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 محمد البلوشي من العناصر البارزة في اليرموك 

 بدر املطوع في الدوري السعودي  فيصل العدواني تعرض لالصابة في املباراة مع الساملية 

 برازيلي جديد في النصر وإصابة العدواني 
 عبدالعزيز جاسم 

النصر لضربة موجعة بإصابة    تعرض 
واحد من أبرز العبيه هذا املوسم وهو فيصل 
العدوانــــي الذي اصيب بالركبة ونتج عنها 
ورم، وذلك خالل مباراة فريقه مع الساملية في 
اجلولة السابقة، وحتى اآلن لم يتم الكشف 
عن مدى خطورة اإلصابة، حيث اخبره اجلهاز 
الطبي للفريق بأنه لن يتمكن من عمل أشعة 
تبني مدى اإلصابة وحجمها اال بعد ان يخف 
الورم، ولكن يبدو أن فترة العالج ستكون 
طويلة بسبب عدم قدرة العدواني على احلركة 
خالل اليومني املاضيني. وقد سبق للعنابي 
أن فقد خــــالل الفترة املاضية خدمات العب 
املميز عبدالرحمن املوسى املصاب  الوسط 

بتمزق في العضلة الضامة. 
  وبرغم اإلصابتــــني املؤثرتني للعدواني 
واملوسى إال أن النصر يعكف حاليا على ترتيب 
أوراقه استعدادا للجوالت القادمة من الدوري 
واملشاركة في كأس االحتاد اآلسيوي مارس 

املقبل والتي تعتبر أول مشــــاركة خارجية 
لــــه في تاريخه، لذلك تعاقــــد قبل فترة مع 
البرازيلي مارينو بدال من مواطنه جوني الذي 
انتقل للعربي وظهر مارينو بصورة جيدة 
في مواجهة الساملية، ولم تكتف اإلدارة بذلك 
بل ســــتقوم خالل اليومني املقبلني بالتعاقد 
مع مهاجم برازيلي آخر يدعى برونو بدال من 
مواطنه غايرو الذي لم يقدم مستوى جيدا 

يشفع له بالبقاء مع العنابي. 
  ومن املتوقع أن يقدم النصر اجلمعة املقبل 
قائمة الـ ٣٠ العبا الذين سيشاركون في كأس 
االحتاد اآلسيوي على أن يقوم بتعديل القائمة 
قبل أسبوع من أول مواجهة في البطولة في 
حال مت التعاقد مع العبني محليني خالل األيام 
القليلة املقبلة، حيث تســــمح الئحة جلنة 
املسابقات التابعة لالحتاد اآلسيوي بتغيير 
بعض أسماء القائمة قبل أول مواجهة فقط، 
وبعدها ال يسمح ألي فريق بتغيير أي العب 

إال بعد انتهاء دور املجموعات. 

 «العنابي» يقدم القائمة اآلسيوية الجمعة المقبل 

 المطوع رسميًا إلى النصر السعودي
 مبارك الوقيان  - عبدالعزيز جاسم  

  وافق مجلس ادارة نادي القادسية 
على انتقال مهاجـــم الفريق االول 
لكرة القدم بدر املطوع الى صفوف 
النصر السعودي بنظام االعارة حتى 
نهاية املوسم اجلاري. وتبلغ قيمة 
العقد مليون دوالر ينتقل مبوجبها 
املطوع كثاني العب ينتقل من االصفر 
الدوري السعودي بعد صفقة  الى 
انتقال املدافع مساعد ندا الى صفوف  

الشباب.
  ومن املقرر ان يتم توقيع العقد 
رسميا في مقر نادي النصر مبدينة 
الرياض خالل االيام القليلة املقبلة، 
ومن املتوقع ان يشارك مع النصر 

في دوري ابطال آسيا.
  وكان املطوع قد تلقى عدة عروض 
خارجية كان آخرها من نادي ملقة 
االسباني الذي خاض معه الالعب 
جتربة احترافية ملدة اسبوع ونال 
استحسان اجلهاز الفني للنادي اال 
ان املفاوضات لم يكتب لها النجاح 
بســـبب ضعف املقابل املادي الذي 
عرضه النادي االسباني والذي لم ينل 

اعجاب املطوع او ادارة القادسية.
  وقد ظهر املطوع مبستوى مميز 
في كأس اخلليج االخيرة «خليجي 
٢٠» التي اقيمت باليمن نال اعجاب 
املتابعني وتوج خاللها هدافا للبطولة 
وشارك مع االزرق في الفوز باللقب 
للمرة العاشرة في تاريخ الكويت.

