتحق الذكر في الدور األول، خاصة كاظمة 

الذي ظهر مبستوى متواضع. 
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