  كما لعب املطوع دورا رئيســـيا 
في بلوغ القادسية املباراة النهائية 
لكأس االحتاد اآلسيوي العام املنصرم 
وكان مرشحا للفوز بجائزة افضل 
العب في آسيا للعام ٢٠١٠ التي فاز 
بها االسترالي ساسا اوغنينوفسكي، 
كما كان مرشحا للفوز بها في ٢٠٠٦ 
وحصل على املركـــز الثاني خلف 

القطري خلفان ابراهيم.
  وسيشارك بدر مع االصفر امام 
كاظمـــة غدا في اجلولة الثامنة من 

الدوري املمتاز.
  من جانب آخر، عاد املدافعان 
النمش  الشــــمري وعلــــي  نهير 

انقطاع  القادسية بعد  لتدريبات 
األول لظروف خاصــــة والثاني 
لظروف عمله، وســــتمثل عودة 
الالعبني دفعة قوية لألصفر الذي 
عانى من نقص كبير في خط الدفاع 
خالل األيــــام املاضية بعد إصابة 
محمد راشــــد وفايز بندر وتأكد 
غيابهما حتى نهاية املوسم احلالي 
باإلضافة إلى انتقال مســــاعد ندا 

للشباب السعودي بعد ٣ أيام.
  وفي السياق نفسه اليزال جنم 
الفريــــق بدر املطوع يتلقى العالج 
وهو عبارة عن كورس حقن بسبب 
إصابته في العضلة وال يعرف مصير 
مشاركته امام كاظمة غدا في اجلولة 
الثامنة بالدوري املمتاز حتى اآلن، 
بينما تبــــدو إصابــــة عبدالعزيز 
املشــــعان أقل خطورة من املطوع 
وسيكون في تشكيلة الفريق إال إذا 
عاودته آالم اإلصابة مرة أخرى في 

تدريبات اليوم. 
الفريق    من جهته، قال مشرف 
عبداهللا احلقان ان القادسية سيدخل 
مواجهة كاظمة وهو مكتمل الصفوف 
باستثناء بدر املطوع الذي لم يقرر 
اجلهازان الطبي والفني مشاركته 
من عدمها حتى اآلن، مشـــيرا إلى 
أن الســـوري فراس اخلطيب عاد 
للتدريب بعد أن تعافى من إصابته 
وال يوجـــد أي عائـــق مينعه من 

املشاركة. 
  ولفت احلقــــان الى أن الالعبني 
مصرون على تخطي عقبة كاظمة 
من أجل احملافظة علــــى الصدارة 
وتعويــــض نقطتي التعــــادل مع 
الكويت في اجلولة السابقة، مشيرا 
إلى أن اخلسارة من كاظمة في القسم 
األول ليس لها اي تأثير على نتيجة 
مباراة الغد خصوصا بعد التغيير 
الذي طرأ على الفريقني كما أن كرة 
القدم ال تعترف بنتيجة املواجهات 
الســــابقة بل مبن يقدم أداء جيدا 
في املباراة. متمنيا أن يبتعد شبح 
اإلصابات عــــن العبي األصفر لكي 

يظهروا بالصورة املطلوبة.  

 الشمري والنمش عادا لتدريبات األصفر 

 سعد عناد 

 أكد أن ٣٣٢ عضواً لم تعتمدهم «الهيئة» في الجمعية العمومية 

 عناد: االحتجاج في الصليبخات عملية مفبركة 

 وفد البحرين يزور القادسية والكويت

 اليرموك لعرقلة النصر في «اليد»

 قام وفد اللجنة الشبابية باملؤسسة العامة للشباب 
والرياضة مبملكة البحرين برئاســـة عبدالرحمن 
عســـكر القائم بأعمال املدير العام لشؤون الشباب 
وعضوية كل من اميان جناحي القائم بأعمال ادارة 
شؤون الشباب وهند ادريس رئيس قسم التخطيط 
وخليفة ساملني املدير املالي بزيارة الى نادي القادسية 
حيث استقبلهم عضوا مجلس ادارة النادي حسن 
ابو احلسن وناصر الشرهان ومدير ادارة الهيئات 

الشبابية بالهيئة العامة للشباب والرياضة طارق 
احلسون ومدير االعالم والنشر توفيق العيد ورئيس 
قســـم االعالم والنشـــر عبدالرضا السماك وعضو 
العالقات العامة محمود الغامن. واطلع الوفد الضيف 
على بعض مرافق النادي ومجال االســـتثمار فيه، 
حيث قام ناصر الشرهان بجولة مع اعضاء الوفد 
وشرح الكثير من االمور التي تهم هذا اجلانب وكيفية 

استثمار العائد املالي لدعم فرق النادي. 

 حامد العمران
  تنطلق اليوم مباريات األســـبوع الســـادس 
لدوري الدمج لكرة اليـــد حيث تقام ٣ مباريات 
على صالة الشهيد فهد األحمد بالدعية، إذ يلتقي 
في االولى النصر (٦ نقاط) مع اليرموك «نقطتان» 
في الرابعة والنصف مســـاء، ويواجه القادسية 
في اللقاء الثاني (٨ نقاط) اجلهراء (٥ نقاط) في 
السادســـة والنصف، فيما سيسعى الشباب (٩ 
نقاط) ملواصلة انفراده بالصدارة على حســـاب 
متذيل الترتيـــب خيطان الذي ال ميلك أي نقطة 

وذلك في السابعة والنصف.
  فـــي املواجهة االولى وعلى الرغم من تعرض 
اليرموك لـ ٤ خســـائر متتاليـــة إال انه اليوم لن 
يكون لقمة سائغة للنصر الذي يطمح ملواصلة 
انطالقته نحو املقدمة، وقد يعرقل اليرامكة خصمهم 
اليوم وينالون مرادهم باحملافظة على بصيص 
األمل الذي يؤهلهم للدوري املمتاز مع الـ ٦ الكبار، 
وهذا ممكن متى تضافرت اجلهود ولعب الفريق 
بروح عالية وبشكل جماعي، السيما ان الفريق 
ميلك من الالعبني ما يضمن له النتيجة االيجابية 

لوجود نصير حسن ومطلق الدوسري وصالح 
املوسوي وعبدالوهاب السيف ومحمد البلوشي 
وهادي نصير، ولكن إذا أراد اليرموك أن يصل إلى 
مبتغاه فعليه التركيز على اجلانب الدفاعي بشكل 
اكبر، وعلى احلارس طارق ابل الوقوف إلى جانب 

زمالئه بالذود عن مرماه بالشكل املناسب.
  اما النصر فلن حتيد عيونه عن النصر ألنه 
مهيأ لذلك، خاصة بعد اكتمال صفوفه، واحلقيقة 
التي البـــد أن يعيها العبـــو العنابي وجهازهم 
الفني ان املوسم احلالي يعتبر األفضل لهم من 
ناحية وفرة الالعبني املميزين، ما يعني انه إذا 
لم يحقق النصر النتائج االيجابية في املوســـم 
احلالي فإنه لن يحققها في املواسم املقبلة، لذلك 
على الالعبني التأنـــي وتنفيذ تعليمات املدرب 
وعدم االســـتعجال، خاصة العب اخلط اخللفي 
خالد حسني الذي يضيع مجهود الفريق في بعض 
األحيان الستعجاله، وأيضا يجب إعطاء دور أكبر 
للجناحني محمد العازمي ومتعب املطيري حتى 
يخف العبء عـــن املتألق فيصل واصل والعب 
الدائرة فالح الزعبي، فيما يعتبر نواف املطيري 

من الالعبني املجتهدين حيث انه يطبق اجلانب 
التكتيكي بشكل جيد.

  وفي املباراة الثانية التي جتمع القادسية مع 
اجلهراء يطمح االصفر جلني نقطتي املباراة ألن 
املباريات املقبلة ســـتكون مع فرق املقدمة، لذلك 
لن يفرط القادسية في الفوز حتى يضمن وجوده 

في دائرة املنافسة.
  ويعتمد القادسية على سرعة اجلناح األمين علي 
مستكي واملتألق ناصر بوخضرا لتنفيذ الهجوم 
املرتد الى جانب قيادة صانع األلعاب صالح اجليماز 
وتصويبات عبدالرحمن املزين، فيما تشكل عودة 

مهدي القالف قوه جديدة للفريق.
  ويعتبـــر اجلهراء من أغرب الفرق فتارة جتد 
الالعبني يقاتلـــون في امللعب ويقارعون الكبار، 
وتارة أخرى يهبط مســـتواهم بشكل كبير الى 
درجة ان اجلماهير تظن ان الالعبني يلعبون كرة 
اليد للمرة األولى، لذلـــك اذا أراد العبو اجلهراء 
فرض أنفســـهم كإحدى الفرق التي يحسب لها 
حساب فعليهم ترك املزاجية في اللعب وان يثقوا 

بإمكانياتهم أكثر مع اتباع اللعب اجلماعي.

 أكـــد أمني الســـر العـــام في 
نادي الصليبيخات ســـعد عناد 
إن ما حدث عصـــر أمس األول 
في النادي من احتجاج قلة من 
العمومية (٢٨  أعضاء اجلمعية 
شخصا) على عدم السماح لهم 
بتسديد اشتراكاتهم ال يعدو كونه 
مسرحية أو عملية مفبركة من 
القلة التي حتـــاول خلق أجواء 
مـــن التوتر في أروقـــة النادي 
وبني أعضاء اجلمعية العمومية 

أنفسهم.
  وبني عناد ان االحتجاج على 
مسألة منع تسديدهم االشتراكات 
غير صحيح وال ميت للحقيقة 
بأي صلة وان ما حدث هو قيام 
مجلس إدارة نادي الصليبخات 
الشرعي وبعد عودته إلدارة دفة 
النادي بحكـــم القضاء الكويتي 
العادل باالستفســـار من الهيئة 
العامة للشـــباب والرياضة عن 
القـــرارات التي اتخذت في فترة 
غيابه ومتت معاجلة األمر بكل 
هدوء، حيث ان هذا األمر هو حق 

 األزرق يطلب لقاء كوريا الجنوبية
  

  خاطب احتاد كرة القدم نظيره الكوري اجلنوبي يطلب املوافقة
  على إقامة مباراة ودية مع األزرق ضمن «يوم فيفا»، من املرجح 
ان يكون خالل شهر مارس املقبل، كما خاطب احتاد الكرة في وقت 

سابق نظيره األوزبكي الذي لم يرد على الطلب حتى اآلن. 

 مجيد طالل يجري عملية «فتاق»
  

  يجري العب نادي القادســـية لكرة القـــدم مجيد طالل يوم ١٥ 
  فبرايـــر املقبل، عملية «فتاق» في مستشـــفى الصباح على يد 
د.سمير عبدالعزيز، يذكر ان مجيد لم يشارك مع فريقه هذا املوسم 
سوى في مباراة واحدة وفي كأس االحتاد بسبب شعوره املتكرر 
باالصابة التي حلقت به مؤخرا ومنعته من املشاركة مع االصفر. 
ويعتبر مجيد طالل من الالعبني الواعدين الذين اثبتوا جدارتهم 

خالل املوسم املاضي. 

 النصر يتشبث بصدارة «أولى السلة»
  

  واصل النصر تصدره لدوري الدرجة االولى لكرة الســـلة اثر 
  تغلبه على الشباب ٧٧ـ  ٦١، فيما تغلب اليرموك على الصليبخات 
٨١ـ  ٦٦، والتضامـــن على الســـاملية ٩٢ـ  ٨٢ في اجلولة األولى من 
املرحلة الثانية للبطولة التي أقيمت أول من أمس في صالة نادي 
التضامن. ورفع النصر رصيده في صدارة الترتيب إلى ١٢ نقطة من 
ست مباريات دون أي خسارة، وواصل اليرموك مطاردته برصيد ١١ 
نقطة من ٥ انتصارات وهزمية، ثم التضامن ثالثا برصيد ٩ نقاط 
من ٣ انتصارات و٣ هزائم، والشباب والصليبخات في املركز الرابع 
بالرصيد نفسه ٨ نقاط من انتصارين و٤ هزائم، واخيرا الساملية 

برصيد ٦ نقاط من ستة هزائم. 

 هجن الكويت تتألق في الدوحة
  

  متكن الذلول املتحد لفراج الوطيب من الفوز بسيارة الند كروزر 
  في مهرجان مونديال دولة قطر للهجن العربية األصيلة، كما فاز 

الذلول متعب لعلي بن زنيفر املري بسيارة الند كروزر ايضا.
  وقد أعرب رئيس نادي الهجن حســـني الدواس رئيس االحتاد 
العربي عن ســـعادته بهذه اإلجنازات التي تؤكـــد املكانة الطيبة 

لرياضة التراث في دول مجلس التعاون والدول العربية. 

مكتسب من حقوق مجلس اإلدارة 
وحتى ال يكون هناك أي التباس 
أو خطأ في القرارات الالحقة وقد 
مت إرسال كتاب إلى الهيئة العامة 
للشـــباب والرياضة بخصوص 
٣٣٢ عضوا لم يصل للنادي قرار 
اعتمادهم أو رفضهم من الهيئة في 
االنتساب إلى اجلمعية العمومية 
للنادي وكذلك لتجنب أي مشكلة 
قد حتدث مـــع أعضاء اجلمعية 

العموميـــة الذين نكـــن لهم كل 
التقدير واالحترام كونهم أساس 

النادي الذي ننطلق منه.
  وأكد عناد ان من حضر للنادي 
عصر األحد هم ٢٨ شخصا سددوا 
اشـــتراكاتهم بكل هدوء ودون 
معارضة أو منع من إدارة النادي، 
واستغرب ما يقوم بهم البعض 
من خلق املشاكل وافتعال األزمات 
قائال: «أبـــواب النادي مفتوحة 
للجميع وفي كل وقت والنادي 
للجميع دون استثناء فالكراسي 
زائلة وما يبقى هو حب النادي 
واإلخالص له واحملبة فنحن أبناء 
منطقة واحدة وتربطنا العالقة 
األخويـــة ولن تؤثـــر علينا أي 

مشكلة مهما كانت».
  وبني ان مجلس إدارة النادي 
التـــزال متحفظـــة بخصوص 
التقريرين اإلداري واملالي للنادي 
خصوصا بعد تعاقب مجلسني 
معينني مـــن الهيئة خالل فترة 
غيابه واليزال مجلس اإلدارة في 

انتظار ردها حول هذا األمر. 

 يقيم معسكراً على نفقته الخاصة في فرنسا ويراهن على الذهب 

 المرشاد: المكرمة ورواتب اإلجازات أنقذاني 

 فهد املرشاد يستعد للمشاركة في البطوالت اخلارجية 

 مبارك الخالدي
  قدم بطـــل الكويت والعرب 
في قفـــز الزانة فهد املرشـــاد 
الشكر لصاحب السمو االمير 
على تفضله باملكرمة االميرية، 
حيث ان هذه املكرمة باالضافة 
الـــى رواتب االجازات اخلاصة 
بعملـــه مكناه مـــن االلتحاق 
مبعسكر خاص سيقيمه مبدينة 
نيس الفرنسية ملدة اسبوعني 
استعدادا للمشاركة في بطولة 
اخلليـــج املقبلة اللعاب القوى 
التي ســـتقام خالل الفترة من 
٣٠ مارس الى ٢ ابريل املقبلني، 
العربية في  البطولـــة  وكذلك 
يوليو املقبل وبطولة اسيا في 

اغسطس.
   وقال املرشاد لـ «األنباء» ان 
سوء التخطيط الفني واالداري 
في االحتـــاد دفعه الى املبادرة 
الذاتية بالبحث عن معســـكر 
يطور من خالله مستواه، مشيرا 
الى انه لم يتمكن من عمل التفرغ 
الالزم من مقر عمله لاللتحاق 
انه استغل فترة  اال  باملعسكر 
اجازة الربيع كونه مدرسا في 
احدى املدارس ليتمكن من السفر 

الى املعسكر.
   وقال ان مدينة نيس يتوافر 
بها صاالت مغلقة مجهزة بكل 
ادوات التدريب وملحق بها فندق 
خـــاص للرياضيني اضافة الى 
املدربـــني املتخصصني  تواجد 
ونخبة من ابطال العالم الذين 
يتدربون هناك ما يشكل فرصة 
ذهبية لالحتكاك بهم وتطوير 
املهارات  املستوى واكتســـاب 

اخلاصة باللعبة، الفتا الى ان 
املكان عبارة عن قرية رياضية 

متكاملة.
   واضاف املرشاد انه سيغادر 
الى املعسكر مبفرده دون مرافقة 
اي مدرب مـــن االحتاد كونهم 
مشغولني في االجندات اخلاصة 
ببرامج االحتاد وهم معذورون 
من هذه الناحية، ولكن هذا ال 

مينع من قيامي مببادرة ذاتيه 
لتطوير مستواي. 

  مؤكدا انه لـــن يتنازل عن 
موقعه فـــي منصات التتويج، 
الفتا الى رقمه الذي حققه مؤخرا 
في بطولة غرب اسيا في االردن 
وهـــو ٢٥ و٥ وانه يراهن على 
الذهبية في كل االســـتحقاقات 

املذكورة. 


